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ÖNSÖZ 
Tasavvuf ha.l ilmidir. Slliıler, bu hususu belirtirken, tasavvufun bir kaal ilmi ol

madığını özellikle vurgularlar. Ancak tasavvufun sfıfiler tarafından "hiil ilmi" ola
rak tarif edilmesi, bu ilim hakkında çok sayıda eser verilmesine engel olmamıştır. 
Aksine yaşanan hiHlerin yoğunluğu, sfıfileri çokça eser yazmaya teşvik etmiş, böy
lelikle tasavvuf kitapları kütüphanelerin vazgeçilmez eserleri arasında mühim bir 
yere sahip olmuştur. Hatta Süleymaniye başta olmak üzere yazma eser kütüphane
lerinin büyük bir kısmını tasavvuf kitapları oluşturmaktadır. Sfıfilerin bıraktığı bu 
zengin miras, elbette ki zengin bir terimler örgüsü içermektedir. 

Tasavvuf terimleri üzerine çalışmalar, İslam Medeniyeti'nin ilk zamanlarından 
itibaren başlamış, günümüze kadar devam etmiştir. Başlangıçta zühd, vera ve riya
zet ağırlıklı olan kavram ve terimlere, daha sonraki dönemlerde haller ve makam
larla ilgili kavramlar ve terimler, sonraki aşamada fena-beka ve ilahl aşkla ilgili 
kavramlar ve terimler, daha sonra da varlık düşüncesiyle ilgili kavramlar ve terim
ler eklenmiştir. Tasavvuf terimlerine toplu olarak bakıldığında, birbirine bağlı ola
rak şöyle bir tasnif yapabilmek mümkündür: 

1. İlk grupta, belli bir bilinç ve farkındalık durumuna bağlı olarak amel ve 
tasfiyeye yönelik kavramlar yer alır. Bu süreç; madde, toplum ve benlik 
karşısında belli bir tavır geliştirmeyi gerektirir. Riyazet, halvet, sabır, dün
yaya değer vermeme, muhasebe, tefekkür, tezekkür gibi konuları içine alan 
terimler, insan algı ve benliğini olumsuz etkilerden kurtarmaya yönelik 
gayretierin ortaya çıkardığı terimlerdir. 

2. İkinci grupta, iç değişime, duygu ve düşünce dünyasının düzene kavuştu
rulmasına yönelik terimler yer alır. Haller ve makamlar, bu ahlaki 
dönüşümün köşe taşlarını oluşturur. Bu çerçevede haller, bu yola koyulan 
yolcunun elinde olmadan yaşadığı geçici manevi durumları, makamlar ise 
kendi yapıp etmeleri sayesinde elde ettiği kalıcı manevi dereceleri ifade 
eder. 

3. Bu süreçlerin sonunda sfıfi, ahlaki dönüşümünü tamamlama noktasına ge
lir ve benliğinin olumsuz yönlerinden kurtulur. Gözünü daha yüksek he
deflere diker. Birer makam olarak fena ve beka gibi terimler, bir yönüyle bu 
sürecin ifadesidir. 
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4. Son aşamada sufı, varlığın hakikatine vakıf olma noktasına gelir. Bu nok
tada, hakiki varlığın Allah olduğu gerçeğine tecrübe yoluyla ulaşır. Bu özel 
bilgi türü nı!irifet adını alır. Sonuçta sufi, hakiki varlık olan Allah'ı, isimleri, 
sıfatları ve fiilleri yoluyla tanır, alemdeki ahenge katılır. Bu noktada mari
fetin ya da aşkın ön planda olduğu noktasında ortaya çıkarı farklı görüşler, 
tasavvuf düşüncesindeki çok renkliliğin bir boyutunu oluşturur. 

Tasavvuf, bütün bu süreçler sırasında, insan iç dünyasım tel tel çözerek yeniden 
inşa etmeye çalışır, yıkar ve yeniden yapar. Bu yeniden inşa sırasında da insan, 
benlik, ahlak ve varlık konularına, alışılınış gündelik kalıplardakinden farklı, yeni 
tanımlar getirir. İşte bütün bu süreç ve tanımlar tasavvuf terimleriyle ifade edil
mektedir. Dolayısıyla bu dünyayı ta::ıımak, tasavvuf terimlerine vakıf olınayı ge
rektirir. 

Sözü edilen bütün bu hususlar, benzerlik ve farklılıklarıyla bütün medeniyetle
rin manevi ve mistik boyutlarında yer alır. Bu boyut, bir medeniytin diğer bütün 
boyutlarına da şu veya bu oranda siner. Sözgelimi, bugün dünyaya hakim görünen 
batı dünyasında, modern sosyal bilimlerin üzerinde durduğu direkler arasında Ya
hudi ve Hıristiyan mistik sembolleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu sembollerin en 
olumlusundan en olumsuzuna kadar kullanıldığı pek çok alan mevcuttur. Günü
müzde kişisel gelişim adı altında ortaya çıkan sektörden başka, Satanİzın gibi, 
gençliğiınİzin karşı karşıya kaldığı, gelecegimizi tehdid eden sapkın ve tehlikeli 
mistik akımlar da bu sembollerden beslenmektedir. 

Medeniyetimizin insan tanımlarnaları konusunda en ileri disiplini olan tasav
vuf, gerek kişisel gelişim denilen sektörün doldurduğu yerin gerçek sahibi olınası ve 
gerekse gençlerdeki mistik eğilimlerin daha sahih yollarla tatmin etme potansiyeli 
taşıması bakımından bakir bir alan olarak gözükmektedir. Bugün, tüketim çılgınlı
ğına karşı d urma, arzuları frenleme, ahlaki zaafları tamir etme ve insan sevgisi gibi 
konularda, tasavvuf perspektifine şiddetle ihtiyaç vardır. İnsan, yeniden alemin 
gözbebeği olına niteliğini ancak bu araçlarla kazanabilir. 

Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da samirniyet ve ilgiye, bilginin de 
eşlik etmesi şarttır. Bu bilgiyi elde etme yollarından biri de, tasavvuf terimlerinden 
ve bunların muhtevasından haberdar olmayı sağlayacak yayınlardan faydalanabil
mektir. 

Elinizdeki çalışma, tasavvufun doktriner yönlerini gösteren Arapça terimlerin, 
tasavvuf klasiklerinden seçilen, bu eserlerin yazıldığı tarih sırasına göre tertip edil
miş metinler yoluyla öğrenilmesini hedeflemektedir. Dolayısıyla bu sözlüğün di
ğer tasavvuf sözlüklerinden farkı, okuyucuyu doğrudan doğruya klasik metinlerle 
karşı karşıya getirmesi, herhangi bir tasavvuf terimiyle ilgili yaklaşımları, doğru
dan doğruya kaynaklardan alınak suretiyle takdim etmesidir. Bu çalışmada sufıler, 
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Muhasibi'nin Riiiye'sinden Kuşeyri'nin Risiile'sine, Gazali'nin 1/ıyii'sından İbn 
Arabi'nin Fiitıllıiit'ına, Mevlana'nın Mesnevi'sinden İmam Rabhani'nin Mektübiit'ına 
kadar temel tasavvuf kaynaklarından alınan metinler yoluyla, yüzyıllar ötesinden 
günümüze seslenmektedir ler. Bu yolla, tasavvufu asıl kaynaklarından öğrenmenin 
mümkün olacağı düşünülmektedir. Tabii olarak, bu tür bir çalışma, okuyucuyu 
doğrudan tasavvuf metinleriyle karşı karşıya getirmesi bakımından avantajlıdır. 

Ancak bu usulün, günümüz insanının tasavvuf düşüncesini yüzyıllar öncesinde 
yazılmış metinlerden anlaması karşısında bazı engeller olabileceği ve bu noktada 
ortaya çıkabilecek dezavantajlar da göz ardı edilemez. Bu dezavantajlar, elinizdeki 
çalışmada da gözardı edilmemiştir. Yer yer yapılan açıklamalar, metinlerden ayırd 
edilebilecek tarzda ortaya konmaya çalışılmıştır. Burada bulunan terimlerin, en 
azından tasavvufun terimler örgüsü ve düşünce yapısı hakkında fikir vermeye ye
terli olacağı ümid edilmektedir. Dolayısıyla, temel kaynaklardan alınan metinleri 
içeren bir sözlük olması itibariyle sistematik ve kronolojik nitelikteki bu çalışma, 
tasavvuf düşünce ve kültürüne merak duyan okuyucu kadar, bu alanda çalışmak 
isteyen genç akademisyen adaylarının da hizmetine sunulmaktadır. 

Çalışmada, metin kısmına girilmeden önce, hazırlık aşamasıyla ilgili bilgi ve
rilmesi gerekli görülmüştür. Burada, çalışmanın hangi aşamalardan geçtiğinden 
başka, kullanılan usuller hakkında da bilgi verilmiştir. Daha sonra, eserlerinden 
alıntı yapılan yazarların kısa hayat hikayelerine yer verilmiştir. Metinlerde kulla
nılmış bulunan eserlerin kısaltmaları ve basım bilgilerinden sonra da, faydalanıla
bilecek diğer kaynaklar ve genel kısaltmalara da yer verilmiştir. 

Ancak insan ürünü olan her eser gibi, bu çalışma da hatalardan ari kalamaya
caktır. Bu noktada, kitaptaki tüm hataların tercüme heyetine, güzelliklerin ise eser 
sahiplerine ait olduğunu vurgulamalıyız. 

Kuşkusuz bu eserin ortaya çıkmasında, gerek talim ve tedrisleriyle, gerekse 
eserleriyle yetişmemize katkıda bulunan hocalarımızın ve tüm yayım sürecinde fi
kirleriyle katkıda bulunan mesai arkadaşlarımızın payı inkar edilemez. Hepsine 
şükranlarımı sunuyorum. 

Üç seneyi aşkın bir zaman dilimi içinde vücut bulan bu çalışmada şahsıma ait 
emeği, Bursalı gönül dostu merhfun Hacı Halil Efendi'nin aziz hatırasına ithat edi
yorum. 

Zafer ERGİNLİ 
Temmuz 2005- RİZE 





ESERiN 
HAZlRLANMASlNDA 

iZLENENYOL 

Elinizdeki kitap, mühim bir kısmı tasavvuf dünyasının temel eserlerinden alı

nan metinlerin teşkil ettiği bir derleme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla kitabımız, 

temel tasavvuf kaynaklarının ağırlıklı olduğu bir metin kitabıdır. Bu metinlerde ele 

alınan terimler de, Arapça tasavvuf terimleridir. Farsça ve Türkçe terimler, kitabın 

sınırları dışında kalmıştır. Tekkelerin yaygınlaştığı sentez ve kurumlaşma dev

rinde kullanılan terimler de kapsam dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla, tarikatler ve 

tekkelerle ilgili terimler hemen hemen yok gibidir. Bu sözlükte, tasavvuf doktrinini 
oluşturan terimlerle ilgili metinler ağırlıklıdır. Bu yönüyle sözlüğümüz bir Tasav
vıif Doktrinleri Sözlüğü hüviyetindedir. Ancak, eserin hazırlanması sırasında izle

nen yolun ortaya konmasının, en azından mütehassıs okuyucuların ihtiyaç duyu
labileceği bazı bilgileri sunma noktasında faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Başlangıçta bu çalışma, Refik el-Acem'in Mevsii'atü rnustalahiiti't-tasavvııfi'l
isliirni adlı derlemesinin tercüme faaliyeti olarak başlamıştı. Ancak zaman içeri

sinde kitabın hazırlanmasında görülen bazı eksiklikler, yeni bir tasnifi gerekli kıl

mıştır. Bu eksiklikler, tespit edilebildiği kadarıyla şunlardır: 

1. Sayın Acem'in derlemesinde terimler daha çok lafzl yönden bir tasn1fe tabi 

tutulmuştur. Bu tercih de, içinde tasavvufi terimierin de lafız olarak geç

tiği, fakat gerçekte terim olmayan bazı kavramların, müstakil birer tasav
vuf terimi gibi ele alınması neticesini getirmiştir. 

2. Sözü edilen tercih, bazı metinlerin, muhtevillariyla alakasız başlıklar al

tında yer almasına yol açmıştır. 

3. Aynı tercih, birbirinden farklı bazı başlıkların aynılaşmasına sebep olmuş
tur. Mesela gaybet başlığı altında yer alması gereken metinlerle, gıybet 
başlığı altında yer alması gereken metinler, Arapça yazım kuralları gereği 
aynı başlık altında yer almıştır. Aynı problem, nefs ve nefes gibi ayrı ol

ması gereken başlıklar için de söz konusudur. 

4. Sayın Acem'in çalışmasında bazı başlıkların altı yeterince doldurulama

mış, can alıcı bazı metinler, ilgili başlıklar altına konulamamıştır. 

5. Bazı metinlerin iktibası sırasında atlamalar yapılmıştır. Hatta tercüme he

yeti, bazen başından eksik olan metinlerin tercümesinde sıkıntılarla karşı

laşmıştır. Bu tür eksik alıntılar, eserlerin asıllanyla yapılan karşılaştırma

lada tespit edilmiştir. 
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6. Sayın Acem'in derlemesinde terimler tek tek ele alınmış, böylece tasav
vufta havf-reca.', fena' -b eka' gibi terim çiftlerinde aynı metinlerio tekrar 
tekrar kullanılması, dolayısıyla kitabın aşırı bir hacme ulaşması gibi bir 
problem ortaya çıkmıştır. Ondan fazla yerde tekrar edilen uzun metinler 
bulunmaktadır. 

7. Birbiriyle bağlantılı terimiere hiçbir atıfta bulunulmamış olması, terimler 
arasındaki bağlantının kopmasına yol açmıştır. 

Bir kitabın oldukça hantallaşmasına ve kullanımının zorlaşmasına sebep olacak 
mahiyetteki bu tür eksiklikleri bir yana bırakıldığında, sayın Acem'in eserinden is
tifade noktaları da şöyle sıralanabilir: 

a. Sayın Acem'in hazırladığı terim listesi, eksiklik ve fazlalıklarına rağmen 
faydalı olmuştur. 

b. Sayın Acem'in kullandığı kaynakların tamamına yakını, tasavvufun temel 
eserlerinden oluşmaktadır. Bu eserler arasında, bizim ulaşamadığımız bas
kılar da bulunmaktadır. Ancak, Herevi'nin Meniizilü 's-siiirin'i, Ahmed Ga
zali'nin Seviinih'i, Mevlana'nın Mesnevi'si ve İmam Rabhani'nin Mektfıbiit'ı 
gibi Acem'in kullanmamış olduğu eserlerden de istifade edilmiştir. 

Sözlüğü tercüme eden heyet, Zafer Erginli, hyas Karsh, Yavuz Köktaş, Nurettin 
Ödül, Rıfat Resul Sevinç ve Salih Sabri Yavuz'dan oluşmaktadır. 

Sözlüğün hazırlanması sırasında şöyle bir yol takip edilmiştir: 

I. Tasnif şekli: 

a. Gerek tercüme ve gerekse tasnif faaliyeti sırasında, Türkçe baskıları bulu
nan tasavvuf terimleri sözlükleri ve eserlerin Türkçe tercümelerinden isti
fade edilmiştir. 

b. Madde başlıkları altında yer alan metinlerin sıralaması, eserlerin 
müelliflerinin vefat tarihi kronolojisine göre, aynı müellifin eserleri arasın
daki sıralama basit ifadelerden zor olanlarına doğru, aynı eserden yapılan 
alıntıların sıralaması ise sayfa numarasına göre yapılmıştır. 

II. Kitabın dili ve terimleriyle ilgili şu tasarruflarda bulunulmuştur: 

a. Eserin hazırlanmasında dil olarak, eski kullanımların tercih edildiği 
dikkatlerden kaçmayacaktır. Bunun başlıca sebebi, metinlerin ve terimierin 
kendi konteksleri içerisinde anlaşılınasına yardımcı olabilme arzusudur. 
Genç nesillerin İstifadesi hesap edilerek de sıklıkla parantez içi açıklamala
rına başvurulmuştur. 

b. Tamlama olarak kullanılan kelime gruplarında daha çok Osmanlı Türk
çesi'nde kullanılan Farsça tamlama türü tercih edilmiş, bunun mümkün 
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olmadığı görülen yerlerde ve yaygın kullanımlarda ise Arapça tamlama 
yoluna başvurulmuştur. 

Önıek: Farsça tamlama için: ahadiyyetü '/-cenı '  yerine ahadiyyet-i cem' �-��� 
C:'"�\), fukarfi'u müdfilıinı1n yerine fukara'-yı müdlhinftn (J J:AI..ı. .. �1.}!), gaybetü 'l

'ariftn yerine gaybet-i arifin (..:;:! J'"'' Y), hikmetün cfimi'atün yerine hikmet-i 

cami'a (�""'� :ı.....S'�) 

Arapça tamlama için: ecnihatü'l-kerrftbiyyin (�J.ıS::ll �i), fatihatü'l-kitab 

(yi::S::ll �,C:I!), rabbü'l-erbab (Yiu�' y J) 

Bu arada tasavvuftaki ilim türlerini belirtmek için yaygın bir şekilde kullanılan 
'ilme'l-yakin - 'ayne'l-yakin - hakka'I-yakin şekli, yerleşik olduğu için korunmuş, 
bunun yerine 'ilnıii 'l-yak'in-'aynii 'l-yak'in-hakkll 'l-yakfn şekli tercih edilmemiştir. 

c. Çıkabilecek karışıklıkları önlemeye yönelik olarak, en azıyla yetinilmek su
retiyle, sadece madde başlıklarmda ve eser isimlerinde bazı transkripsiyon 
işaretleri kullanılmıştu. Bu işaretler şunlardu: 

' kelime ortası ya da sonunda hemze geçiyorsa kullanılmıştır. 

' Arapça' daki ayn harfini göstermek için kullanılmıştır. 

a kalın harflerden sonra uzatmalı olarak gelen a harfi için kullanılmıştır. 

ü kalın harflerden sonra uzatmalı olarak gelen u harfi için kullanılmıştır. 

d. Şiirler Türkçe'deki serbest şiir biçimine uygun olarak, fakat terimierin ko
runmasına da özen gösterilerek kompoze edilmeye çalışılmıştır. 

e. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü'nde terimierin batı dillerindeki karşılıklarının 
verilmesi de arzu edilirdi. Ancak terimiere verilen yabancı dillerdeki karşı
lıklada alakah farklılıklar, bu konuda henüz tam bir mutabakat 
sağlanamadığını ortaya koymaktadu. Sayın Acem'in kitabının sonunda 
yer alan batı dillerindeki karşılıkların da problemli olduğu görülmektedir. 
Bu sebebe bağlı olarak terimierin yabancı dillerdeki karşılıkları verilme
miştir. 

III. Terimierin tertip ve sualanmasıyla ilgili tasarruflar şunlardır: 

a. Tasavvufta meşhur olan terim çiftleri birleştirilmiştir. Ama birleştirilen te
rim çiftlerinden diğeri de, mütehassıs okuyucunun, bu maddeleri de gör
mek isteyeceği hesaba katılarak, isim olarak buakılmış, fakat diğer terim 
çiftine atıfta bulunulmuştur. 
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Örnek: Kabz ve bast gibi ikili terimler kabz-bast altında toplanmış, bast için de 
bu maddeye referans gösterilmiştir: 

bast (.b-ı ) {bk. kabz-bast}gibi. 

Aynı yol, 'ibadet-'ubudiyyet-'ubudet, 'ilme'l-yakin-'ayne'l-yakin-hakka'l-ya
kin, zevk-şürb-reyy gibi kimi üçlü terimierde de tercih edilmiştir. 

b. Eğer farklı kaynaklarda aynı cümle ya da cümleler geçmekteyse, ikinci 
kaynaktan yapılan alıntı da, ilk kaynaktan yapılan alıntının yanına iHive 
edilmiştir. Referanslardan herhangi birinin metni devarn ediyorsa, sonuna 
üç nokta" ... " konulmuştur. 

Örnek: 
* Sırr-ı rububiyyet, merbfı.ba {bir rabb'e muhtaç olana, kula} bağlı 

bir sırdır. Iki müntesibi olan bir nisbettir. Bunlardan biri olan merbfı.b, 
ademdeki {yokluktaki} ayan-ı sabitedir. Madfı.ma {yokta} bağlı olan 
şey de madfı.mdur ... (Kaşani, 102; Cami', 86) Bundan dolayı Sehl{-i 
Tüster'i) şöyle demiştir: "Rububiyyetin öyle bir sırrı vardır ki, bu sır açığa 
çıksa rubılbiyyet batıl olurdu."  İşte bu batıl olma ona bağlıdır. (Kaşani, 
102) 

Buradaki metin, her iki kaynakta da yer almaktadır. Dolayısıyla ikinci referans, 
kronolojik sıraya göre değil, tekrar edilen metne göre yerleştirilmiş olmaktadır. 
Kaşani'ye ait olan metin aşağıda devarn etmekte olduğundan, metnin sonunda üç 
nokta " " yer almaktadır. 

IV. Eserde üç çeşit parantez kullanılmıştır: 

a. Normal parantez"()": 

ı. Terimierin Arabca orijinallerini gösteren kelimeler normal parantez içinde 
gösterilmiştir. Örnek: e'imme ( a .. ıi ) gibi. 

2. Metinterin asıllarında yer alan açıklama ve notlar da normal parantez 
içinde gösterilmiştir. 

Örnek: . .. Nefsin sağ elinde tesblh ve Kur'an vardır. Ama yeninde ise hançer ve 
kılıç saklıdır. (Not: Bir taraftan kendisini sfı.fi, imanlı gösteren nefs, fırsat bulunca 
türlü günahlar, cinayetler işler. Şefik Can) 

3. Bu parantez aynı zamanda, metinterin alındığı kaynağı belirtmek için de 
kullanılmıştır. Örnek: (Mesnevl2, III, 202) 

b. Çiçek parantez "{}": 
ı. Başka maddelere yapılan her türlü atıf, {} şeklindeki özel parantezle 

içinde gösterilmiştir. 
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Örnek: redi' ( ç.\� J ) (b k. havf-reca'} ya da bir başka maddede yer alan (Ayrıca 

bk. ilham; varid; varidat} atfı gibi. 

2. Bazı terimlerle alakah yan terimler, ilgili ana terimin başlığı yanında bir 
açıklama mahiyetinde bu tür parantez içinde gösterilmiştir. 

Örnek: hatırihavatır ya da hatre/hatarat ( ..:.ıı):z.:- 1 ii}:z.:- J' - }•'J,:. 1 )•l.:-) (ahval 

li'I-kalb; 'azın; 'anz; efham-ı hala'ik; habr-ı 'akl, hatır-ı melek, hatır-ı nefs, hatır-ı 
rfi.h, hatır-ı şeytan, hatır-ı yakin, havatır, havatır-ı hakk, havatır-ı nefs; mevarid; 
tezkire] 

Burada (}parantez içindeki isimler, habrlhavatır ya da hatre/hatarat başlığı al
tında ele alınabilecek diğer yan terimleri de göstermektedir. 

3. Metindeki editör tasarrufları da bu özel parantez içinde gösterilmiştir. Bu 
parantez içinde zaman zaman terimierin kelime karşılıkları, bazen de yer 
yer cümlenin akışına uygun olacak tarzda şerhler yapılmaya çalışılmıştır. 

Örnek: 

* Recii, (ahiret nimetleri gibi) vaad ettiği konularda Hakk'ı �tas
dik etmektir (yani Hakk'ın �vaadine giivenmektir). 

Parantez içi cümleler editör ilavelerini göstermektedir. 

c. Köşeli parantez"[)": 

1. Ayet ve hadis kaynakları köşeli parantez içine alınmıştır. 

Örnekler: Allah şöyle buyurmuştur: "Ralıman 'ın kulları öyle kimselerdir ki, bunlar 
yen;üzünde tevazu ile yürür/er. Cahiller kendilerine bir laf attıklarında {sadece} 'selam ' 
derler." [Furkan, 25/63] 

Sırların keşfine misal ise Resı1lullah'ın $ şu hadisidir: "Allalı 'a �� O 'nu sanki 
görüyormuş gibi kulluk et." [Buhar!, İman, 83; Müslim, İman, 1]  

2. Bir metin birden fazla kaynakta bazı farklılıklarla yer alıyorsa, araların
daki farklılıklar da köşeli parantez içinde gösterilmiştir. 

Örnek: 

* Şuun, (ilah!) fiillerdir. Şuı1n-ı zatiyye (zat! fiiller) ise, ayan ve 
hakikatierin Zat-ı ahadiyetteki nefisleridir [nakışlarıdır (resimleridir) 
(Cami')] . Bu ayan ve hakikatler, ağacın dallarının, yapraklarının[, çi
çeklerinin (Cami')] ve meyvelerinin çekirdekte kuvve halinde {potan
siyel olarak} bulunması gibidir. Bunlar vahidiyyette [vahidiyyet 
mertebesinde (Cami')] zuhı1r eder, ilimle [kalemle (Cıimi')] tafslli (ay
rıntılı) hale gelir. (Kaşani, 154; Cami', 87) 
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Bu örnekte, {} parantezler içindeki ifadeler editör ve mütercim açıklamalarıdır. 
Köşeli parantez (] içindeki ifadeler ise, () içinde gösterilen Gümüşhanevi'nin 
Cfinıi'u '1- 'usul, adlı eserinde, Kilşimi'nin Istılfihdt'ından farklı olarak "nefisler" yerine 
"nakışlar" kelimesinin tercih edildiğini, ayrıca Gümüşhanevi'nin Ciinıi'u 'l
'usul'ünde bulunan "çiçeklerinin" ifadesinin, Kiişiini'nin Istıliihfit'ında geçmediğini, 
Kiişiini Istılfihdt'ında "viilıidiyyette" şeklinde kullanılan ifadenin, Gümüşhanevi'nin 
Ciinıi'u '1- 'usul' ünde "vfilıidiyyet nıertebesinde" şeklinde kullanıldığını gösterir. 

IV. Müellifler ve eserleriyle ilgili olarak da şu çalışmalar yapılmıştır: 

a. Metinlerin alındığı eserlerin müellifleri hakkında, bundan sonraki bö
lümde alfabetik sıraya göre kısa bilgi verilmiş, bu bilgiler de, öncelikle 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, diğer ansiklopedik eserler ve 
bulunabildiği kadarıyla müelliflerle ilgili yazılmış bulunan diğer eserler
den alınmıştır. 

b. Metinlerin alındığı eserlerin basım bilgileri yanında, bu eserlerin Türkçe 
tercümeleriyle, eserlerde yer alan hadislerin geçtiği kaynaklar da unutul
mamıştır. Bunların gerek kısaltmaları ve gerekse basım bilgileri, Eser Adı 
Kısaltmaları başlığı altında verilmiştir. 

Tüm bu çalışmalarla, olabildiğince kullanışlı bir Tasavvuf Terinı leri Sözlüğü vü
cuda getirilmeye çalışılmıştır. Bu kitapta, otuz dokuz müellife ait olan altmış iki 
eserden metinler yer almaktadır. Bu metinler altı kişi tarafından tercüme edilmiş
tir. Dolayısıyla pek çok kişinin katkısıyla hazırlanmış bulunan Tasavvuf Terimleri 
Sözlüğü, bu haliyle oldukça zengin bir görünüm arz etmektedir. Ancak bu zengin
lik, bazı eksiklikleri de beraberinde getirme riski taşımaktadır. Eserin tercüme ve 
editörlük hizmetleri yerine getirilirken, gerek üslup birliğinin sağlanması ve ge
rekse tercümelerin düzeltilip tasavvuf nosyonuna uygun hale getirilmesi aşama
sında, bazı hata ve eksikliklerin bulunması kaçınılmaz olacaktır. Bu konulardaki 
müspet tenkitler bizi ziyadesiyle memnun edecektir. 

Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü'nden yararlanmak isteyen okuyucularımız, 
gerek anlamakta zorluk çektikleri yerlerin daha iyi anlaşılabilmesi için ve gerekse 
tasavvufun doktriner yapısı dışında kalan terimiere ulaşmak amacıyla taavvuf 
hakkındaki diğer eserlerden yardım alabilirler. Bu amaçla, Tasavvuf Terinıleri Söz
lüğü (Süleyman Uludağ) ve Tasavvuf Terimleri ve DeıJinıleri Sözlüğü (Ethem 
Cebecioğlu) başta olmak üzere, gerek terimler ve gerekse sufi müelliflerin hayatı 
hakkında bilgi veren bazı eserler, Faydalanılabilecek Diğer Eserler başlığı altında 
listelenmiştir. Ayrıca, kullanılan eserlerin Eser Adı Kısaltmaları listesinde gösteri
len Türkçe tercümelerinden yararlanılması da tavsiye edilir. 



MÜELLİFLER 
HAKKINDA BİLGİ 

(Parantez içinde geçen kalın ve yatık isimler, ilgili 
eserlerin bu kitapta kullanılan kısaltmalannı gösterir) 
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Abdülkadir Geylani: Muhyiddm Ebu Muhammed Abdülkadir b. Ebi Salih Musa 
Zengidost el-Geylani; 470/1077 yılında Hazar Denizi güneybatısındaki 
Geylan'da doğmuştur. Hz. Hasan'ın soyundan gelmektedir. Küçük yaşta baba
sını kaybeden Geylani, hadis, hkıh ve edebiyat tahsili görmüş, Bağdad'da 
Ebu'l-Hayr Muhammed b. Müslim ed-Debbas'ın delilletiyle tasavvufa intisap 
etmiştir. Hocası tarafından kendisine tahsis edilen medresede hadis, tefsir, kı
raat, fıkıh ve nahiv okutmuştur. Kendisine uyguladığı ağır riyazetler sonu
cunda, Ebu Sa' d Muharrimi elinden şeyhlik hırkasını giymiştir. 561/1165 ya da 
1166 yılmda Bağdad'da vefat etmiştir. 

Kadiriyye tarikatının piri olan Geylani başlangıçta Şafii mezhebine bağlıyken, 
sonraları Hanbeli mezhebine girmiş ve bu mezhebin sarsılmaz bir savunucusu 
olmuştur. Onun bu tercihi İbn Teymiye'nin kendisine saygı duymasına, hatta 
onun Fütfıhu'I-gayb adlı eserini şerh etmesine vesile olmuştur. Geylani'nin en 
önemli eserleri arasında ei-Gunye li ttilibi tariki'l-Hakk (Gunye), Fütilhu'l-gayb 
(FütUh) ve Kitabii 'I-fethi'r-Rabbani ve'l-feıJZi'r-Rahmani (Feth) yer alır. 

Abdülkerim Cili: Abdülketim b. İbrahim el-Oli; hicri 767/ miladi1365-66 yılında, 
Bağdat yakınlarındaki Ol kasabasında doğmuştur. Abdülkadir Geylani'nin to
runu olduğu rivayet edilmektedir. Şerefüddm el-Ceberti'nin müridi olduğunu 
eserlerinde zikreder. Kadiriye tarikatından olduğu anlaşılmaktadır. 832/1428 yı
lında Bağdat' da vefat etmiştir. 

Zaman zaman muhalefet etmekle birlikte, genellikle İbn Arabi'nin görüşlerini 
şerh etmiştir. Bilhassa İbn Arabi'nin vahdet-i vücüd, hazarat-ı hamseve insan-ı ka
mil konusundaki görüşleri üzerine açıklamalar getirmiştir. En önemli eserleri 
şunlardır: el-İnsanü 'l-kanıil (İnsan), Şerhu'l-esfar 'an risdleti'I-envar (Esfar), 
Meratibü 'l-vücud ve hakfkatii külli mevcftd (Meratib). 

Ebu Ta.lib Mekki: Ebu Talib Muhammed b. Ali b. Atıyye el-Mekki el-Acemi; aslen 
İran'ın batısından olup, uzun yıllar Mekke'de yaşadığı için Mekkl nisbesini 
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almıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Hadis tahsil ettiği ve Salimiyye 
mektebine mensup olduğu bilinmektedir. 386/996 yılında, vaizlik yaptığı 
Bağdad'da vefat etmiştir. 

Gazali ve Abdülkadir Geylani gibi sılfiler üzerinde etkileri vardır. Kütii 'l-kuliib 

(Küt) adlı eseri, tasavvuf konusunda mühim bir eser olduğu kadar, müellifinin 
fıkıh bilgisini de göstermektedir. 

Ebu Yezid Bistami: Ebıl Yezid Tayffir b. İsa b. Süruşan el-Bistam!; İran Hora
san'ının Bistam kasabasında doğmuştur. 131/748 ya da 161/777 yılında doğ
duğu söyleniyorsa da, bu tarihler kesin değildir. Tasavvuf yolunu Ebu Ali 
Sindi'den öğrendiği söylenmektedir. Ebıl Yezid'in vefat tarihinin de ihtilaflı ol
duğu, bazı eserlerde 234/848, bazılarındaysa 261/875 yılında vefat ettiği yazılı
dır. Türbesi Bistam'dadır. 

Tasavvufta tevhid, sekr ve fena anlayışını benimsemiş olan Ebıl Yezid Bistami, 
sekr halinde kendisinden zuhur eden şathiyeleriyle meşhur sılfılerden biridir. 
Şathiyeleri sebebiyle zaman zaman tepkilerle karşılaşmış, hatta Sistam'dan çı
karılmıştır. Bu sivri ifadelerine rağmen Bistami, şeriata son derece bağlı 
sıltilerden biridir. Onun şathiye ve menkıbelerine Sehlegi çokça yer vermiş, bu 
şathiyeler Abdurrahman Bedevi tarafından toplanıp Şatahiitü's-suftyye (Şatahat) 
adıyla yayımlanmıştır. 

Ebu'l-Mevahib Cemaleddin Şazeli: Yirminci yüzyıl başlarında vefat etmiş bulu
nan ve hayatı hakkında bilgiye rastlayamadığımız Ebu'l-Mevahib Cemaleddin 
Muhammed eş-Şazeli'nin Kavtininü hiikmi'l-işrtik (Kaviinin) adlı bir eseri vardır. 

Fatımatü'l-Yeşrutiyye: Fatıma binti Ali Nılreddin et-Tfınusiyye eş-Şazeliyye el
Yeşrutiyye; babadan Hz. Hasan, anneden ise Hz. Hüseyin soyundan gelmekte
dir. 1308/1890 yılında Akka'da doğmuştur. Şazeliyye tarikatinin Yeşrutiyye ko
luna mensuptur. Tasavvufa ilgi duymuş, bu arada Akka müftüsü Şeyh Abdul
lah el-Cezzarl' den ilim öğrenmiştir. Bilhassa tasavvufa dair pek çok kitap oku
muştur. I. Dünya Savaşı başlarında, ailesiyle beraber Şam'a yolculuk yapmıştır. 
1400/1980 yılında Şam'da vefat etmiş, Beyrut'ta bulunan İmam Evzai 
makberesine defnedilmiştir. 

Eserlerinden Ri/ıle ile'l-Hakk (Rihle) tasavvuf yolunun başlangıcına, Meviihibü 'l
Hakk (Meviihib) ashabınm ahval ve kerametlerine, Nefehiitü 'l-Hakk (Nefehat) ise 
tarikat usıll, adab ve ahkamma dairdir. 

Gazali: Ebfı Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Ga
zaJ'i; 450/1058 yılında bugünkü adı Meşhed olan Tfıs şehrinde doğmuştur. Ga
zali nisbesinin, babasının mesleği olan iplikçilikten geldiği rivayet edilmektedir. 
Batı dünyasında "Abuhamet" ve "Algazel" isimleriyle tanman Gazali, iyi bir 
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eğitim almıştır. Kelam, fıkıh ve tasavvuf konusunda, "Hüccetü 'l-İsliim" adıyla 
anılacak derecede üstad olup, devrinde Nizarniye Medreseleri'nin Kelam kür
süsü müderrislerindendi. 

Kelam, felsefe, Batınüik ve tasavvuf hakkındaki araştırmaları sonucunda yaşa
dığı manevi buhran, kendisinin tasavvuf yoluna süluk etmesine sebep olmuş
tur. Bir süre halvet hayatı yaşadıktan sonra hacca gitmiş, hacc dönüşünde de 
kendi evinde ders okutup eser yazmaya devam etmiştir. Tasavvuftaki şeyhinin 
Ebu Ali Farmed! olduğu, kendi ifadelerinden çıkarılmaktadır. 

Hayatının sonlarına doğru hadis ilmiyle de uğraşan Gazall, 505/1111 yılında, 
doğduğu şehir olan Tus'ta vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. 

Muhasibi ve Cüneyd gibi, şeriata aykırı olmayan bir tasavvufi anlayışı benimse
yen Gazali, eserlerinin bir kısmını bu konuya hasretmiş, bir kısmında da şeriat 
ve tasavvufu bir arada ele almıştır. Muhasibl'nin Ri'iiye'si ve Ebu Talib 
Mekkl'nin Kütü'l-kuli'ıb'u, bilhassa Ihyii' üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Ta
savvufa yer verdiği ve hasrettiği eserleri arasında, İhyii'u 'ulUmi'd-dzn (İhya'), 
Kzmyii'ü 's-sa 'iide (Kimya'), Minhiicü'l-'iibidzn (Minhac), Mişkiitii 'l-enviir (Mişkat), 
Mzziin ii 'l- 'amel (Mizan), el-Munlazu mine' d-daliil (Munkız), er-Risiiletü 'l-Iedünniyye 
(Risale) gibi eserleri meşhurdur. Bunlardan başka kelam ve felsefeye dair pek 
çok eseri de mevcuttur. 

Gazali (Ahmed): Mecdüddm Ebu'l-fütfıh Ahmed b. Muhammed el-Gazall; İhyii' 

müellifi meşhur alim Gazall'nin kardeşidir. O da Tus doğumludur. Tasavvufta 
Ebu Kasım Cürdni'nin mür1dlerinden Ebu Bekir Nessac'ın sohbetlerine katıl
mıştır. 520/1126 yılında Kazvin'de vefat etmiştir. 

Ahmed Gazali, tasavvuf konusunda ağabeyinden farklı bir yol izlemiş olup, ta
savvuftaki Aşk Mektebi'nin kurucusudur. Farsça olarak yazdığı Seviinihu'l-uşşiik 

(Sevanih) adlı eseri bu doktrinin ayrıntılı olarak anlatıldığı ilk eser olma özelliği 
taşımaktadır. Bu mektebe mensup olan Aynü'l-kudat Hemedfuı!'yi yetiştiren de 
odur. 

Gümüşhan evi: Ahmed Ziyaüddm Gümüşhanevi; 1813 yılında Gümüşhane' de 
doğmuştur. Babasının ticaret sebebiyle gittiği Trabzon'da Şeyh Osman Efendi 
ve Şeyh Halid es-Saidi'den sarf, nahiv ve fıkıh dersleri almıştır. llim hayatını 
sürdürürken bir şeyhe intisap ehnişse de, bu şeyhin adı tespit edilememiştir. 
Üsküdar Alaca Minare Tekkesi'nde Halidi meşayıhından Şeyh Ahmed 
Ervadl'ye intisap etmiştir. Ervadi'den hilafet aldıktan sonra, tasavvufi irşad 
faaliyetlerini Nakşibendi ve Şazell usul ve adabı çerçevesinde yürütınüştür. 
1893 yılında İstanbul' da vefat eden Gümüşhfuıevi, Süleymaniye Camii hazire
sinde medfundur. 
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Ömrü boyunca hadis okutan Gümüşhanevi, pek çok kişiye de hilafet vermiştir. 
Halifelerinde aradığı hususiyeHer arasında, zahiri ilimler konusundaki yeterli
lik her şeyin önünde gelmektedir. Tasavvufi irşad faaliyetleri çerçevesinde 
İstanbul, Bayburt, Rize ve Trabzon/Of'ta dört büyük kütüphane kurduran 
Gümüşhanevi, teşkilatçı yapısıyla da dikkat çekmektedir. "Yastık altı" tabir 
edilen şahsi birikimleri iktisadi hayata kazandıracak borç sandıkları oluşturmuş 
ve eserlerini, bu sandıklada kurduğu matbaada bastırarak ücretsiz dağıtımını 
sağlamıştır. Otuza yakın eserleri arasında tasavvufa dair olan Ciinıi'i'l-usill 
(Cami') ve hadise dair olan Riimftzii 'l-ehiidis ve şerhi Levanıi'ul-Ukul başta gel
mektedir. 

Habeşi: Doğum tarihi tespit edilemeyen Muhammed b. Hüseyin b. Abdullah eş
Şerif el-Habeşi'nin hayatı hakkında bilgiye rastlanamamış, sadece 1330/1911 yı
lında vefat ettiği tesbit edilmiştir. Bilinen eseri el- 'Ukiidii 'i-Iii 'Iii 'iyı;e ft bey ii ni 
tarıkati's-siidiiti'l- ulviyye' dir ('Ukücf). 

Hakim Tirmizi: Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Hasen et-Tirmizi'nin, doğum 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Tirmizi, ilim tahsil etmiş, hadis ve Hanefi 
fıkhını öğrenmiştir. Ahmed b. Asım el-Antaki'nin bir eserinin tesiriyle riyazete 
yönelen Tirmizi, Ahmed b. Hadraveyh, Yahya b. Muaz Razi, Ebu Türab 
Nahşebi gibi sufilerin sohbetlerine katılmıştır. Hemen her ilim konusunda eser
leri bulunan Tirmizi'nin vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, 320/932 
yılında Tirmiz'de vefat ettiği tahmin edilmektedir. 

Tasavvufta ve/ayet doktrininin kurucusu olan Tirmizi, felsefeyle uğraşan ilk 
sufılerdendir. Bu yönüyle tasavvufta yeni bir başlangıca imza atmış, bu sebeple 
kendisine "Hakim" denilmiştir. Kendi anlayışı içinde akılla nakli uzlaştırmaya 
çalışmıştır. 

Tirmizi'nin en önemli eseri, velayet doktrinini ortaya koyduğu Kitiibii hatmi'l-ev
liyii"dı r. Beı;iinü 'l-fark beyne's-sadri ve 'l-kalbi ve'l-fıı 'iidi ve'l-liibb (Beyan) adlı ese
rinde de insandaki çeşitli latifeleri ve bunlar arasındaki farklılıkları ele almıştır. 
Onun Neviidinı 'l-usill (Nevadir) adlı eseri de, tasavvufi hadis şerhlerinin güzel 
bir örneğidir. Pek çok sapık mezhebe karşı yazdığı itikada dair eserleri de var
dır. 

Hallac Ebu'l-Muğis el-Hüseyin b. Mansur el-Hallac; 244/858 yılında, İran'ın Fars 
eyaletinde doğmuştur. "Halliic" diye anılması, çeşitli rivayetlerde, baba mesle
ğine; insanların gönüllerindeki sırları ortaya dökecek kadar sırlara vakıf olma
sına ya da bir hallacın dükkanındayken, dükkiin sahibinin yokluğu esnasında, 
pamukları atma kerameti izhar etmesine bağlanmaktadır. Vasıt'ta hafızlığını 
tamamlayan Hallac, Sehl-i Tüsteri ve Amr b. Osman Me kk!' nin talebesindendir. 
Şia'ya karşı sempati besleyen Hal!ac, Bağdad'da Cüneyd-i Bağdildi'nin 
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sohbetlerine de devam etmiştir. Cüneyd, onun sorduğu bazı soruların samirni
yetten uzak olduğuna kanaat getirerek meclisinden uzaklaştırmıştır. 

Hicaz, Tüster, Maveraünnehir, Sicistan ve Kirman gibi çok değişik coğrafyalara 
seyahatleri bulunan Hallac, küfür ve şirk ehlini İslam'a davet etmek için ma
nevi işaret aldığını söyleyerek Hindistan' a yolculuk yapmış, pek çok kişinin 
müslüman olmasına vesile olmuştur. Hindistan dönüşü Bağdad'a yerleşen 
Hallac, farklı davranmaya başlamış, Bağdad'da Hakk yolunda canını feda etme 
arzusunu dile getirmiştir. "Ene'l-Hakk (Ben Hakk'ını)" gibi taşkın sufiyane yo
rumları yüzünden takibata uğrayan Hallac hapse atılmış, burada meşhur eseri 
Tavaszn'i yazmıştır. Bu arada, aleyhindeki hava gitgide artmış ve idam talebiyle 
yargılanmasına karar verilmiştir. Uzun süren muhakemeler sonucunda ida
mına karar verilmiş ve 309/922 yılında önce kırbaçlanmış, sonra burnu, kolları 
ve ayakları kesilerek idam edilmiştir. Idamının hakiki sebebi olarak, o zamanlar 
Abbasi rejiminin şiddetli muhalifleri olan Karmatilerle gizlice işbirliği yapması 
gösterilmektedir. 

Tasavvufta fena ve sekr anlayışını benimseyen sufllerden biri olan Hallac, Hakl
kat-i Muhanmıediye, dinlerin birliği gibi görüşleri ilk defa ele alan sufllerdendir. 
Tasavvufta varlıkla ilgili bazı terimler hakkında açıkça ilk olarak fikir beyan 
eden kişi odur. Onun "Ene'l-Hakk" dediği için idama mahkt1m edilmiş olduğu 
inancı, Attar, Mevlana gibi sUfiler üzerinde derin tesirler vücuda getirmiş, hatta 
Türk ve İran edebiyatında da çokça işlenmiştir. Hallac'ın bu görüşlerinin yer al
dığı en önemli eseri Kitiibii 't-tavasin' dir (Taviisin). Şiirlerini topladığı bir Dfviin'ı 
da vardır. 

Hamzavi: Hasenü'l-Adevi el-Hamzavi; 1221/1806 yılında Mısır'da doğmuş, 
Ezher'de tahsil görmüştür. Maliki mezhebine mensub bir fal<ıh olan bu zat, 
1303/1886 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Kitabii nıeşarıkı 'l-envar fi fevzi elıli'l
i'tibar (Meşiink) adlı bir eseri vardır. 

Herevi: Şeyhü'l-İslam Ebu İsmail Abdullah b. Muhammed b. Ali el-Ensari el
Herevi el-Fakili el-Hanbeli; 396/1006 yılında Herat'ta doğmuştur. Ebu Eyyt1b el
Ensari'nin soyundan gelmektedir. Hadis ve fıkıh tahsil etmiş ve çokça şiir ez
berlemiştir. Kendisi Ebu'I-Hasan Harakani'nin mürididir. 

Hanbeli mezhebine mensup olduğu için Eş'arilerle anlaşamadığı, Kuşeyri gibi 
sufilerle ters düştüğü rivayet edilir. Hatta, Eş' ariler'in onu Nizamülmülk'e şika
yet ettikleri ve bunun üzerine Herat'tan Belh'e sürüldüğü kayd edilmiştir. An
cak daha sonraları Nizamülmülk'ün itibarını kazanmıştır. Fakat yine de, çeşitli 
sebeplerle rahatsız edilmekten kurtulamamıştır. Yaşadığı sürgünlerin ardından 
Herat'a dönmesine izin verilen Herevl, vatanına döndükten yaklaşık bir yıl 
sonra 481/1089 yılında vefat etmiştir. 



20 Müellifler Hakkında Bilgi 

Kendisi bir Hanbeli olmasma rağmen, Hallik da dahil olmak üzere sekr ve fena 
anlayışına sahip olan sufilere saygı duyrnuştur. Eserleri arasında, tasavvufta 
yüz makarn esasını ortaya koyan ve çokça şerhi yapılan, Farsça olan aslı Sdd 
Meydan adını taşıyan Mendzilü's-sd'irin (Menazil) başta gelmektedir. Ayrıca 
Sülerni'nin Arapça olarak yazdığı Tabakiitü's-suftyıJe adlı eserini, çeşitli ilaveler le 
Farsça'ya tercüme etmiştir. Onun rnünacatları da rneşhurdur. Selef yolunu yü
celtmek için yazdığı Zemmü'l-keldm adlı eserinde de, kıyas usulleri ve bid'at 
yolları tenkit edilmektedir. Herevl'nin bir de tefsiri vardır. 

Hücviri: Ebu'I-Hasen Ali b. Osman b. Ebi Ali el-CülHibi el-Gaznevi el-Hücvlrt'nin 
doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ilk bilgilerini babasından almış, 
Hindistan, İran ve Türkistan'da pek çok bölgeye seyahatlerde bulunmuştur. 
Hanefi mezhebine mensup olup, tasavvuf yolunda Ebu'I-Fazi Hutteli'nin 
rnürididir. Lahor'u Hind işgalinden kurtaran orduya da katılmış bulunan 
Hücviri'nin vefat tarihi hakkında dört farklı rivayet vardır: 465/1072, 470/1077, 
481/1088 ve 500/1106. Bunlardan ilki kabul görmektedir. 

Cüneyd-i Bağdildi'nin tasavvufi anlayışını temsil eden Hücviri, akla değer ver
diği kadar keşfe de değer veren, rnüsarnahakar sufilerdendir. Emir ve yasakla
rm sebep ve hikmetleri üzerinde durmuş, tasavvufi hikmetleri aklen de açıkla
maya çalışmıştır. En meşhur eseri Keşfii 'l-mahcub'dur (Hücviri). 

İbn Arabi: Tam adı Ebu Abdullah Muhyidam Muhammed b. Ali b. Muhammed 
el-Arabi et-Tai el-Hatirni olan İbn Arabi; tasavvuf dünyasının zirve şahsiyetle
rindendir. 560/1165 yılında, o zamanlar Muvahhidler Devleti'nin hükümranlığı 
altmda bulunan Endülüs'ün güneydoğusunda bulunan Mürsiye' de (Murcia) 
doğmuştur. Genç yaşmda hadis tahsil etmiş, bir yandan da ilk sufiyane tecrübe
lerini yaşarnaya başlamıştır. İlk şeyhleri arasmda Ebu'I-Abbas Uryebi (ya da 
Ureyni) bulurunaktadır. Ancak İbn Arabi Afrikalı şeyhlerden, görüşrnek iste
diği halde görüşernediği Ebu Medyen Mağribi'nin ruhaniyetinden istifade etti
ğini her fırsatta ifade etmiştir. 

596/1200 yılmda doğu seferine başlayan İbn Arabi, Kuzey Afrika ve Mısır üze
rinden Kudüs'e, oradan da Mekke'ye, Bağdad'a ve Musul'a geçmiştir. Her uğ
radığı yerde bir süre kalmayı ve oranın alim ve sufileriyle görüşmeyi de adet 
haline getirmiştir. Urfa, Diyarbakır, Sivas ve Malatya'ya da uğradıktan sonra, 
Selçuklu sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in daveti üzerine Konya'ya gelmiştir. 
Sadreddin Konevi'yi evlad edindiği de bilinen İbn Arabi, Şam'a yerleşmiş ve 
638/1240 yılında vefat etmiştir. 

Eserlerini ilahi irnla ile yazdığım her fırsatta tekrarlayan İbn Arabi, filozofları, 
Eş' arileri ve diğer fikir mensuplarını tenkit ederek onların bazı fikirlerini kendi 
üslubu içerisinde tashih etmiş, sufileri de belli tasniflere tabi tutmuştur. Tasav-
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vuftaki vahdet-i vücud anlayışını ortaya koyarak haklld varlığın Allah olduğunu 
ifade etmiştir. Buna göre, görünen her şey O'nun isim ve sıfatlarının tecelllle
rinden ibarettir. Şeytan, küfür, nifak gibi hususlar da böyledir. Daha ileri aşa
mada, başlangıç itibariyle her dmin Hakk dinden ortaya çıktığını, asıl dillin 
Hakk din olduğunu ortaya koyma sadedinde, hakikatte diğer dmierin de 
kaynağının bir olduğunu söylernesi sert taarruzlara sebep olmuştur. Onun bu 
görüşleri, İbn Teyrniyye başta olmak üzere selefi düşüneeye mensup olanlar ta
rafından sert biçimde tenkit edilmiştir. İmam Rabbiini gibi sfıfller ise, daha in
saflı tenkitlerde bulunrnuşlardır. 

İbn Arabi, tasavvuf dünyasının en velfıt rnüelliflerinden biridir. Eserlerinin 
sayısıyla alakah olarak iki yüzden sekiz yüze kadar rakarnlar verilmektedir. 
Fususu 'l-hikenı (Fusus), el-FütUhiitü'l-Mekkiyye (Fütuhat), İnşii'ü 'd-devii'ir (İnşa'), 
Letii'ifü'l-esriir (Leta'if>, Risiiletü rilhi'l-kuds fi nıuhiisebeti'n-nefs (Rüh), Kitiibu 
ıstıliihi's-sufiyye (Istılah}, et-Tedbiriitii 'l-iliihiyye (Tedbiriit), Tercünıiinü 'l-eşviik 
(Tercüman), 'Ukletii 'l-nıüstevfiz ('Ukle) adlı eserleri bunlardan sadece bir kaçıdır. 
Şiirleri de kısmen Diviinü İbn 'Arabi (Divan) adı altında toplanmıştır. 

İbn Atanilah İskenderi: Ebu'I-Abbas Ebu'l-Fazl Taceddm Ahmed b. Muhammed 
b. Abdülkerirn b. Ataullah eş-Şazell el-İskender!; hadis, fıkıh, nahiv, kelarn, fel
sefe ve mantık tahsil ettikten sonra, Kahire'ye gelerek Ebu'I-Hasen Şazeli'nin 
halilesi Ebu'I-Abbas Mürsi'nin sohbetlerine katılmaya başlamıştır. Bu sohbet
lerde, Tabakiitii'ş-Şiifi'iyye rnüellifi Sübkl'nin babasıyla da beraberlikleri olmuş
tur. 709/1309 yılında Kahire'de vefat etmiştir. 

Şazeli tarikatının üçüncü rnühim hallfesi olan Iskenderl'nin en meşhur eserleri 
arasında, tasavvufl hikmetler içeren ve sayılamayacak kadar şerhi bulunan el
Hikenıü 'l- 'Atiiiyye ile Şazeliyye tarikatına dair en eski eser olan Letii 'ifü 'l-minen 
husus! bir yere sahibdir. Kitiibü't-tenvir fi ıskiiti't-tedbir (Tenvir) adlı eserinde de 
tevekkül ve teslimiyet konuları ele elınrnıştır. 

İbn Kudame: Ahmed b. Muhammed b. Kudarne el-Makdisi; meşhur Kudarne sü
lalesinden olan Hanbeli alimlerdendir. Ancak ailesinin diğer mensupları kadar 
meşhur olamamıştır. 742/1341 ya da 744/1343 yılında vefat etmiştir. Eseri 
Muhtasaru nıinhtici'l-kiisidin (Kudame) akrabasından olan meşhur 
Muvaffakuddin İbn Kudarne'nin Minhiici'l-kiisidin adlı eserinin ihtisarıdır. 

İbn Receb: Ebu'l-Ferec Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed b. Abdurrahman 
Receb el-Bağdadi ed-Dırneşkl el-Hanbell; 736/1335 yılında Bağdad'da doğmuş
tur. Küçük yaştan itibaren ilimle meşgul olmuş, hadis, tefsir, fıkıh ve kelarn 
ilimlerinde ilerlemiştir. Hanbeli mezhebinin hararetli savunucularındandır. 
795/1393 yılında Şam' da vefat etmiştir. 

Eserleri arasında, Hanbeli geleneğindeki kaviiid türü eserlerin ilki olan Kavii'id, 
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bir tabakat kitabı olan ez-Zeı;l 'ala Tabakiiti'l-Hanabile, Buhari'nin Ciimi'u 's-sa
hih'ine şerh olarak kaleme aldığı el-Fetlıii 'l-biirl 'alii Salı'ihi'l-Buhiir'i ve muharrem 
ayından itibaren her ayın önemli günlerinde yapılacak ibadetlerin anlatıldığı 
Letii'ifii '1-me'arif (Receb) bulunmaktadır. 

İbn Sina: Ebu Ali el-Hüseyin b. Abdullah b. Ali b. Sina; 370/980-81 yılında Bu
hara'da doğmuştur. Küçük yaştan itibaren ilimle meşgul olmuştur. Önce dini 
ilimleri öğrenen İbn Sina, babasından aldığı geometri, aritmetik ve felsefe konu
sundaki bilgilerini, kendi gayretleriyle daha da ilerletmiştir. Tıp alanında da ye
tişen İbn Sina Samani hükümdan NUh b. Mansur'un hastalığını kontrol altına 
alarak başarı göstermiş ve saray hekimliğine getirilıniştir. Türkistan şehirlerine 
çokça seyahatleri bulunan İbn Sina, Büveyhi Devleti yetkililerine kendini kabul 
ettirmiş ve Büveyhi sarayının güvendiği bir şahsiyet olmuştur. Çeşitli yolcu
luklardan sonra Isfahan'a yerleşen İbn Sina, Gazneliler'in lsfahan'ı alınasından 
sonra kütüphanesinin yağmalanmasına şahit olınuş ve büyük bir sarsıntı geçir
miş, bu sarsıntı yüzünden yakalandığı hastalık yüzünden 428/1037 yılında 
Hem ed an' da vefat etmiştir. 

Tıp konusunda yazdığı Kiinıin adlı eseri, Avrupa'da yüzyıllar boyu okutulmuş 
bulunan İbn Sina, felsefi görüşlerinde Farabi mektebi mensubudur. Düşüncele
rinin tasavvufa da yatkın olduğu bazı eserlerinden anlaşılmaktadır. En önemli 
eserleri, tıbba dair yazmış olduğu Kiinim fi 't-tıbb, felsefeye dair olan Şifa' ve el
İşiiriit ve't-tenbllıiit'tır (İşarat). Hayy b. Yakziin ve RisCiletii 't-tayr adlı eserleri ise, 
daha sonra sufilere de ilham kaynağı olan sembolik hikayelerden oluşmaktadır. 

İbn Teymiyye : Ebu'I-Abbas Takiyyüddin Ahmed b. Abdülhalim b. Mecdüddin 
Abdüsselam b. Teymiyye el-Harran!; 661/1263 yılında Harran'da doğmuştur. 
Babası bir Hanbeli alimidir. Moğollar'ın Bağdad'ı istilası üzerine, o devirde 
Hanbeli mezhebinin merkezi durumundaki Şam'a göç etmişlerdir. İbn 
Teymiyye, burada devrinin meşhur iiliınierinden ders almış, babasının vefatın
dan sonra onun yerine geçerek, Sükkeriyye Darülhadisi'nde hocalık yapmaya 
başlamıştır. Daha sonra da Hanbeliyye Medresesi'nde hoca olınuştur. 
Eş' arller' e karşı selef akldesini savunan İbn Teymiyye, 699/1300 yılındaki Moğol 
istilasında şehri terk etmemiş, bir grup alimle Moğol hükümdan Gazan Han'ı, 
halka dokunmaması için ikna etmiştir. 

İbn Teymiyye, o devirde ortaya çıkan sapkın tasavvufi akımlarla mücadele et
miş, bu arada İbn Arabi'ye karşı acımasız tenkitlerde bulunmuştur. Moğol ta
raftarı olan Rifailer'e de karşı çıkmıştır. Şafii alimierin baskılarıyla meşhur alim 
Mizzi'yle beraber habse atılınış ve Kahire'ye gönderilmiştir. Beraat edip serbest 
bırakıldıktan bir süre sonra yine tutuklanmış ve İskenderiye' de bir kuleye hap
sedilıniştir. Daha sonra, Moğollar'ın yeni bir saldırısı sırasında serbest kalarak 
Şam'a dönmüştür. Sübki sülalesinin de dahil olduğu Şafiiler'le mücadelesi 
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devam etmiştir. Yazdığı eserler tartışmalara sebep olmuş ve görüşleri sebebiyle 
sıklıkla tutuklanıp hapse atılmıştır. 728/1328 yılında hapiste yazıp çizmesi de 
yasaklanmıştır. Bu yıl içerisinde zindanda hastalanarak vefat etıniştir. 

İbn Teymiyye, selefi yaklaşımların savunucusu olmuş, tasavvuftaki aşırı bul
duğu görüşlere karşı çıkmıştır. Ancak, genellikle sünni sufilere saygı duymuş, 
mesela ilk sufilerin tasavvufı anlayışlarına karşı çıkmamış, kendisi gibi Hanbeli 
olan Abdülkadir Geylani'nin Fiitılhu 'l-gayb adlı eserini de şerh etıniştir. Onun 
karşı çıktığı sufıler, daha çok Sühreverdiyi MaktUl ve İbn Arabi gibi sUfiler ve 
onların görüşleridir. Pek çok eser yazan İbn Teymiyye'nin eserleri arasında 
Minhiicü's-siinne ve Nakzu 'l-nıantık hususi bir yere sahiptir. Kitiibü 'l-fıırkan beıJne 
evliyti 'i'r-Rahnıiini ve evliyii'i'ş-şeytrin (Furkan) adlı eseri de, tasavvuftaki velayet 
anlayışında karşılaşılan bazı görüşlere karşı tenkitler ihtiva eder. 

İhvan-ı Safa: Abbasi Devleti'nin son zamanlarında IV./X. yüzyılda Basra'da ortaya 
çıkmış bulunan felsefi bir akımdır. İsimleri hakkında bazı bilgiler verilmekle 
beraber, topluluğun kurucuları hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Topluluğun sa
dece felsefi değil, aynı zamanda dini, siyasi ve ilmi gayeler de gütmüş olduğu 
anlaşılmaktadır. Görüşleri Resri'ilii İhvrini's-Safri (İhvan) adlı eserde toplanmıştır. 

İmam Rabbani: Ebu'I-Berekat Ahmed b. Abdülehad b. Zeynelabidin el-Faruki es
Sirhindi; 971/1564 yılında Pencab' daki Sirhind şehrinde doğmuştur. İlk eğiti
mini, bir kadiri ve çişti şeyhi olan babasından almıştır. Hadis, tefsir ve akli 
ilimleri öğrendikten sonra, bir kübrevi şeyhi olan Yakub Keşmiri'ye intisap et
miştir. Bu arada Ta 'arruf, 'Avarif ve Fusıls gibi pek çok tasavvuf klasiğini oku
muştur. Daha sonra nakşibendi şeyhi Muhammed Bakibillah ile karşılaşmış ve 
ona intisap etmiştir. Meşhur eseri olan Mektübdt'ını oluşturan ilk mektuplaş
malarını şeyhiyle gerçekleştirmiştir. 

Bu mektupla eğitim neticesinde şeyhinin en mühim halifesi durumuna gelmiş
tir. Babür hükümdan Cihangir'in, kendisini siyasi sebeplerle tutuklatınası, onu 
önce zindanda, sonra bir süre sarayda irşad faaliyetlerine sevk etıniştir. İmam 
Rab b ani, bilhassa Cihan gir' den önce hükümdarlık yapan Ekber Şah zamanın
dan itibaren İslam karşısında Hind dinlerine aşırı müsamahakar davranan Ba
bür rejimiyle ters düşmüştür. Imam Rab b ani 1034/1624 yılında Sirhind' de vefat 
etıniş ve bu şehre defnedilmiştir. 

İmam Rabbani'nin, karşı rejimin tuzağına düşmernek için vahdet-i vücıld anlayı
şına karşı, vahdet-i şuhıldu, sekre karşı sahvı savunduğu ve şer'i kaidelerden taviz 
vermeye yanaşmadığı anlaşılmaktadır. O, şeriata karşı bir tasavvuf anlayışını 
değil, şeriat sınırları içinde bir tasavvuf anlayışını benimserneyi tercih etıniştir. 
Çeşitli kişilere yazdığı mektuplardan oluşan Mektılbdt-ı Rabbıini (Mektii:biıt) adlı 
eseri de bunu göstermektedir. 
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Kaşani: Kemaleddin Abdürrezzak b. Ebi'l-Ganaim Muhammed el-Kaşani; İran' da 
Kum ve Isfahan arasında bulunan Kilşan beldesinde doğmuştur. Bu beldenin 
adı Kaş, Kasan, Kasan gibi farklı şekillerde telaffuz edildiğinden, Kaşani'nin 
nisbesine de farklı yerlerde farklı şekillerde tesadüf edilebilmektedir. İyi bir 
eğitim almış bulunan Kaşani'nin tarikat silsilesi, 'Avarif müellifi Sühreverdi'ye 
ulaşmaktadır. Vefat tarihi olarak 730/1330 ve 736/1335 tarihleri verilmektedir. 

İbn Arabi'nin görüşlerinin yayılmasında, Sadreddin Konevi'nin talebesi mev
kiindeki Kaşani'nin mühim hizmetleri olmuştur. İbn Arabi'nin anlaşılabilmesi 
için Kaşani'ye başvurulması, onun bu husustaki ehliyetini göstermektedir. İbn 
Arabi'nin Fusus'unu ve Herevi'nin Menazil'ini şerh etmiştir. Te'vzliitii 'l-Kur'iin 
adlı eseri de İbn Arabi'nin geliştirdiği kavrarnlara dayalı bir tefsirdir. 
Istzlahiitii 's-sufiyye (Kaşani) adlı eserinde tasavvuf terimleri ele alınmıştır. 

Kelabazi: Ebu Bekr Til.cülislam Muhammed b. Ebu İshak İbrahim b. Yakub el
Buhar! el-Kelabazi (Kelabazi yerine Gülabiidi şeklinde de telaffuz edilmekte
dir); fıkıh ve hadis tahsil etmiş, tasavvuf yoluna, Hallil.c'ın talebesinden Faris b. 
Isa'ya intisapla girmiştir. 380/990 yılında Buhara'da vefat etmiştir. 

et-Ta'arruf li mezhebi ehli't-tasavvuf (Ta'arruj), onun temel eseridir. Bu eserin baş
langıcında yer alan itikada dair bilgiler, onun kelil.m ilmine ne derece vakıf ol
duğunu gösterir. Ayrıca hadis konusunda yazdığı ve "Me'iinü 'l-ahbar" adıyla da 
tanınan Bahru'l-fevii'id de tasavvuf, edeb ve ahiakla alakah hadislerin şerhidir. 
Bu hadislerin hemen hepsi, sahili hadis kitaplarında bulunan hadislerden 
oluşmaktadır. 

Kuşeyri: Ebu'I-Kasım Zeynülislil.m Abdülkerim b. Hevazin b. Abdülmelik el
Kuşeyri; 376/986 yılmda İran'ın Türkmenistan sının yakınmda "Üstiivii" denilen 
bir yörede doğmuştur. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, bir akrabasının hima
yesinde yetişmiştir. Hem dini ilimleri, hem de binicilik ve silah kullanma gibi 
savaş sporlarını öğrenmiştir. Maliye memuru olmak amacıyla gittiği Nişabur'da 
Ebu Ali Dekkak'la tanışan Kuşeyri, şeyhinin arzusu üzerine önce Şafii fıkhmı 
öğrenmiş, ondan sonra tasavvuf yoluna intisap etmiştir. Aynı zamanda damadı 
da olduğu mürşidinin vefatından sonra, Ebu Muhammed b. Hüseyin Sülemi'ye 
intisap etmiş, tefsirini onun sağlığında yazmaya başlamıştır. 

Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda Nişabi'ır'da bulunan Kuşeyri, Tuğrul Bey'le 
tanışma imkanı bulmuştur. Bu esnada Mi'ıtezile'ye karşı Eş'ari alimierin müca
delesine katılmıştır. Nişabur medresesinde hadis dersleri vermeye de başlayan 
Kuşeyri, vefatma kadar bu derslere devam etmiş, 465/1072 yılında vefat ettiği 
bu şehirde defnedilmiştir. 

İlim çevrelerinde "tasavvufu şeriata yaklaştıran adam" olarak tanman Kuşeyri'nin, 
tasavvuf hakkında yazdığı er-Risdle (Kuşeyri) adlı eseri, hemen hemen tüm 
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sünni alim ve mutasavvıfların saygısını kazanmıştır. Leta'ifü 'l-işarat adında ta
savvufi bir tefs'iri de bulunan Kuşeyrl, zikir adabına dair Tertibü'sülUk fi tarik 
i/allah adında bir eser de kaleme almıştır. 

Lisanüddin: Ebı1 Abdullah Lisanüddm Muhammed b. Abdullah b. Said b. Abdul
lah b. Said b. Ahmed b. Ali b. el-Hatib es-Selmani el-Lı1şi el-Gımati el
Endülüsi; devlet adamı, edebiyatçı, şair, münşi (yazar) ve tarihçidir. Tıp ve di
ğer ilimiere de vakıftır. 613/1313 yılında Lı1şe'de doğmuş, Gımata'da yetişmiş
tir. Sultan Ebu'l-Haccac Yusuf b. İsmail ve daha sonra onun oğlu Gani billah 
Muhammed' e vezirlik yapmıştır. Abdülaziz b. el-Mermi'nin daveti üzerine En
dülüs'ü terk ederek Septe ve Tilemsen'e gelmiş, Sultan Mustansır b. Ahmed b. 
İbrahlın'e hizmette bulunmuştur. Ancak bir ara hizmetinde bulunduğu Sultan 
Gan'i Billah'ın emriyle, zındık olduğu ve felsefecilerin görüşlerine meylettiği 
ileri sürülerek tutuklanmış ve habse atılmıştır. 776/1374 yılında vefat etmiş ve 
Fas topraklarında defnedilmiştir. Ravzatü't-ta'rif bi'l-hubbi'ş-şerif (Ravza) adlı 
eseri tasavvufla alakalıdır. 

Mevlana: Mevlana Celaleddm Muhammed b. Bahaeddm Veled er-Rılml'nin; ne
sebi itibariyle Hazret-i Ebu Bekr'e dayandığı belirtilmektedir. 604/1207 yılında, 
bugün Afganistan sınırları içinde kalan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir.  Ba
bası, Sultanü'l-ulema Bahaüddm Veled, o sırada Harzemşahlar Devleti'ne bağlı 
olan bu şehirde siyasi istikrarın bozulduğunu görerek şehirden ailesiyle beraber 
göç etme yolunu seçmiştir. Önce hacc etmek maksadıyla Hicaz'a giden kafile, 
daha sonra Erzincan'a, oradan da Konya'ya gelmiştir. 

Mevlana ilk bilgilerini babasından almış, genç yaşında babasının yerini doldu
rabilecek kadar ilim sahibi olmuştur. Babasının vefatından sonra, onun halifesi 
Burhaneddin Muhakkik Tirmizi'nin terbiyesine giren Mevlana, daha sonra 
Şems-i Tebrizi'yle karşılaşınca dünyası değişmiş, bu durum mür'idanı arasında 
hoşnutsuzluklara sebebiyet vermiştir. Hoşnutsuzlukların artması, Şems'in iki 
defa ortadan kaybolmasına, Mevlana'nın Şems'i bulmak için Şam'a kadar git
mesine yol açmıştır. Şems'in, Mevlfula'nın oğlu Alaaddin'in de içinde bulun
duğu bir topluluk tarafından öldürüldüğü rivayetleri de vardır. Şems'in orta
dan kaybolmasından sonra Mevlana, önce Konyalı kuyumcu Selahaddm'i (Zer
rin-kub), daha sonra da Çelebi Hüsameddm'i halife edinmiştir. Moğol işgali 
altındaki Anadolu halkına ümid aşılamaya çalışan ve bu arada Moğollar'ın 
müslüman olmasında da pay sahibi bulunan Mevlana, 672/1273 yılında vefat 
ederek Konya' daki dergahı haziresinde defnedilmiştir. 

Mesnevi'siyle meşhur olan Mevlana'nın, Fihi Ma Fih, Divan, MecaZis-i Seb'a ve 
Rubfiiyyfit gibi eserleri mevcuttur. 

Muhasibi: Ebı1 Abdullah el-Haris b. Esed el-Basri el-Anezi el-Muhasibi'nin; 
165/781 ya da 170/786 yılında Basra'da doğduğu kabul edilmektedir. Genç 
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yaşında ilim tahsil ettikten sonra Bağdad'a gelmiş, burada ilmi faaliyetlerini yü
rütrnüştür. Hocaları arasında, Veki b. Cerrah ve Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam 
gibi devrin meşhur muhaddisleri ve İmam Şafii gibi meşhur fakihler bulun
maktadır. 

Babasının miltezili fikirlere sahip olması aralarını açmıştır. Hatta onun, sırf bu 
sebeple, fakirliği göze alarak, babasının yüklü mirasını reddettiği rivayet edil
mektedir. Ehl-i sürınet kelamının kurucuları arasında da yer alan Muhasibi, ke
lam usullerini kullanması yüzünden Ahmed b. Hanbel'in taarruzlarına maruz 
kalmış ve bir süre Bağdad'ı terk etmek zorunda kalmıştır. 243/857 yılında 
Bağdad' da vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. 

Tasavvufta takvii, verii, nefis muluisebesi ve miiciihede esaslarını sağlam temellere 
oturtmasıyla tanınan Muhasibi, insan rUhunun derinliklerine indiği meşhur 
Kitfibü'r-ri'iiye li Jıukükillah (Ri'iiye), adlı şaheserini bu konuya hasretmiştir. Tef
sir ve hadise dair çalışmaları dışında Adlibii 'n-nüfüs (Adabı), Bed'ii men eniibe 
ilailah (Bed'), Risiiletii 'l-müsterşidfn, Kitiibü'l-kasd, Şerhıı 'l-ma 'rife ve bezlü'n-nasilıa 

gibi tamamen tasavvufa dair eserleri de bulunmaktadır. Cüneyd-i Bağdadi gibi 
ilk sı1filerden çoğunu irşad etmiştir. Tefsire dair yazdığı Fehmü'l-Kur'iin adlı 
eseri, bu alandaki üstünlüğünü de göstermektedir. 

Nebhani: Ebu'l-Mehasin Yusuf b. İsmail b. Yusuf b. İsmail b. Hasen b. Muhammed 
en-Nebhan1 eş-Şafi'i:; edebiyatçı, şair, sufi ve kadı olarak tanınır. Filistin toprak
larında doğmuştur. Mısır'a göç ederek Ezher'e intisap etmiş, bundan sonra da 
N ablus' a kadı olarak tayin edilmiştir. Bir ara İstanbul' a da gelmiş, bundan 
sonra Musul'a kadı, Lazkiye'ye ceza mahkemesi reisi, daha sonra da Kudüs'e 
geçmiştir. Bu vazifelerden sonra Beyrut hukuk mahkemesi reisliğine memur 
edilen Nebhanl'nin, yirminci yüzyılın ilk çeyreği içinde, doğduğu yerde vefat 
ettiği kaydedilmektedir. 

Nebharu, sufi tabakatı olarak kaleme aldığı Ciimi'ıı keriinıiiti'l-evliyt'i"sını 
(Nebha.ni) ilk kaynaklara müracaat etmeden hazırladığını söylemektedir. 

Nevevi: Ebu Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref en-Nevevi ed-Dımeşki eş-Şafii; 
631/1233 yılında Şam yakınındaki Neva'da doğmuş meşhur bir muhaddis, fa
kih, hafız ve dilcidir. 676/1277 yılında Şam'da vefat etmiştir. 

Müslim'in el-Ciimi'ıı 's-Salıilı'inın şerhi olan Minlıiic ve Riyiizu's-siililıin gibi ha
disle alakalı kıymetli eseriere imza atan Nevevi'nin B ııstiinii'l-'iirifin (Bustiin) 
adlı eseri zühd, ahlak ve adab konularını ihtiva eder. 

Rabiatü'l-Adeviyye: Tasavvuftaki en meşhur hanım sı1fi olan Rabi'atü'l
Adeviyye'nin, 95/713 ya da 99/717 yılında Basra'da doğduğu tahmill edilmekte
dir. Allah sevgisi, onun tasavvufı görüşlerinin temelini oluşturur. Bu sebeble 
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evlenmemiş ve kendisini zühd ve ibadete vermiştir. Onun Hasan Basri'yle gö
rüştüğüne dair menkıbelerin tarih itibariyle doğru olması mümkün gözükme
mektedİr. 185/801 ya da 1 87/803 yılında Basra'da vefat ettiği tahmin edilmekte
dir. Söz ve menkıbeleri, Abdurrahman Bedevi tarafından Şeh'idetü 'l- 'aşki'l-iliih'i 
(Şehide) adı altında toplanıp yayımlanmıştır. 

Sahib-zade: Sahib-zade Mehmed Es'ad b. Mahmud el-Osmani ed-Dımeşki eş
Şehrezuri el- Kürd! en-Nakşibendi; 1272/1855 yılında Şam'da doğmuştur. 
1347/1928 yılında vefat etmiştir. Nakşibendi şeyhlerinden olan Sahib-zade'nin 
tasavvufa dair olan eserleri arasında Buğyetii '1-viihid fi nıektUbiiti Hazret-i Mevlana 
Halid (Buğye) en mühim alanıdır. Bu eserin adı Buğı;e yerine Beğiyı;e şeklinde de 
telaffuz edilmektedir. Eser, yaşadığı dönem ve Mevlana Halid hakkında ilk el
den gelen kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. 

Serrac: Ebu Nasr Serrac et-Tusl'nin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Şeriata bağlı 
olduğu bilinen, zühd ve fütüvvet ehlinden olan Serrac, 378/988 yılında vefat et
miştir. Bilinen en önemli eseri olan Kitabü'l-luma' (Luma'), tasavvuftaki haJ ve 
makamları ilk olarak tasnife tabi tutan tasavvuf klasiğidir. Bu eserde, sufilerin 
yaptıkları hatalara özel bir bölüm ayrılmış, tasavvuftaki tartışmalı konulara da 
yer verilmiştir. 

Sofyavl (Bali-i Sofyavl): Safyalı Bali Efendi, bugün Arnavutluk sınırları içinde 
kalan Usturumca'da doğmuştur. Zahiri ve batınl ilimleri öğrenmiş ve bu konu
larda eserler vermiştir. Kantml zamanında yaşayan Bali Efendi, padişahın tak
dir ve iltifatlarına da mazhar olmuş, onunla beraber bazı savaşlara iştirak et
miştir. 960/1553 yılında vefat ettiği Sofya'da defnedilmiştir. İbn Arabi'nin 
Fusils'una şerh olarak yazdığı Kitiibü şerlıi Jıısilsi'l-lıikenı (Sofyavl), önceki bazı 
Fıısils şarihlerine muhalif görüşler de ihtiva eder. 

Sühreverdl (Ebu'n-Necib): Ziyaeddin Ebu'n-Necib Abdülkahir b. Abdullah b.  
Muhammed b. Ammuye b. Sa' d es-Sadık! el-Bekri es-Sühreverdi; fıkıh ve hadis 
tahsil etmiş, daha sonra tasavvufa yönelmiştir. 563/1 167 yılında Bağdad' da ve
fat etmiştir. Kitiibü iidiibi'l-nıiirid'in (Adabı) adlı eseri, Sühreverdiyye tarikatının 
tesisinde mühim bir pay sahibidir. 

Sühreverdl (Ebu Hafs): Şihabeddin Ebu Hafs Ömer b. Muhammed b. Abdullah b. 
Muhammed b. Ömer b.  Ammuye el-Bekri el-Fakili, eş-Şafii es-Sufi es
Sühreverdi; Ebu'n-Necib Sühreverdl'nin yeğenidir. İlk bilgilerini amcası Ebu'n
Neclb Si.ihreverdi'den ve Abdülkadir Geylani'den almıştır. İlmi faaliyetleri ka
dar siyasi faaliyetleriyle de meşhurdur. Bağdad'a yerleşmiş, daha sonra bura
dan aJdığı fütüvvet hareketini Anadolu'ya taşımıştır. Anadolu'daki Ahilik hare
ketinin temelinde, Si.ihreverdl'nin getirdiği fi.iti.ivvet esasları yer alır. 632/1234 
yılında, Bağda d' da vefat etmiştir. 
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En meşhur eseri olan, tarikat ve tekke adabmm ayrıntılı olarak ele alındığı 
'Avii.rifü 'l-ma'tirif ( 'Avari[J, Anadolu'da yüzlerce yıl okunmuştur. Onun 
Fütüvvetnii.me adlı eseri de meşhur olup, Anadolu'da teşkilatıanan Ahilik hare
ketinin alt yapısını oluşturmuştur. 

Sühreverdi-yi Maktfil: Şihabeddin Ebu'l-Fütfıh Yahya b. Abdullah b. Habeş b. 
Emirek es-Sühreverdi; diğer Sühreverdller' den ayırd edilmesi maksadıyla 
Sühreverdi-yi MaktUZ adıyla anılır. 549/1153 yılında Kuzey İran'ın Zencan bölge
sinde Sühreverd köyünde doğmuştur. Kendisi Şafii mezhebinden olup, felsefe, 
sim ya, zühd ve riyazet konularında da devrinin önde gelen şahsiyetlerindendir. 
Azerbaycan'ın ilim merkezlerinden olan Meraga'da, Fahreddin Razi'nin hacası 
olan Şeyh Mecdeddin 011' den, Isfahan' da da Zahlreddin Farisi'den ilim tahsil 
etmiş, bu sıralarda tasavvufi arayışlara girmiştir. 

Selçuklu sultanı II. Kılıcarslan zamanında Kudüs ve Şam taraflarına geçen 
Sühreverdi, Kuzey Irak, Suriye ve Anadolu'ya yolculuklar yaptıktan sonra, 
Şam'dan Haleb'e geçmiş, meşhur Salahaddin Eyyilbi'nin oğlu Melik Zahir'in 
himayesine girmiştir. Sühreverdl'nin tasavvufi görüşleri sebebiyle öldürüldüğü 
söyleniyorsa da, açık sözlülüğü ve zekası sebebiyle çokça düşman kazanması
nın bu hükümde etkili olduğu da belirtilmektedir. infaz 587/1 191 yılında ger
çekleştirilmiştir. 

Eserlerini umumi olarak Farsca yazan ve tasavvufta işraki doktrininin piri olan 
Sühreverdi, bu konudaki görüşlerini, en açık şekilde, Hikmetü'l-işrtik ve 
Heyiikilü'n-niir (Heyiikil) adlı eserlerinde dile getirmiştir. Ayrıca Risiiletü esvtiti 

ecnilıati Cebrii'il adıyla Arabca'ya çevrilen Aviiz-ı Perr-i Cebrii.'il (Cebrii'il) ese
rinde bu hususlar yer alır. 

Şarani: Abdülmevahib Ebu Abdurrahman Abdülvehhab b. Ahmed b. Ali b. 
Ahmed b. Muhammed b. Musa b. Mevla b. Abdullah ez-Zugall b. Ali el-Ensari 
eş-Şafii el-Mısri eş-Şarani; 897/1491-92 yılında Mısır'da doğmuştur. Hayatını 
dokumacılıkla kazanan bir sanatkar olduğu bilinmektedir. Bununla beraber, 
Kur'an ilimleri, akaid, fıkıh, gramer, tıp gibi ilimleri tahsil etmiş ve bu konu
larda çok sayıda eser kaleme almıştır. Kendisi Şazell tarikatı mensubu olup, bu 
tarikatın Şa'raviyye kolunun kurucusudur. 973/1565 yılında Kahire'de vefat et
miştir. 

Bilhassa Ibn Arabi'nin eserleri üzerirı.de tetkikler yapmış bir vahdet-i vücfıd sa
likidir. Kaleme aldığı tasavvufi eserler arasında, İbn Arabi ve eserleri hakkın
daki çok sayıda eserden başka, Tabakiitü'l-kübrti adıyla meşhur olan Levtikılıu 'l
envii.r fi tabakiiti'l-ahyiir adlı sufi ta bakatı tasavvuf muhitlerinde çok yaygındır. el

Envii.ru (veya Nefelıiitü) 'l-kudsiyıje fi nıa'rifeti (veya beyani) kavii.'idi 's-sufiyıje 
(Enviir) adlı eseri de tasavvuf doktrinine dair yazdığı bir eserdir. 
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FütUh; Abdülkadir el-Geylani, Fütühu 'I-gayb (Şetnfıfi'nin Belıcetü 'l-esriir hamişinde), 
Mısır 1330/1912. 

Füti'thtit; Muhyiddin Ebfı Abdullah Muhammed b. Ali b. Arabi, el-Fütfıhiitii 'l
Mekkiyye fı ma'rifeti'l-esriiri'l-nıiilikiyı;e ve'l-nıelekiyye, nşr. Muhammed Abdur
rahman el-Mer'aşli, I-IV, Daru İhya'i't-Türasi'l-Arabiyye, Beyrut 1 997; İlahi 
Aşk, tre. Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul 1988; Marifet ve Hikmet, tre. 
Mahmut Kanık, İz Yayıncılık, İstanbul 1995. 

Gunye; Abdülkadir el-Geylani, el-Gıınye li tiilibi tariki'l-Hakki azze ve celle fi 
nıa 'rifeti'l-iidiibi'ş-şer'iyye ve ma'rifeti's-Siini', I-II, Mısır 1375/1956; tre. A. Faruk 
Meyan, Berekat Yayınevi, İstanbul 1986. 

Hakim; Ebfı Abdullah Muhammed b. Abdullah el-Hakim en-Nisabfırl, el

Müstedrek ale's-sahihayn, Beyrut 1990. 
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Hatib; Ebu Bekr el-Hatib Ahmed b. Ali b. Sabit el-Bağdad'l, Tarihu Bağdiid ev 

medfneti's-seliinı, Beyrut 1967. 

Heyiikil; ŞiMbeddin Yahya b. Habeş b. Emirek es-Sühreverdi, Heyakilu 'n-nur, nşr. 
Muhammed Ali Ebu Reyyan, İskenderiye 1956; Nur Heı;kelleri, tre. Saffet 
Yetkin, MEB Yayınları, Istanbul 1995; Yusuf Ziya Yörükan, Şihabeddin 
Siilıreverdi ve Nur Heı;kelleri, tre. A. Kamil Cihan, İnsan Yayınları, İstanbul 
1998. 

Heysemi; Ebu'I-Hasen Nureddm Ali b. Ebu Bekr b. Süleyman el-Heysem!, 
Mecme'u 'z-zeva'id ve nıenbe'u 'ljeva'id, Kahire 1407/1986. 

Hücviri; Ebu'I-Hasen Ali b. Osman b. Ebi Ali el-Cüllabi el-Gaznevi el-Hücviri, 
Keşfii 'l-ınahcub, nşr. İbrahim ed-Düsukl Şita, Daru't-Türasi'l-Arab'l, Kahire 
1974; Keşfu'l-Mahcub Hakikat Bilgisi, haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yayın
ları, İstanbul 1982. 

Istılah; Muhyiddm Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b .  Arabi, Kitabu zstzlalıi 's
sufiyye (Resa 'ilii Ibn Arabi içinde), nşr. Muhammed Şihabeddin el-Arabi, Daru 
Sadır, Beyrut 1997. 

İbn Hacer; Ebu'l-Fazl Şehabeddm Ahmed İbn Hacer el-Askallani, el-Fetlıu 'l-bari bi 
şerlıi Salıflıi'l-Bu/ı{irf, Beyrut ts. 

İbn Kesir; Ebu'l-Fida İmamüddin İsmail b. Ömer İbn Kesir, Tefsiru 'l-Kur'ani'l-azfnz, 
Kahire ts. (el-Bab! el-Halebi). 

İbn Kuteybe; Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe, Te'vflii ınulıtelefi'l
lıadfs, nşr. Muhammed Muhyiddin Esfer, Beyrut 1989. 

İbn Mace; Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid b. Mace, Siinen, Çağrı Yayınları, İs-
tanbul 1981. 

İbn Sa' d; Ebu Abdullah Muhammed b. Sa' d, Tabakiitü 'l-kiibra, Beyrut 1409/1988. 

İhvan; ihvan-ı Safa, Resa'ilii '1-İhviin, I-IV, Beyrut ts. 

İhya'; Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazali, İhyii'u 'ulılnıi'd-din, I-V, 
Daru Sadır, Beyrut 2000; tre. Ahmed Serdaroğlu, Bedir Yayınevi, İstanbul 
2002. 

İnsan; Abdilikerim b. İbrahim el-Cill, el-İnsanii 'l-kanzil fi nza'rifeti'l-eviihir ve 'l-eva'il, 
I-II, Kahire 1368/1948; İnsan-ı Kfinıil, tre. Abdülaz1z Mecdi Tolun, haz. Selçuk 
Eraydın-Ekrem Demirli-Abdullah Kartal, İz Yayıncılık, İstanbul 1998. 

İnşa'; Muhyiddm Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Arabi, İnşa'ii 'd-deva'ir, 

Leiden 1336/1917. 
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İşarat; Ebu Ali el-Hüseyin b. Sina; el-İşarat ve't-tenblhiit, nşr. Süleyman Dünya, IV, 
Kahire 1968. 

Kaşani; Kamilüddin Abdürrezzak el-Kaşan!, Istılalıiitü 's-süfiyye, nşr. Muhammed 
Kemal İbrah!m Cafer, Kahire 1981; Tasavvuf Sözlüğü, tre. Ekrem Demirli, İz 
Yayıncılık, İstanbul 2004. 

Kavfınin; Ebu'l-Mevahib Cemaleddin Muhammed eş-Şazeli, Kavanlnü hükmi 'l-işrak, 

Dımaşk 1309/1891. 

Kimya'; Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazali, Kimya'ü 's-sa 'ade, Mısır 
ts.; tre. Ali Arslan, I-II, Yeni Şafak, İstanbul 2004. 

Kudame; İmam Ahmed b. Muhammed İbn Kudfune el-Makdisi, Muhtasaru 
minhiici'l-kiisidln, Beyrut 1394/1974. 

Kuşeyri; Ebu'I-Kasım Abdülker!m b. Hevazin el- Kuşeyri, er-Risaletü 'l-Kuşeyriyye fi 
'ilmi't-tasavvuf, Mısır 1379/1959; Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi, haz. Sü
leyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1991. 

Küt; Ebu Talib Muhammed b. Ebi'I-Hasen Ali b. Abbas el-Mekki, Kütii 'l-kulüb fi 
mu'ameleti'l-mahbub ve vasfi tariki'l-mürid ila makdmi't-tevhld, I-II, Mısır ts.; nşr. 
Said Nasib Mekarim, Beyrut 1995 (bir önce verilen baskının sayfa numaraları 
da gösterilmiş); Kütü'l-Kulfıb Kalplerin Azığı, tre. Muharrem Tan, İz Yayıncı
lık, İstanbul 1999; Sevgiye Giden Yolda Kalplerin Azığı, tre. Dilaver Selvi, 
Semerkand Yayınları, İstanbul 2003. 

Le'ali; Ebu'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekr es-Suyfı.ti, el-Le'iili'l
masnil'a fi ehiidlsi'l-mevzii 'a, Beyrut ts. (Daru'l-Marife). 

Leta'if; Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Arabi, Tenezziilü 'l-emliik 
min 'filemi'l-ervah ila 'filemi'l-efliik ev Letii'ifü 'l-esrar, nşr. Ahmed Zeki Uteyh
Taha Abdülbaki Sürur, Mısır 1961. 

Luma'; Ebu Nasr Serrac et-Tus!, Kitabü'l-luma', nşr. Abdülhalim Mahmud-Taha 
Abdülbaki Sürur, Bağdat 1960; el-Luma' İslam Tasavvufu, tre. Hasan Kamil 
Yılmaz, Altınoluk, İstanbul 1996. 

Mektııbat; Ahmed b. Abdülehad Faruki Sirhind!, Mektiibat, Farsca'dan Arabca'ya 
tre. Muhammem Murad Mekk!, I-III, ys., 1994 (Yasin Kitabevi); tre. 
Abdülkadir Akçiçek, I-III, Cümle Yayınları, İstanbul 1988. 

Menazil; Şeyhü'l-İslam Ebu İsmall Abdullah b. Muhammed el-Ensari el-Herevi el
Fakih el-Hanbel! el-Müfessir es-SUf!, Menazilü 's-sa'irzn ile'l-Hakk azze şaniihu, 
Matbaaili Halebi, Kahire 1966. 
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Meratib; Abdülkerim b. İbrahim el-Cili, Meriitibü 'l-viicıld ve hakikatii kiilli mevcüd, 

nşr. Ümmü Derman, Sudan ts. (el-Mektebetü'l-İlmiyye). 

Mesneviı; Hz. Mevlana Celaleddin-i Rfımiks, Mesnevi-i Şerıf Aslı ve Sadeleştirilnıişiyle 
Manzılnı Nalıifi Tercümesi, hazırlayan Amil Çelebioğlu, I-VI, Sönmez Neşri
yat, İstanbul 1967. 

Mesneviı; Mesnevi Tercümesi, I-VI, tre. Şefik Can, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002. 

Meşarık; Hasenü'l-Adevi el-Hamzavi, Ki tilbii nıeşiirıkı 'l-enviir fi fevzi elıli'l-i'tibtir, Bu
lak 1275/1858. 

Mevahib; HHımatü'ş-Şazeliyye el-Haseniyye el-Yeşrutiyye, Meviilıibii 'l-Hakk fi'l
keriimiiti'l-Yeşrıı tiyı;eti'ş-Şiizeliyye, Beyrut 1399/1978. 

Minhdc; Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-GaziHi, Minlıiicü 'l- 'iibidin, Mısır 
1355/1936. 

Mişkat; Aynı müellif, Mişkiitü 'l-enviir fi tevlıidi'l-Cebbiir, Beyrut 1994. 

Mizan; Aynı müellif, Mıziinii 'l-'amel, Mısır 1342/1923. 

Munkız; Aynı müellif, el-Mımkızıt mine'd-daliil, nşr. Cemil Suleyba-Kamil Ayyad, 
Beyrut 1980. 

Musannef; Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed İbn Ebi Şeybe, el-Musannef fi elıiidis 
ve'l-iisiir, Riyad 1409/1988. 

Mübarek; Abdullah b. el-Mübarek, Kitiibii'z-ziihd ve'r-rakii'ik, Beyrut ts. (Daru'l
Kütübi'l-Aliyye). 

Münavi; Muhammed b. Abdurrauf b. Ali b. Zeyn el-abidln el-Münavi, Feyzii 'l-ka
dir, Mısır 1356/1937. 

Müslim; Ebu'I-Hüseyin Müslim b. Haccac en-Nisaburi, el-Müsnedii 's-salıilı, Çağrı 
Yayınları, İstanbul 1981. 

Müsned; Ebu Abdullah Ahmed b. Hanbel, el-Miisned, Beyrut 1995. 

Nebhani; Yusuf b. İsmail en-Nebhani, Ciimi'u keriimiiti'l-evliyii, I-II, Mısır 1329/191 1 .  

Nefehiit; Fatımatü'ş-Şazeliyye el-Haseniyye el-Yeşrutiyye, Nefehiitü 'l-Hakk fi'l
enfiisi'l- 'aliyyeti'l-Yeşrııtiyyeti'ş-Şiizeliyye, Beyrut 1399/1978. 

Nesei; Ebu Abdurrahman Ahmed b. Ali en-Nesai, Siinen ev el-Miictebii, Çağrı Ya
yınları, İstanbul 1981. 

Nevadir; Ebu Abdullah Muhammed Hakim et-Tirmizi, Neviidiru'l-'ıısıll, Ri ya d 
1409/1988. 
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Ravza; Lisanüddln el-Hatlb Muhammed b. Abdullah b. Said es-Selmanl, R.tıvzatii 't
ta 'rif bi'l-/ıubbi 'ş-şerif, nşr. Abdülkadir Ahmed Ata, Kahire 1966. 

Receb; el-Hafız Zeynüddln b. Receb el- Hanbel!, Letii'ifii 'l-ıııe'arif fi mil li nıevfisimi'l
'iimnıi nıine 'l-vezfi'if, Beyrut 1343/1924. 

Ri'aye; Ebü Abdullah el-Haris b. Esed el-Muhasibi, Kitiibü 'r-ri'iiye li lwkükillalı, thk. 
Margaret Smith, London 1940; Kalb Hayatı Ri'ilye, tre. Alıdülhakim Yüce, 
İzmir 1998; Rifıye [Nefis Mıılınsebesinin Esasları], tre . Şahin Filiz-Hülya Küçük, 
İnsan Yayınları, İstanbul 1999. 

Rihle; Fatımatü'ş-Şazeliyye el-Haseniyye el-Yeşrutiyye, Rilıletün ile'l-Hakk, ys. 
1373/1 953. 

Risale; Ebü Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazall, er-Risilletii 'l-lediinniyye, 
Mısır ;s. 

Rtı/ı; Muhyidc(]n Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Arabl, Şerlııı risiileti rıılıi'l-kııds 
fi nıulıasebeti'n-nefs, nşr. Mahmüd Mahmüd el-Gurab, Dımaşk 1414/1994. 

Sevanilı; 1\lımed c.,zall, Aşkın Hfılleri Sevilnihı t 'l-Uşşilk, tre. T. Koç-M. Çetinkaya, 
Gelcn-:k Yayıncılık, İstanbul 2004. 

Sofyavi'; mm-i Sofyav'i, Ki tabii şerlıi fiısfisi 'l-lıikem, Dersaadet 1309/1891 .  

Suyuti; Ebu'I-Fazi Celaleddin Abdurrahman b .  Ebu Bekr es-Suyfıtl, Cfinıi'u 's-sagfr, 
Kahire 1954. 

Siinen; Ebü Bekr Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, es-Siinenii 'l-kiibrii, Mekke 1994. 

Şatahat; Abdumıhnıan Bedevl, Şatalıiitii 's-süfiyı;e, Kahire 1 949; Süleyman Uludağ, 
Biiyezfd-i Bistnmi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994. 

Şehide; Aynı müellif, Şelıidetii 'l- 'aşki'l-ilfilıf, Kahire ts.; Margaret Smith, Bir Kadm 
Sıifi Riibiii, tre. Özlem Eraydın, İnsan Yayınları, İstanbul 1 991 .  

Ta'amıf; Ebü Bekr Muhammed b. İshak el-Buhar! el-Kelabazl, et-Ta 'arrııf li mezhebi 

elzli't-tasavvuf nşr. Arthur john Arberı·y, Kahire 1933; Doğuş Devrinde 
Tasavvuf Ta 'arruf haz. Süleyman Uludağ, İstanbul 1992. 

Taberanl; Ebu'I-Kasım Süleyman b. Ahmed et-Taberanl, ei-Mu 'cenıü'l-keblr, Musul 
1983. 

Tavasin; Ebu'l-Muğls el-Hüseyin b. Mansur el-Hallac, Kitiibii 't-taviisfn, thk. Paul 
Nwya, Beyrut 1972; Yaşar Nuri Öztürk, Aşk ve Hak Şe!ıidi Haliiie-z Mansur ve 
Eseri, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 1996. 

Tayalisl; Ebu Davüd Süleyman b. Davüd b. el-Carüb et-Tayalisi, el-Miisned, Beyrut 
ts (Daru'I-Marife). 
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Tedbirat; Muhyiddln Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Arabi, et-Tedbirfitii'l
iliılıiyye .fi zsliıhi menıleketi 'l-insiiniyye, Leiden 1336/1917; Ahmed Avni Konuk, 
Tedbirfit-z İlalıiyye Tercüme ve Şerlıi, haz. Mustafa Tahralı, İz Yayıncılık, 
İstanbul 1992. 

Tenvir; Ebu'l-Fazl Ahmed b. Muhammed b.  Abdülkerim İbn Ataullah el-İskenderi, 
Ki tilbii 't-tenvir .fi zskiiti't-tedbir, Mısır 1300/1882. 

Tercüman; Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b.  Arabi, Terciimfinii'l
eşviik, Beyrut 1961; Arzu/ann Tercümmzı, çeviren Mahmut Kanık, İz Yayıncılık, 
İstanbul 1991 . 

Tirmizi; Ebu İsa b. İsa es-Sülemi et-Tirmizi, el-Ciinıi'u 'l-kebzr, Çağrı Yayınları, İs
tanbul 1 981. 

'Ukle; Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b.  Arabl, 'Ukletu 'l-miistevfiz, 
Leiden 1336/1917. 

'Ukud; Muhammed b. Hüseyin b.  Abdullah eş-Şerif el-Habeşi, el- 'Ukıldii 'l-lü 'lii 'iyye 
.fi beyanı tarıkati's-sfidfiti'l-'ulviyye, ys. 1298/1880. 

Zeheb!; Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebi, Mizfinii 'l
i'tidiil.fi nakdi'r-ricfil, Beyrut 1995. 
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ADDAS, Claude; Ibn Arabi Kibrit-i Ahmer'in Peşinde, tre. Atila Ataman, Gelenek 
Yayıncılık, İstanbul 2004. 

AFİFI, Ebu'l-AH1; Tasavvuf İsliim 'da Manevi Hayat, tre. Ekrem Demirli-Abdullah 
Kartat İz Yayıncılık, İstanbul 1999. 

-----------------------; Fusfis Okumaları İçin Anahtar, tre. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, 
İstanbul 2002. 

AŞKAR, Mustafa; Tasavvııf Tarihi Literatürii, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
2001 .  

ATEŞ, Süleyman; İsianı Tasavvufu, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1992. 

AYNİ, Mehmet Ali; Tasavvuf Tarihi, haz. Hüseyin Rahmi Yananlı, Kitabevi, İstan
bul 1992. 

BAL TACI, Cahit; TasavvufLügatı, Elif Neşriyat, İstanbul 1981. 

BARDAKÇI, Mehmet Necmettin; Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Fakülte 
Kitabevi, Isparta 2000. 

CAN, Şefik; Mevlana Hayatı-Şahsiyeti-Fikirleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1997. 

CEBECİOGLU, Ethem; Tasavvıif Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, 
Ankara 1997; Anka Yayınları, İstanbul 2004. 

CHITTICK, William; Tasavvııf, tre. Turan Koç, İz Yayıncılık, İstanbul 2003. 

DEMİRCİ, Mehmet; Sorularla Tasavvıifve Tarlkatler, Damla Yayınevi, İstanbul 2001 .  

ERAYDIN, Selçuk; Tasavvııfve Tarikatlar, İFA V, İstanbul 1994. 

FERİDEDDİN ATTAR; Tezkiretii'l-Evliya, tre. Süleyman Uludağ, İlim ve Kültür 
Yayınları, İstanbul 1985. 

FÜRÜZANFER, B.; Mevlana Celaleddin, tre. Feridun Nafiz Uzluk, Milli Eğitim Ba
kanlığı Yayınları, İstanbul 1997. 
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GÖLPINARLI, Abdülbaki; Mevlaml Celaleddin, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999. 

GUNDÜZ, İrfan; Günıuşlıanevi Alımed Zıyaitddin Hayatı-Eserleri-Tarzkat Anlnıjışı ve 
Halidiyye Tnnkatı, Seha Neşriyat, İstanbul 1984. 

GÜRER, Dilaver; Abdiilkndir Geyltinı Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, 
İstanbul 1999. 

IZUTSU, Toshihiko; İbn Ambi'nin Fusus 'undaki Anahtar Kavramlar, tre. Ahmed 
Yüksel Özemre, Kaknüs Yayınları, İstanbul 1998. 

İSKENDERİ, Ataullah; Tasavvıifi Hikmetler Hikem-i Ataiye, haz. Mustafa Kara, 
Dergah Yayınları, İstanbul 1990; 2003. 

İZ, Mahir; Tasnvvllf, haz. Ertuğrul Düzdağ, Kitabevi, İstanbul 1990. 

KAMERU'L-HUDA; Şihnbeddin Onıer Sithreverdi Hnyatı-Eserleri-Tarikatı, tre. Tahir 
Uluç, İnsan Yayınları, İstanbul 2004. 

KARA, Mustafa; Tnsnvvııf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul 1985; 
2003. 

-----------------------; Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yayınları, İstanbul 1990. 

KARAMAN, Hayreddin; İnıanı Ralılıani ve İslam Tnsavvufu, İz Yayıncılık, İstanbul 
2003. 

KARAKOÇ, Sezai; Mevlana, Diriliş Yayınları, İstanbul 1996. 

KARTAL, Abdullah; Abdiiikerim Cill Hayatı Eserleri Tasavvıif Felsefesi, İnsan Ya
yınları, İstanbul 2003. 

KEHHALE, Ömer Rıza; Mu'cenıii '1-mii 'ellifin: Teracim ii musamıift'l-kiitiibi'l
Arabiyye, Daru İhyai Türasi'l-Arabiyye, Beyrut 1957. 

Klasik Tasavvuf Kaynakları I, editör Ali Çınar, Sı1f Yayınları, Ankara 2003. 

KONUK, Ahmed Avni; Fusüsu 'l-Hikenı Tercüme ve Şer/ıi, haz. Mustafa Tahralı
Selçuk Eraydın, I-IV, Dergah Yayınları-İFA V, İstanbul 1987, 1989, 1990, 1992. 

ÖNDER, Mehmet; Mevlana ve Mevlevilik, Aksoy Yayıncılık, İstanbul 1998. 

ÖZTÜRK, Yaşar Nuri; Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvllf, Esma Yayınları, İstanbul 
1979; Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 1998. 

-----------------------; Tasavvıifıın Ruhu ve Tarikat/ar, Yeni Boyut, İstanbul 1990. 

-----------------------; Mevlana ve İnsan, Yeni Boyut, İstanbul 1992. 
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SAFER BABA; Istılalıat-ı Sofiyye fi Vatan-ı Asliyye Tasavvuf Terimleri, Heten Keten 
Yayınları, İstanbul 1998. 

SCH IMMEL .. Annemarie; İslam 'ın Mistik Boyut/an, tre. Ergıın Kocabıyık, Kabalcı 
Yayınları, İstanbul 1999. 

-----------------------; Ben Rüzgarını Sen Ateş Mevlana Celaleddin Rumi 'nin Hayatı ve 
Eseri, tre. Senail Özkan, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1999. 

SMITH, Margaret; Bir Kadın Siifı Rabia, tre. Özlem Eraydın, İnsan Yayınları, İstan
bul 1991. 

ŞAHİN, Hasan-SEVİM, Seyfullah; Tasavvıif, İlahiyat, Ankara 2002. 

Tanımı, Kaynaklan ve Tesirleriyle Tasavvuf (V efatının 10.  Yılmda Melımed Za/ıid KotkZL 
Sempozyıınıll Tebliğleri), Seha Neşriyat, haz. Coşkun Yılmaz, İstanbul 1991 .  

TOPÇU, Nurettin; İslam ve İnsan: Mevlana ve Tasavvıif, Dergah Yayınları, İstanbul 
1998. 

TÜRER, Osman; Anahatlarıyla Tasavvuf Tarilıi, Seha Neşriyat, İstanbul 1995. 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, I-XXIX, 
İstanbul 1988-2005. 

ULUDAG, Süleyman; İslam Diişiincesinin Yapısı, Dergah Yayınları, İstanbul 1985. 

----------------- ------; Bayezfd-i Bistanıl, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994. 

-----------------------; İlın Arabl. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1995. 

-----------------------; Tasavvuf Terimleri Sözliiğii, Marifet Yayınları, İstanbul 1996; 
Kabalcı Yayınları, İstanbul 2002. 

YAŞAR, Ahmet; Öliinıde Gömiilii Hayat, Beşikçi Yayınevi İstanbul 2001 

-----------------------; Çanı Koza/ağındaki Sır, Beşikçi Yayınları 2003 

YILMAZ, Hasan Kamil; Analıatlarıyla Tasavvuf ve Tarikat/ar, Ensar Neşriyat, İs
tanbul 1994. 

-----------------------; Tasavvllf Meseleleri, Erkarn Yayınları, İstanbul 2004. 

ZİRİKLİ, Hayreddin; el-A'Iiim: Kanıılsll teriicinı ,  I-XIII, Beyrut 1998. 



40 

b. 

b k. 

c. 

ed. notu 

haz. 

İFAV 

kv 

k. y. 

MEB 

nşr. 

rh 

s. 

tre. 

thk. 

ts. 

ys. 

KISALTMALAR 

bin, ibn (oğlu) 

bakınız 

cilt 

editörün notu 

hazırlayan, hazırlayanlar 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Kerremallahü vecheh (Allah vechini keremlendirsin) 

Bu hadis kaynaklarda bulunamamıştır 

Milli Eğitim Bakanlığı 

neşreden, yayımiayan 

Radiyallahü anh (Allah ondan razı olsun) 

Rahmetullahi aleyh (Allah'ın rahrneti onun üzerinde olsun) 

sayfa 

Sallallahü aleyhi ve sellem (Allah'ın salat ve selamı üzerine 
olsun) 

tercüme eden, çeviren 

tahkik eden 

basım tarihi yok 

basım yeri yok 
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A 
'abadile ( ab\�� ) * Abadile, isim tecellilerinin sahibieridir ki, Yüce Allah'ın 

isimlerinden birini kendilerinde tahakkuk ettirip, bu ismin hakikati olan sıfatla va
sıflandılar mı, bu ismin rubfıbiyyetini müşahede yoluyla ona ubfıdiyyet !kulluk} 
ederek bu isme nisbet edilirler. Bunların Hakk'a olan ubfıdiyetleri, bilhassa bu is
min kendilerine kamil manada rubfıbiyyette bulunması itibariyledir. MeseLa birine 
Abdürrezzak, diğerine Abdülaziz, ötekine Abdülmün'im vs. denir {Yani bu kullar 
Allah'ın Rezzak, Aziz ve Mün'im isimlerine mazhar olmuşlardır}. (Kaşani, 107; 
Cami', 90) 

'abd ( � ) * Ebfı Yezid'e: "Kul ne ile Allah Te8.lii'ya erişir?" dendiğinde şöyle 

cevab verdi: "{Yasakladığı yere gitmemek için} topallıkla, {yasakladzğını ya da O'ndan 
başkasını duymamak için} sağırlıkla ve {yasakladığznı ya da O'ndan başkasını görmemek 
için} körlük/e." Yine bana şöyle dediği de haber verildi: "Kardeşimin kitabında şöyle 
bir şey buldum: Ebu Yezld'e '(Sufiler} elde ettikleri şeye neı;le va.sıl oldular? '  diye soruldu. 
'Kendilerine ait olanı görmeıJip, O'na ait olanı görmek/e' dedi." (Şatalıiit, 67) 

'abd-i malikü'l-mülk ( .!.lll \ ı.!.lll.o ..1..-" )  * Abd-i Miilikii 'l-Miilk, Allah' ın, mülkün

deki miHikliğini müşahede eden kimsedir. Kendisini de O'nun mülkü arasında ha
lis bir mülk olarak görür. Onun ubfıdiyyeti, sahib olduğu her şeyi bir kenara atıp 
Mevla'sına ubfıdiyyetle meşgul olması için tahakkuk etmiştir. Buna karşılık Allah 
da onu Malikü'l-Mülk isminin mazharı kılar. Böylece onu Rabb'inden alıkoyacak 
hiçbir şey ona sahib olamaz. O, eşyaya nefsiyle değil, Allah'la malik olmak sure
tiyle madde bağından kurtulmuştur. O, hakikaten Allah'ın kuludur. (Kaşani, 126; 
Cami', 1 2) 

'abd-i zü'l-ceiali ve'l-ikram ( ��}-�1 J J">'�l ı.,?� .ı.�� ) * Abd-i Zii 'l-Celiili ve'l-İk

rcim {Celal ve İkram Sahibi'nin kulu}, Allah'ın, kendi sıfatlarıyla muttasıf ve 
isimlerini {bu isirolerin gerçek manalarını nefsinde} tahakkuk ettirmiş olmasından 
dolayı, yücelttiği ve ikramda bulunduğu kişidir. Nitekim O'nun isimleri mukad
des, yüce, aziz, münezzeh ve şerefli isimlerdir. Yine bu isirolerin zuhfır ve tecelli 
edip şekillendirdiği kişiler de böyledir. Allah'ın düşmanlarından hiç kimse yoktur 
ki, o kuldan korkmasın ve kudretinin büyüklüğünden dolayı ona boyun eğmesin. 
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Allah'ın dostlarından hiç kimse yoktur ki, o kula izzet ve ikramda bulunmasın. 
Allah'ın ona ikramından dolayı izzet sahibidir. O da Allah dostlarına ikrfunda bu
lunur; Allah düşmanlarını zelll kılar. (Kfışfuı'i, 127; Crimi', 12) 

abdal ( Ji�i ) !abdal-ı seb'a) * Bu kimselere abdal denmesinin sebebi, bam

başka bir yaratılış ve bambaşka bir tasfiyeye sahib kıhnrnış olmalarıdır. (İhvfuı, I, 
377) 

* Fena, müna, mübteğa, münteha makam lan, velilerin varacakları son duraktır. 
Bu makam islikarnet makamıdır. Geçmişteki evliya ve abdril, iradelerini Hakk'ın � 
iradesine teslim edip, vefatiarına kadar onun iradesine göre hareket etmeyi arzula
yarak bu makama varmak istemişlerdi. İşte bunun için onlara "abdfil" rlenmiştir. 
Allah � onlardan razı olsun. 

Bunların günahı, yanlışlıkla, unutarak, manevi bir hal ya da dehşetin galib 
gelmesiyle kendilerini kaybederek Hakk'ın � iradesini kendi iradelerine ortak et
meleridir. Bu durumda Allah. � onları rahmeti yardımıyla tezkire !hatırlama) ve 
yakazaya !uyanıklığa) ulaştırır. Allah'ın � rahmet ve merhameti yetişir, bulun
dukları halden uyandırır. Onlar da bu hatadan döner, Rabb'lerine istiğfar ederler. 
Çünkü yalnızca melekler iradeden gelecek hatalar konusunda masfundurlar. 

N ebiler ise iradeden değil, hevadan !nefsin arzu ve isteklerinden) gelecek hata
lar konusunda ması1mdurlar. Bunların dışındaki -insan ya da cin- mükellef olan
lar, irade ve hevadan gelecek hatalar konusunda masılın değillerdir. Ancak bazı 
veliler hevadan, abdal ise iradeden gelebilecek hatalardan mahfuz olup, mfısfım 
değillerdir. Şöyle ki, !beşer olmaları hasebiyle) bazen bu hususlara meyletmeleri 
mümkündür. Bu durumda Allah Teala �. rahmetiyle onlara uyanıklık bahşeder. 
(Fiitıih, 15) 

* Süfilerden birine abdalın kaç tane olduğu sorulduğunda kırk kişi olduğunu 
söylemiş, "Niçin kırk adam denıiyorsun ?" dendiğinde şöyle cevfıb vermiştir: "Onların 
içlerinde bazen Abdit/Jıay, Abdiilhalinı, Abdiilkadir ve Abdiilnıiirid isminde kadınlar da 
bulunabildiği için." . . .  

. . . Abdal yedidir, ne artar ne eksilirler. Allah Tea la � yedi iklimi bunlarla korur. 
Her biri bir iklimde bulunur. Her biri gücünü yedi semanın birinde bulunan pey
gamberden alır ki bunlardan birincisi Halil ! İbrfı.him)'dir ��- Birinci iklim onun
dur. Ve onların yedinci ikiimin sfıhibine kadar sıralamada en büyük alanıdır. İkin
cisi Kelim ! Musa) �. üçüncüsü Harun 'Mil, dördüncüsü İdris �1, beşincisi Yusuf 
�1, altıncısı İsa �. yedincisi Adem'dir �- Onların her biri ilahi bilgiyle yıldızlar 
ve onların takdir edildikleri yörüngelerindeki hareketleri hakkındaki bazı sırları 
bilirler. 

Bunlardan her birinin (yaptıkları işlere göre} sıfat isimleri vardır: Abdülhayy, 
Abdülhalim, Abdülvedfıd ve Abdülkadir. Bu dört isim dört evtad ismidir. 
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i\bdüşşekur, Abdüssemi ve Ahdülbasir de yine onların isimlerindendir. Her ilahi 
sıfata bedel olarak bu abdallardan biri vardır. Allah onlara o sıfatla bakar. O sıfat o 
kişiye galibdir. O ilahi isimlere nisbeti olmayan hiçbir şahıs yoktur. Onlar, bu ilahi 
sıfatın kendilerine sağladığı güce ve bilgiye sahibdirler. Bu kimsenin bilgisi de o 
oranda olur. 

Bunlara şunun için abdal denmiştir: Bir yerden ayrılacak olduklarında, bakıldı
ğında kendilerinin aynı olduğu şübhe götürmeyecek başka birini yerlerine bıra
kırlar. Aslında o, ruhani bir şahıstır. Kendisi hakkındaki bilineniere göre bir şahsı 
kendi yerine geçmesi için bırakır. Bu manevi kuvvete sahib olan herkes !ıedeldir. 
Allah � abdaldan birinin yerine, başka birini tayin eder de, onun bundan haberi 
olmazsa, o kişi sözü edilen bu abdallardan değildir. (FiitUlıtit, II, 10) 

* Zünnun Mısrl'ye rh abdalın sıfatıarını sordum. Dedi ki: "Ey Alıdiilbfirz, cevfibla
yabileceğim en zor soruyu sordım: Bak onlar eelfiZini bildiklerinden dolayı Rabb'lerine 
tfizım ederek Allnlı'z � kalbieriyle anan bir topluluktur. Onlar, Allalı 'ın � yarattıkları 
üzerine lıiiccetleridir. Allalı � onları nıelzabbetinin göz kamaştıran nuruna biiriinziiştiir. 
Kendine ulaşmalan için lıidiiyetinin işiiretlerini onlar için yiikseltnıiştir. Kendi iriidesiyle 
onları kulluk kalıranıanı yapmış, kulluğımdan sapmanınları için üzerlerine sabır yağdırnıış, 
m11riikabesiyle bedenlerini tertemiz kılmış, şiinma liiyık muiinıelesiyle onları giizelleştimıiş, 
sevgisinden öriilmiiş elbise/ere biirünıiiş, sevgisinin tacını başlarına koymuş, kalbierine 
O'na ulaştırncak gayb hazinelerinden yerleştimıiş, böylece onların düşünceleri O'na 
kilitlennıiş, gözleri gaybda O'na nfizır, ayakları O'nun kapısının eşiği üzerindedir. Onları 
miirifet ehlinin makamına oturtnıııştur." (Rıl/1, 17) 

* Evtad, Allah'ın � kendileriyle alemi koruduğu kimseler olup, dört tanedir
ler. Bunlar abdaldan daha husus'idir. Kutbun sağında ve solunda bulunan iki imam 
bunlardan daha husus!, kutub ise hepsinden daha husı1sidir. Abdiil, kötü vasıfları 
iyilerle değiştiren kimseler için kullanılan ortak bir ad olup, kırk, otuz veya yedi 
gibi belirli bir sayıdaki kimseleri ifade eder. (Meşiink, 119) 

* Sahabiden sonra velllerin en büyüğü kutubdur. Sonra efrad -gerçi bunda ihti
laf vardır-, sonra im aman, sonra evtad, daha sonra ise abdtil gelir. (Meşiink, 120) 

* Abdiii yedi, Kutbü'l-Gavs bir tanedir. Kutbü'l-Gavs rahmetli olunca yedi ab
dal toplanır, içlerinden birini Gavs seçerler. Çoğu kez abdallar bu vaZıfeyi üstlen
mekten kaçınır ve buna karşılık velilerden ehil birini Gavs olarak seçerler. Şayet 
Gavs'ın seçiminde birlik sağlanamazsa Resı1lullah'a � baş vururlar. O'na gelip, 
huzurunda beklerler, Resuluilah � onlardan birini seçer, bu kimse Kutbü'l-Gavs 
olur ve ism-i azarnın tecelllsine mazhar olur, varlıklardaki ilahi tecelll merkezleri 
kendisine boyun eğer, kendisine tecelll eden ismin hükmüyle mülk ve melekı1t 
aleminde tasarruf eder. Hz. Muhammed'in � rUhaniyetiyle kendisinden yardım 
istenen gavs olur. (Nefelıiit, 124) 
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* Abdiil, yedi kişi olup, her biri vehim ve hayalden kurtulmuş, fazilet, kemiil, is
tikamet ve itidal ehlidirler. Dört zahiri, dört batıni arnelleri vardır. Zahiri arnelleri 
susmak, uykusuzluk, açlık, uzlettir. 

Ayrıca bu dört arnelden her birinin zahir ve batını vardır. Susmak, zahiri Al
lah'ı � zikretmenin dışında konuşmamak, batını ise kalbin bütün teferruat {ay
nntıf ve haberlerden uzak kalmasıdır. Uykusuzluk, zahirınin uyumaması, batını
nın gaflete düşmemesi için uyanık olmaktır. 

Açlık, zahiri süh1kun kemali için ebrarın açlığı, batını ünsiyet için mukanabu
nun açlığıdır. Uzlet ise zahiri insanlarla muaşereti, batını insanlarla ünsiyeti terk 
etmektir. Batıni arneller ise şunlardır: Tecerrüd, tefrid, cem' ve tevhid. 

Abdiilm hususiyyetlerinden biri de şudur: Abdal, bulunduğu yerdeki toplum
dan ayrılırken, mutlaka yerine kendisi gibi birini bırakır. Bedel Hz. İbrahim'in il<!:.� 
kalbi üzerinedir. Bu bedellerden her birinin tabi oldukları ve kendisinden feyz al
dıkları birer imaını {önderif vardır. Abdalların kırk veya yedi kişi olduğu söylenir. 
Bunlar ahyardandır. Her birinin kendi içlerinden imamları vardır. O imam o 
topluluğun kutbudur. (Cami', 4) 

* Abdiii yedi kişidir, ne artar ne eksilirler. Allah Teala � yedi iklimi bunlarla 
korur. Her biri bir iklimde bulunur. Her biri gücünü yedi semanın birinde bulunan 
peygamberden alır ki bunlardan birincisi Halil {lbrahim)'dir �. Birinci iklim 
onundur. Ve onların yedinci ikiimin sahibine kadar sıralamada en büyük alanıdır. 
İkincisi Kelim {Hz. Musaf �' üçüncüsü Hz. Harun �� dördüncüsü Hz. İdris �' 
beşincisi Hz. Yusuf -!.Y, altıncısı Hz. İsa '&Y, yedincisi Hz. Adem'dir �. 

Bunların her biri ilahi bilgiyle yıldızlar ve onların takd1r edildikleri yörün
gelerindeki hareketleri hakkındaki bazı sırları bilirler. Bunlardan her birinin 
{yaptıkları işlere göref sıfat isimleri vardır: Abdülhayy, Abdülhalim, Abdülvedild 
ve Abdülkadir. Bu dört isim dört evtad ismidir. Abdüşşekur, Abdüssemi ve 
Abdülbasir de yine onların isimlerdendir. Her ilahi sıfata bedel olarak bu abdallar
dan biri vardır. Allah onlara o sıfatla bakar. O sıfat o kişiye galibdir. O ilah! isim
lere nisbeti olmayan hiçbir şahıs yoktur. Bunlar, bu ilah! sıfatın kendilerine sağla
dığı güce ve bilgiye sahibdirler. Bu kimsenin bilgisi de o oranda olur. 

Bunlara şunun için "abdiil" denmiştir: Bir yerden ayrılacak olduklarında, ba
kıldığında kendilerinin aynı olduğu şübhe götürmeyecek başka birini yerlerine bı
rakırlar. Aslında o rUhani bir şahıstır. Kendisi hakkındaki bilineniere göre bir şahsı 
kendi yerine geçmesi için bırakır. Bu manevi kuvvete sahib olan herkes bedeldir. 
Allah � abdaldan birinin yerine, başka birini tayin eder de, onun bundan haberi 
olmazsa, o kişi sözü edilen bu abdallardan değildir. Bu tesbitimizle günlük hayatta 
karşılaştıklarımız birbirine çok uyuyor. Mesela Mekke'de Hatim'in arkasında 
Hanbelllerle buluştuğumuzda bu yedi abdalı görmüş, orada onlarla sohbet etmiş
tİk. Çok hoşuma gitmişlerdi doğrusu. (Nebhani, I, 40) 
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'abdü'l-'adl ( jJııll.l.:� ) * Abdüladl insanlar arasında hak ile hükmeder, çünkü 

o, Allah'ın Adl isminin mazharıdır. Bilmeyenierin sandığı gibi adalet eşitlik değil
dir. Bilakis o, her hak sahibine hakkını tam olarak ve hakkını hak ettiği ölçüde 
fazlasıyla vermektir. (Kaşani, 114; Cami', 8) 

'abdü'l-'afüvv ( Jıiııl ı.L:� ) * Abdülafüvv, insanları affetmesi çok, cezalandırması 

az olan kimsedir. Kendisine kötülük yapan kimse yoktur ki, onu affetmiş olmasın. 
Hz. Peygamber $ şöyle buyurur: "Allah Afüvv'dür; affetmeyi sever." [İbn Mace, 
Dua, Il, 1 265] "Sizden önceki topluluklardan hesaba çekilen bir adam vardı. Kolaylaştıncı 
olmaktan başka hiçbir lıayn yoktu. Çocuklarına darcia olanı affetmeı;i emrederdi. " Sonra 
şöyle buyurdu: "Biz affetmeye ondan daha liiyıkız. Onlar da affettiler." [Aclfını, .1. 135] 
(Kaşan'i, 126) 

* Abdiilafiivv, Allah'ın, sınırlarını korumakla vazifelendirdiği kimsedir. Kendi
sine kötülük yapan kimse yoktur ki, onu affetmiş olmasın. (Cami', 12) 

'abdü'l-ahad ( J���.l.:� ) * O, vaktin yeganesi, zamanın ileri geleni, kutbiyyet-i 

kübra sahibi ve ilk ahadiyyetle kaim olandır. (Kaşani, 121) 

'abdü'l-iliir ( J,;.'Jı.�.:� ) * O, yaratılmışların fani olmasından sonra Allah'ın 

ahiriyet {sonsuzluk} ve bekasına şahid olan kimsedir. {Onda} Allah'ın "Yen;üzünde 
bulunan her şey yok olacak, ancak azarnet ve ikriim salıibi Rabb'inizin zatı biiki kalacaktır" 
[Rahman, 55/26-27] sözü tahakkuk etmiştir. Çünkü kul, Baki {olan Allah'ıni 
vechinin üzerine dağınası sebebiyle, O'nun bekasıyla baki, O'na kavuşmakla fena
dan emin olmuştur. Evliyanın bazısı, hatta çoğu bu iki sıfatla vasıflanmışlardır. 
(Kaşani, 123; Cami', l l )  

'abdü'l-'azim ( �ııli.L:� ) * Abdiilazinı, Hakk'ın azametiyle tecelli ettiği kimse

dir. Allah, onu azametinin hakkı için son derece alçakgönüllü kılar. Allah onu 
kullarının gözünde büyütür,insanlar arasındaki zikrini yükseltir, böylelikle insan
lar da ona hürmet eder, zahiri üzerinde azametinin izlerinin zuhfır etmesinden 
dolayı ona saygı duyarlar. (Kaşani, 1 14; Ciinıi', 9) 

'abdü'l-'aziz ( j!jıılı� ) ·� Abdiilazfz, Allah'ın Aziz isimin tecellisi yoluyla üstün 

kıldığı kimsedir. Sonradan yaratılanlar ve kainat alemindeki hiçbir şey ona üstün
lük sağlayamamıştır, ama o her şeye hakimdir. (Kaşani, 109; Cami ', 7) 

'abdü'l-ba'is ( ı.!:...ıo�IJ�ıo ) * Abdiilbiiis, nefsin sıfat, şehvet ve hevalarından iradi 

olarak ölümünden {vazgeçmesinden} sonra, Allah'ın kalbini hakiki hayatla dirilt
tiği kuldur. Allah onu Ba'is isimin mazharı kılmıştır. Allah cehalet ölülerini ilimle 
diriltir, onları Hakk'ın istediği şeye sevk eder. (Kaşani, 118; Cami', 10) 
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'abdü'l-baki ( Jl�ll� ) * Abdiilbaki, Allah'ın bekasını müşiihede ettirdiği, her 

şeyin fenasıyle birlikte, kendi bekasıyla baki kıldığı kişidir. O, Allah'a gerekli ve 
tam bir ubudiyyetle taayyün etmesi için kulluk eder. Tafsill olarak olduğu gibi, 
cem', taayyiin ve hakikat bakımından da hem ibadet eden hem de ibadet edilen 
O'dur. Baki vechinin tecellisi sırasında kulun ne şekli, ne de eseri kalır. (Kaşan'i, 
129; Cimız', 13) 

'abdü'l-bari ( ı$JL:l1�� )  * Abdiilbfiri, Abdülhalık'a yakındır. O, ilmi düzensizlik 

ve ihtilaftan arınmış olan kimsedir. Bu kişi sadece nefretten uzak, Bari isminin 
mertebesine tam olarak uygun düşen işleri yapar. Nitekim Allah şöyle buyurur: 
"Ralıman 'ın yarahnasında bir düzensizlik görenıezsin." [Mülk, 67/3] Çünkü ona tecelli 
eden Bari, Rahman isminin hükmü altında yer alan isirolerin bir bölümüdür. 
(Kaşani, 1 10; cami', 8) 

'abdü'l-basıt ( Ll�ll�� ) * Abdiilb!isıt, Allah'ın yaratılışı konusunda genişlik 

verdiği kimselerdir. Böylece onlara, kendi izniyle, nefsinden ve malından onları 
sevindirecek ve genişlik verecek bir miktar gönderir. Bu durum Allah'ın emrine 
uygundur. Çünkü kul, Basıt isminin tecellisi ile genişler, bu durumda Allah'ın d!
nine muhalif olmaz. (Kaşani, 1 12; Cfinıi ', 8) 

'abdü'l-basir ve 'abdü's-semi' ( �-.ll�� ) �..a�l l�� ) * Abdiissenıi ve 

Abdiilbasır, kendisine bu iki ismin tecelli ettiği kimsedir. Hakk'ın işitmesi ve görme
siyle muttasıftır. Hz. Peygamber'in $ buyurduğu gibi: "İşiten kulağı, gören gözii 
olıtrımı." [Buhar!, Vifak/Tevazu, I, 105] Bu şekilde eşyayı Hakk'ın işitmesiyle işitir 
ve Hakk'ın görmesiyle görür. (Kfışiinl, 113; Cdnıi', 8) 

'abdü'l-batın ( J:>L,.II� ) * Abdiilbiitın, kalb! davranışlarda en üst dereceye çı

kan, hamdı sadece Allah'a halis kılan ve Allah'ın da sırrını takdis ettiği kimsedir. 
Allah ona, ruhaniyeti üstün gelip, batınlara muttali ve gayblardan haber verinceye 
kadar Biitın ismiyle tecelli eder. Sonuçta kul insanları manevi kemal ve takdis ile 
seyrin temizlenmesine davet eder. Kul, tenzihi teşbihe tercih eder. Hz. Isa'nın � 
[Hz. Adem'in � (Cdnıi')], semavi ve rtıhani şeylere, gayb alemine, giyimde 
lüksden kaçınmaya, halktan uzaklaşmaya ve halvete davet ettiği gibi. (Kaşiini, 124; 
Cimıi', 12) 

'abdü'l-bedi' ( t!-..1�!1�� ) '� Abdiilbed� Zat, sıfat ve fiilierinde Allah'ın Bed! 

lyaratıcı} oluşunu müşahede eden kuldur. Allah onu bu isminin mazharı kılmıştır. 
Böylece başkasının aciz kaldığı şeyi icad etmeye başlar. (Kaşiin!, 129; Cami', 13) 

'abdü'l-berr ( )ıli..1�� ) * Abdiilberr, mana ve şekil olarak tüm iyilik çeşitleriyle 

muttasıf olan kimsedir. Herhangi bir iyilik çeşidini kendisi bulmamış, bu ona veril-
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miştir; o herhangi bir fazilet ve lütfu kendisi bulmamış, bu ona verilmiştir. Allah 
şöyle buyurur: "İyilik, yüz/erinizi dogu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o 
kimsenin yaptığıdır ki, Alla/ı'a, alıiret giiniine, meleklere, kitiiblara, peygamberlere inanır." 
[Bakara, 2/177] (Kaşani, 125; Cami', 12) 

'abdü'l-cami' ( �\:H..I�� ) * Abdiildimi, Allah'ın, tüm isimlerini kendisinde 

topladığı kimsedir. Allah o kimseyi Cami isminin mazharı kılmış, böylece kişi ilahi 
bir cem'le nefsi ya da bir başkası sebebiyle ayrılan ve dağılan her şeyi birleştirir. 
(Kaşanı, 127; Oinıi' 13) 

'abdü'l-cebbar ( J�:l.:-1� ) * Abdiilcebbiir, kırılan ve kusurlu olan her şeyi onaran 

kişidir. Zira Hakk kendisini hakimiyeti altına alarak onun halini düzeltmiş ve bu 
ismin tecellisiyle her şeyin halini d üzelten bir kişi yapmıştır. (Kaşani, 1 10; Cami', 8) 

'abdü'l-celil ( J�l:l:-1�� ) * Abdülcel'il, Allah'ın, eelaliyle yücelttiği kimsedir. O 

kadar ki, onu gören herkes kadrinin yüceliğinden dolayı ondan çekinir, kalbine bir 
heybet {saygıyla karışık korkul düşer. (Kaşam, 116; Canıi', 9) 

'abdü'd-dar ve'n-nafi' ( �L:lt J )Lalt�� ) * Abdiiddfir ve Abdünniifı, Allah'ın, 

kendisini kainatta dilediğini yapan olarak müşiihede ettirdiği ve fiilierinin bir ol
duğunu keşf ettirdiği kimsedir. Zararı da, faydayı da, hayrı da şerri de, O'ndan 
başka kimseden bilmez. Kişi, bu iki ismi tahakkuk ettirdiğinde onların mazharı 
{zuhür yeri, zuhur ettiği yeri olur. İnsanlara Rabb'iyle zarar ya da fayda verir. Al
lah kullarından bazısına bu iki ismin sadece birini tahsis etmiştir. Dolayısıyla ba
zılarını sadece zarara mazhar kılmıştır, şeytan ve ona tabi olan kimseler gibi. Bazı
larını da sadece faydaya mazhar kılmıştır. Hızır ve ona mensub ftabi (Cami')] olan 
kimseler gibi. (Kaşani, 128; Cami', 13) 

'abdü'l-evvel ( Ji�t..l,� ) * O, her şeyde Hakk'ın evveliyet ve ezeliyetini müşa

hede eden kimsedir. Bu ismin kendisinde tahakkuk etmesiyle o, tilatiarda öne 
geçme ve hayırlarda yarışma konusundaki tüm makamlarda evvel olur {hep önde 
giderf. Üzerlerinde bu ismin ezeliyetle tahakkuk etmesi sebebiyle kilinatla beraber 
bulunan herkesten önde gelirler. Kainat ise, hudüs {sonradan olmal hususiyetiyle 
vasıflanmıştır. (Kaşani, 123; Cami', 11 )  

'abdü'l-habir ( J.!,�l..l,� ) '' Abdiilhabir, Allah'ın, eşyanın yaratılış öncesi ve 

sonrasıyla ilgili bilgisine muttall kıldığı kimsedir. (Kaşanl, 1 14; Cami', 9) 

'abdü'l-hadi ( (.$�\J.I..l,� ) " Abdiil!ıadf, Hadi isminin mazharıdır. Allah onu 

yarattıkları için hidayet rehberi, hakkı sadakatle söyleyen bir kişi, kendisine emre
dilen ve inzal buyrulan şeyi tebliğ etmek için mübelliğ { tebliğci l  olarak yaratmıştır. 
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Nitekim peygamberler de asaleten böyledir. Onun varisieri ise tebeiyyet yolu ile 
bu vazifeleri görürler. (Kaşani, 129; Cami', 13) 

'abdü'l-hafız ( ..;:ı!tı.l..l:ı:. ) * Abdiilhiifız, her şeyde O'na boyun eğen, her şeyde 

Hakk'ı gördüğü için nefsini küçük gören kimsedir. (Kaşani, 1 12; Cami', 8) 

'abdü'l-hafiz ( ..li:ı�li�I..Lıı:. ) * Abdülhafiz, Allah'ın, fiil, söz, hal, düşünce, zahir 

{görünüş} ve batınlarını {iç dünyalarını} her türlü kötülükten koruduğu kimsedir. 
Bu kimseye Allah, Hafiz ismiyle tecelli etmiştir. O kadar ki, ondan hep dostlarını 
koruma fiili hasıl olur. Tıpkı, otuz sene aklına kötü bir düşünce gelmediği ve bir
likte olduğu müddetçe arkadaşının {davranışlarına} aldırış etmediği {onları 
korduğu} nakledilen Ebu Süleyman Darani gibi. (Kaşani, 1 15; Cami', 9) 

'abdü'l-hakem ( ���..l�ı:. ) * Abdülhakenı, Allah'ın kullarına O'nun hükmüyle 

hükmeden kimsedir. (Kaşani, 1 13) 

'abdü'l-hakim ( ��1-l:ı:. ) * Abdülhakfm, Allah'ın eşyadaki hikmet noktalarını 

gösterdiği kimsedir. Allah onu sözde ve arnelde doğruluğa muvaffak kılmıştır. Ek
siklik gördüğü her şeyi telafi, bozukluk gördüğü her şeyi tamir eder. (Kaşani, 1 18; 
Ctimı', 10) 

'abdü'l-hakk ( J�l.l:ı:. ) * Abdülhakk, Hakk'ın kendisine tecelll ettiği kimsedir. 

Bu tecelliyle Allah onun fiil, söz ve hallerini batıldan korur, her şeyde Hakk'ı gö
rür. Zira Hakk, Zat'ıyla kaim, vacib ve sabittir. "Siva" diye isimlendirilen şey ise, 
batıldır, yok olacaktır ve ancak O'nunla sabittir. İşte o, bunu hak suretinde hak, 
batıl suretinde de batıl olarak görür. (Kaşani, 1 19; Cıimi', 10) 

'abdü'l-halık ( Jllı.l..l:ı:. ) * Abdülhiilzk, Hakk'ın, kendisine halk ve takdir sıfa

tıyla tecelli etmesi sebebiyle, eşyayı O'nun ınııradına uygun olarak takdir eden ki
şidir. Bunu da ancak O'nun takdiriyle yapabilir. (Kaşani, 1 10; Cami', 8) 

'abdü'l-halim ( ıt"!l�l..l:ı:. ) * Abdüllıallm, kötülük yapan kimseyi cezillandır

makta acele etmeyip ona yumuşak davranan, kendisine eziyet verenin eziyetine 
tahammül eden, sefihlerin beyinsizliğine katıanan ve kötülüğü en güzel bir şekilde 
uzaklaştıran kimsedir. (Kaşani, 1 14; Cami', 9) 

'abdü'l-harnid ( ..1:�1-l:ı:. ) * Abdüllıanıid, kendisinde Hakk'm hamid {övülen, 

arzu edilen, sevilen, beğenilen} sıfatlarıyla tecelli ettiği kimsedir {bu sıfatlar, gazab 
sıfatlarıyla değil, rahmet sıfatları oldukları için böyle isimlendirilmektedir}. İnsan
lar bu kimseyi över. Ancak o, Allah'tan başka hiç kimseyi övmez. (Kaşani, 1 20; 
Cfimi ', 10) 
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'abdü'l-hasib ( ·�1..1..:&- ) * Abdülluıslb, Allah'ın, nefeslerine varıncaya dek 

nefsini hesaba çektirdiği kişidir. Üstelik Allah onu, hem kendisini, hem kendisine 
tabı olanları gözetme konusunda muvaffak kılmıştır. (Kaşani, 1 16; Crinzi', 9) 

'abdü'l-hayy ( ;;-ı.�.:&- ) * Abdiilhayy, Hakk'ın Hayat-ı Sermediyyet {Ebedi Ha

yat} vasfıyla tecelli ettiği kimsedir. Böylece kul, O'nun ebedi hayat sıfatıyla yaşar. 
(Kaşani, 121; Cami', 11 )  

'abdü'l-macid ( �lll.�.:&- ) * Abdülmficid, Abdülmedd gibi, Allah'ın, kendi sı

fatlarıyla şereflendirdiği ve istidadı olan şeyi verdiği, yücelik ve şerefini taşıyabile
cek güce ulaştırdığı kimsedir. (Kaşanl, 121; Cami', 1 1 )  

'abdü'l-mani' ( ti\ll..�.:&- ) * Abdiilmiinl, mal, makam, sıhhat vb. gibi şeylerde ha

yır olduğunu zannederek bunları sevip istese bile, Allah'ın içinde fesad bulunan 
her şeyden koruyup gözettiği kimsedir. Allah onu şu ayetin manasını müşahede 
ettirmiştir: "Belki sizin için daha hayırlı olduğu hiilde bir şeıJi sevnıezsiniz. Belki sizin için 
daha kötü olduğu hiilde bir şetji seversiniz." [Bakara, 2/216) Bu hususta kudsi hadisler 
gelmiştir: "Kullarımın içinde fakir bıraktıklarını vardır. Onları zengin kı/saydım, onlar 
için şerr olurdu. Kullarımın içinde hasta olanlar vardır. Onlara afiyet verseıjdim, onlar için 
şerr olurdu. Ben, kullarımın işlerini en iyi bilir, onları dilediğim gibi düzenlerim." "Onun 
idaresi konusunda en ufak bir hata yapmayız." 

Bu ismin mazharı olan kimse zararlı şeylerden ve fesaddan meneder. Menedil
dikleri şeyin kendileri için hayır ve iyilik olduğunu zannetseler bile, Allah onunla 
bu zararı ve fesadı gidermiştir. (Kaşani, 128; Cami', 13) 

'abdü'l-mecid ( ..yl:l..�..:&- ) * Abdülmecld, Allah'ın, ahlak ve sıfatlarının kemalin

den ve Allah'ın ahlakını tahakkuk ettirdiğinden dolayı insanlar arasında üstün ve 
şerefli kıldığı kimsedir. Insanlar da onu fazileti ve güzel ahiakından dolayı över ve 
ona hürmet eder. (Kaşan'i, 118; Cami', 10) 

'abdü'l-melik ( cllll..�..:&- ) * Abdiilmelik, Allah'ın kendine ve başkasına, dilediği 

ve emrettiği şeyle tasarruf etmeye malik kıldığı kimsedir. Bu kişi, Allah'ın mahlı1-
katına karşı en şiddetli olan kişidir. (Kaşani, 109; Cami', 7) 

'abdü'l-metin ( �1..1..:&- ) •• Abdülmetfn, dinde öyle bir sağlamlıktır ki, ona ves

vese vermek isteyenden etkilenmez. O her metinden daha metin, daha şiddetli ol
duğu için onu Hakk'tan alıkoyacak kimse yoktur. Abdülkav'i her şeyi etkiler, 
Abdülınetin ise hiçbir şeyden etkilenmez. (Kaşanl, 1 19; Cami', 10) 

'abdü'l-mu'ahhir ( .?-jll..�..:&- ) * Abdülmuahhir, Allah'ın, üzerinde bulunduğu, sı

nırları aşan her müfrit iş konusunda kendisini te'hir ettiği kimsedir. o da her za-
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!imi bu isimle te'hir eder. Bu isimle sınıra döndürür, zulmü, isyanı ve te'hiri gerekli 
olan her fiili meneder. Allah bu sınırları insanlar için bir araya getirir. (Kaşfuıi, 122; 
Cami', l l )  

'abdü'l-muğis/'abdü'l-mukit 

( �ll� / �ll� ) * Abdiilmuğls, Allah' ın, muhtacın ihtiyacına, miktarına ve 

vaktine muttall kıldığı, eksiksiz ve fazlasız olarak bu bilgisine uygun olarak bu 
ihtiyacın giderilmesine muvaffak kıldığı kimsedir. Bu ihtiyaç giderme, ne vak
tinden önce olur, ne de sonra !tam zamanında gerçekleşir}. (Kaşani, 1 16) 

'abdü'l-muğni ( ��� ) * Abdiilnııığnl, Allah' ın, zenginliğin kemi'ılinden sonra 

insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve himmetiyle meselelerini çözüme ulaştırmak 
suretiyle zenginleştirdiği kimsedir. Allah onu kendi zenginliğiyle destekiemiş ve 
ona Muğni ismiyle tecelli etmiştir. (Kaşani, 128; Cami', 13) 

'abdü'l-muhsi ( ,�;;ı� ) * Abdiilmulısl, Allah'ın, sayı itibariyle her şeyi say

maya muttall kıldığı, ilim bakımından her şeyi kuşatan kimsedir. O, bir bütün veya 
ayrı ayrı olarak bilgileri sayar, mevcı1datı kuşatır. Nefsini muhasebe eder, söz ve 
fiillerini hesab eder. (Cami', 10) 

'abdü'l-muhyi ( ���� ) * Abdiilnııılıyl, Hakk'ın Muhyi ismiyle tecelli ettiği, 

kalbini kendisiyle dirilttiği ve Hz. İsa 'ts!� gibi ölülerin dirilmesine muktedir kıldığı 
kimsedir. (Kaşfuıi, 120; Cami', l l )  

'abdü'l-mu'id ( .yılı� ) * Abdiilnıuld, Allah'ın, halkın iadesine !sürekli 

yaratılışınal ve onların tüm işlerine muttali kıldığı kimsedir. İadesi gereken şey 
O'nun izniyle iade olunur. Allah, onun ceza veya saadetine yönelik akibetini, ken
disine olabilecek en güzel şekilde müşahede ettirir. (Kaşani, 120; Cami', l l )  

'abdü'l-mu'izz ( jAI.ı..ı..s. ) * Abdiilmuizz, Hakk'ın Muizz ismiyle tecelli ettiği 

kimsedir. Allah'ın evliyasından, O'nun kendi izzetiyle aziz kıldığı kimse izzetli 
olur. (Kaşani, 1 13; Cami', 8) 

'abdü'l-mukaddim ( �l.AJ.IJ.ı&- ) * Abdiilmııkaddinz, Allah'ın öne geçirdiği ve ilk 

safta kıldığı kimsedir. Bu ismin tecellisi ile öne geçmeyi hak eden herkesi ve öne 
alınması gereken her fiili öne geçirir. (Kaşani, 122; Ctinıi', l l )  

'abdü'l-muksit ( ..k.....Al.IJ.ı&- ) •• Abdiilnwksit, insanlar içinde adaleti en güzel ye

rine getiren kişidir. Öyle ki, hakkı kendisinden alır, hak sahibi kimse ona verir. O 
bunu bilerek ve isteyerek yapmaz, bundan başka bir fiili bilmez. Çünkü kendisine 
adalet sıfatıyla tecelli eden Allah'ın adaletiyle davranır. Her hak sahibinin hakkını 
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verir. Muttali olduğu her zulmü giderir. O, nur kürsisi üzerindedir; alçaltılması ge
rekeni alçaltır, yükseltilmesi gerekeni yükseltir. Nitekim Hz. Peygamber .$ şöyle 
buyurur: "Adaleti ikame edenler nilrdan nıinberler üzerine otururlar." [İbn Hanbel, 
Miisned, II, 160] (Kaşani, 127; Cami', 13) 

'abdü'l-muktedir ( ;.ı.:.Qll� ) * Abdiilnıuktedir, (Allah'ın) başlangıcı ve hiiliyle 

yaratmasını müşahede ettirdiği kimsedir. (Cami', l l )  

'abdü'l-musavvir ( JJ...a.ll� ) * Alıditlnıusavvir, Hakk'a mutabık v e  tasvirine 

muvafık olmanın dışında düşünülemeyen kimsedir. Çünkü onun fiili, Allah'ın 
musavviriyyet (tasvir edicilik) sıfatından ortaya çıkmıştır. (Kaşani, 1 10; Cami', 8) 

'abdü'l-mübdi ( ts-4ll..l:S- )  '' Alıdiilnıiilıdi, Allah'ın başlangıçlara muttali kıldığı 

kimsedir. O, yaratılış ve emrin başlangıcını müşahede eder. Başlayan hayırlar onun 
izniyle başlar. (Kaşani, 120; Cami', 10) 

'abdü'l-müdb ( •":"..A:I� ) ''  Alıdiilnıiiôb, "Alla/ı 'm daveiçisine uyunıız" [Ahkaf, 

46/31 ]  emrini işittiğinde Hakk'ın davetine icabet ve itaat edendir. Allah da onun 
davetine icabet eder, öyle ki, ona Müdb ismiyle tecelli eder. O, kullardan bir ihti
yaçtan dolayı çağıran herkese icabet eder. Çünkü bu, Allah'ın kendisine vikib kıl
dığı icabet cümlesindendir. "Kullarını sana beni sorduklarında onlara de ki: 'Ben çok ya
kınım. Bana dufi ettiği vakit dufi edenin dileğine icabet ederim. O hfilde onlar da benim da
vetilue uysımlar. "' [Bakara, 2/186] ayeti Allah Teaiii'nın kuluna icabetinden söz eder. 
Çünkü O, onların kendi çağrısına cevab vermelerini, kurb (yakınlık) ve "Bana inıiin 
etsinler" sözündeki şuhudi iman için gerekli tevhld hükmüyle görür. (Kaşiini, 117; 
Ciinıi', 10) 

'abdü'l-müheymin ( ��� ) * Alıdülnıüheıjnıin, Hakk'ın varlığını her şeyin 

üzerinde bir gözetleyici olarak müşahede eden kimsedir. O, Müheymin isminin 
mazharı olduğu için her hak sahibinin hakkını vererek kendini ve başkasını 
murakebe eder. (Kaşani, 109; Cami', 7) 

'abdü'l-mü'min ( ,;-o jl.l..l:S' ) '' Abdiilnıii 'ıııin, Allah'ın ceza ve muslbetten emin 

kıldığı, insanları can, mal ve ırzları konusunda kendisinden emin kıldığı kişidir. 
(Kaşanı, 109; Ciinıi', 7) 

'abdü'l-müınit ( .:.-,.J.ı� ) '' Alıdiilnıiimit, Allah'ın, nefsinin heva, öfke ve 

şehvetini öldürdüğü, kalbini dirilttiği ve aklını Hakk'ın hayatıyla nuriandırdığı 
kimsedir. Onun nuru, Allah'ın tecelli eden bu sıfatı sebebiyle, Allah'tan etkilenen 
bir düşünce yardımıyla nefsini ya da onun kuvvetlerini öldürerek başkasını da et
kiler. (Kaşiini, 120; Ciinıi', 11 )  
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'abdü'l-müntakim ( ��� ) * Abdülnıiintakim, Allah' ın, sürekli olarak kulları 

içinde meşru sınırları uygulama konusunda desteklediği kimsedir. Onlar bu 
konuda merhamet etmez, yurnuşarnaz. Allah şöyle buyurur: "Allah'ın dini lıusü
sunda onlara acıyacağınız tutmasın." [Nfu, 24/2] (Kaşfu1i, 125) 

* Abdiilm ün takim, Allah'ın düşmaniarına karşı her türlü cezada rnübillağa eden, 
Allah Teala için intikam alandan başka hiçbir kulu övmeyen, onun düşmanlarını 
kendisi yola getirmeye çalışan, rnasıyyet işlediklerinde ya da onun teklif ettiği hu
suslar konusunda, onun yüklediklerine muhalefet olarak itaati terk ettiklerinde 
onlardan hemen intikamını alan, Allah ve O'nun dini uğrunda her türlü Hkir ve 
fasıktan gücü yettiği kadar intikam alan kişidir. (Cami', 12) 

'abdü'I-müte'ali ( JUı:ll� ) * Abdülnıüteiili, yücelikler konusunda çok ileri 

gitiiğinden Allah'tan başkasını idrak etmekten uzak alandır. Bu ismin mazharı 
olan kul, ulaştığı hiçbir kernalde durmayan, bilakis yüce düşüncesiyle daha yük
seğe çıkmak isteyen kişidir. Çünkü o, mekan ve mevki yüceliğini bırakıp, her türlü 
sınırlamanın ötesinde mukaddes, mutlak ve hakiki yüceliği rnüşahede etmiştir, 
bütün kemal konularında sürekli yüce olanı aramaktadır. Görmez misin, rnahlu
katın rnertebe olarak en yüce ve en kerimine nasıl hitab edildi: "De ki: Rabb'im il
mimi artır!." [Taha, 20/114] (Kaşani, 125; Cami', 12) 

'abdü'l-mütekebbir ( ��� ) * Abdülmütekebbir, Hakk'a boyun eğmek sfue

tiyle kibri yok olan kimsedir. O kadar ki, Allah'ın Kibriyası, onun kibrinin yerine 
geçmiştir. O da Allah'tan başka her şeye karşı Hakk'la kibir eder. O'ndan baş
kasına boyun eğmez. (Kaşani, 110; Cami', 7) 

'abdü'l-müzill ( J.UI� ) * Abdülmüzill, {Allah' ın} izlal {alçaltma} sıfatının rnaz

harı olan kimsedir. Hakk'ın boyun eğdiriciliği yardımıyla, Allah'ın alçalttığı düş
rnanlarına, O'nun kendisinde tecelli ettirdiği Müzill ismiyle boyun eğdirir. (Kaşani, 
113; Cami', 8) 

'abdü'n-nur ( J.fll..lS ) * Abdiinnür, Allah'ın Nur ismiyle tecelli ettiği kimsedir. 

O, "Allah, göklerin ve yerin nürudur" [Nur, 24/35] ayetinin manasını rnüşahede eder. 
Oluş ve ilim bakırnından her şeyin nur ile zuhur ettiği açıktır. O, alemierin 
nurudur. O nurla hidayet eder. Nitekim Hz. Peygamber ğ şöyle buyurur: "Al
lah'ım, benim için bir nı'lr yarat!" [Suyfıti, I, 57] (Kaşani, 129; Ciimi', 13) 

'abdü'r-rafi' ( c!')'� ) * Abdiirrtifi, her şeye siva ve gayr nazarıyla baktığı için 

{her şeyi Allah'ın dışındaki varlıklar sınıfmda gördüğü için} onlardan yüksek bir 
duruma gelen kimsedir. O, dereceleri yükselten Hakk ile kaim olduğundan, nef
sinden daha yüksek bir rütbeye yükselmiştir. Aksi de olabilir. Zira ilk olarak Hafıd 
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isminin mazhariyetiyle her şeyi tam bir yokluk içinde gördüğü için onları küçük 
görür, saf varlık olarak görmez [ve yok olup gidecek bir varlık olarak görür 
(Cami')] . 

İkinci olarak Rafi isminin kendisinde tecelli etmesiyle, kendilerinde Hakk'ı gör
düğü için her şeyi yüceltir. Bana göre bu durum daha iyidir. Çünkü arif rahmeti is
ter, çünkü onunla vasıflanmışhr. Böylece merhfun {merhamet edilen} değil, rahim 
{merhamet eden} olur. Çünkü bu asi [avam (Cami')] olan kulun rahmetten nasibi
dir. (Kaşani, 1 13; Cami', 8) 

'abdü'r-rahim ( (t"? )1.1..:-'- ) '' Abdurrahim, Allah'ın Rahirn isimin mazharıdır. Bu, 

ittika edenlere {sakınanlara}, muslihlere {kendilerini ıslah edenlere, durumunu dü
zeltenlere} ve Allah'ın razı olduğu kimselere has bir rahmettir. O {Abdurrahirn 
olan kişi}, Allah'ın gazab ettiği kimselerden de intikam alır. (Kaşani, 108; Cami', 7) 

'abdü'r-rahman ( ,;,r-)1.1..:-'- ) * Abdurralıman, Allah'ın Rahman isminin mazharı

dır. Allah bütün alemler için rahmettir. Öyle ki, temayüllerinin kabiliyeti bakı
mından hiçbir şey onun rahmeti dışına çıkamaz. (Kaşfuli, 108; Cami', 7) 

'abdü'r-rakib ( ...._� )1.1..:-'- ) '' Abdürraklb, gözetkisini {kendisini gözetip kollayan 

Rabb'ini} kendisine netsinden daha yakın gören kimsedir. O bunu, nefsinin fani ve 
geçici olduğunu Rakib isminin tecellisinde idrak ederek yapar. Allah'ın sınırlarını 
asla aşmaz. Kendi başınayken bu sınırları ondan iyi hiç kimse gözetemez. 
Arkadaşlarıyla beraberken de o, onları Allah'ın murakabesiyle gözetir. (Kaşani, 
1 17; Cami', 9) 

'abdü'r-ra'uf ( ,j j)IJ.:.'- ) '' Allah'ın yumuşaklık ve rahmetinin mazharı kıldığı 

kişi, Allah'ın yaratmış olduğu insanlara rahmet ve merhamette bulunur. Ancak 
şer'i hadlerle ilgili durumlar istisnadır. Çünkü ona göre, hadler {şer'i cezalari ve 
kulun elinden günah olarak sadır olmuş, ceza gerektiren durumlar da, zahiren 
ceza olsa bile, {gerçekte} kuluna bir rahmet olarak Allah'ın hüküm ve kazasıyla 
olur. Bunu ancak {marifet} zevkini tatmış ahassu'l-havass {çok özel insanlar} 
anlayabilir. Zahiren ona haddin uygulanması, batmen ona gösterilen merhametin 
ta kendisidir. (Kaşani, 126; Cfinıi', 12) 

'abdü'r-reşid ( � )1.1..:-'- ) * Abdiirreşid, Allah'ın, bu isminin tecellisiyle rüşdünü 

(doğru görüşlülüğünü} verdiği kimsedir. Nitekim Allah Hz. İbrahim %!\1 için şöyle 
buyurmuştur: "Andolsım, biz İbrahim 'e dalıa önce riişdiinii vermiştik." [Enbiya, 21/51 ] 
Sonra onu, halkı {inanıp ibadet etmeleri için} kendisine, bir de dünya ve ahiret ka
zançları konusunda dünyevi ve uhrevi işlere sevk etsin diye irşada memur et
miştir. (Kaşani, 130; Cami', 14) 
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'abdü'r-rczzak ( J lj)l�" ) * Alıdiirrezzfik, Allah'ın rızkını genişlettiği kişidir. O 

da Allah'ın kulları üzerinde bu genişlikle etki eder, Allah kime genişlik vermek 
istiyorsa, o da ona genişlik verir. Çünkü Allah onun ayağında genişlik ve bereket 
yaratmıştır. Verdiğini ancak onu mübarek kılması sebebiyle verir. İyilik de bu 
bereketten taşar. (Kaşani, l l l; Cami', 8) 

'abdü's-sabı1r ( )J�ll�" ) * O, Sabı1r isminin kendisi üzerirıdeki tecellisi saye

sinde her işi iyice araştıran kişidir. Cezalandırma ve hesaba çekme konusunda 
acele etmez. Musibetlerin gitmesi konusunda acele etmez. Mücahedede, Allah'ın 
emrettiği taatlar, verdiği musibetler ve musallat ettiği eziyetler karşısında sabır 
gösterir. (Kaşani, 130; Crinıi ', 14) 

'abdü's-samed ( .ı.......al l�" ) * Abdiissmızed, Samediyyet mazharıdır (Allah'ın 

Samed isminin zuhur ettiği yerdirf .  Bel.1ların giderilmesi ve hayırlara ulaşılması 
içirı kendisine başvurulur. Omınla Allah'ın azabı kaldırıp sevab vermesi için ken
disinden şefaat istenilir. O, Allah'ın alem üzerindeki rububiyyeti konusunda aleme 
n azar ettiği mahaldir. (Kaşfıni, 122; Cami', 1 1 )  

'abdü's-selam ( �':>\-ll-l:" ) * AbdiisseUim, Allah'ın Selam ismiyle tecelll ettiği 

kimsedir. Allah onu, her türlü kusur, afet ve ayıptan salim kılmıştır. (Kaşanl, 109; 
Cami', 7) 

'abdü'ş-şehid ( ..1..::&-!-ll..l:'- ) * Abdiişşelıld, şahid olduğu her şeyde Hakk'a 

şahidlik eden kişidir. Böylece o, hem nefsinde hem de nefsirı haricindeki alemde 
Ha kk' a şahidlik eder. (Ka şan!, 1 1 9; Cami', 10) 

'abdü'ş-şekı1r ( )JUIJ.�" ) * Abdiişşekılr, daima Rabb'ine şükreder. Çünkü ni
meti sadece O'ndan görür. O'ndan -bela ve ceza şeklinde olsa bile- sadece nimet 
görür. Çünkü o b1111ların batınında nimet görür [Çünkü o, btınlarm batınında bela 
görmez (Ctlmi')]. Tıpkı Hz. Ali'nin kv [ (Ctlmi')] dediği gibi: "Dostlanna be/tl içinde 
{saklı} rahmetini genişleten, ditşnıanlarma rahmetinde {saklı olan} cezasını şiddetlendiren 
{Alla/ı} ne yiicedir!" ["Diışmmılarma rahmetinde {saklı} cezilsmı şiddetlendiren, dost/anna 
bela içinde {saklı} rahmetini genişleten {Allah} ne yiicedir!" (Cami')] (Kaşani, 1 15; Climi', 9) 

'abdü't-tevvab ( .._,.ı\J;l l�" ) * Alıdii ttevvalı, hakiki yönelişi müşhlıede edinceye 

kadar nefsinden ve bütün masİvadan daima Allah'a rücu eden, sığınan kimsedir. 
Günahından dolayı Allah'a tevbe eden herkesin tevbesi kabUl edilir. (Kaşanl, 125; 
Cami', 1 2) 

'abdü'l-vacid ( �l_,ll� ) * Abditlvticid, Allah'ın ahadiyyet cem'inin aynında 

vücudla tahsis ettiği kimsedir. Mevcud olan vahid, ahadl vücud1111 varlığıyla var 
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olur. Bununla da her şeyden müstağni olur. Çünkü O'nunla kurtulan her şeyle 
kurtulmuştur. Dolayısıyla o, ne bir şey kaybetmiş, ne de bir şey istemiştir. (Kaşani, 
121; Ciimi', l l )  

'abdü'l-vahid ( ...1.:--lyl� ) * Abdiilviihid, Allah'ın vahidiyyet mertebesine 

ulaştırdığı, isimlerinin ahadiyyet-i cem'ini keşfettirdiği kimsedir. Böylece o, O'nun 
isimleri yardımıyla O'nun idrak ettirdiği şeyi idrak eder; düşündürdüğü şeyi dü
şünür. Esrna-yı hüsnasının çeşitli yönlerini müşahede eder. O, vaktinin yeganesi, 
Ahadiyyet-i Üla { İlk Ahadiyyet} ile kutbiyet-i kübra {en büyük kutubluk} maka
mında olan zamanın sahibidir. (Kaşani, 121; Ciimi', l l ) 

'abdü'l-vali ( Jl}l� ) * Abdiilviili, Allah'ın, Vali isimin mazharındaki zuhı1rla 

insanlara vali kıldığı kimsedir. o, nefsini ve başkasını ilahi siyasetle yönetir. 
Kullan içinde O'nun adaletini ikame eder. Onları hayra çağırır, iyiliği emreder, 
kötülüğü yasaklar. Allah ona ikram etmiş ve onu arşının gölgesinde gölgelendire
ceği yedi kişinin ilki, yani adil sultan kılmıştır. Allah'ın arzındaki gölgesi, tartı ola
rak en ağır gelecek şeydir. Çünkü, yönettiklerinin hasenat ve hayırları da, onların 
ecirlerinden hiçbir şey azalmaksızın valinin tartısına konulur. Çünkü din onunla 
kaim olur, o halkı hayırlara yöneltir. O Allah'ın eli ve yardırncısıdır. Allah onu 
te'yid eder ve korur. (Kaşani, 124; Ciimi', 12) 

'abdü'l-varis ( .!.ı )Iyi� ) '' Abdiilviiris, Varis isminin mazharıdır. O, 

Abdülbaki'nin gerekli unsurlarındandır. Çünkü o, kendi nefsinden fan1 olduktan 
sonra Hakk'ın bekasıyla baki olduğunda, ilim ve mülk gibi, Hakk'ın, fenalarından 
sonra kendisini varis kıldığı her şeye mirasçı olması gerekir. Ayrıca O, bu "her şeıfe 
dahil oldukları için peygamberlerin ilim, marifet ve hidayetlerine de varis olur. 
(Kaşanı, 130; Ciimi', 13) 

'abdü'l-vasi' ( t-"'}I...L.&- ) '' Abdiilviisl, fazilet ve uzunluk olarak her şeyi genişle

ten kimsedir. Tüm mertebeleri kuşatmasından dolayı herhangi bir şey onu 
genişletmez. Fazlından verdiği kimse dışında hiç kimseyi hak sahibi olarak gör
mez. (Kaşan1, l l8; Ciimi', 10) 

'abdü'l-vedô.d ( � J� }1� ) '' Abdiilvedı?d, Allah'a ve dostlarına olan sevgisinin 

tamamen kemale erdirdiği kimsedir. Allah da onu sever, omın sevgisini tüm yara
tılmışlara ilka eder. Böylece, insan ve cin taifesinin cahilleri hariç bütün halk onu 
sever. Hz. Peygamber $ şöyle buyurur: "Alla/ı bir kulu sevdiğinde Cebriiil 'i çağznr ve 
şöyle der: 'Ben falanı sevdim, sen de sev!' Sonra Cebriiii göğe nida eder: 'Alla/ı falanı sevdi, 
siz de sevin! '  Böylece gök elıli de onu sever. Sonra o kimse arzda kalnil ile karşılanır." [Ibn 
Hanbel, ll, 267] (Kaşan1, 118; Ciinıi', 10) 
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'abdü'l-vehhab ( yiA Jll..l�" ) * AbdiilvehJıab, Hakk'ın, cömertlik isminin kendi

sinde tecelli ettiği kimsedir. Layık olan kişiye, bedelsiz olarak ihtiyaç duyduğu ka
dar verir. Allah Teaiii'nın inayetine muhtaç olan kullara yardım eder. Çünkü Al
lah'ın cömertliğinin vasıtası ve mazharıdır. (Kaşiini, lll ;  Cami', 8) 

'abdü'l-vekil ( J::S' Jli..L:" ) * Abdiilvekil, Hakk'ı, gözleri perdeli olanların 

kendilerine nisbet ettiği her fiilin yapıcısı olarak sebebler şeklinde gören kimsedir. 
Oysa sebebler hükümsüzdür. İşlerine, kendisine tevekkül ettiği Ziit'ı vekil kılar, 
Vekil olarak O'ndan razı olur. (Kaşani, 119; Ciinıi ', 10) 

'abdü'l-veli ( JJliJ.:" ) * Abdiilveli, Allah'ın salihlerden ve mü'minlerden veli 

kıldığı {dost edindiği ya da görüp gözettiği) kimsedir. Allah şöyle buyurur: "O bii
tiin siilih kııllannı görüp gözetir." [Araf, 7/196] "Allah inıiin edenlerin dostu, vellsidir." 
[Bakara, 2/257] O da Allah'ın salih ve mü'min kullarından olan velilerine Allah'ın 
veliiyetiyle yönelir. (Kaşiini, 120; Ciinıi', 10) 

'abdü'z-zahir ( fblli:ıli..L:" ) * Abdiizztilıir, taat ve hayırlarla zahir olan kimsedir. 

Böylece Allah'ı Zahir isminden keşf etmiştir. Bu sayede O'nun ziihir olduğunu an
lamış ve O'nun ziihiriyyet {zahir olma)  sıfatıyla muttasıf olmuştur. Bundan dolayı 
insanları ziihir kemallere ve bunlarla süslenmeye davet eder. O, teşbihi tenzihe ter
cih etmiştir. Hz. Musa'nın � daveti de böyleydi. Bu sebeble insanlara cennetleri 
ve cismani tat ve lezzetleri vaad etmiş, altmla yazılmış olan Tevrat'ın hacmini bü
yütmüştür. (Kaşiini, 123; Cami', ll)  

'abes ( �" ) * Abes, sohbet ve dostluklarda kendini beğenme konusunda ifrat 

göstermektir. (Miziin, 78) 

'abid/'ubbad ( ��� 1 J.ı\" ) .. Abid, O'na (Hakk'a) hal ile, arif ise hal içinde iba

det eder. (Şatahiit, 79, 177) 

* Zahid, her an O'nu düşünen, O'nun yanında baki kalan ve nazarı O'ndan 
başka hiçbir şeye dönmeyen kimsedir. Abid, Allah'ın kendisine ibadetlerdeki iyili
ğini gören kimsedir. O iyilik ve nimetler, kendi ibadetinin içinde boğulup gideceği 
kadar fazladır. (Şatahiit, 82) 

* Namaz, oruç ve benzeri ibadetlere devam eden kimseye "libid" denir. (İşiiriit, 
IV, 58) 

* Ricalullah üçe ayrılır, dördüncüsü yoktur. Bunlardan bir kısmı, zühdün, 
tebettülün (evlenmeyip kendini Allah'a adamanın) ve tüm övülen fiilierin kendile
rine hakim olduğu insanlardır. Aynı zamanda bunlar Şiiri'nin kötülediği her türlü 
kınanan sıfatiardan kendilerini temizlemişlerdir. Şu kadar var ki, düşündükleri bu 
arnelierin üstünde başka bir şey görmezler. Hal ve makamlarına, vehbi ilimlerine, 
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sır ve keşflerine dair bir bilgileri yoktur. Kendilerinin dışında bulunan hiçbir şeyle 
ilgilenmezler. Bunlara "ubbiid" denir. Biri onlara gelip dua istediğinde bazen soranı 
azarlayıp kovarlar veya ona "Ben neı;im ki, sana duii edeı;im!" derler. Onların bura
daki makamı, içlerine riya ve kendini beğenme duygusu girmemesi için nefsin 
gailelerinden sakınmaktır. Onlardan herhangi biri çok Kur'an tilavet etse ve Muha
sibi'nin Ri'iiye'si gibi eserleri okusa bile durumları böyledir. (Fütfthiit, III, 36) 

* Avfunın nezdinde ubbiid, debdebe {lüks bir hayat} içinde yaşamayı 
terketmekle ve insanlardan uzaklaşmakla tanınan kimselerdir. Onlar için mükafat 
vardır. (Fütfthiit, III, 37) 

* Abid, ibadet yolunda tüm meşguliyetleri bırakan kimsedir . . .  Vazifeleri muh
teliftir. Seleften müteabbid olan kimselerin halleri çeşit çeşittir. Onlar içinde günde 
bir, iki, hatta üç hatim yapacak kadar çokça Kur'an okuyanlar, çok tesbih çekenler, 
çok namaz kılanlar ve çokça Beytullah'ı tav af edenler vardır. (Kudame, 57) 

* Arifin üç mertebesi vardır: Birincisi, masivadan dönmek ve perdeleri ortadan 
kaldırmaktır. Bu halde olana "ziihid" denir. Hakk'ı halktan saklı tutan üç çeşit 
perde vardır: Küfür perdesi imanı, dünya perdesi ahireti perdeler. {bu ikinci du
rumda kişi) mü'min olsa bile ahireti dünyasıyla örtülüdür. Dünya işinde çalışkan, 
ahiret işinde mütevekkil olur. {Üçüncüsü ise} ehl-i cennetin avaınının perdesidir. 
Onlar nimet vereni unutup O'nun nimetleriyle meşgul olurlar. "O gün cennetlikler 
gerçekten nimetler içinde sajfi sürerler." [Yasin, 36/55] Cennet ehlinin havassı ise bu 
perdeyi yırtarlar. Cennet onları göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah'tan alıko
yamaz. 

İkincisi riyazet yolunda Allah'a gitmektir. Bu halde olana "fibid" denir. 

Sonuncusu ise Allah'a vasıl olmaktır. Bu halde olana "arif-i billiih" denir. Bun
dan dolayı Hz. Şeyh (?) şöyle demiştir: "İrfan, tefrik, nakz, terk ve redd ile başlar; 
Hakk'ın Zat 'a ait sıdk ile te'yid edilmiş tüm sıfatlarında derinleşir, onlara gark olur, 
Vacib'de sona erer ve {orada} durur, {sııkıina erer}." (Ravza, 435) 

* UbMdm bidayeti {başlangıcı} evrad {zikir}, nihayeti {sonu} ise enfastır {nefes
tir}. Abidin sekiz işi tahsil etmesi gerekir. Bunların üçü itikadla ilgilidir: Allah ile 
alakah vacib, caiz ve muhal olan şeyleri bilmek gibi. Beşi ahkamla ilgilidir. Vacib, 
mendı1b, haram, mekrüh ve mübahı bilmek gibi. Harekat ve sekenata devam ettiği 
müddetçe İslam makamındadır. Sevab ve cezayı gerektiren şeyleri tasdik ettiğinde 
iman makamındadır. Buradan Rabb'in marifetine intikal ettiğinde ise ihsan ma
kamında olur. (Ravza, 616) 

* Ubbfid, bilhassa ehl-i feraiz {farzları yerine getiren} kimselerdir. Allah onları 
överek şöyle demiştir: "Onlar daima bize ib{idet eden kinıselerdi." [Enbiya, 21/37] On
lar farzlardan başka hiçbir şey eda etmezler. Aralarmda dağlarda, mağaralarda, 
deniz kıyılarında, vadilerde yaşayanlar buhınur. Bunlar "seyyalı" olarak isimlen-
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dirilmiştir. Bunlar içinde evi mescidle bitişik olanlar, nefsiyle meşgul olanlar, 
sebebiere tutunanlar, sebebleri terkedenler -ki bunlar zahir ve batıniarı salih 
olanlardır- vardır. Kin, hased, hırs, açgözlülük ve doymazlıktan korunmuşlardır. 
Tüm bu kötü vasıflardan övülen sıfatıara dönüp değişmişlerdir. 

Bunların nezdirıde ilahi bilgiler, sırlar, melekı1tun keşfi ve Allah'ın okunan 
ayetleri konusunda bir anla)'lş bulunmamaktadır. Şu kadar var ki, onların 
sevabiarına şahid olunur. Kıyamet ve halleri, cennet ve cehennem, mihrablardaki 
gözyaşları için iki meşhCıd olacaktır. "Korkuyla ve ii nı id ederek, Rabb'lerine yalvanııak 
iizere bedenleri yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz nzıktan Allalı yolunda 
Jıarcarlar." [Secde, 32/16) "Cillıiller onlara laf attığında 'se/ilm ' der geçerler" [Furkan, 
25/63] "Boş sözlerle karşılaştıklarında vakarla geçip giderler." [Furkan, 25(72] 

Rabb'lerine kıyamla secde ederek gecelerler. Mead korkusu onları uykuların
dan uyandırır. Kurtuluş yemeği ile öne geçmek için karınıarına oruç bağlarlar. İn
fa.k ettiklerinde israf etmezler, cimriliğe de düşmezler, ikisi arasında mı1tedil {den
gedel olurlar. Çok amel ettikleri için günahkarlardan olmazlar. Çok amel eden 
hangi kul Hakk'a tazimle muamele etmez ki! (Nebhani, I, 46) 

* Alim, ihlaslı olmak ve ilmini dünya için kullanmamak şartıyla hem öğrenme, 
hem öğretme bakımından Resulullah'ın � sözlerinin varisidir. Aksi takdirde (şart
lara uymazsal veraset hakkını tamamen kaybeder. 

Abid, iki ayağı şişinceye kadar Resulullah'ın � fiilierine varis olur. Arif ise 
hepsine varistir . . . (Rihle, 231) 

'acele ( :U:ı:o� ) {enat) * Acele, kalbde bir işi ilk hatırla, duraklamadan ve konuya 

muttall olmadan süratle neticelendirmeye götüren bir haldir. Zıddı teemıı olup, 
manası, işleri yaparken ihtiyatlı davranmaya, onları araştırmaya ve onların gere
ğini yapma konusunda sakin hareket etmeye sebeb olan kalbdeki bir haldir. 
(Mınlıfic, 36) 

'acz/ehl-i 'acz ( j�lı J-.'i / j:ı:<� ) {'aciz) * Aciz ne sabreder, ne de endişeye ka

pılır. Kadir ise gücü yettiği halde genişlikte sabreder, mus'ibet durumunda da endi
şeye düşmeden sabırlı olur, Organlarını {davranışlarını) aşırılıklardan korur. O 
sabreder, çünkü nefsini açlığa alıştırmıştır. (Bed', 39) 

* E/ıl-i acz {acz ehli, acizler) üç sınıftır. Birincisi, bakmadan veya görmek 
istemeden O'nu tanımaktan aciz olanlar, ikincisi araştırdıktan ve baktıktan sonra 
O'nu tanımaktan aciz olanlar, üçüncüsü ise idraklerini idrak etmekten aciz olan
lardır. Bunlar, tasavvuru mümkün olmayan sırf nfıra çıkmışlardır. O nfırda karı
şıklık olmadığı gibi, onun yerini alabilecek bir şey de yoktur. (Ravza, 439) 

adab ( yı..:ıT ) {bk. edebl 
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adem ( ��� ) * Adem �� Rabb'inin hazretini bir lokma karşılığında sattı . . . .  Eğer 

Allah beni evvelin ve ahirin l ilkler ve sonlarl hakkında şefaatçi kılsaydı, bu benim 
için öyle büyük bir şey olmazdı: Zira sonuçta beni bir lokma toprak parçasına şefa
atçi kılmış olurdu. (Şatalu1t, 22) 

* "Adenı . . . " yani büyük Ad em. O hallfedir ve İlk Akıl' dır. " . . .  insan tiirüniin, 
kendisinden yaratıldığı vfihid {tek} nefstir." (Sofyavi, 39) 

'adem ( �.ı.� ) lbk. vücud-'adem) 

'adl ( J.ı.� ) l'alamet-i 'adi) * Adi !adalet) iki türlüdür: Seninle insanlar arasın

daki zahiri adalet; seninle Allah arasındaki batıni adalet. Adalet yolu, istikamet 
yoludur. Fazilet yolu ise, ziyadeyi {daha fazlasını) arama yoludur. !Sıradan) in
sanların yapması gereken adaletle amel etmektir, istikamet yoludur. Onlara fazilet 
yolu gerekli değildir. Sabır, vera, adaletle bera!Jer olup ikisi de vacibdir. Zühd ve 
rıza da adaletle beraberdir, ama bunlar vacib değildir. insaf adaletle, ihsan ise fa
ziletie beraberdir. 

Adaletin, kendisini fazlletten alıkoyduğu kişi mazurdur. Faziletin kendisini 
adaletten alıkoyduğu kişiyse aldanmış, nefsinin hevasına uymuştur. İnsana adale
tin bilgisi gereklidir. Faziletin bilgisiyse sadece gönüllü olursa gerekir. Yine, kulun 
yapması vacib olmayan arnelin bilgisi kendisine vacib değildir. 

Kul, sadece üç husı1siyetle adalet ehli olur: Lehinde ve aleyhinde olanları bile
cek kadar ilim, fiil j amel) ve sabır. (Adfibı, 73) 

* Adaletin alameti, iki türlü hüküm vermemektir. Böyle yaparsan, kendin için 
bir hüküm, başkası için başka bir hüküm vermiş olursun. Hüküm, senin ve başka
sının hakkında tek bir hüküm olmalı, kendinden çok diğer insanlara karşı insaflı 
verilmiş bulunmalıdır {kendin için düşündüğünü başkası için de düşünmen, hatta 
başkalarına daha insaflı davranman gerekir) .  (Adabı, 146) 

* Adalet, her şeyi yerli yerine koymaktır. (Hücviri, 469) 

* Ahiakın dört esası vardır: Hikmet, şecaat, iffet, adalet. Hikmetten kasdımız, 
bütün ihtiyar! fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran nefse ait bir duygu
dur. Adaletten kasdımız, nefse ait bir duygu olup, gazab !öfke) ve şehvet kuvvetle
rini idare eder, hikmetin gerektirdiği istikamete sevk eder. Hikmetin gereğine göre 
onları harekete geçirir veya frenler. Şecaatten kasdımız, gazab kuvvetinin, harekete 
geçmesi ya da frenlenmesinde akla boyun eğmesidir. İffetten kasdımız, şehvet 
kuvvetinin akıl ve şer'iat doğrultusunda terbiye edilmesidir. (1/ıya', III, 67) 

* Ahiakın dört !esası) vardır: Hikmet, şecaat, iffet ve adalet. Hikmet, bütün ihti
yar! fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran nefse ait bir duygudur. Ad5let 
gazab !öfke) ve şehvet kuvvetlerini idare eden nefse ait bir duygudur, akıl ve 
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şeriata göre harekete geçirir veya frenler. Şecaat, gazalı kuvvetinin, harekete geç
mesinde veya frenlenmesinde akla boyun eğmesidir. İffet, şehvet kuvvetinin akıl 
ve şeriat doğrultusunda terbiye edilmesidir. 

Bu dört ahiakın mı1tedil {dengeli) oluşundan güzel ahiakın tamamı ortaya çı
kar. Akıl kuvvetinin iticialinden iyi düşünce, isabetli görüş, doğru tedbir, eşyanın 
inceliklerini anlamak; ifratmdan, hile, aldatma, mugalata {demagoji); tefritinden ise 
ahmaklık, kalın kafalılık ve akıl zayıflığı doğar. 

Şecaatin mfıtedil oluşundan heybet, tahammül, kerem, yiğitlik, cesaret, hilm, 
sehat ve vakar; tefritinden, alçaklık, zillet, hasislik, hafiflik meydana gelir. 

İffetin mfıtedil oluşundan cömertlik, haya, sabır, kanaat, veril, m üsamaha, za
riifet; ifratından, hırs, şiddet, fenalık, edebsizlik, savurganlık, alaycılık, hased, 
zayıflık gibi kötü huylar doğar. (Ravza, 445) 

'adi ve'l-hakku'l-mahlı1k bih ( 4.! JJbJ.I J�l J J..1� ) * Allah'ın halk ettiği ilk 

mevcfıddan ibarettir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: "Biz gökleri, yeri ve bu iki
sinın arasındakileri ancak hak ile yarattık." [Hicr, 15/85] (Istıltih, 530-531 )  

'adl-i siyaset/' adi fi's-siyase ( a......ı...:-ıı -J J..u:- ) * Adl-i siyfiset {siyasetteki adaletf, 

şehrin kısımlarının bedenin kısımlarına benzer ve uygun bir şekilde tertlb edil
mesidir. Bu da, şehrin kısımlarıyla uyum içinde olması, şehrin unsurlarının, tek bir 
şahıs gibi tek bir amaca yönelik olarak birieşebilmesi içindir. Böylelikle her şey 
yerli yerine konmuş olur. Şehrin sakinleri, kendisi hizmet etmediği halde kendisine 
hizmet edilen, kendisine hizmet edilmediği halde kendisi hizmet eden, bir de bir 
yönden hizmet ederken, bir başka yönden kendisine hizmet edilen tabakalara ay
rılır. (Mizan, 70) 

afat-ı kulı1b ( ._,.ı  Jl.QJ\ ..::..ı iH ) * Ajfit-ı kulılb {kalblerin afetleri konusunda), boş ve 

anlamsız şeyler ve gaflet çokluğu gibi kalbi öldüren şeylerden uzak durmak onun 
(sfıflnin} şanındandır. Çünkü bu türlü şeylerin kalbin ölümüne sebeb olduğu tec
rübe edilmiştir. Faklrin (sı1finin) bütün çabası, Allah' ı hatıriamasına engel olan her 
şeye karşı kalbini diri tutmayı sağlamaktan başka bir şey değildir. Çünkü insan 
kalbi değirmen taşının ortasına (merkezinde, ortasında yer alan deliğe} benzer. 
Kalbi bozulunca {deliğe zarar gelince değirmen taşı da} bozulur. Taşın iki deliği 
olursa taşın dönmesi imkansız hale gelir (Kalbi ya da kalbin dikkatini ikiye böl
mernek gerekir, çünkü Allah bir kimsenin göğsünde iki kalb yaratmamıştır } .  
(Envrır, I, 85) 

'afiyet ( :iJ\� ) * A.jiyet üç kısım d n·: A varnın afiyeti, dilin Allah'ın zikriyle ıslan

ması ve O'ndan başkasının zikriyle meşgul olmamasıdır. Havassın afiyeti, 
bedenlerinin başkasına değil, sadece Allah'a hizmetle meşgul olmasıdır. Ahassu'l-
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havassın afiyeti ise himmetinin {düşüncesinin] Allah'tan başkasıyla olmamasıdır 
{ Allah'tan başka hiç kimseyi düşünmemesidir]. (Cami', 61) 

'afv ( � )  * Afv {af], kısas ve tazminat gibi hakettiği herhangi bir şeyi almayıp, 

hak sahibi olduğu kişiyi ibra etmek {bağışlamak, temize çıkarmak} demektir. (İhyii', 
III, 224) 

ahad ( �{ ) {esma'-yı esma'ihi'l-hüsna} 

* Çoklukta tek olarak beliren 
en güzel isimler O'nun 
hiçbiri gizli değil akıldan 
o güzel isimlerin 
ama 
Ahad'ın hakikati bir başka 

(Dfvfin, 105) 

* Alıad, Zat ismi; sıfatlardan, isimlcrden, nisbetlerden ve taayyünlerden hasıl 
olan çokluk söz konusu olmaksızın, sırf Allah'ın � Zatı'nın ismidir . . .  (Kaşan'i, 25; 
Cami ', 75) . . .  Ahadiyyette teklik sıfatı sadece itibari olarak bulunur. Başka hiçbir sı
fat ve isim nazar-ı itibara alınmaz. (Kaşani, 25) 

* Hak Teala'nın � isimleri iki kısımdır: Özü itibariyle vasıf ifade eden isimler, 
nahivcilere göre sıfat isimleridir. (Birinci kısım), A!ıad, Vahid, Ferd, Samed, Az"ım, 
Hayy, Aziz, Kebir, Müteal gibi zati isimler. (İkinci kısım), ilim, kudret gibi sıfatı 
(sübut'i) isimler. Mu' tl ve Hallak gibi nefsi sıfatlar ile, fiili sıfatlar da bunlara bağlı
dır. Bütün ilahi sıfatıarda yapılan vasfm kökü Rahman sıfatına dayanır. Çünkü 
Rahman ismi, şumillü ve kapsamı dolayısıyla Allah isminin mukabilidir. Araların
daki fark şudur: Rahman, toplu ve umUıni bir mana ifade ettiği için vasıfların zu
hur yeridir. Allah ise sadece isme mazhardır. (İnsfin, I, 20) 

ahadiyyet ( :i�..1�\ ) {'avalim-i lübs} * Alıadiyyet bdlünemeyen tektir. (Heyfikil, 94) 

* Yaksalar bir yerde on şem 'i e ger 
Birbirinin gayrıdır kılsan nazar 

Birbirinden fark yokdur nılrda 
Nurıma baksan şeb- i deı;cürda 

Ger fişürde olsa yüz sib ü enfir 
Yek olur ol 'add olundukda şiimiir 

K ısmet-i tfidfid yokdur mfinzde 
Rütbe-i iidiid yokdur nıfinide 

İttilıiid-ı yiir-ı yiiriin /ıübdur 
Miinz-i sılret aceb nıergübdur 
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Malıv u ifna eyler isen sılreti 
E yledin tahsil-i genc-i vahdeti 

Sende kudret yok iniiyiit-ı Hüdii 
Malıv ider el tiifına canlar feda 

Cümleı;e oldu iniıyet eyleyen 
KulZara feyz ii hidiiyet eyleyen 

Miinbasıt bir gevlıer idik ser be ser 
Reste-i pii vii ser idik ser be ser 

N ur ile rahşan i dik çi in iifi tab 
Saf i dik ekdiirdan manend-i db 

Sıirete geldi çün ol nılr-i basıt 
0/dıı meşhüd-ı 'aded zıll-i lıalit 

Ber-tariif olsa zıliil-i mu/ı telif 
Nılr olurdu valıdet ile mııttasıf 

Belki kabil idi tafsil-i saded 
Lik havfmı lagziş-i pfi-yı lııred 

(Mesneviı, 1, 28) 

ahadiyyet 

* Bir yere görünüşte, şekil ve silret bakımından, her biri öbüründen ayrı on 
tane mum getirseler . . .  

Sen, yüzünü mumların aydınlattığı yere çevirsen, bu on mumun her birinin 
nurunu, öbürünün nurundan ayırd etmek imkansızdır. 

Eğer sen, yüz tane elma, yüz tane de ayvayı sayarak bir yere toplar, sonra 
bunların hepsini sıkar, sularını çıkarırsan yüz sayısı kalmaz, hepsi de bir olur. 

Manalarda bölüm, sayı yoktur. Manalarcia ayırd ediş, tek tek sayış olamaz. 

Dostun dostlarla buluşması hoştur. Sen de manayı yakala, eteğinden tut, suret, 
görünüş inatçıdır, serkeştir. 

inatçı sureti, görünüşü eziyetle, riyazetle erit ki, onun altında gizlenmiş bulu
nan vahdet hazinesini görebilesin. 

Sen o inatçı sureti eritemez isen, kulu, kölesi olduğum Allah, inayeti ile, mer
hameti ile onu eritir. (Not: Ey Hakk aşıkı, sen dini ve insani vazifelerini yap. "Gö
nül göziim açılmadı, kesret göriişiinden kurtulanıadım" diye ümidsiz olma. Esirgeyen 
ve acıyan Allah, hiç ummadığın bir zamanda, surete, şekle bağlılığı senden gidere
cektir. Şefik Can) 

Bu baş gözü ile görünmez, ancak gönül gözü ile hissedilir. Çünkü o, hem ken
dini gönüllere gösterir, hem de dervişin dünyev'i hadiselerle yırtılmış olan gönül 
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hırkasını diker de onu aşk ve irfan yoluna düşürür. (Not: Mu tezile inancında olan

lar, Allah'ı görmenin imkansız olduğuna inanırlarken, sünnet ehli, Peygamberimi
zin "Ayın andördüncü gecesi, ayı senında gördiiğiiniiz gibi Rabb 'inizi göreceksiniz" hadi

sine göre Hakk'ı görmenin mümkün olduğu kanaatindedirler. Hakk, kendi aşıkla

rına, kendini müşahede etme lütfunda bulunur da, böylece Hakk'dan ayrı düşme

nin verdiği üm1dsizliği, kalb kırıklığını giderir, onların gönül yaralarını tedavi 

eder. Ezeli' inayeti ile ona yardım eder. Şefik Can) (Mesnevfı, I, 46) 

Biz bütün kainata, tek bir cevher halinde yayılmıştık, orada hepimiz de başsız

dık, ayaksızdık. (Not: Ezelde, bütün ruhların bir kaynaktan geldiklerini anlatmak 
için Hz. Mevlana'nın "Tek cevlıer hrilinde yayılmıştık'' diye buyurması Peygamber 

Efendimiz'in şu me�ildeki bir hadisinden mülhemdir: "Allalı 'ın ilk yarattığı beyaz bir 
inci idi. " Bu beyaz inciye "Hakikat-i Mulımımıediyıje" deniliyor. "Ruhların Rıtlıu", 
"Nılrların Nüru", "Akl-ı kiill" "Kalem-i kii/l", "Kalem-i rila" da tabir ediliyor. Bu cev

her, bileşlik olmayan bir cevher idi. Mahlukların hepsi bundan yaratıldı. Bütün ya
ratıklar bu cevherde, elsiz ayaksız ve birbirinden farksız bir halde bulunuyordu. 
Şefik Can) 

Bu alemde görülen bölünmeler, tefrikalar, imtiyazlar o alemde yoktu. Biz o 
alemde Ahadiyyet Mertebesi'nde, güneş gibi her tarafa nur saçan bir cevher idik. 

Su gibi berrak ve saf bir halde bulunuyorduk. (Not: Cenab-ı Hakk'ın, Gayb-ı Mut
lak'ın meydana çıkmayan, belirmeyen ilk zuhur mertebesine arifler, "ahadiyı;et 
nıertebesi" demişlerdir. Bu mertebeye "Gaybii '1-gayb {bilinmeyen in bilinmeyeni}" ve 

"Kenz-i Mahfi {gizli hazine}" de denir. Allah fikrinin kalbde zuhfır ve tecelllsi olan 

feyz de feyz-i akdes ve Jeyz-i mukaddes diye ikiye ayrılır. Allah'ın ahadiyyet sıfatının 

tecel!lsi olan feyz-i akdes, Allah'ın kendi kendine tecelli etmesi ve ayan-ı sabiteyi 
var kılmasıdır. Feyz-i mukaddes ise varlıkların vücfıda gelmesine sebeb olan Al

lah'ın isimlerinin tecellisidir. Şefik Can) 

o güzel ve latlf nur surete gelince, şekle bürününce, kal'a burçlarının gölgeleri 

gibi sayılar meydana geldi. 

Burçları mancınıklarla yıkın da, birbirinden bölünenlerin, ayrılanların arasın
daki fark kalksın (Not: Kal'a burçları, insanların maddi varlığı, benliği ve gururu
dur. Şefik Can) 

Ben bu sırrı etraflıca açıklamayı, aniatmayı çok isterdim, ama, zayıf akıllı biri
sinin ayağının kaymasından, inkara düşmesinden korkuyorum. (Mesneviz, I, 47) 

* Tecelli, kalbde gayb nurları cinsinden zahir olan şeydir. Tecelli-yi evvel (ilk 

tecelli}, zafı tecellldir. Bu, Zat'ın yalnızca Zat için tecellisidir. Bu mertebe, hiçbir sı
fat ve sureti bulunmayan Ahadiyı;et mertebesidir. Çünkü Hakk'ın vücild-ı mahzı 

[vücfıd-ı sırf (Cılnıi')) (Zat'ın mutlak vücudu} olan Zat, O'mın ayn'ının vahdetidir. 

Çünkü, Hakk'ın vücfıd olması bakımından vücudun dışında olan şey, 'adem-i 

mutlaktan (mutlak yokluktani başka bir şey değildir. Bu da eşya-yı mahzdır (şeyle-
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rin ta kendisidir}. O, ahadiyyetinde vahdet ve taayyüne muhtaç değildir. Şey' den, 
bununla, yani ayn'ının vahdetiyle ayrılır. Ondan başka ayn yoktur, O'nun vahdeti 
de Zat'ının ayn'ıdır. Bu vahdet, ahadiyyet ve vahidiyyetin menşeidir. Çünkü O, 
vahdet ellietinden Zat'ın ayn'ıdır. Bununla, O'nun, hiçbir şeyin şartına bağlı olma
dığını, yani kendisiyle beraber hiçbir şeyin olmaması şartıyla {her şeyi} içine alan 
mutlak olmasını kasd ediyorum. Mevcudiyeti, kendisiyle beraber başka bir şeyin 
olması şartına bağlı olan ise ahadiyyettir. O şart ise, tıpkı çekirdekteki ağaç gibi, 
vahidiyyet ve Ahadiyyet-i Zat'taki hakikatlerdir. Bunlar da gaybü'l-guyftbdur 
{gaybların gaybıdır} 

Tecelll-yi sani. {ikinci tecelli}, sabit mümkün mevcudların aynlarıyla kendisine 
zahir olduğu tecellidir. Bu da Zat'ın, kendi Zat'ına ait işleri, yani alemiyyet ve 
kabiliyyet sıfatıyla taayyün-i evveldir {ilk taayyündür}. Çünkü aynlar O'na ait olan 
bilgilerdir [ilk bilgilerdir (Kaşani)] .  Zatiyyet, şuhudi tecelli kabiliyyetidir. Bu tecelli 
ile Hakk isimlere ait nisbetlerle, ahadiyyet mertebesinden vahidiyyet mertebesine 
iner [Hakk' a ait olan bu tecelli, isimlere ait nisbetlerle, ahadiyyet m ertebesinden 
vahidiyyet mertebesine iniştir (Cami')]. (Kaşarn, 155; Ciimi', 79) 

* AhadiyıJet, isim ve sıfatların, hem te'siri, hem de te'sir alanlarıyla birlikte 
yokluğunu gerektirir. Vahidiyyet ise Hakk'ın 3- isim ve sıfatlarının zuhuruyla 
alemin fenasını, rububiyyet alemin bekasını, uluhiyyet beka aynında alemin fena
sını, fena aynında da bekasını gerekli kılar. İzzet Hakk'la � halkın arasındaki mü
nasebetin def'ini gerektirir. Kayyftmiyyet Allah'la � kulunun arasındaki nisbetin 
doğru şekilde tayin edilmesini ister. Çünkü Kayyftm, bizatihi var olan {Zat'ıyla 
kaim}, başkalarının varlığı kendi varlığına bağlı olan demek olduğuna göre, bu
rada ifade edilenlerin hepsinin gereğinin yerine gelmesi kaçınılmaz olur. 

Binaenaleyh deriz ki, ahadiyyet tecellisi yönünden bakılınca ne sıfat, ne de isim 
görülür. Vahidiyyet tecellisi ellietinden bakılınca ise halk yoktur. Çünkü her var
lığa şekil verme yönünde kudretinin zuhurunu ifade eden bir sıfattır. Rububiyyet 
tecelllsi yönünde de Hakk � ve halk vardır. Hakk'ın � ve halkın vücudu için bu 
sıfat gereklidir. Uluhiyyet tecelllsi yönünde ise sadece Hakk � vardır. Ama onun 
sureti halktır ve ancak halk vardır. Onun mana ciheti ise Hakk'tır. İzzet tecellisinde 
ise kulla Allah � arasındaki nisbet kalkar. Kayyftmiyyet cihetinden bakılınca Rabb 
sıfatının varlığı için Rabb olarak kabul edilecek bir Zat'a ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 
Rabb sıfatının var olabilmesi için de, merbuba (kendisine Rabb ittihaz edecek var
lığa} ait sıfatıarın var olması gerekir. {Deriz ki,} Zahir ismi ellietinden bakılınca, O 
eşyanın aynıdır. Batın ismi ellietinden bakılınca ise eşya onun aynı değildir. (İnsan, 
I, 12) 

* Ahadiyı;et, isim ve sıfatıardan bağımsız olarak tecelll eden Zat'tan ibarettir. 
İsim ve sıfatıarın te' sir sahası da buraya varamaz. O, mücerred Zat'a ait bir isimdir. 
Öyle ki, Hakk'a � dair itibarların da burada sözü edilmez, malılukata dair itibarla
rın da . . .  
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Ahadiyyet tecellisi sensin. Bütün kainat içinde o tecelli için, senden daha tam 
bir zuhfır yeri yoktur. Yalnız sana nisbet edilen bütün 1tibarları bir yana atıp, 
özüne dalman şartıyla. 

Bir de seni sende bulur, dış bağlardan da geçersen, işte o zaman, sen sende 
olursun. Hem de sana nisbet edilen Hakk'a � ait sıfatıarın tümünü tahakkuk etti
rerek ve halka ait güç, kuvvet gibi sıfatıarın da tümünü bırakarak. .. İşte anlatıldığı 
gibi olunca; insan bu hali kendinde bulursa, bu kainatta ondan daha mükemmel 
bir zuhfır yeri olamaz. (İnsan, I, 25) 

* Ahadiyyet, vfıhidiyyet ve ulıthiyyet arasındaki fark ise şudur: Ahadiyyet sıfa
tında isim ve sıfatıarın zuhfıru yoktur. O, zat'i olarak Sırf Zat'tan ibarettir. 
Vahidiyyet sıfatında, isiınierin ve sıfatıarın te'sir sahasına göre zuhfırları vardır. 
Ancak bu zuhfır, Zat'ın hükmüyle olur. Zat'tan ayrı bir hüküm ile değil, ancak 
böyle olunca diğer varlıklar birbirinin aynı olur. Ulfıhiyyet sıfatında, isimler ve sı
fatlar neyi gerektiriyorsa o şekilde zuhfır eder. Böylece zıtlar belirir. Mesela: 
Mün'im, Müntakim'in, Müntakim de Mün'im'in zıddı olur. Geriye kalan diğer 
isim ve sıfatlar da aynı şekilde zuhfır eder. Mesela, ahadiyyet, ulfıhiyyet sıfatında 
ahadiyyetin gerektirdiği hükümle zuhfır eder. Vahidiyyet de aynı şekilde zuhfır 
eder. Çünkü ulfıhiyyet hepsinin tecelli şeklini kapsar. Her tecellinin hükmü ne ise 
onu meydana getirir. Zira ulfıhiyyet, her hak sahibinin hakkını vermenin tecelli et
tiği makamdır. 

Ahadiyyet "Ancak Allah vardır .. O'nunla beraber hiçbir şey yoktur." sözünün te
cem yeri, vahidiyyet ise "Şu anda O, nasılsa öyledir." sözünün tecelli yeridir. "O'nun 
Zat 'ından başka Jıer şeı; yok olacaktır." [Kasas, 28/88] Işte bu hükmün icabıdır ki 
ahadiyyet, vahidiyyetten daha üstündür. Çünkü ahadiyyet Sırf Zat'tan ibarettir. 
Ulfıhiyyet ise ahadiyyetten üstündür. Çünkü ahadiyyetin hakkını ulfıhiyyet verir. 
Zira ulfıhiyyet her hak sahibinin hakkını verme makamıdır. Bu yüzden isiınierin 
en yücesi, en kapsamiısı ve en yükseğidir. Ulfıhiyyetin ahadiyyete üstünlüğü, 
bütünün parçaya olan üstünlüğü gibidir. Ahadiyyet sıfatının diğer Zat! tecellllere 
üstünlüğü, köki.in dallara olan üstünlüğü gibidir. Vahidiyyet sıfatının diğer tecelll
lere üstünlüğü de cem'in fark'a üstünlüğü gibidir. (Jnsiin, I, 27) 

* Ama, hakikatıerin özünden ibarettir. Hakk'a � ve halka ait sıfatlarla vasıfla
namaz. Çünkü o, Sırf Zat'tan ibarettir. Sonra Hakk'a � ya da halka ait mertebeler
den hiçbirine de izafe edilemez. Ona bir şey izafet edilmesi mümkün olmayınca, 
kendisine herhangi bir vasıf veya isim de verilemez. Ama, ahadiyyetin karşılığıdır. 
Ahadiyyette isim ve sıfatlar eriyip gittiği gibi, ama da böyledir. Ahadiyyette ol
duğu gibi ama' da da hiçbir şey için bir tecelli ve zuhür yeri yoktur. 

Ama ile ahadiyyet arasındaki farka gelince; ahadiyyet, Zat'ın Zat'a ait hükmü 
olup, lHakkl Teala'nın yüceliği gerektirdiği şekildedir. Netice olarak o, ahadl ve 
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zati zuhurdan (yani Ahad olan Allah'ın � taayyünsüz olarak Zat alanındaki zuhu
rundan} ibarettir. Ama, mutlaklık gereğince Zat hükmüdür. Ondan yükselme ve 
alçalma anlaşılamaz. Netice olarak ama, görünmez olan Zat'ın gizliliğidir. Özetle 
ama ahadiyyetin mukabilidir. Zat'ın bu sırflığı {ahadiyyette} tecelli, arnada ise 
istitar (örtülmel hükmüyledir. Yoksa Allah, kendisinden gizlenme ve kendisine te
celli etme gibi durumlardan münezzehtir. Bu mana, Zat'ının tecelli ve istitar, bil
tınlık ve zahirlik, haller, nisbetler, itibarlar, izafetler, isimler ve sıfatlar konusunda 
gerektirdiği şekildedir. (Allah} hiçbir farklılaşma ve değişikliğe maruz kalmaz. (İn
siin, I, 30) 

'' Kendi sadelik ve sırflığından tenezzül ettiği zaman Zat-ı Sırf'ın (Sırf Zat'ıni 
üç tecelligahı olur: Bu tecelligahların ilki alıadiyyettir. Burada Zat'ın tenezzülünde, 
ne itibarlar, ne izafetler, ne isimler ve ne de sıfatlar vardır. Hatta bunların dışında 
da hiçbir zuhur sahası yoktur. O Zat-ı Sırf'tır. Fakat sadece ahadiyyet ona nisbet 
edildiği için hükmü sadelikten nüzfıl etmiştir. 

Bu tecelligahların ikincisi /ıiiviyyettir. Burada da ahadiyyet dışında zikr olunan
ların zuhur yeri yoktur. Bu makamda hüviyyet, Zat'ın sadeliğine karışmıştır. An
cak ahadiyyetin Zat' a katılması gibi değildir. Bunun sebebi, bu makamdaki gizlilik 
akıl yoluyla bilinsin, gaibe bir işaret bulunsun diyedir. Gerisini sen anla. 

Bu tecelllgahların üçüncüsü inniyyettir. Bu makamda da hüviyet haricinde di
ğerlerinin zuhfıru yoktur. Burada da Zat'ın sadeliğine katılma vardır. Fakat bu ka
tılma hüviyyetin (ahadiyyetel katılmasına benzemez. Sebebi ise sonradan yaratılan 
şeylerle, hazır ve huzur gibi manaların akıl yoluyla bilinmesi içindir. Haliyle bu 
gibi şeyler rütbe itibarıyle akıl yolu ile bilinen gaibden bize daha yakındır. Bundan 
sonrasını sen anla ve düşün. (İnsiin, I, 43) 

* Vücud mertebelerinden Zatl tecelll, "Alıadiyyet" ve "Mutlak Viicftd" diye ifade 
edilen ilk zatl tenezzülattır. Biz Mutlak Vücud'un milrifetine dair bir kitab telif et
tik ve bu kitaba da el-Viicudu'l-Mutlakii 'l-Mu 'arrefbi'l-Viicıldi'l-Hakk {Hakk'ın Viicıldu 
Olarak Bilinen Viicud-ı Mutlak} adını verdik. Bu konuda bilgi isteyen o kitaba müra
caat edebilir. Bu ahadiyyet tecellisi Sırf Zat'ın haklkatidir. Fakat ilk mertebe değil
dir. Çünkü o mertebede varlık Zat için tayin edilmiştir. Ahadiyyet tecelllsi olan ilk 
ama, vücudun kendisine nisbet edilmesi mertebesinden üstündür {ve öndedir}. 

Şunu bil ki, ahadiyyet tecelllsi zahirlikle batınlık arasında bir bağdır. Yani za
hirlikle batınlık arasında üçüncü bir yer olması gerekir. Tıpkı gölge ile güneş ara
sında farazi bir çizgi görmemiz gibi. Bu bakırndan muhakkikler ona en büyük 
berzahiyet demişlerdir. 

Ahadiyyet, batınlıkla zahirlik arasında bir berzahtır. Bu ise hakikat-i 
Muhammediye'nin hakikatinden ibaret olup, felek-i velaye, "Fekaabe knvseı;ni ev 
ednii {N ebi O'na iki yay uzaklığı kadar, hatta dalıa fazla yaklaşmıştı}" [Necm 53/9] ilm-i 
mutlak, şe'n-i sırf ve aşık-maşuk nisbetinden hareketle aşk-ı mücerred makamı 
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diye ifade edilir. Mutlak ilim tabiri de böyledir. Bundan alime ve maluma nisbeti 

olmayan ilim kasd edilir. Mutlak vücud'dan da kıdeme ve hudusa nisbet edilme

yen vücud kasd edilir. Öyle ise bundan şunu anlamahsın ki bu mertebe, bütün iti

barlar, nisbetler, izafetler, diğer isim ve sıfatiarın batınlığının sakıt olduğu 
ahadiyyet-i cem'den ibarettir. Bazıları ona "lıiiviyı;et nıertebesi" der. Çünkü o, Zat'a 

mahsus olan ikinci tecellide (şe'n-i sani) isimler ve sıfatıarın gaibidir. (Meratib, 75) 

* Aviilim-i liibs, ahadiyyet mertebesinden inen ve onun aşağısında bulunan 

mertebelerin tümüdür. Çünkü Zat-ı Akdes, bütün taayyünleri ile hissi sıfatıara 
doğru bu mertebeye iner, bütün ruhanı ve misali sıfatıada vasıflanarak bu elbi
selere bürünür. (Kaşan1, 133; Cami', 90) 

* Ahadiyyet, sıfat itibariyle bütün sıfat, isim, nisbet ve taayyünlerin düşmesiyle 
vak! olan bir isimdir. (Cami', 75) 

* parladı n ılrları gözümün 
iki hazret tecellf ettiğinde 
bir oldu iki hiiviyet 
kaabe kavseyn deminde 
al 
senden olanı 
sana geleni 
senin ve sana ait 
her varlık seninledir 
a/ıadiyyet örtüleri içinde 
yaşayana ne mutlu 
cem ' hillinde fark hdlini 
aydınlattı Zilt'zn n ıiru 
ahadiyyet renkleriyle 
işte kemiil mertebesi 
işte ittisiil bağışı 
işte Rubılbiyyet katından ayrılmayan kul 
eı; idrilki temiz insan 
dımna 
öziinii al cevherlerin 
dikkat et 
çıkına kıılluğun dışına sakın 
an la 
budur kıtrbım milndsı 
sev ın 
şarkılar söyle ki 
yüce makanılarla şerefiendi 

miirşidi asrın 
(Mevillıib, 114) 
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ahadiyyet-i cem'( F' ��J:o-i ) * Alıadiyı;et-i cem ', sıfat ve isimlerin, (ilah! isiınie

rin tümünün menşei olan) vahidiyyet hazretine (mertebesine} nisbet edilmesi !tiba
riyle, isbatı ve ıskatı {varlığı ve yokluğul söz konusu olmaksızın Zat'ın Zat olarak 
tecelll etmesidir. Bu itibar, Zat'a isim olabileceği gibi, nisbetlerin düşmesi de bu şe
kilde adlandırılabilir. Ahadiyyet ile vahidiyyeti kendisinde toplaması sebebiyle 
böyle isimlendirilmiştir. (Kaşil.ni, 25; Cami', 75) 

ahadiyyet-i ilahiyye ( ��l �J;o-i ) * A/uıdiyyet-i ildhiyye (ilah] ahadiyyet} . . .  " terkib 

kabul etmez." Hatta onun ıçin şöyle söylenir: "O'nun alıadiyyeti bilkuvve olarak onların 
tamanıını toplmnıştır. "  (Arabca asıldaki] ilk zamir (yani "O"} Allah ismine, ikincisi 
(yani "onlar"] ise ittihad itibariyle bu ahadiyyette bulunan isimlere gider. Bunun 
manası şudur: Ahadiyyet, bütün isiınierin bilkuvve olarak topluca bulunduğu, bu 
1tibihla Ziit ile Alıadı diye de isimlendirilebilen Allah ismidir. Allah ismi, bilfiil 
olarak bu isimde topluca bulunmaları Itibariyle de bütün isimlerle bir bütünlük 
arzeder. "Ve said, Rabb'i katında riizı alıman kimsedir." Yani, alemde Rabb'i  katında 
razı olunmayan hiçbit kul yoktur. "Bu kul ancak Rabb'i katında rızayı kazanmıştır. " 
Bu açıdan bakıldığında alemde şaki yoktur .  Diğer açıdan bakıldığında ise - her ne 
kadar bir kısmı said bir kısmı şaki olsa da - esas itibariyle hepsi sa1ddir. 
Rabb'Jerinin katında bilhassa bütün kullardan razı olunmuştur. (Sofyavl, 129) 

ahadiyyet-i zat ( ...::..ı l.i.lt �J:o-i ) * AlıadiyJıet-i Ziit (Zat'ın ahadiyyeti l ezelde gayb, 

vahidiyyeti ise ebede zuhı1rdur. Vahid-i kadim ise evveli ve sonu olmayandır. 
Nukte: "Tevhidle anıel etmek, anıt bilmektir. Onu bilmek de, onunla mııel etmektir. Bu 
sebeb/e, tevlıldi bilen kimse onunla aınel eder, am el  eden de onu bilir." (Kaviin!n, 5) 

ah bab ( y�:o-i ) * Ahbiib' ın belli bir sayısı yoktur. Bunlar bazen çok, bazen de az 

olurlar. Allah Teala � bunlar hakkında şöyle buyuruyor: "Sonra Allalı (sizin yeri
nize) bir topluluk getirir ki, O onları sever, onlar da O'nu sever/er." [Maıde, 5/54) 
Muhibbun oldukları için onları (aşk} sınavına tabi tutmuştur, bu sınavı başarınca 
mahbubfın olmuşlardır. MahbCıbCın olunca Allah onları seçip ayırmıştır. Bu taife 
iki kısımdır: Birinci kısım, başlangıçtan sevdikleri, ikinci kısım, ResCılullah'a � iti\
ate muvaffak kıldıkları. Allah Teala'ya olan ti�atları onlar için mehabbetullah mey
vesini vermiştir. (Nebhi\ni, I, 48) 

ahiila ( "')\,:.i ) * Ahiliiinın sayıları b ilinmez. Artar veya eksilirler. Muh&Helet 

(dostluk} ancak Allah � ile kul arasında geçerlidir, bu da ittihad makarnıdır. 
Muhalelet tabiri sadece mürninler için söz konusu değildir, hem müminler, hem de 
katirler için kullanılır. Burada bahsi geçen dostluk, birbiriyle muaşeret, tanışıp kay
naşma manasındadır. Bize gelen haberde şöyle denmiş tir: "Bir insan kimi candnn 
dost edinirse o, onun dininden olmuş olur." Hullet (dostluk}makamı hakkında şöyle 
denmiş tir: 



Hulitl ettin rithumım derinlerine 
Halil de böyle olmuştu Halil 

ahlak 69 

Biz, dostluğun sadece Allah'la kulu arasında olabileceğini söylüyoruz. Çünkü 
eşyanın ayniarı (özleril mütemeyyizdir (birbirinden ayrıdır}. Halbuki ayan, 
Hakk'ın � vücı1duyla var olur, başkasıyla olmaz. Bir şey, kendisinin aynından 
mütemeyyiz olamaz. İşte bunun için hullet (dostluk), bilhassa ve bilhassa Allah � 
ile kul arasında olur. Öyle ise bu durum mahlı1klar arasında olmaz. Çünkü bu hal, 
mahlı1k olan aynın vücudundan h asıl olmaz. Bunu bilmen lazım. 

Şunu da bil ki hulletin şartı, ne mü'minler arasında, ne de peygamber ve ona 
tabi olanlar arsında sahTh olur. Şartları sahTh olmayan bir şeyin kendisi de sahih 
değildir. Şu kadar ki teklif sırasında peygamber ve mü'min, nefsinin ya da dostu
nun hükmüne değil, Allah'ın � hükmüne teslim olmak zorundadır. 

Hulletin şartı, dostunun hükmüne teslim olmaktır. Bu manada (yani kayıtsız 
şartsız} teslimiyete dayalı dostluk, dünya hayatında ne mü'minler, ne de peygam
ber ve ona tabi olanlar arasında olması mutlak manada düşünülemez. Bu tür bir 
dostluk ancak, mü'minin Allah'la � arasında olur, insanlar arası ilişkilerde doğru 
değildir. Fakat, insanlar arasındaki ilişkilerde buna benzer haller hakim olursa, 
buna da "hullet {dostluk}" adı verilir. Halbuki Hz. Peygamber'in $, peygamberliği 
dışında kendisinin bir dostu olmadığı gibi, kendisi de kimsenin arkadaşı değildir. 
Melikin, sahibi olduğu mülkünden başka arkadaşı olmadığı gibi, mü'minin de 
imanı haricinde ne bir dostu, ne de bir arkadaşı vardır. Kendisine gelen hükme 
teslim olan, ilahi emrin dışına çıkmayan kimse, ebediyen kimseye dost ve arkadaş 
olamaz. 

Allah' ı �  bırakıp da mü'minlerden kendisine dost edinen kimse lıullet makanıı
nın ne olduğunu bilmediğini ortaya koymuş olur. Dostluğu ve arkadaşlığı biliyor 
olsa da, dostuyla beraber hakkını verse de, hakim kendisi ise, bu kendisini Allah'ın 
� hukukunu ibtale götürdüğü için, imanının noksanlığı ortaya çıkmış demektir. 
Allah'dan � başka (gerçek} dost yoktur. (Yani kısaca söylemek gerekirse} hullet 
makamı çok yüce bir makam olduğu kadar, tehlikeli bir makamdır da. Muvaffak 
kılan ancak Allah'tır �. O'ndan başka Rabb yoktur. (FütUJıiit, II, 24) 

ahiret < ö J:o:-T ) (b k dünya-ahireti 

ahlak ( (j"));ı:.i ) {'alamet-i su-i huluk; halk-i cemil; huluk-ı 'iffet; huluk-ı şe

caat; nefs-i insaniyye; rusiim; zevü'l-efhami'I-levze'iyye; zevü'l-emziceti'I-kesife; 
zevü'n-nüfiisi'r-raziyyel 

* Hulıık-i hasenın {güzel ahlakıni alameti, Allah için eziyete tahammül etmek, 
öfkeyi yenmek, ehl-i hakka hak konusunda çokça ınııvafakat etmek ve hatadan 
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sakmmaktır. . . . . .  Sil-i lıulııkun {kötü ahlakm) alameti, {ilahi emirlere ve kadere) 
muhalefetin çokluğu ve tahammülün azlığıdır . . . (Adabı, 147) 

* Ebu Bekr Vasıtl demiştir ki: "{Ayette geçen} lwluk-z azinı {büyük alılak}, Allalı 'ı 
bilmenin şiddetinden dolayı düşmanlık yapınama ve kendisine düşmanlık yapılnıanzasıdır. " 
(Kuşeyri 120) 

* Alılak, sende olan şeyi küçük görmen; O'ndan sana geleni büyük görmendir. 
Ahnef' e "Alılakz kimden öğrendi n?"  diye sorulunca şöyle cevab vermiştir: "Kays b. 
Asım Minkar'i'den" demiştir. "Ona ait ne gibi ahlaki faziletler biliyorsun ?" denilince 
şunu anlatmıştır: "Bir gün Kays evinde atımırken lıiznıetçisi, üzerinde kızartılınış et bu
/ıman şiş getirmişti. Hizmetçinin elindeki şiş, Kays 'ın oğlunun başına düşmüş, çocuk ol
duğu yerde can vermiş, nıanzarayı gören cariye dehşete düşmiiştü. Bu durımı karşısında 
Kays kölesine 'Hiç endişe etme, Allalı'ın rızası için seni azad ettim ' demekten başka bir şeıJ 
söylememiştir." 

Şah Kirmani, "Güzel alı/akın alameti eza ve sıkıntı vermekten kaçznınak, verilen eza 
ve sıkıntılan sineye çekmektir" demiştir. (Kuşeyri, 120) 

* Denilmiştir ki, "Huluk halktan ve Hakk'zn kaderinden gelen eza ve sıkıntıyı hiç 
üzülmeden ve sızianmadan kabili ederek sineye çekmektir." (Kuşeyri, 121) 

* Ahlak ile riisıim {şekil) arasındaki fark şudur: Rüsfım, tekellüf {zorlama) ve 
sebeblerle gerçekleşen bir fiildir. Zahir batına muhalif olunca, fiil manasız {ya da 
ruhsuz} olur. Halbuki ahlak, tekellüf ve sebeblerle gerçekleşen bir fiil değildir, za
hiri batınma uygundur ve iddiasızdır. (Hücviri, 52) 

* Alılak kısmı {makamları) on baba ayrılır. Bunlar; sabır, rıza, şükür, haya, sıdk, 
!sar, huluk, tevazu, fütüvvet ve inbisattır. (Menazil, 19) 

* insana ait olması bakımından insan nefsinin kuvvetleri {kabiliyetleril alim 
{bilen) ve amil { yapan) olmak üzere ikiye ayrılır. Bunların her birine "akıl" denir. 
Ancak bu ortak isimli olmaları bakımmdandır. Çünkü amil olan nefse "akıl" den
mesi, iHim olana hizmet etmesi, onun emrinde ve çizgisinde gitmesi dolayısıyladır. 

Amil olan kuvvet ise, nefsin kuvveti ve manasıdır. Bu mana, ileride de açıkla
yacağımız gibi, insan bedeninin, alim nazari kuvvetin {aklın) gerektirdiği şekilde 
düşünerek belirli, hususi ve cüz'i fiiliere hareket etme noktasıdır. Bedenin diğer 
kabiliyetlerinin bu arneli kuvvete haklıniyeti ve kontrolü altmda olmaları gerekir. 
Öyle ki bu kuvvet onların te'siri altmda kalmarnalıdır. Diğer kabiliyeHer bu kabili
yetİn terbiyesi ve işareti miktarınca durur yahut hareket ederler. 

Eğer arneli kabiliyet diğerlerinin hakimiyeti altına girerse, onda şehvetlere bo
yun eğen tavırlar meydana gelir. Bunlara "alıla/c-ı redie {düşük alı/aklar}" denir. Eğer 
bu arneli kabiliyet {şehvetlere) hakim olursa, {nefste) bir istila {hakim olma) hali 
meydana gelir. Buna "fazllet" ve "güzel alıliik" denir. Şehvet ve kuvvetler konu-
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sunda elde edilen boyun eğme ve edeblenmeye yahut hakimiyet ve terbiyeye "ah
lak" adı verilmesi akla aykırı değildir. 

Netice itibariyle, ahiakın iki nisbeti olan tek bir şey olması da akıldan uzak 

değildir. Çünkü diğer kuvvetlerin boyun eğme tavrı, bu kuvvetin istila {hakim 

olma} tavrına sıkı sıkıya bağlıdır. Alı/ak-ı malımıldeden {övülmeye layık ahlaktani 

kasd edilen de budur. (Mizan, 21) 

* Bütün fazlletler iki m anada toplanır. Birincisi, zihnin ve temyiz {ayırd etme} 

melekesinin iyi olması, ikincisi ise Jıiisn-i hıılııktur {güzel ahlaktır} .  Zihnin iyi ol

ması, saadet ve şekavet yolunu ayırd edebilmek ve onunla amel etmek, Hakk'a, cı

lız taklidler ve zayıf ama ikna edici hayallerle değil, yakin ifade eden kesin delil
lerle, nasıl ise öyle inanmak içindir. 

Hiisn-i lııılıık ise, şeriatın tafsilatlı bir şekilde açıkladığı bütün kötü alışkanlık

lardan kurtulmak; onlardan nefret edecek ve bu suretle onlardan pislikten kaçınır 

gibi kaçınınakla ve güzel alışkanlıklara yönelmek, onları arzulayıp tercih etmek ve 
onlardan yararianınakla {elde edilir} .  (Mizan, 57) 

* Hasan'ın {Hasan Basri'nin} dediği gibi: "Hiisn-i Jıulıık {güzel alı/ak}, yumuşak 
yiizlüliik, eliaçıklık ve eziyet etmekten sakınnıaktır." 

{Ebı1 Bekr} Vasıti demiştir ki: "Güzel ahlak, l 'ıarifetullah-i Tetila'nın şiddetinden do
layı, düşmanlık etmemek ve kendisiyle düşmanlık edilememesidir." 

Şah {Şuca} Kirmani ise şöyle demiştir: "Eziyet etmekten sakınmak, sıkıntıya göğiis 
germektir." Bir başkası da şöyle demiştir: "Giizel ahlak, insanlara yakın olduğu lıalde, 
aralarında garib kalıııaktır." Vasıti bir defasında da şöyle demiştir: "Güzel alı/ak, darlık 
ve sıkıntı zamanlarında bile alıliikı yerine getirebilnıektir." 

Ebı1 Osman {Hiri} demiştir ki: "Allah Teiila 'dan razı olmaktır." 

Sehl-i Tüsteri'ye güzel ahiakın ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermiştir: 

"Güzel alı/akın en aşağı derecesi sıkıntılara kat/anmak, nıiikiifiitları terk etmek, zalime mer
lıanıet, onun için istiğfar dilemek ve ona karşı şefkatli olmaktır " Bir keresinde de şöyle 

demiştir: "Rızık konusunda Hakk'ı ithtim etmemek, O'na güvenmek, kefil olduğu kanııda 
vefaya sarılmak, O'nunla kendisi ve kendisiyle diğer insanlar arasındaki bütün işlerde 
O 'na itaat etmek ve asla isyanda bıılımmamaktır." 

Hz. Ali � buyurmuştur ki: "Güzel ahlfik iiç lıasletle bıılımıır: Haramlardan kaçın
mak, heltili aramak ve ev halkına iyi davrannıaktır." 

Hüseyin b. Mansur {Hallacf da şöyle demiştir: "Hakk'ı mütalaa edişinden sonra 
halkın cefiisının sende hiçbir te'sir yapınanıasıdır." 

Ebı1 Said Harraz da şöyle demiştir: "Güzel ahltik, Allah Teaiii 'dan başka hiçbir şeye 
gayretinin olmamas ıdır." 
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Bu ve benzeri tarifler pek çoktur. Ancak bunlar güzel ahiakın kendisini değil, 
sonuçlarını ortaya koyuyor. Üstelik bu tariflerden hiçbiri de [güzel ahlakıni bütün 
sonuçlarını ele almıyor. Üstelik, bütün sonuçlarını da ortaya koyrnuyor. Halbuki, 
çeşitli sözleri nakletrnektense, hakikat üzerindeki perdeyi kaldırmak daha iyidir. 

Bize göre, huluk ve halk birlikte kullanılan iki ıstılahtır. "Huluk ve halk {yaratılış}, 
yani biitın ve ziihir itibariyle güzel insan" denilir. Halk ile zahir; huluk ile batın şekil 
kasd edilir. Insan, gözle idrak eden bir beden ve hasiret ile idrak eden bir ruhtan 
müteşekkildir. Bu iki unsurdan her birinin kendine göre ya kötü ya da iyi cinsin
den bir durumu ve şekli vardır. Basiretle idrak eden ruhun kıymeti, gözle idrak 
eden bedenden daha yücedir. (İiıyfi ', III, 65) 

* Hııluk { ahlak} fiilden ibaret değildir. Bazen ahlakı cömertlik olan bir kişi, ya 
malının olmamasından ya da bir maniden dolayı veremeyebilir. Bazen ahlakı cim
rilik olan bir kişi, ya riyadan ya da başka bir sebebden dolayı verebilir. Huluk kuv
veden de {potansiyel ya da gizli olarak var olan güçten de} ibaret değildir. Çünkü 
kuvvenin vermek ve verınemeye nisbeti aynı ölçüdedir. Her insan, fıtratı itibariyle 
vermek ve verınemeye muktedir yaratılmıştır. Böyle bir şey cimrilik ahlakını da, 
cömertlik ahlakını da gerektirmez. Huluk bilmekten de ibaret değildir. Bilgi, bir 
açıdan güzel ve çirkinin her ikisiyle de alakalıdır. 

Huluk, aslında nefsin hazırlıklı olduğu bir durumu ifade eder. Çünkü vermek 
ve vermemek bu durumdan ortaya çıkar. Oyleyse huluk, nefsin durumu ve onun 
batını şeklinden ibarettir. Nitekim mutlak olarak zahir şeklin güzelliği burun, ağız 
ve yanak olmadıkça iki gözün güzelliğiyle tamamlanmış olmaz. Bilakis zahirin gü
zelliğinin tamamlanabilmesi için bütünün güzelliğinin gerçekleşmesi gerekir. Batı
nın güzelliği de böyledir. 

Ahiakın güzelliğinin tamamlanabilmesi için batının dört esasının bir bütün ola
rak güzel olması gerekir. Bu dört esas kişide dengeli bir şekilde bulunursa, güzel 
ahlak meydana gelir. Bu dört esas şunlardır: İlim, gazab, şehvet ve bu üçünün ara
sında adalet kuvvetleri. (İiıyii', III, 66) 

* Ahiakın dört esası vardır: Hikmet, şecaat, iffet, adalet. Hikmetten kasdımız, 
bütün ihtiyar! fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran nefse ait bir duygu
dur. Adaletten kasdımız, nefse ait bir duygu olup, gazab {öfke} ve şehvet kuvvet
lerini idare eder, hikmetin gerektirdiği istikamete sevk eder. Hikmetin gereğine 
göre onları harekete geçirir veya frenler. Şecaatten kasdımız, gazab kuvvetinin, ha
rekete geçmesi ya da frenlenmesinde akla boyun eğmesidir. İffetten kasdımız, şeh
vet kuvvetinin akıl ve şeriat doğrultusunda terbiye edilmesidir . . .  

. . . Hııluk-z şeciiattan {şecaat ahlakırıdan} kerem, yardım, yüreklilik, nefsin kırıl
ması, tahammül, hilm, sebat, öfkeyi yenmek, vakar, sevgi gibi övülen huylar or
taya çıkar. Onun ifratı tehevviirdür {aşırı öfkeli olmak, olur olmaz her şeyde öf
keye kapılmaktır} .  Ondan kendini beğenme, gurur, öfke ve tekebbiir ortaya çıkar. 
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Tefr'itinden ise adilik, zillet, endişe, bayağılık, onursuzluk, Vacib olan Hakk' a ulaş

mayı terk etmek ortaya çıkar . . .  

. . . H uluk-ı iffetten {iffet ahlakından} cömertlik, ha ya, sabır, müsamaha, kanaat, 

vera, letafet, yardım, zerafet ve tama' azlığı ortaya çıkar. İfrat veya tefrite mey

letmesinden ise hırs, aç gözlülük, arsızlık, kötülük, saçıp savurma, cimrilik, riya, 

şerefi lekeleme, abes, yağcılık, hased, şamata, zenginlere boyun eğme, fakirleri hor 

görme gibi huylar ortaya çıkar. (İhyiı', III, 67) 

* Huluk batıni bir hal, halk ise zahiri bir şekildir. Zahiri yaratılışın şeklini de

ğiştirmeye imkan yoktur. Nitekim kısa olanın kendini uzatmaya; uzun olanın ise 

kendini kısaltmaya; çirkin olanın şeklini güzelleştirmeye gücü yoktur. Batını kö
tülük de aynen böyledir. (İiıyti ', III, 68) 

* Halk-ı cenıil {güzel ahlak) ifrat ve tefrit arasında mı1tedil {dengeli olan ahlak} 

demektir . . .  

Güzel alıliik, aklın kuvvetinin ve hikınetin kemalinin, ayrıca gazab ve şehvet 

kuvvetinin itidaliyle alakalıdır. Onun akla itaat etmesi, şeriata da itaat etmesi de

mektir. Bu itidal iki yönün ortaya çıkınasma yardımcı olur. 

Birinci yön şudur: Ilahi kerem ve insanın yaratılışı itibariyle güzel ahlak konu

sunda kamil olarak yaratılan akla fıtri kemal ile şehvet ve gazaba üstün gelıne İsti
dadı verilıniştir. Şehvet ve gazab, mutedil, akla ve şeriata boyun eğer vaziyette ya

ratılınışlar, böylece sahibi tarım etmeden alim, terbiye etmeden terbiyeden geçmiş 

olur. Tıpkı Isa b. Meryem �� ve Yahya b. Zekeriyya '(1;9. ve diğer peygamberler 

gibi .  Çalışıp çabalamakla ulaşılan şeylerin tabiat ve fıtratta olınası da uzak bir ih
timal değildir. Nice çocuk vardır ki, doğru sözlü, cömert ve cevval yaratılışlıdır. 
Nicesi de vardır ki bunun tersine bir yaratılışa sahibdir. Bu yön, bu ahiakla 
ahlaklananların itiyadını ve insani ilişkilerini anlamamıza yardımcı olur. 

İkinci yön ise şudur: Bu ahiakın mücahede ve riyazet yoluyla elde edilmesidir. 

Bununla nefse, onu istenen ahlaka götürecek amellerin yüklenmesini kasd ediyo

rum. Mesela, nefsi için cömertlik ahlakını taleb edenin yolu, cömert kişinin fiille

riyle meşgul olmayı üzerine alınaktır. Bu da malı dağıtınakla olur. Bu davranış, 

kendisinin kolaylıkla yerine getirdiği bir davranış ve tabiatının bir parçası haline 
gelene kadar netsinden bunu taleb etmeye, bu konuda onu zorlamaya, onunla bu 

konuda mücahede etmeye devam edilir. Bu mücahede sonucunda kişi cömert olur. 
Kendisine kibir hakimken, nefsinin tevazı1 ahlakını elde etmesini isteyen kişinin 

yolu da, uzun bir süre mütevazi kişilerin füllerini yapmaya nefsini zorlamasıdır. 

Bu konuda nefsiyle mücahede eder ve tevazı1un, ahlak ve tabiatının kolaylıkla icra 
edilebilen bir parçası olınası için nefsini zorlar. (İlıyii', III, 71-72) 

* Huluk {ahlak) üç türlüdür: Avama, havassa ve ehass-ı havassa ait huluk. 

Avami olan muttaki müslümandır. Bu müslüman şeriata yapışır, ondan ayrılınaz 
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ve Allah'ın "Resıli size ne verdiyse onu alın; sizi neden nehyettiyse ondan kaçının" [Haşr, 

59/7] ayetiyle amel eder. Bunları hakkıyla yerine getirip zahir ve batınıyla amel et

tiğinde basiret sahibi aydınlanmış bir kalbe sahib olur {böylece havass sınıfına da

hil olur} .  Şeriat eliyle bir şey elde ettiğinde kalbi müstağni olur, Hakk'ın ilhamını 

taleb eder. Çünkü Hakk'ın ilhamı her şeye şamildir . . .  

{Havass ise} emrin zahirini alır. Bu da güçlükle geçimini sağlayanın dükka

nında mal-mülke sahib olmasına benzer. Ardından döner, kalbinin nuruyla aydın

lanmak ister. Bu konuda elinde bulunan şeyi dikkate alır. Bu, dünya ve halkı kal

binden çıkardıktan sonra iman ve tevhid kuvvetiyle şeriatla amel etmeyi tamamla

dıktan sonradır. Böylece denizleri aşar, mesafeleri kateder, sabaha kavuşur. Ona 

Rabb'inden imanın nuru, kurbun nüru gelir, amelin, sabrın, sevginin ve itminanın 

nüru ulaşır. Bu neticelerin hepsi, şeriatle amel ettikten sonra ve ona tabi olmanın 

bereketiyle gerçekleşir. 

Abdal olanlar ise ehass-ı havasstır. Şeriatten fetva isterler, sonra Allah'ın em

rini, fiilini, hareketini ve ilhamını gözetirler. Bu üç türün ötesinde olmak, helak 

içinde helak, hasta içinde hasta olmak, haram içinde harama düşmek demektir. 

(Feth, 30-31)  

* Kendisine güzel ahiakın ne olduğu sorulduğunda Sehl b. Abdullah {Tüsteri} şu 

cevabı vermiştir: "Bunun en aşağısı sıkıntılara göğüs germek, mükafıitları terk etmek, za
lime merhamet ve dua etmektir." Bu ahlak, mutasavvıflann ahlakıdır. Böyle diyen ve 

fakat onlarınkine benzer işler yapmayanların ahlakı değildir. Onlar açgözlülüğe 

ziyade, kötü edebe ihlas, Hakk'tan ayrılmaya şatah, kınanan işlerle lezzet elde et

meye tayyibe {temiz ve güzel}, hevaya uymaya ibtila {imtihan}, dünyaya yönel

ıneye vusül, kötü ahlaka kuvvet, cimriliğe çile, dildeki çirkinliğe melamet 
demişlerdir. Oysa bu yollar, sufilerin yolu değildir. (Adab2, 19) 

* Tasavvufun manası hakkında biri şöyle demiştir: "Tasavvuf, halk ile birliktey
ken lıuluk {güzel ahlak}; Hakk ile birlikteyken sıdktır." . . .  

V5sıti şöyle der: "{Ayette geçen} /ıuluk-ı azim {büyük alzliik}, Alla/ı 'ı bilmenin şid
detinden dolayı düşmanlık yapınama ve kendisine düşmanlık yapılmamasıdır." ('Aviirif, 

138) 

* Halk iki türlüdür: Birincisi takdir halkıdır. Bu da Hakk'ın halkı öne geçirip 

emri tehir etmesi gibi ilahi emri öne geçirmesidir: "Dikkat edin! Halk da emir de O'na 

aittir." [Araf, 7/54] Halkın diğer türü 'icad {yaratma} anlamındadır. Bu ise, merte

besi 'itibariyle halktan önce gelse bile ilahi emrin halka refakat etmesidir. Yarat

mayla ilgili ilahi emir iki halk {yaratma} arasındadır: Takdiri halk ve icad! halk. 

Emriyle ilgili olan yaratma 'iddi halktır. (Fii tülıiit, IV, 212) 

* Ahlak hakkında deriz ki: O, nefse yerleşen bir melekeden ibarettir. Fiiller ken

disinden zorlama olmaksızın, düşünüp tartmadan kolaylıkla ortaya çıkar. Aklen 
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ve şer'an iyi olana "iyi ahlak", olmayana da "kötü alıliik" denir. Bu iki ahlak, üç kuv

vete dengeli bir şekilde dağılır. Bunlar ilim, gazab {öfke}ve şehvet kuvvetleridir. 
(Ravza, 444) 

'' Alıiiikın dört {esası} vardır: Hikmet, şedi.at, iffet ve adalet. Hikmet, bütün ihti

yari fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran nefse ait bir duygudur. Adalet 

gazab {öfke} ve şehvet kuvvetlerini idare eden nefse ait bir duygudur, akıl ve şeri

ata göre harekete geçirir veya firenler. Şecaat, gazab kuvvetinin, harekete geçme

sinde veya frenlenmesinde akla boyun eğmesidir. İffet, şehvet kuvvetinin akıl ve 

şeriat doğrultusunda terbiye edilmesidir. 

Bu dört ahiakın mutedil {dengeli} oluşundan güzel ahiakın tamamı ortaya çı

kar. Akıl kuvvetinin itidalinden iyi düşünce, isabetli görüş, doğru tedbir, eşyanın 

inceliklerini anlamak; ifratından, hile, aldatma, mugalata {demagoji}; tefrıtinden ise 

ahmaklık, kalın kafalılık ve akıl zayıflığı doğar. 

Şecaatin mutedil oluşundan heybet, tahammül, kerem, yiğitlik, cesaret, hilm, 

sehat ve vakar; tefritinden, alçaklık, zillet, hasislik, hafiflik meydana gelir. 

İffetin mutedil oluşundan cömertlik, haya, sabır, kanaat, veril, müsamaha, za

riifet; ifratından, hırs, şiddet, fenalık, edebsizlik, savurganlık, alaycılık, hased, 

zayıflık gibi kötü huylar doğar. (Ravza, 445) 

'' {Bir sufi demiştir ki:} "Güzel alıliik, miirifetullalı-i Telilli'nın şiddetinden dolayı 
düşmanlık etmemek, kendisiyle de düşmanlık edilememesidir." 

Bir başkası da şöyle demiştir: "Eziyet etmekten kaçınnıak, sıkıntılara göğüs germek-

tir." 

Bir başkası da şöyle demiştir: "İnsanlara yakın olduğun lıiilde, aralarında garib kal
mandır." Yani tecelli ve tahalli {nefsi hallerden uzaklaşmal bakımından garib ol

maktır. 

Bir başkası da şöyle demiştir: "Güzel alıilik Allalı 'tan razı olmaktır " 

Hallilc şöyle demiştir: "Hakk'ı mütalaa ettikten sonra, insanların cefiisının sende hiç
bir te'sir meı;dana getirnıenıesidir." 

Harraz da şöyle demiştir: "Allah'tan başka {yöneleceğin} hiçbir yön kalnıanıasıdır." 
(Ravza, 447) 

* Tasavvuf alıliiktır. Ahlakı konusunda senden üstün olan, tasavvuftaki derecesi 

bakımından da senden üstün olur. Ahiakın esası, iyilik yapmak ve ezaya katlan
maktır. İlk adım, huluk makamını bilmek; ikincisi kuldan olan her şeyin özrü, 

Rab b' den olan her şeyin de şükrü gerektirdiğini bilerek Hakk'la olan ahlakı güzel

leştirmek; üçüncüsü ise halkı tasfiye ederek ahlaklanrnak, milrifete doğru yüksel
rnek, sonra bunu da aşarak ahlaklanmaktır. (Ravza, 484) 
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* {Allah'a} yakınlaştıran muameleler sadık niyetlerle sürekli olarak tekrarlandı
ğında nefste üstün ahlak ortaya çıkar. Bunlar, kalbin sürekli gayreti akabinde nefste 
nurani ve sağlam tavırların ortaya çıkmasıyla oluşan kalbi mufunelelerdir. Böylece 
nefs itmi'nana ermeye ve kalb de {Hakk'a}  gönüllü olarak boyun eğmeye başlar. 
Bunun nihayetinde nefs, güzel fiilierin kaynağı olan {Hakk tarafından} razı oluna
cak ahlak ve melekelerle bezenir. Bu ahlaklar arasında istenen şeylere karşı sab
retmek de yer alır. Bu tavır, şehvani kuvvetin fazlletidir. Hoşlanılmayan şeylere 
karşı sabretmek de bu ahlaklardandır. Bu da gazabi kuvvetin kemalidir. (C/imi', 
283) 

* Zevü'l-emziceti'l-kesife {yoğun mizaca sahib olanlar}, tallm {öğrenme} ve terbi
yeyle {eğitimle} uğraşmanın kendilerine zor geldiği, kıt anlayışa sahib olan, tfılimi 
ancak ince konuşmalarla idrak edebilen kişilerdir. Bunların tar'ikatı; ibadet, 
menasiki yerine getirmek, çok oruç tutup namaz kılmak, Kur'an okumak, hacca 
gitmek, cihad etmek ve bunun gibi diğer zahiri arnelleri işlemektir. Çünkü bu 
topluluk, ibadetin zorluklarına katlanabilir. İbadete karşı kendilerine herhangi bir 
bıkkınlık gelmez. Hatta, ibadet onlar için öyle bir alışkanlık haline gelir ki, hayatla
rının bir parçası olur. Onlar durmadan marifet makamiarına yaklaşınayı gözetir ler. 
Kendilerine Mahbub'un {Sevgili'nin} nuru açılır ve böylece gaybın harika hallerini 
görürler. ( 'Uküd, 28) 

* Zevii 'l-ejhiinıi'l-levze'iyye {keskin bir zekaya sahib olan}, yedi ahlaka, ateşli 
bünyeye ve kibirli nefse sahib olan kişiler; öfke anında kendilerine hakim olama
yan, {işin aslını araştırmadan} gördüğü sebebiere uyan mevki ve makam sahibieri 
gibidir. Bunların {izlemesi gereken} yollar; mücfıhede, riyazet, tebdil-i ahlak {ahlakı 
değiştirme}, nefsleri tezkiye ve batını {iç dünyayı} imar edecek arneller işlemeye ça
lışmaktır. Bunlar, nefslerine yerleşmiş olan kötü ahlakı söküp atmaya ve onun ye
rine temiz fıtratı yerleştirmeye çalışırlar. İşin aslı, nefsin temayüllerine muhalefet 
etmek ve arzularına karşı çıkmaktır. Bu husus, rıza ile öfkenin, rahatlıkla zorluğun, 
dostlukla düşmanlığın, makam ve kazancın en alt katına inmesiyle en üst seviye
sine çıkması ya da her türlü meslek ve sebebi bırakmanın, kişinin gözünde eşit se
viyeye gelmesi mümkün olacak şekilde olmalıdır. Böylece nefs, ehl-i inayet ve hu
sus yolunda cılız bir hale gelmiş olur . . .  

. . . Zevü 'n-nüftls-i riiziyye ve ukııl-i zekiyye ve fı trat-ı sıddikiyyet {razı olan nefs, saf 
akıl ve sıddikiyyet fıtratına sahib olan} kimselerin yolu; Allah'a yürüyerek ve O'na 
uçarak gidenlerin yoludur. Bu yol, mehabbet ehlinin yoludur. Bu yolda süluk et
menin esası; kalb temizliği, sıdk-ı hubb {sevgide sadakat}, hem zahirde hem de ba
tında tasdik yoluyla {hem kalbde imanla, hem de bedende amellerle} mehabbeti 
isbfıt etmektir. Öyle ki, kendi güç ve kuvvetinden çıkar, aklından, zeka ve zihnin
den, kısaca herşeyinden fani olur. {Bu yolda} bütün gücünü harcasa bile, hiçbir sı
kıntı duymaz. İşte o zaman kendisine kiibu 'l-'ıyan {kabe kavseyn, Allah'la iki yay 
mesafesi yakınlık} rUhu üflenir. Böylece, "Yen;üzünde bulunan her şey fanfdir" 
[Rahman, 55/26] ayetinin hakikati tahakkuk eder. 
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Bu yol, O'nun cemaline ulaşmayı arzu edenlerin yollarına göre çok daha ko
laydır. Belki de salik, uzun süre mücfıhede ederek yıprananları geçer ve o yola bir 
nefeste ulaşır. ('Uküd, 29) 

* Ahlak; sabır, rıza, şükür, haya, sıdk, !sar, huluk, tevazu, fütüvvet ve inbisattır. 
(Ri/ıle, 206) 

ahmed ( .u-i ) *  Alımed'den � gayrısına açılmadı bu sırlar. "Mıılıanııned � kinı

senin babası değildir." [Ahziib 33/44 1 "Kevneı;n"i aşıp, "sekaleyn {insanlar ve cin
ler}"den gizlendi. Görmedi gözü "eı;n {nerede}", önünde ne "reyn {perde}" kaldı, ne 
de "ıneyn {yalan}. "  Oldu "Kaabe kavseı;n." [Necm 53/9] 

Hakikat ilmi geçiciine varınca gönlünün derinliklerinden haberler saçtı. Haki
katm Hakikat'ine erince de boş verdi murada. Ve iyice tesllın oldu Cevad'a. 
Hakk'a � ulaşınca da döndü geri ve şöyle dedi: "Sana secde etti gözbebeğinı, sana 
iman etti yüreğim." Gayelerin gayesine ulaşınca ise şöyle konuştu: "Seni, şanına Wyık 
bir şekilde övmekten acizinı." ve Haklkatin hakikatına ulaşınca da "Sen, kendi Zat'ını 
nasıl övmüşsen öylesin." diye boynunu büktü. Heva ve hevesten geçerek gayeye erdi 
ve "Gördüğünü kalbi yalanlanıadı ." [Necm 53/11 ]  Ve "Sidre-i miinteJıada . . . " [Necm 
53/14], bakınadı sağa-sola, ne haklkate, ne de Hakikatİn Hakikati'ne . . . "Gözü hede
finden şaşnıadı ." [Necm 53/17] (Tavfis'in, 195) 

* Alımed � ile İblis'ten başka hiç kimseye iddialı olmak yaraşmamıştır. Ne ki, 
İblis'in gözden düşmesine karşılık, Ahmed $ için gözün gözü açılmıştı. 

İblis'e : "Secde et!" dendi, Ahmed'e $ "Bak!." O secde etmedi, Ahmed de $ 
sağa-sola bakmadı. "Gözü ne şaştı, ne de haddi aştı." [Necm, 53/17] İblis üstünlük id
dia etti ve kendi gücüne sığındı. Ahmed � tevazuu öne çıkardı ve "Ey kalbieri evi
rip çeviren, seni yeterince övemem ki ben!" yakarışıyla, kendi gücüne bel bağlamadı. 
(Tavasin, 204) 

ahval ( Jl,ri ) {bk. ha.l/ahval} 

ahyar ( }e,;.i ) * Alıyar {salihler, en hayırlılar}, basiret, ciddiyet ve gayret erbabı 

kimselerdir. Göğün yollarını görerek, yerdeki sebebiere takılmazlar. Allah'ın ipine 
sarılırlar, yaratılmışlada alakalara önem vermezler. Allah'ın ayetlerine yak'in bes
lerler, O'nun yolunu görürler, şeytanın, yaratılanların ve nefsin vesveselerine al
dırmazlar. Şayet nefs, şeytan veya insan kendilerine herhangi bir şekilde vesvese 
vermeye kalkarsa, onlara münakaşa, mücadele ve muhalefetle karşı çıkarlar. Top
lum kendilerinden yüz çevirir, şeytan uzaklaşır, nefs ise onlara boyun eğmek mec
buriyetinde kalır, böylece sırat-ı müstakim üzere olurlar. (Minlıac, 55) 

'akd ( � ) * Akd, kalbin {bir şeye} bağlanmasıdır. Kulun şöyle şöyle yapaca

ğına ya da şöyle şöyle yapmayacağına dair kalben Allah ile arasında yaptığı söz
leşmedir. (Lımıa', 340) 
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akfal-i kuliib ( y JlAll JUi!i ) * Akfiil-i kulıib {kalblerin kilitleril, günahların çok

luğu, hevaya uymak, dünya sevgisi, gafletin uzun sürmesi, şiddetli hırs, rahatlığa 
düşkünlük, övgü ve yüceitmeden hoşlanmak gibi gaflet, hata, muhalefet ve 
hıyanetlerden dolayı kalbdeki paslanmadır. (Luma', 147) 

{Ayrıca bk. hicab; kalb; reyn/ran} 

'akil ( J!l� ) * Cahil, baş gözüyle bakar. Akil {akıllı insan} akıl gözüyle bakar. 

Arif, kalb gözüyle değerini aniayarak ve bilerek bakar. {Arif, halkın arzularına 
uymadığı için} halk onu, sahib oldukları arzular yüzünden bir kenara bırakır. 
Böylece onun hakkında bilgi sahibi olamazlar. Oysa omm nazarında Hakk'tan 
başka bir şey kalmamıştır {ama halk bunu anlayamaz} .  O zaman Allah şöyle buyu
rur: "0, Evvel 'dir, Ahir' dir, Zfilıir'dir, Btitın 'dır." [Hadid, 57/3] Hakk onun zahiri, ba
tını, evveli, ahiri, sureti ve manası olur. Onun yanmda O'ndan başkası bulunmaz. 
Bu durumda onun muhhabeti dünya ve ahirette her halde iken O'na muvafakatla 
devam eder. O'nun rızasını ve O'ndan başkasının ise öfkesini terelli eder. Kınayan 
herhangi bir kişinin kınamasına aldırış etmez. Bazılarının dediği gibi, Allah'ın 
raluneti onadır. Allah'ın halk üzerinde hakkı vardır, fakat halkın Allah üzerinde 
hakkı olamaz. (Fet/ı, 181) 

* Akil {akıllı insan/, şer'i {dini} bakımdan Allah'ın kuldan istediği şeyi idrak 
eder. Allah kuldan, nimet veya musibet yahut itaat ya da masıyyetle ilgili olarak 
dört şey ister: Allah sana nimet verdiğinde şer'an şükretmen, musibet verdiğinde 
sabretmen, itaat bahşettiğinde sünneti ve tevfiki görmen, masıyyet {günah) işledi
ğinde tevbe etmen ve O'na dönmen gerekir. Allah'ın verdiği bu dört şeyi idrak 
eden kimse Allah'ın sevdiklerine yakın olur. İşte gerçek kul budur. (Cami', 55) 

'akl/'ukül ( JJii� / Jii� ) {'akl-ı fıtrat; 'akl-ı hüccet; alarnet-i 'akl; 'aşere şuyiih; 

cerbeze; cüniin; deha; gamaret; humk; kavm-i müstafl; müşaratat-ı nefs; savab-ı 
zann; şuyiih} 

* Aklın alameti hüsn-i tedbir, hem sözle hem fiilen her şeyi olması gereken yere 
koymak, bunu tasdik etmek ve {bu konuyla alakah olarak} en çoğu en aza terelli et
mektir. (Adabı, 146) 

* Akıl isim itibariyle birdir._ Gücü eksilir ve artar. Akıl, tabi olunan ve şubeleri 
bulunan bir şeydir. Erkanının kuvvetiyle kuvvetlenir, giicünün artmasıyla ziyade
leşir. Aklın ilk makamı akl-ı fıtrattır {fıtrat aklıdır} .  İşte bu, çocuk ve adamı delilik 
vasfından çıkaran akıldır. Bu akılla kendisine denilen şeyi anlar. Çünkü yasak ve 
emrin muhatabı olan odur. İyilik ve kötülüğü aklıyla ayırd eder, üstün ve değersiz 
olan şeyleri kazancı ve zararı, çevrelerin uzaklığını ve yönlerin yakınlığını aklıyla 
bilir. Aklın diğer bir makamı akl-ı /ıiiccettir {hüccet aklıdır}. (Onunla) kul, Allah'ın 
hitabına mazhar olur. Kişi ergenliğe ulaştığında, te'yid nCıruyla vasıflanan aklın 
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m1ru zorunlu hil.le gelir, böylece akıl desteklenmiş olur. Dolayısıyla Allah'ın hiU1-
bına ulaşır. Diğer bir makam, tecrübe aklıdır. Bu, mezkur üç makamın en faydalısı 
ve en üstünüdür. Çünkü bu akıl, kişiyi tecrübeler yoluyla hikmet sahibi yapar. 
Böylelikle kişi olanın delaletiyle olmayanı bilir. (Beı)fın, 74) 

* Akıl, lugat sınırları içinde mecaz olarak ilim kelimesi için kullanılır. Ancak 
akıl sahibieri Allah'ı bilenlerdir. Her akıl sahibi Allah'ı bilmez, ama Allah'ı bilen 
her alim akıl sahibidir . . .  

. . .  Aklın başka isimleri de vardır. Akıl, lııılum !ergenlik}, niilıii !zihin), lıicr ve lıicii 
olarak da isimlendirilir. (Beyan, 76) 

* [Ebu Bekr Sebbak şöyle demiştir: (Ta'arruj)] "Allah, aklı yarattığında ona 'Ben ki
mim ? '  dedi. Akıl sustu {cevtib veremedi}. Allalı vniıdaniyet nıirııyla aklın gözünü sürnıe
ledi. Akıl şöyle dedi: 'Sen Allalı'sın. [Senden başka ilii/ı yoktur. (Ta'arruj)] ' Velhasıl aklın 
Allah'ı bilmesi sadece Allah sayesinde oldu." (Lımıa', 63; Ta'arrıif, 39) 

* Adamın biri !Ebu Hüseyin} Nuri'ye sormuş: "Allah'ın var olduğunun delıli ne
dir?" O da "Allah'ın kendisidir" demiştir. Adam "Peki aklın durumu nedir?" deyınce 
de o, "Akıl Ocizdir, ticiz olan bir şey de sadece kendisi gibi iiciz olan bir şeye delfl olur" ce
vabını vermiştir. 

İbn Ata da "Akıl sadece kulluk vazifelerini yerine getirmeye yarayan bir araçtır. 
Rububiyyet sırlanna ulaşmak için değildir" demiştir. Bir başkası ise "Akıl yaratıklar et
rafında dönüp dolaşır, Yaratan 'a bakarsa erir gider" demiştir. 

Kah tabi: "Akıl sOhibleri, Allalı'ın varlığını kabıli etme dışında kahrolmıışlardır. Şayet 
Allah linfedip de akıl siihiblerine kendini tanıtnıanıış olsaydı, akıl O'nun varlığını idrlik 
edemezdi" demiştir. (Ta'arruf, 37) 

* Muhakkiklere göre mükemmel bir insanın terkibi üç milnildan oluşur: Bun
lardan birincisi rı1h, ikincisi nefs, üçüncüsü ceseddir. Bu üç milnildan her birini 
ayakta tutan bir sıfat vardır. Ruhun sıfatı akıl, nefsin sıfatı heva, cesedin sıfatı ise 
histir. (Hücv'irl, 238-239) 

* Akıl muhtelif milnalarda müştereken kullanılır. Nitekim bunu Kitfi.bü'l-'ilm 

adlı eserimizde açıklamıştık Bunların, amacımızla alakah iki manası vardır. Birin
cisi, eşyanın hakikatini bilme manasında kullanılan akıl olup, yeri kalb olan ilim sı
fatından ibarettir. İkinci olarak akılla kasd edilen ise, "ilimleri idrfi.k eden" manasıdır. 
Bu durumda da kalbin kendisi, yani bu insani latife olur. Biz biliriz ki, her alimin 
bizatihl kendisiyle kaim olduğu bir varlığı vardır. İlim, o varlığa eklenen bir sıfat
tır. Sıfat ise mevsuftan başka bir şeydir. Bazen akıl denildiğinde bununla bilenin sı
fatı kasd edilir, bazen de idrakin mahalli, yani idrilk edenin kendisi kasd edilir. 
(İhyfi.', III, 5) 

* Akıl, öncelikle nefsle anlaşmaya muhtaçtır. Ona birtakım vazifeler verir, şart
lar ileri sürer ve onu kurtuluş yoluna götürür. Bu yolda devam ehnesi için ona 
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emirler verir. Bir an bile onu kontrol etmekten geri durmaz. Eğer nefsi ihmal 
ederse, meydanı boş bulup malıyla başbaşa kalan hain bir kul gibi ondan ihanet ve 
sermaye kaybından başka bir şey görmez. Bu durum ortadan kalktıktan sonra şart 
koştuğu şeylerde onu hesaba çekmesi ve vefa göstermesini istemesi gerekir. Işte 
bu, firdevs-i ala'yı elde etmesine ve peygamber ve şehidlerle birlikte sidre-i mün
teha'ya ulaşmasına vesile olan ticarettir. Bu noktada nefsle hesablaşma, dünya tica
retindeki karları gözden geçirmekten daha önemlidir. 

Şu da var ki, o, ahiret nimetlerine oranla çok daha gerçektir. Sonra her nasıl 
olursa olsun, onun varacağı yer yok oluş ve tükeniştir. Devam etmeyen hayırda 
hayır yoktur; aksine devam etmeyen şer, devam etmeyen hayırdan hayırlıdır. 
Çünkü, devam etmeyen şerrin kesintiye uğraması sebebiyle ferahlık devam eder. 
Devam etmeyen hayrın sona ermesiyle keder daima devam eder ve hayır da sona 
ermiş olur. (İlıyfi', V, 125) 

* Noksanlıklardan arınmış, değerinin yüce olması sebebiyle aklı, zahiri ayndan 
bir nılr olarak isimlendirrnek daha iyidir . . .  Akıl, başkasını, kendini ve kendi sıfatıa
rını idrak eder. Oyle ki, kendisini alim ve kadir olarak idrak eder. Kendi ilmini de 
idrak eder. Kendi ilmiyle O'nun ilmini idrak eder. Kendi ilmiyle onun ilminin il
mini de idrak eder ve ila nihaye bu böyle devam eder . . .  Akla göre yakın ve uzak 
birdir. Bir anda göklerin en yükseğine de çıkabilir; bir anda yerin en dibine de ine
bilir. Bilhassa hakikatler ortaya çıktığında, cisimler arasında farzedilen uzak ve ya
kın manalarının, aklın kudsiyeti etrafında dönmesinden {yani aklın bu kayıtlarla 
sınırlı olmaktan} münezzeh olduğu açığa çıkmıştır. Şübhesiz akıl, Allah'ın nuru
nun nümunesidir. Zirve noktasında eşitliğe ulaşınasa bile benzerlikten hali olmaz . .. 

. . .  Göz perdenin arkasını idrak edemez. Akıl, kendi husılsi alemine, yani kendi 
yakın mülküne ve bedenine tasarruf ettiği gibi arşta, kürside, sema perdelerinin 
arkasında olana, mele-i hadisya, göğün meleklıtuna tasarruf eder. Hakikatler bü
tünüyle akıldan gizlenmiş değildir. Sıfatları sebebiyle kendi kendisini perdelernesi 
bakımından aklın perdesi, göz kapaklarının kapatılması anında gözün perdesine 
benzer. (Mişlcfit, 46) 

* Göz eşyanın batmını değil, zahirini ve dış yönünü idrak eder. Dolayısıyla ha
klkatlerini değil, şekillerini idrak eder. Akıl ise eşyanın batın ve sırlarını, hakikatle
rini ve ruhlarını idr ak eder. Sebeb, illet, gaye ve hikmetini istinbat edip ortaya çıka
rır. Bunlar da "Nasıl oldu . .  , nasıl yaratıldı.., eşyfinın ne kadar mfinfisı var .. , kaç tür terkibi 
var . .  , varlı/daki herhangi bir mertebeye nasıl iner . .  , Hiilık'ına ve diğer malılükata nisbeti ne

dir?" gibi hikmetlerdir. (Mişkfit, 47) 

* Savfib-ı zan {zannın doğruluğu}, Hakk'la, delilleri arama yardımıyla değil, 
müşahedelerin gerektirdiği şekilde muvafakat içinde olmaktır. Hilenin kötülüğü 
altına dehii ve cerbeze dahil edilebilir. "İstinbiittaki {çıkarsama yapma konusundaki} 

güzellik" demek olan deha, sahibinin haklkatte hayır olmadığı halde hayır zannet-
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tiği şeyi en olgun bir şekilde tamamlamasıdır. Ancak bu işte büyük bir kazanç ol
malıdır. Kazanç önemsiz bir şey olursa bu kabiliyet "cerbeze" olarak adlandırılır. 
Deha ve cerbeze arasındaki fark düşüklük ve üstünlükle ilgilidir. 

Akıl zayıflığının kötülüğü altına ise ganıiiret {toyluk, tecrübesizlik}, humk 
{ahmaklık} ve cünıln {delilik} girer. Toyluk, tahayyiilün sağlamlığına rağmen, 
arneli işlerdeki tecrübesizliktir. İnsan bir şey hakkında tecrübe bakımından eksik 
olduğu zaman toy olur. Özet olarak toyluk, kişinin tecrübelerle desteklenmemiş 
olmasıdır. 

Ahmaklık da, istenilen gayeye varma konusunda ilk görüşte bulunan, gayeye 
ulaşılamayacak bir yolu seçme bozukluğudur. Bu, yaratılıştan geliyorsa buna tabii 
ahmaklık denir. Tedavi kabUl etmez. Hastalık anında ortaya çıkar, hastalık ortadan 
kalkınca o da ortadan kalkar. 

Delilik ise bu gerekeni seçip ayırınada tahayyiil bozukluğu ve buna bağlı ola
rak yanlış terdhte bulunmaktır. Bu {görüş}, delilikten kaynaklanan fesada meyilli
dir. Ahmaklıktan kaynaklanan fesad ise onu yoludur. Zira ahmakın gayesi akıllı
nın gayesi gibidir. Evvel emirde bu durum sadece gayeyi elde etmeye yönelmesi 
suretiyle anlaşılır. Delilik ise, gayenin de fasid olmasıdır ldelinin hareketlerinde 
amaç aranmaz, ama ahmakın hareketleri amaçlıdır}. Bundan dolayı ilk anda anla
şılır. (Miziin, 72) 

* Akıl, garizi {doğuştan} ve mükteseb {sonradan eld� edilen} şeklinde iki kısma 
ayrılır. Garizi olan ilmi kabUle yatkın bir kuvvettir. Onun çocuktaki varlığı, hur
manın çekirdeğindeki varlığı gibidir. Mükteseb akıl ise ilimlerden elde edilir. Bu 
da ya bilmediği şeyi temyız {ayırd} ettikten sonra, zaruri ilimierin taşması gibi öğ
renmeksizin {öğrenmeye özel bir çaba sarf etmeden} olur ya da bildiği şeyi idrak 
ederek olur. Bu ikincisi öğrenmedir. (Miziin, lll )  

* İlim, akla hakimdir. Aklın ilme hakimiyeti yoktur . . . . . .  İlim, ancak akılla fayda 
verir. Akıl da ancak ilimle fayda verir. (Adiibı, 23) 

'' Ruh iyiliğin, nefs de kötülüğün kaynağıdır. Akıl, ruhun, heva da nefsin or
dusudur. Tevfik {Allah'tan gelen iyiliğe yönelik muvaffakiyet} ruhun, hizlan da 
{kötülük yapmaya yönelik kuvvet de} nefsin yardımcısıdır. İki ordunun hakimiyet 
alanı da kalbdir. (Adiibı, 33) 

" Seçilmiş bir topluluğa, yani, tecrid ve taleb şartları konusunda muvafakat 
eden bir topluluğa yetiştim. (Heıjiikil, 103) 

'' Safın bir yerinde duran şeyhe selam vermek için yavaşça ilerledim. -Sühre
verdi bununla Akl-ı Evvel'i {İlk Akl'ı}kasd ediyor.- Ancak o, güzel ahiakından 
dolayı benden önce selam verdi, bana latif bir şekilde gülümsedi. -İlim ve feyiz 
kapısının açıldığına işaret ediyor.- Öyle bir tebessüm etti ki, azı dişleri bütünüyle 
gözümün önüne geldi. Onun güzel ahlakına ve örnek şahsiyetine rağmen, benim 
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üzerimde heybeti te's!rli olmuştu. Ona: "Beni şereflendiren bu beı;ler -on akıl- nereden 
geldiler?" diye sordum. Safın bir yerinde oturan şeyh bana şöyle cevab verdi: "Biz 
tecrzd edilmiş bir cenıfiatiz. Biz sana, 'eynenin {neredenin, mekfinın}' olmadığı yerden 
geldik." Dediğini anlayamadım ve sordum: "Sizin geldiğiniz şehir hangi yörede?" 
Cevaben: "lşfiret parmağının yönelemediği yerde" dedi. O zaman anladım ki o zat, 
şeyh-i muttalidir { öteler hakkında bilgi sahibi bir şeyhtirl .  

Bu şeyhe, kerametlerinin neler olduğunu ve zamanlarını nerede geçirdiğini 
sordum. Mesleğinin terzilik olduğunu söyledi. -Terzilikten kasdı, iktiza ettiğinde 
kendisi için hazırlanmış olan heyU.la haline girebileceğini anlatmaktı. Terzilik, 
gömleğe gömlek şeklini veren meslektir ve gömleğe o hali veren faaliyetin adıdır. 
Bu terzilik, meratib-i vücudun {varlık silsilesininl münasib bir surette terfıb edil
mesidir. -"Her birimiz, Rabb'in hakimiyetine ait kelfinıını hıfz ederiz." -Burada, Al
lah'tan alınan bilgileri kasd ediyor.- "Bizler devamlı dolaşnıaktayız ."  -Bundan kasdı, 
mevcudata sağlamış oldukları faydadır.-

Ona bir de şunu sordum: "Şu başının üzerinde sessizce duran şeyiıleri niçin gösteri
yorsun ?" Şöyle cevab verdi: " Sizin gibiler onlarla konuşamadığı için ." -Her akıl on
lara yaklaşamaz. - "Ben onların diliyinı. " -Kabiliyetinin alabileceği her feyzi, ben 
onların aracısı olarak kendi vasfımla sana iletiyorum. - "Onlar, senin gibiler/e konuş
mazlar." (Cebrfi'll, 143) 

* Baktım, bir de ne göreyim! Siması güzel, orada saf tutmuş on şeyh! Durum
ları, celalleri, heybetleri, azametleri ve yücelikleri hoşuma gitti. Cemal, güzellik ve 
şernaillerini büyük bir hayret içinde dilimin kuvveti bitineeye kadar açıkladım. 
Büyük bir korku ve ürperti içinde bir adamı öne aldım, diğerini geri bıraktım -bu
rada on akla ve onların tertibine işaret ediyor, {bu on aklıni on melek olduğu söy
lenir-. 

Safın bir yerinde duran şeyhe şunu sordum: "Bu şeyhler sana nasıl bağlandılar?" 
Şöyle cevab verdi: "Bil ki şu göğsünde seecadesini taşıyan şeı;h, -Bu şeyhten kasdı, 
vasfettiğirniz gibi Akl-ı Evvel'dir {İlk Akıl'dırl- yanında oturan ikinci şeı;lıin lıocası ve 
nıiirebbısidir {eğiticisidir}. -Bunun, Akl-ı San!'nin {İkinci Akl'ıni varlık ve zuhurunun 
sebebi olduğunu anlatmak istiyor. Akl-ı Faal'e {Faal Akl'a l kadar böylece devam 
eder- Ikinci şeyhin adını defterine kaydetmiştir. Ikinci iiçüncüniin, üçüncü de dördüneü
nün adını kaydetmiştir. Nilıiiyet bu silsi/e bana varıncaya kadar devanı eder. Benim isnıim 
dokuzuncu şeylıin defterine kaydedilmiştir. -Bunun, kendisinin varlık sebebinin o ol
duğunu ifilde ediyor- Bana hırka verdi ve bilgi öğretti." 

Ona şunu sordum: "Sizin çoluk çocuğımıız, malınız mülkünüz var ını ?" Şöyle 
cevab verdi: "Bizim eşimiz {lıanımınıız} yoktur. -Eşlerinin olmayışı, maddi alemden 
mücerred {soyutlanmış! olduklarına işarettir- Fakat her birimizin çocuğu ve değinneni 
vardır." -Çocuklarla felekl nefslere, değirmenlerle de dokuz gezegen ve dört unsura 
işaret etmektedir.- Gezegenlerin hareketinin değirmenlerin dönmesine benzemesi 
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konusunda felekler ve yıldızlada alakah olarak yazılmış Arabca kitabiarda birçok 

bilgi var. Bu bilgilerin kaynağının Yunan felsefesi olma ihtimali vardır. Mesela bu 
konuda bilgi için, B'irfıni'nin kaleme aldığı Kitabii 't-tef!ıim li eva'i/i sına 'ati't-tencim 
adlı esere [nşr. Ramsay Wright, London 1934, s. 45-123] bakılabilir. Burada müellif, 

sema {gök} kelimesinin Farsça, "as nıanend"den gelen "asuman" kelimesinden 

türediğini ve bunun değirmen kelimesine benzediğini zikreder.-

"Biz bu çocuklardan her birine bir değimıeni döndiirnze vazifesi verdik. Bunlar o işlerle 
vazifelidir ve biz o işlere baknıayız. -Bununla maddi alemden mücerred oldukları için 

iltifat etmediklerini kasd ediyor- Bu değirmen/erin her türiii işiyle çocuklar meşgul 
olurlar: Çocuklar, bir gözüyle değirmenine, öbür gözüyle de babasının bulunduğu tarafa 
bakar. Benim değinnenim dört tabaka dır. -Yani dört unsur {ateş, su, hava, toprakl
Benim çocuklarını o kadar çoktur ki, en zeki nıu/ıiisebecilerin bile saymaya gücü yetmez. 
Her an birçok çocuğum ortaya çıkar. -Müellif, bu çocuklarla madde aleminde sürekli 

olarak ortaya çıkan husus! suretleri kasd ediyor- Ben onları değirmenleri başına gön
deririın. Her biri belli müddet içerisinde orada vazifelidirler. Bu müddet içinde değimıen 
binasını idiire ederler." 

" Vakitleri bitince, -müellif, madumun yeniden var edilemeyeceğini beyan edi

yor. Çünkü madum, eski haline iade edilmez {aynen eskiden olduğu gibi var ola

maz} .  Yani mürekkeb {bileşik} olan bir cisim parçalara ayrılınca, her unsur kendi 

tabii varlığı haline döner. Böylece mürekkeb olan şey fesada uğramış {bozulmuş} 
olur. Her şey eski halini alır. Bunun için eski haline dönmesi mümkün değildir
{Vakitleri bitince,} . . .  bana dönerler ve benden bir daha ayrılmaz/ar. Artık başka çocuklar 
doğar. -Müellif, diğer çocuklarla, fasid suretler üzerine yenilenen ve feyiz yoluyla 

birbirini takib eden suretleri kasd ediyor- Bu çocuklar da değirmenlerine giderler. İşte 
nizanı {düzen, sistem} budur." 

"Değinnen çok sıkıcz lıiile gelir ve orada bazı korku ve tehlikeler zıılı ılr ederse, nöbetini 
tamamlayan çocuklarını o makamı terk eder ve bir daha da oraya dönmek istemez. Çocukla
rını ın durumu da bu. "  

"Bu diğer şey/ılere gelince, onların, değirmen işlerini yürüten birden fazla çocukları 
yoktur. O çocuklar işlerini {hiç aksatnıadan} sürekli olarak yaparlar. Onların her birinin tek 
olan çocuğu, benim çocuklarımın hepsinden güçlüdür. Onun için benim çocuklarını, onla
rın tek olan çocuklarından ve değimıenlerinden devamlı sılrette yardım isterler." -Yanı, 

Nefs-i Külli'nin çocukları olan dokuz nefs, suretierin var edilmesine te'sir ederler
(Cebra 'il, 146) 

* Şeyhe sordum: "Hareket edemediğini iddia ediyorsun, öyleyse buraya nasıl gel
din ?" Şöyle cevab verdi: "Ey temiz kalbli! Güneş, devamlı olarak feleğinde döner. Kör in
san bunu görse de görnıese de durımı aynıdır, güneş dönmeye devanı eder. Körün durumu 
bunu idrak etnıe1Je yeterli değildir, bunu hissedenıez. Onun bunu görenıcınesi ve idrlik 
edememesi, güneşin olmadığına veya olduğu yerde durduğuna delfl olamaz. Körün bu 
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arızası giderildiği zaman, güneşe 'dalıa önce neden dünyiida yoktım, niçin dönmeyi siir
diirnıiiyordım ? '  demeye hakkı yoktur. Çünkü, güneşin hareket ettiği eskiden beri sribittir ve 
bilinmektedir. Değişen güneş değil, körün durumudur. Biz de devamlı olarak bu saftayız. 
Senin bizi görmemiş olman, bizim yokluğıımuza, değiştiğimize ya da bir yerden başka bir 
yere göçtiiğiimüze delil olamaz. Değişiklik sadece sendedir." -Bütün bu ifadelerden anla
şılan şudur: Onun feyiz ve faydaları, faziletleri, yani ruhani cevherleri sayesinde
dir. Bu cevherler, kabiliyeti müsait olanlara feyiz ve ilham kaynağı olurlar. Burada 
hiçbir cimrilik ve haset olmaksızın, kabiliyeti olan ve almaya müsait olan herkese 
feyiz ulaşabilir. Buna ulaşmamış olmak, feyzin kesilmiş olmasına işaret etmez. O 
zatın feyiz alınaya müsait olmadığına, ruh dünyasına değil de maddi aleme yö
nelmiş olduğuna işaret eder.-

"Allah'ı � tesbfh eder misiniz ?" diye sordum. "Asla! Çünkü, müşahedeı;e müstağ
rak {dalmış} bulunmak bizim O'nu tesbih etmemize mani oluyor. Tesbill olsa da dil, beden, 
hareket ve titreme gibi vasztalarla değil" dedi. (Cebra'il, 148) 

* Akıl, rühun dili ve basiretin tercümanıdır. Bas1ret rfıh için kalb, akıl ise dil 
mesabesindedir. ( 'Avarif, 266) 

* Bazılarına göre akıl iki kısımdır. Birincisi kendisi ile dünya işleri görülen akıl; 
ikincisi de kendisi ile ahiret işleri görülen akıldır. Birinci aklın rfıh nurundan; ikinci 
aklın da hidayet nurundan olduğu belirtilmiştir. Birinci akıl bütün Adem oğulla
rında vardır. İkinci akıl ise müşriklerde olmayıp, yalnızca Allah'ın birliğine ina
nanlarda bulunur. 

Cehalet karanlık olduğu için akla, "akıl" ismi verilmiştir. Karanlıktayken aklın 
görüşünü nur kaplayınca, karanlığı ortadan kalkar, gerçekleri görmeye başlar. İşte 
akla cehalete engel olduğu için { '"akkiil {engel}" manasında) "akıl" denilmiştir. 
( 'Aviirif, 267) 

* Heba ve akıl arasında olan külli nefstir. Heba sırf zulmet {karanlık), akıl ise 
sırf nurdur {aydınlıktır) .  Nefs bu ikisinin arasında perde gibidir. Şimdi insan1 latife 
üzerine iki vasıftan biri hakim olmadığı zaman mutedil olur, her hak sahibine hak
kını verir. (Tedbiriit, 168) 

•• Hazret-i cismiyyet, zikrettiğimiz mahsusatı {duyularla algılanabilen şeyleri] 
içinde toplar. Bunun em1ri hayal, haracına sahib olan da hisstir. Hisler {duyular], 
izafi bir ihtilafta oldukları halde, mahsusatı alıp haracın sahibi olan hisse teslim 
eder, hayalin hazinesine yükseltir. Burada kendisine yükseltilen şeyin cinsinden 
bir isim elde eder. Bu durumda bunlardan "malısitsat" ismi kalkar ve "nıiitehayyiliit 
{lıayiil edilebilir olan şeyler}" ismi verilir. 

Bundan sonra hayal, hatulama gücü altında mahsusat gibi harac sahibi olur, 
onları ezberler. Burada mütehayyilat ismi onlardan "mezki'triit"a {hatırlanan şey
lere) ya da "nzalıfi'tziit" a {ezberlenen şeylere) intikal eder. 



'akl/'ukül 85 

Sonra fikrin gücü altında harac sahibi olan zikir {hahrlarna}, bunları ona arz 

eder, tecrübe ederek ayırır. Bunlar hakkında kendi idaresine bağlı bulunanlara 

soru sorarak bunlardaki hak ve batıl şeyleri birbirinden ayırır. Çünkü,] hissin pek 

çok yanıltıcı tarafı vardır. Mezkuratın ismi, onlardan mütefekkerata {düşünülen 

şeylere} intikal eder. Onları tedkJ:k ettiği, yanıltıcı unsurları hisse geri gönderdiği, 
sahlh olan şeyleri alıp onları akıl hazretine {huzfuuna, mertebesine} aktardığı za

man fikir, aklın gücü altında {aklın çalışma sürecinde elde edilen} bereketin de sa

hibi olur. 

Akıl mertebesine ulaştığında, kendisine gelen ilim ve arneller ona dahil olur ve 
kendilerini ona arz eder ve böylece ameller, "bıı kulağın anıeli", "bu gözün anıeli", 
"bu dilin anıeli" şeklinde birbirinden ayrılır. Bu durum, arnelierin hepsinin tamam

lanrnasına, ilimler ve onların isimlerinin makulata {düşünülen şeylere} intikal et
mesine kadar devam eder. 

Vezir olan akıl onları alır ve Kül/i Kudsi Rülı'a götürür. Nefs-i natıka da {natık 

nefs de} onun için izin ister, böylece o da oraya dahil edilir. Oraya dahil olunca, 

onun elindeki tüm makulatı bırakır ve ona der ki: "Seı;yid, kerim ve halifeye selam! 
İşte bu, sana hazretinin {aklının} çöliinden, işçilerinin elleri üzerinde ulaşmıştır " 

Ruh onları alıp Kudsi Hazret'e götürür. Secde ederek yere kapanır. Bu secde 

kurb {yakınlık} secdesidir ve Hakk'ın kabUl mertebesinin kapısını çalrnaktır. Kapı 

açılır, başını kaldırır, bu tecelllde ona lül.sıl olan dehşetten dolayı elindeki arneller 
düşer. "Ne getirdin ?" diye nida edilir. "Falan oğlu falanın amelleridir, sultanın beni ona 
halife kıldı; lıazretin çölünden bana almanız enzretliğin tüm vergi bana arzedildi" der. 

Hakk "Onu imiim-ı miibinle kabı11 edin, onu ben yaratmadan evvel yazmıştım" der. 

Bir harf bile değişmez. "Onun zinınıet/erini illiyıjlne kaldırınız" buyurur, zirnınetler 

kaldırılır. İşte bu sidre-i müntehadadır. 

Ancak bu arnellerde zulüm ve hakka muvafık olmayan şeyler varsa, onlara gök 
kapıları açılrnaz. Bu durumda onların varacağı yer Jelek-i esirdir, orada vakJ: olan 

hitab, burada da vakl olur. [Sonra onlara emr edilir, Sicdn'e gönderilir. [Mutaffifln, 
83/7] ayetinde olduğu gibi. (Tedbiriit, 188) 

•• Orada ne eş var ne benzer 
O'na sdlıib olmada hepsi imkansız 
Benim viici/da bağlı sevgim 
O'nun aynıyla beraber 
Aklın onu ayırması şekilleriedir ancak 
Tenzilı etse de akıllar O'nu 
atarlar ona sözle teşbilı akları 
Hepsi aldaııış bunların 
Yaygınlaşsın ikrarın varlığı diye 
İşte bunun için söyledim aldattığını 
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Sözleri ceviib oldu edasıyla kendinden 
İhliil bunların tanıanız 
O 'nun aynı sabit oldu 
Bir çelişki olarak akılda ve ınıanda 
Bunun için aşırıya gitmedi 
Mü 'min korunur te'vilinden onun 
İcliildir Allah katında sıfatı onun 
Ben te 'v'il ederiııı oysa aklına tapar 
bir de velınıine 
lıiilbuki durımı 
söylenecek gibi değil 

(D'iviin, 252) 

* Hiil akıldadır. Akıl ise nefste değil rılhtadır. Rılh meleğin arkadaşıdır. Melek 
ise ilim, feraset, ilham, kısmet, fıhiret, zikir, hak ve yakin sfıhibidir. (Rıih, 40) 

* Akıl, yükseliş ve düşüş arasında sürekli gidip gelir. Bari'sine {yaratıcısına} 
istifade ederek yaklaşır, O da ona tecelli eder. Zatına dair, üzerinde bulunduğu bir 
kısım keşfolunur. Kendini bildiği kadar yaratıcısını da bilir. Onun z�Hına dair bilgi
sinin sonu yoktur. Rabb'ini bilmesinin de sonu yoktur. Zatını bilmesinin yolu te
cellller, Rabb'ini bilmesinin yolu da O'nun zatıyla ilgili bir şey bilmesidir. O'nun 
dışında bulunanlara fayda vererek yaklaşır, böylece sonsuza kadar artarak gider. 
Işte o, fakir ve zengin, aziz ve zelll, köle ve efendidir. Hakk, marifetleri elde etmesi 
için ona tecellileri taleb etmeyi sürekli olarak ilham eder. Bu ismin ona hakim ol
ması, arşiardan birinde olur. ('Ukle, 52) 

* Akıl, sadece bedihi olarak bildiği veya düşüncenin kendisine verdiği şeye yö
nelir. Düşüncenin onu idrak etmesi batıldır. Aklın onu düşünce yoluyla idrak et
mesi de batıldır. Ancak o, akıldan kaynaklanır. Bununla birlikte onun sınırı 
akletmek ve elinde bulunan şeyi zabt etmektir. Hakk, ona kendisini bilmeyi bah
şetmiş, o da bu bilgiyi akletmiştir. Çünkü bu akıldır, düşünce yoluyla gelmez. İşte 
bu, kendisine mani olamadığımız şeydir. Akıl, Hakk Teala'nın kullarından diledi
ğine balışettiği bu bilgiyi idrak etmekte bağımsız değildir. Fakat akıl o bilgiye, bir 
delili ya da burhanı olmaksızın yönelir. Çünkü marifet, aklın idrak araçlarının sı
nırları ötesindedir. Sonra bu zati sıfatları kelirnelerle ifade etmek imkansızdır. 
Çünkü kelimeler temsil ve kıyasa yabancıdır {kelimeler bu hakikati anlatmakta 
acizdir} .  (Fiitltlıiit, I, 141) 

* Kevnı berzahta kabül eder nefs 
U/vi Jele/ete kabıli edilir rılh 

Aklın yeri 
iki emin arasında 
His ise siifl'i Jele/ete bağlı 
(Letli'if, 165) 



* Akl iki nev oldu evvel meksebi 
Kim anı nıektebde kesb eıJler sabl 

Ol kitiib u lıace ile fikr olur 
Ol meiini ilm-i lıüb u bikr olur 

Aklın efzı/.n-ter olur ağıjtirdan 
Lik olur lııfzın giran tekrardan 

Leviı-i Mftzsın idersin dakk ıı /ak 
Levh-i nıahfılz oldu çün itdin sebfik 

Akl-ı siini balışiş-i Yezdan olıır 
Menbaı iinın denin-ı ciin olur 

(Mesneviı, IV, 76) 
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•• Akıl ikidir: Birincisi çalışarak, uğraşarak kazanılan akıldır; onu , okuldaki ço
cuk nasıl çalışarak bir şeyler öğrenirse, bilgi elde ederse, sen de öylece çalışarak öğ
renir, elde edersin. 

Kitil.bla, hocadan bellemekle, düşünce ile, okuyup ezberlemekle mean'iye ait, 
başka güzel, dokunulmamış bilgiye ait şeyleri elde edersin. 

Böylece aklın başkalarından üstün olur ama, onları ezberlemek de sana ağır 
gelir. 

Geze dolaşa, ezberleyici bir levh gibi olursun, fakat Levh-i Mahffız olan, bun
lardan geçen kişidir! 

Öbür akıl ise Allah'ın ihsanıdır; onun kaynağı can içindedir, gönül içindedir! 
(Mesnevfı, IV, 525) 

* Müslümanların dilinde akıl lafzı, Yunan dilindeki akıl lafzına benzemez. 
Müslümanların dilinde akıl "nka/e-ya 'kilıı" fiilinden masdardır. Nitekim Kur'an'da 
şöyle geçer: "Kulak vermiş veya nk/ımızı kullanmış olsaydık, Şll n/evli celıennenıin nıah
kı/mları arasında olmnzdık. " [Mülk, 67/10] "Şiibhesiz bunda akleden bir kavim için ayetler 
vardır." [Ra' d, 13/4] "Hiç yenJiiziinde dolaşnıadılar mı? Zira dolaşsalardı, elbette düşüne
cek kalbieri ve işitecek kulakları olurdu." [Hacc, 22/46] Bununla, Allah'ın insanda ya
rattığı gar'izi {doğuştan gelenl ve düşünme aracı olan akıl kasd edilir. Yunanlılara 
göre ise akıl, "akil" ism-i faili gibi kendiyle kaim olan bir cevherdir. 

Bu tarif, Peygamber ve Kur'an diline uymaz. Ebu Hamid'in {Gazall'ninl zikret
tiği gibi onlara göre halk {yaratılış! alemi demek, cisirnler alemi, yani akıl ve nefsler 
demektir. Onlar bunları "enır filenıi" olarak da isirnlendirirler. Aklı "ceberut iilemi", 
nefsleri "melekfıt alemi", cisimleri de "miilk iilenıi" olarak isimlendirirler. Peygambe
rin dilini, Kitab ve sünnetin manasını bilmeyen kimse, Kitab ve sünnette geçen 
"miilk", "meleküt" ve "ceberılt" gibi kelimelerin bunlarla aynı manaya geldiğini 
zanneder. Oysa durum böyle değildir. (Fıırknn, 79) 
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* Ona {İbn Arabi'ye) göre kaynak akıl, mülk ise haya.ldir. Hayal akla tabidir. 
Onun iddiasına göre akıl, hayalin aslından türemiştir. Resul, hayalden almıştır. 
Ona göre, bundan dolayı resul nebiden üstün olmuştur. Nebinin hususiyetleri de
dikleri gibi olsaydı ve üstün olması bir yana, onun {resulün) cinsinden olmasaydı, 
onların söyledikleri şey mü'minlerin her biri için nasıl elde edilebilirdi?! Nübüvvet 
bunun ötesinde bir durumdur. (Furkiin, 80) 

* Akla müşterek manalar verilir. Tek bir tarif tüm manaları kapsam az. Sözlükte 
"idrdk" ve "zabt" manasında eşyanın akledilmesi için kullanılır. Kelimenin kökü 
"Deveıji bağladı" cümlesinde olduğu gibi "akale {bağladı}" fiiline dayanır. Çünkü akıl 
ilimiere bağlanır, onlarla irtibatlıdır. "{Akıl} nefsi şehvetlerden alıkoyarak bağlar" da 
denilmiştir. Ilim, sanat, nazar ve hikmet ehli ise aklı çeşitli milnalarda kullanır. Me
sela Faal Akıl. Bu, Allah'ın yarattığı ilk varlıktır. 

Müteahhin1ndan bazı şeyhler şöyle demiştir: "Onda hakikat ışın/arı vardır. Tiirifi 
şöyledir: '0, eşyayı bütünüyle rülıiini bir ilıatayla kuşatan riıluini, basit bir cevlıerdir." 
Onlara göre akıl, uzaklaştırıcı bir kelime, ayıncı bir irıniyyet ve nefsin çocuğudur. 
Fayda verdiğinde ve sağladığında iki yöne sahibdir. Yani biri Bari'ye, diğeri eş
yaya bakan iki yönü vardır. 

Bazıları "O'nun nürunun misali, içinde lanıba bulunan bir kandil gibidir" [Nur, 
24/35] ayeti hakkında şöyle der: "Kandil, Allalı 'ın nürııyla aydınlanan en biiyük nefstir. 
O da ilk yaratılan kiilli akıldır. Işte bu, lambadır; ilk şeffaf lıeıjüliinf canı, nıücerred şekilli 
inciden bir yıldızdır. Mübarek ağaç fııruların özü olan nefs-i kiilldiir. Ne doğudadır, ne ba
tıda; ne {birden fazla özün bir araya gelmesiyle} te'lif edilmiştir ne nıiirekkebdir {birleşik
tir}, ne de hayat salıibidir." (Ravza, 1 13) 

* Akıl yardımı kabul eder. Kelime, İlk Sebeb'ten gelir. Nefs akla yönelir. Nefsin 
aşağısında olanlar da ona yönelir. Nefsin aşağısındaki mevcı1data, istidadına göre 
cüz'i olan nefslerden bir nefs verilmiştir. Böylece maddeden arınmış cevherlere 
yönelir. Bunlar, onlara mütenasib nefsler olan felekler ve yıldızlardır. Bunlar ru
hiini sılretler şeklinde olup meleklerdir, aydınlatıcı yüce rı1hlardır. Ardından ken
dileriyle mütenasib karanlık cismiini cevherlere yönelir. İlk yaratılan sebeb akıldır. 
O, en mükemmel varlık olup İlk ilke'ye en yakın durandır. O, kendini akleder. 
Kendi dışında zatı olanları da akleder. Onun dışındaki şeyler İlk Fail'in emriyle 
sudur etmeye devam eder. Bir kısmı bir kısmına vasıtalar hükmüyle sudur eder. 
Kemal, parlaklık ve nurun kaynağı olan ilke'den uzaklaşması sebebiyle {sudur), 
feleki cisimlerden uzaklaşana kadar ila nihaye kesif {yoğun} hale gelir. Onu, izle
yen {süreç) unsuri cisimlerden toprak unsuruna kadar kamer {ay) feleğinin aşağı 
inen kavisidir. Bu, onların en kesif olanıdır. (Ravza, 556) 

* Akıl insan türünün temelidir. O, marifet ve ilimlerini, nefslere ve rUhlara taşı
rır. insani nefs, nur ilkesine ve tedbir ettiği cisme bakınca, onları tedbir eden, ter
kibi, ilaveleri, durumları, düzensizlikleri çoğaltınca, onun zatı tek bir halde karar 
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kılmaksızın idr ak etmesi de düzensiz olacaktır. Sema vi nefsin idraki ise bunun ter

sinedir. O, başka bir aynadan düzenli bir şekilde suretin yansıdığı bir aynaya yan

sıyan güneş gibidir. Sonra safha safha düzensiz olarak yakamozlar yansır. Bu yan
sımalar, mele-i aladaki niyetin tasarrufuna göre bazen açığa çıkar, bazen gizlenir. 
(Ravza, 557) 

* Akıl, ilimierin O'nun zatında icmali { toplu şekilde olarak bulunması) yönün

den nfın'dur; levh'de tafsil edilmesi (ayrıntılı biçimde ele alınması) yönünden 
kalemdir. (Esfiir, 245) 

* Akıl, seni zarardan koruyan, sana mutluluk kapılarını açan şeydir. Mutluluk 

kapıları onunla açılır. Işte bu, Allah'tan sırları alan en büyük akıldır. Eğer en küçük 

akılla birlikte bulunursan, o seni şehvet ve şübhe denizlerine atar, müşkillerin 
ağına düşürür. (Kaviinzn, 92) 

* RUhun gelişmesi, nefs, akıl, kalb, rUh ve sırdandır. İlim ve idrak konusunda 

her tavrın sona ereceği bir sınır vardır. Nefsin ilim ve idrakirıin sınırı maddenin 

zahirine aldanarak onun zahiriyle ilgilenmek, batındaki ibreti bırakıp, gafletle ve 

maddenin hazlarıyla meşgul olmaktır. Aklın ilim ve idrakirıin sınırı, O'ndan başka 
her şeyi terkederek Yaratıcı'sına dönmek ve nurları taleb etmektir. Akıl, ancak 

böylece bağlardan kurtulur, Mevla'sına olan talebi şiddetlenir. RUhun ilim ve idra

kinin sınırı, ceberut sırlarını taleb ederek melekut m1rlarına yönelmektir. O, bu sey

rin {yolculuğun) yorgunluğu sebebiyle istirahat etmiş, ancak sırra sahib olamamış

tır. Sırrın ilim ve idrakinin sınırı ceberuttur. Basiret, melekG.t aleminin nuriarına 
vukufiyyete nüfUz etmiştir. İşte bu, seyrin son noktasıdır. (Rihle, 227) 

(Ayrıca bk. kalb; nefs; ruh) 

'akl-ı aşir ( J�l� Jii� ) * Dünya semasına ulaştığında, sana ay feleğinin 

ruhaniyyeti gelir. Hakimiere {filozoflara} göre o, senin hizmetinde bekleyen Akl-ı 
Aşir'dir {Onuncu Akıl' dır ) .  Çünkü o A.dem'in hizmetçisi, sen de onun misafirisin. 

Bu akıl veya melek -nasıl söylersen söyle- müvelledat {sonradan meydana gelecek 

varlıklar) ve {elementler ya da ateş, hava, su ve topraktan ibaret olan) unsurlar 

üzerinde tasarrufta bulunur ve onların hakimi olur. Senin hizmetine yöneldikle

rinde sana tasarruf mertebesini verirler. O zaman sen, kevn ve fesad {oluş ve 

bozuluş} aleminde istediğin gibi tasarrufta bulunur, Onun {Onuncu Akl'ın) 

zatında, sonradan meydana gelecek varlıkların resmedilmiş bütün suretlerini 

görür ve onların bizim alemimizde gördüğümüz suretler olduğunu anlarsın. Bu, 

onun misalinin bizde de bulunduğu manasında değil, aksine bizim müvelledattan 

gördüklerimizin yalnızca O'nuncu Akl'ın zatında gördüklerimiz olduğu 
manasındadır. (Esfiir, 152) 

'akl-ı evvel ( JJI J.a� ) * Akl-ı Evvel {İlk Akıl), levh ve kalem, maddeleri ayırd 

eden müfred cevherlerdir. Bunlar, mücerred {soyut) aydınlıklar olup, hissedilebi-
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len değil, sadece düşünülen şeylerdir. Bize göre, rUh ve kalb de bu cevherlerden

dir. Bunlar fesada uğramaz, kaybolmaz, yok olmaz ve ölmezler. Sadece bedeni terk 

ederler ve -dilli kaynaklarda varid olduğu gibi- kıyamet gününde, terk ettikleri be
dene dönmeyi beklerler. (Risale, 8) 

* Şahid olan varidin dediğine {Allah'ın naslarda bildirdiğine} göre Allah o 

iltifate {yöneliş} sırasında Akl-ı Evvel'i yarattı. Akla "evvel {ilk}" denilmiştir, çünkü 

o, tedvin {düzenleme} ve yazı �Ueminin ilkidir. Yöneliş ancak bu alemdeki insani 

hakikat için mümkündür ve kasd edilen de budur. Allah, önceki ilminde geçtiği 

gibi, aklı ve diğerlerini oluşun tertibine bir başlangıç ve temelleri kuvvetli, düzenli 

bir memleket olsun diye merkez alemin en aşağısında yarattı. Böylece o {akıl}, 

O'nun zuhı1ru anında, Allah'ın tevdi edeceği hilafet ve vekillik suretiyle de zuhur 

eder. 

Alemin vücüdunun {varlığının} ondan önce gelmesi sebebiyle-ilk mevcüd ol

ması kasd edilse bile- onun, {evin, içine son olarak giren kişinin gelmesinden önce 

yapılmasına benzer şekilde} himaye edilmek ve korunmak isteyen kimse gibi fiilen 

son olarak mevcud olması gerekir. O, tavanı {yapmayı} hedeflemiş, sonra temele 

inmiştir {tavanı yapmak için önce temele inmesi gerekmiştir}. Temel, ilmen en son 

kasd edilen, fiilen ilk olarak mevcud olan şeydir. Tavan ise maksad bakırnından ilk 

bilinen, fiilen ise en son mevcud olan şeydir. Işte bunun gibi, tüm inayetin kendi

sine yöneldiği ve bizatihi murad edilen insan aynı da, O'nun yaratması içerisinde 

cem' ve vücudun, en büyük suretin ve en şerefli ve mükemmel özetin ta kendisi
dir. ( 'Ukle, 50) 

* Akl-ı Evvel, Kalem-i Ala' dır. Allah'ın tedbir eden akılların aleminden ilk olarak 

yarattığı basit bir cevherdir. Madde değildir, madde içinde de değildir. Kendi za

tında zatıyla alimdir. İlmi zatıdır. Bir sıfatı yoktur, makamı fakr, zillet ve onu ya
ratan, icad ve ibda edene {Allah'a }  ihtiyaç makamıdır. Birtakım nisbetleri, bağlılık

ları ve kendi özünde çoğalmayan pek çok yönü vardır. Biri zati, diğeri ise iradi ol

mak üzere iki bakımdan feyiz verir. Zat! feyiz bu konuda mutlak olarak men edici 

olmakla vasıflanmaz. iradi olan ise, men edici olmak ve vermekle vasıflanabilir. 

Varlığını kazandığı yaratıcısı olan Allah Teala'ya zati olarak muhtaçtır. Hakk 
Sübhfınehu ona Kur' an' da hak, kalem ve rı/h adını vermiştir. Hadiste de akıl gibi 

isimlerle anılmıştır. ('Ukle, 51) 

* Leviı-i nıahfüz, külli nefs ve kemale ermiş suretierde kendisinden üfi.irülmüş 
olan rUhtur. Allah'ın "Ve seni istediği bir şekilde birleştiren" [İnfitar, 82/8] ayetinde 

açıklandığı gibi bu suretiere istediği şekli vermesi, hd harfini ve kinaye harfi olarak 
/ıilyı yaratması takdir edilmiş çok gizli mertebelerden yaratması bu nefha ile {üfü

rüşle} olmuştur. Bilinmelidir ki bu nefs, Levh-i Mahffiz'dur. Levh-i mahfüz, ortaya 

çıkartılmış ve sebebi var olduğunda yaratılmış olan ilk varlıktır. Sebeb, Akl-ı 
Evvel' dir. 
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Akl-ı evvel, ilahi emir tarafından var edilmiştir. Sebebin Allah'a dönük olduğu 
varlıktan önceki yönünden ayrı bir yönü vardır. Sebebin ve yaratılmış bir sebebi 
olsun veya olmasın illernde mevcud olan her şeyde o yön vardır. Bilinmelidir ki 
sebebierin bir kısmı yaratılmış ve bir kısmı da manevi ve nisbidir. Yaratılmış olan 
sebebler, yaratılmış olan herhangi bir şeyin, kendinden önce yaratılmış olan bir şe
yin varlığına bir şekilde fiili veya gerekli bir bilhassa nisbetinin bulunması gibidir. 
Bu takdirde sebeb olur, aksi halde sebeb sayılmaz. (Fiitülıiit, II, 420) 

* Hariçte {dışta) Muhammed! hakikat olarak bulunan Akl-ı Evvel, mevcudatın 
en latifi, en yücesi, en mükemmelidir. Çünkü Hakk'ın vücud {varlık) aynasında 
vasıtasız olarak zuhur etmiştir. Aklın hakikati Hakk'ın vücudu üzerindeki perde 
gibidir. Ondan {akıldan) sonra Hakk'ın aynasına bakan herkes, sadece kevni 
{oluşa, yaratılışa ait) perdelerin ilki olan aklın suretini görür. Sonra Allah sübı1ti, 
külli nefsin hakikati için bir ayna yaratmış, akıl da, tıpkı O'nun akla perdesiz tecelll 
ettiği gibi nefse perdenin arkasından tecelli etmiştir. Ardından nefs kendisini aklın 
aynasında görmüştür. Nefsin hakikati, aklın hakikati üzerindeki hicab gibidir. 
Sonra Hakk Teala nefsin hakikatini tabiata ayna kılmıştır. Ardından tabiat, akıl ve 
nefs perdesinin yaratılmasından dolayı, O'nun ilminde sabit olan nefsin hakikatine 
tecelli etmiş, böylece tabiat kendisini nefsin aynasında görmüştür. Tabiat nefsin 
üzerindeki perde gibi olunca, Hakk bu perdenin arkasından hebanın hakikatine te
celli etmiştir. Hebanın hakikati de tabiat aynasında zuhı1r etmiştir. Bunun gibi ci
sim de hebanın aynasında zuhur eder. Şekil de cismin aynasındadır. {Tabiat, heba, 
cisirn ve şekilden ibaret olan) bu dört unsurun tamamı arşı meydana getirir. Arş 
sadece nefs aynasında zuhur eden şeydir. Böylece arş bu silsilenin tamamını içine 
almış olur. (Esfiir, 29) 

•• Bir bakımdan Akl-ı Evvel Allah isminin mazharıdır {zuhur ettiği yerdir) .  Külll 
nefs ise Rahim isminin mazharıdır. Nitekim Adem Allah isminin; Havva da Rahim 
isminin mazharıdır. Bir başka bakımdan akıl Bedi' isminin; nefs Ba'is isminin 
mazharıdır. Bir diğer açıdan her ikisi de Ahad ve Vahid isminin mazharıdır. Bir 
açıdan insan Allah isminin; akıl Rahman isminin ve nefs Rahim isminin mazharı
dır. (Esfiir, 243) 

* Meratib-i vücı1ddan biri de Akl-ı Evvel'dir {İlk Akıl'dır) .  Peygamber Efendi
miz � şöyle buyurmuştur: "Allalı'ın ilk yarattığı varlık aklıdır " [İbn Hanbel, 
Kitiibii 'z-ziihd, II, 447; Aclı1ni, I, 236] Akıl Kalem-i Ala'dır. Nitekim Peygamber 
Efendirniz �. "Allalı 'ın ilk yarattığı şeı; kalenıdir" buyurmuştur. [Aclı1ni, I, 263] Ka
lem Hz. Muhammed'in � rUhudur {nurudur) .  Bu konuda Peygamber Efendirniz 
� şöyle buyurmuştur: "Allalı'ın ilk yarattığı şey Peyganıber'inin nürudur eı; Ciibir!" 
[ Acluni, ı, 265] 

Bu üç hadisle İlk Akıl, kalem-i hadis ve ruh-i Muhammedi'nin aynı şeyden iba
ret olduğu anlaşılmaktadır. Allah bütün ilimleri İlk Akl' a koymuştur. İstersen buna 
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"Kalem-i Ala'ya" ya da "ruh-i Mulıammedl'ye" de diyebilirsin. Buna göre ilim! er, sö
zün gönülde toplandığı gibi İlk Akıl' da toplanmış ve sözün dilde açıklığa kavuş
tuğıı gibi Külli Nefs'te tafsil edilmiştir {birbirinden ayrılmış, ayrıntılı olarak tesbit 
edilmiştir} .  (Meratib, 21) 

'akl-ı fa' al ( Jlıı! JA'- ) * Kahir olan nurların cümlesinden babamız, türümüzün 

tılsımının Rabb'i, nefslerimizin feyz kaynağı, nefslerimizin ilmi ve amell 
kem�Hatının tamamlayıcısı, Ruhu'I-Kudüs olan bu şey hakimler {filozoflar} tarafın
dan "Akl-ı Faal {Faal Akıl}" olarak adlandırılır. Bunların hepsi mücerred {soyut} 
ilahi nurlardır. Akıl, kendisiyle vücudun {varlığın} inşa edildiği ilk şeydir. Ayrıca 
Ilk Nur'un şereflendirdiği ilk şeydir. Akıllar, doğuşların, işrakların {aydınlanmala
rın] çokluğuyla çoğalmıştır, nüzulüyle de {inişiyle, suduruyla da] zayıflamıştır. 
(Heyakil, 65) 

* Onu bahşeden, Akl-ı Faal kadar yakın; mebde-i hadis {en yüce kaynak} kadar 
uzaktır. (Heyakil, 95) 

aktab ( yl!:ı.ii ) {bk. kutb/aktab} 

akviya' ve akyas ( ı.J"l,Ş'i J �l�Ji\ ) * Akı;as {akıllılar], vakitlerini gecenin ilk kı

sımlarından, akviya {güçlüler} ise virdlerini gecenin son kısmından alırlar. (Kiit, I, 
19) 

'ala'ik ( Jl":A'- ) {efham-ı hala'ik} * Mahlukatın kavrayışlarının hakikatle, 

hakikatİn de mahlukatla aHikası yoktur. Havatır {iç dünyamızdan gelen sesler) ise 
alaiktir {Hak yolundan alıkoyan engellerdir}. Alaik onları hakikate ulaştırmaz" Ha
kikat bilgisini idrak etmek kolay değilken, hakikatİn hakikatini nasıl idrak edecek
sin? Hakk'ın hakkı, hakikatİn ötesinde. Hakikat ise Hakk'tan apayrı bir şey. 
(Tavasin, 194) 

* N am azın manası, alaka ve bağların her çeşidinden tecrid {sıyrılıp çıkmak} ve 
hakikatlerle tefriddir {yalnızca hakikatlerle ilgilenmektir ya da hakikatlerle ilgi
lenme konusunda tek hale gelmektir ) .  (Ta 'arruf, 109) 

* Alaik, taliblerin {isteyenlerin] alakadar olduğu, muraddan alıkoyan sebeb
lerdir. (Hücviri, 466) 

'alak ( � )  * Alak ve altika, kalbden ayrılmayan bir sevgidir. Alak, taalluktan tü

remiştir. Bu da lüzı1m {ihtiyaç }  demektir. '"alaka bilzi {yapıştı, tutundu, yakalandı, 
kurtulamadı}", '"allakalııı {astı, geçirdi, saliantıda bıraktı, bağınılı kıldı, bağladı}" ve 
"te 'allakıılıu {asıldı, asılı kaldı, yapıştı, tutundu, tutuldu, /ıoşlandı, sevdi}" ve '"alakaten" 
şeklinde söylersin. Kökünün alaka' dan geldiği söylenmiştir. Alaka, kalbi harekete 
geçiren kandır. Sevgi oraya ulaştığında alaka olur. (Ravza, 342) 
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'alem ( f� ) {'aleman/'alemeyn; a'ras-i ilahiyye; deva'ir; hakiman/hakimeyn} 

* Alem iki türlüdür: RUhani ve cismani alem. Sen buna hissi ve akli alem ya da 
ulvi ve sufli alem de diyebilirsin. 

{Alemin} bütünü birbiri ardından gelir, ancak itibarların farklılaşmasıyla fark
lılaşır. Bizzat kendilerine itibar edildiğinde, "Cismanz ve rılhiinl" dersin; idrak eden 
ayn'a {zata, nefse, öze } izafetle her ikisine itibar edildiğinde "Hissi ve akli" dersin; 
biri diğerine izafe edilerek her ikisine itibar edildiğinde "Ulvi ve sufll" dersin. Ba
zen biri "iilem-i mülk ve şehiidet", diğeri ise "iilem-i gayb ve meleküt" olarak isimlendi
rilir. 

Lafızların hakikatlerini araştıran kimse bazen bu kadar çok lafza hayret eder ve 
pek çok mana olduğunu sanır. Kendisine hakikatıerin açıldığı insan ise manaları 
asıl, lafızları bu manalara tabi şeyler olarak kabul eder. {Bu konuda} zayıf olanın 
durumu ise aksinedir. Zira o hakikatleri lafızlardan elde etmeye çalışır. (Mişkiit, 70) 

* İki alem vardır: Birinci alem alem-i gayb, diğer alem ise şübheden ari şehadet 
alemidir. İki hakim ise şunlardır: Birinci hakim Zahir ismi, diğer hakim ise kıyas 
kabul etmeyen Batın ismidir. (Letii'if, 56) 

* TenzTh ve teşbTh anlayışıyla ilgili olarak anlattığımız daireler şunlardır: iki si
yah çizgiyle çevrili olan beyaz daireler, İlahi Hazret'in tenzThe ait olan dairelerine 
misaldir. Bu her şeyi kuşatınca Allah şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin! O, her şeyi 
kuşatır." [Fussilet, 41/54] "Allah her şeyi ilmiyle kuşatnııştır." [Talak, 65/12] 

Ortasındaki yuvarlak çizgiyle ayrılan beyaz daire ise insan dairesidir. Küçük 
yuvarlak tek çizgiden İlahi Hazret tarafına olan kısım, insanın İlahi Hazret'e ben
zemesinin misalidir. En küçük çizgiden daha küçük çizgiye kadar olan kısım insa
nın maddi aleme benzemesinin misalidir. İçerisinde yer alan dörde bölürımüş kı
sım ise alemleri bütün olarak saymak içindir. 

Merkezi çevreleyen beyaz daire, insanın üzerinde halife olduğu ve emrine 
verildiği alemin dairesidir. Alemler arasındaki bölürnlerin kuşattığı yere kadar 
merkezin dışında kalan dört çizgi ise, alemierin arasını ayıran fasılalardır. Bu, or
taya koymuş olduğumuz sırrın gerçekleştirilmesinin misalidir. (İnşii', 24) 

* Ariis-i iliihiyye: . . . Aras, "ta 'rfs"ten türemiş olup, yolculukta belli bir eve bir 
kimsenin konuk olmasına denir. Manevi ve hissi olmak üzere iki çeşit yolculuk 
vardır. Hissi yolculuk malumdur. Manevi yolculuk ise, bazı manaların kalbde de
vamlı ve peşpeşe doğarak ve bizbirini izleyerek belirdiği yolculuktur. Bu manalar 
kalbe gelip onurıla birleştiğinde, o kalb bu manaların birleştiği bir yer haline gelir. 
Bu birleşme, gelen o manayı hakikat olarak ifade etmek içindir. Bunun Allah'a 
nisbet edilmesinin sebebi, o manaları kalbe Allah'ın göndermiş olması ve o mana
ların ortaya çıkması için kalbi o manalara O'nun mekan kılmış olmasıdır. Bunlar 
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Kendisi 
i lc kaım .  
cis ı m  ve 

ccvhcrler gibi 
nıütehayyiz 

Kendinden 

Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkında "Kiille yevnıin hiive fi şe'n {O her an yeni bir iş, 
yeni bir yaratmadadır}" [Rahman 55/29] buyurduğu durumlar cümlesindendir. O 
halde iilenı, dünya ve ahiretin devamı üzerine bir yolculuk halindedir. Çünkü 
Hakk, dünya ve ahiretin devamı esası üzerine halk lyaratış} işleridir. (Fütılhiit, III, 
498) 

.. Alem, ikinci gölgedir. O, mümkün varlıkların suretleriyle birlikte Hakk'ın za
hirinin vücudundan !varlığından} başka bir şey değildir. Onun taayyünleriyle zu
hurundan dolayı mümkün varlıklara izilfeti !tibariyle "sivii" ve "gayr" olarak isim
lendirilmiştir. Mümkün olanın !sonradan yaratılan her şeyin} ancak sırf bu nisbetle 
bir vücudu vardır. Yoksa vücud ancak Hakk'ın zatıdır. Mümkün varlıklar, Hakk'ın 
ilminde aderniyet !yokluk} üzere sabittir. Onlar, O'nun zatı fiilleridir. Alem 
Hakk'ın sureti, Hakk da alemin hüviyeti ve ruhudur. Bu tek vücudun taayyünleri, 
Batın isminin tecelllgahı olan Uhir isminin hükümleridir. (Kaşan1, 105; Cami', 89) 
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'alem-i ahar ( J,.:.T f\" ) * Bu, misal ve eflak {felekler} alemidir. Onun üzerinde 

nefsler ve akıllar alemi vardır. (Heyiikil, 98) 

'alem-i ceberılt ve 'a.lem-i ervah ( r_IJJ�I �\" J ..:.ı JJı�l �\" ) 
* Alem-i ceberıit, ilahi isim ve sıfatlar alemidir. (Kaşani, 106; Cdnıi', 89) 

* Medilib-i vücuddan biri de filenı-i erviihtır {ulvt rUhlar iHemidir) . Onlar, Al
lah'ın celal ve cemalini gözleyen, arşı çevreleyen, ilahi mücalese ve muhadara ehli 
olan {Hakk'a çok yakın olup O'nu müşiihede eden} melekler -ki bu mertebeye "ce
berııt iilenıi" de denmiştir-, manalar alemi -ki burada diğer melekler dışında, unsur
lar ve tabtatlar bulunmaz- geri kalan mahlO.klar tabiatlardan yaratılmıştır. Her se
manın melekleri isimlendirildikleri bir tabtattan yaratılmıştır. Bu melekler Allah'ın 
en şerefli mahlukları olup hepsi mukarrebdir (Allah'a yakındır). Allah onları 
vahdaniyyetinin nurundan yaratmıştır. Ancak ard arda gelen her bir mertebe, Va
hid! Tecelll itibariyle Allah'ın isimlerinden bir isim, sıfatlarından bir sıfattır. 
(Meriitzb, 23) 

'alem-i imkan ( w\S::��� ��" ) * Meratib-i vücO.ddan biri de iiiem-i inıkiindır {im

kan alemidir ) .  Fiili tecellller, Hakk'a ait ilah! tenezzülatın sonudur. Akl-ı Evvel {İlk 
Akıl), yaratılışa ait ilah! tenezzülatın başıdır. İmkan, hakk ve halk (alemleri} ara
smda orta bir mertebedir. Zira o, -yani imkan- her iki yönü de kabul ettiğinden, 
ona ne yokluk, ne de varlık izafe edilebilir. Bir mümkün varlık imkan aleminden 
taayyün ettiğinde, halka (yaratılışa) ait aleme iner ve orada zuhur eder. Taayyün 
etmeyen şey de böyledir. Çünkü o, kendi imkanında bakldir. 

Şu halde imkan alemi, iki varlık türü -yani kadim ve hadis varlıklar- arasında 
bir berzahtır. Bunun sebebi, adem {yokluk) isminin mümkün varlık için kulla
nılmasının hiçbir bakımdan doğru olmamasıdır. Herhangi bir nisbet yoluyla da 
olsa, bu nisbet karşılığında onun için "viicı1d" ismini kullanmak daha doğrudur. 
Böylece vücud da, adem de (varlık da yokluk da} olmaz. O, hakiki vücud ile me
caz! vücO.d arasında orta bir yerdedir. Çünkü tahkik ehline göre adem halktan; 
vücud ise Hakk'tan ibarettir. Halk madilm (yok), Hakk ise mevdlddur (vardır) .  
Mümkün ise bu  iki mertebenin arasındadır. Sonu olmayan, madilm olmayan, yok 
olmayan, helak olmayan Mutlak Mevcud Allah'tır ve O, sonradan yaratılmışların 
vasıflarından rnünezzehtir. (Merfitib, 20) 

'alem-i kuds ve hayat ( ö\�:l--1 J ..r.till ��" ) * Bu, heyilliini noksanlıklardan ten

zih rnenşei olan tam tecerri.iddür {Hakk'ın kendisini madde aleminin eksiklikle
rinden tenzlhinin kaynağı olan tam bir teklik durumudur}. (Heı;iikil, 95) 

'alem-i külll ( ı.;lS' f\" ) * Alenı-i kiilli, kendisine "vlicfıd {varlık}" denilen Zat'tır. 
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Bunların tamamı mücerred rUhlar, mücessem nfırlar, münevver {aydınlık! ve 

karanlık cisimlerdir. Mücerred rUhlar dört tanedir: Faal Akl'ın alemi, Külli Ruh'un 

alemi, Mutlak Nefs'in alemi ve füyfizan eden {taşani suretierin alemi. 

Mücessem nurlar ise dört tanedir: Arş-ı Medd, {geniş kürsi manasma geleni 

Kürs1-yi Vas!, {yüksek kalem manasma geleni Kalem-i Rafi ve Levh-i Mahffiz. 

Münevver cisimler ve yedi felek, {bunun} sekizincisi felek-i mükevkebtir {yıldızlı 

felektir} .  Bu, onlara göre cennetler alemidir. Karanlık cisimler de tabiat, ateş, hava, 

su ve topraktır. (Ravza, 137) 

'alem-i melekfıt ( ..:..ı }JLI ��� ) {'alem-i 'akl; 'alem-i emr; 'alem-i gayb; 'alem-i 

melekfıti} 

* Melekfıtı alem ve gayb alemi, çoğu kimseden gaibdir .. . (Mişkat, 70) 

* Alem-i nıelekıtt, meleklerin türediği belirtilen nurani, şerefli, yüce cevherlerdir. 

Nurlar, onlardan beşeri rUhlara taşar. Bundan dolayı "{Rabb'in çağulu olan} erbab" 
kelimesiyle adlandırılmışlardır. Böylece Allah da "Rabbii 'l-erbab" olur. Bunların 

nuraniliklerindeki mertebeler farklıdır. Bu münasebetle bunların şehadet alemin
deki misali, güneş, ay ve yıldızlar olur. (Mişkat, 72) 

* Alem-i enır, sebebsiz olarak Hakk'tan vücud bulan şeydir. "Melekı1t" karşılı
ğında kullanılır. (Istılah, 539) 

* Alem-i akl {akıl alemi} mahcub {perdelenmiş} ve gayr-i mahdlb {perdelenme

miş} olmak üzere ikiye ayrılır. Sıfat sahibleri, mahcub olanlardır. Bunlar makam 
sahibieri olan melekut alemidir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Her birimizin bili
nen bir makamı vardır." [Saffat, 37/164] 

Gayr-i mahcfıb olanlar gayb hazinelerinde gizlenmiş, selb ashabı olan Allah'ın 

güveyleridir {vuslata ermiş kişilerdir} .  Allah, onları kıskandığından başkaları on

ları bilmesin, onlar da yalnızca onu bilsinler diye onları gizlemiştir. Onlar, muhak

kiklerin {tasavvuf yolunda kendilerinde Hakk'ın gerçekleşmiş olduğu insanların} 

"fena" olarak tabir ettikleri makamdadırlar. (Tedbirat, 154) 

* Allah sana rahmet etsin ve bas'iretini aydınlatsın! Bilesin ki, melekzit a/enzi, 
şehadet alemini hareket ettirir ve Allah'ın bir hikmeti olarak O'nun kendi hakimiyeti 

altındadır. Bunun böyle olması kendisinin buna müstehak olmasından değildir. 

Şehadet aleminden hiçbir durgunluk, yeme, içme, kelam ya da susma meydana 

gelmez. Bunlar ancak gayb aleminden sadır olur . . .  (Tedbirat, 170) 

* Alenı-i emr, azem-i melekıtt ve alem-i gayb, ruhlar ve rUhaniler alemidir. Çünkü 

bunlar, Hakk'ın emriyle madde ve zaman bakımından vasıtasız olarak vücud bu

lan şeylerdir. (Kaşani, 106; Cami', 89) 
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'alem-i misal ( Jl:l.l �Iç. ) * Muhtelif tavırlarla değişmesini sufiler "misiil ii/emi" 

olarak adlandırmış, ruhların bedenleşmesini ve muhtelif suretlerle misal alemine 
zuhurlarını buna dayandırmışlardır. Bunu da şu ayetle irtibatlandırmak istediler: 
"Derken biz ona rıihıımıızdan gönderdik de o kendisine tastamam bir insan şeklinde gö

ründü." [Meryem, 1 9/17] (Bıığye, 76) 

'alem-i mülk ve şehadet ( ö��ı J cl.\�1 �\ç. ) !'alem-i halk; 'alem-i hissi; 

'alem-i mülk; 'alem-i şehadet) 

* Meleküt'i iHem ve gayb alemi, çoğu kimseden gaibdir. Alenı-i lıiss'i {hissi 
alem/duyular alemi) şehadet alemidir. Zira herkes bu alemi görür. Alem-i hissi, 
akli aleme bir basamaktır. Aralarında bir irtibat ve münasabet olmasaydı, ona yük
seliş yolunda isabetli hareket edemezdik Bu imkansız olsaydı, rububiyyet 
mertebesine ve Allah' a yakınlığa yolculuk da imkansız olurdu. (Mişkiit, 70) 

* Alem-i şe/ıiidet, alem-i melekutun basamağıdır. Sırat-ı müstaklıne sülük, bu 
yükselişten ibarettir. Bu durum "din" ve "lıidô.yet nıenzilleri" olarak ifade edilmiştir. 
Bu iki alem arasmda bir münasebet ve irtibat olmasaydı, birinden diğerine yükseliş 
düşünülemezdi. ilahi rahmet, alem-i şehadeti alem-i metekutu dengelemek için ya
ratmıştır. (Mişkiit, 71) 

* Alem-i halk, sebebler le vücüd bulan alemdir. "Şelıadet alemi" karşılığında 
kullanılır . . .  

. .  . M ii lk, şehadet alemidir. (lstıliilı, 540; Cnıııi', 99) 

* Allah sana rahmet etsin ve baslretini aydmlatsın! Bilesin ki, melekılt alemi, 
şe/ıadet illem ini hareket ettirir ve Allah'ın bir hikmeti olarak O'nun kendi hakimiyeti 
altındadır. Bunun böyle olması kendisinin buna müstehak olmasından değildir. 
Şehadet �Heminden hiçbir durgunluk, yeme, içme, kelam ya da susma meydana 
gelmez. Bunlar ancak gayb aleminden sadır olur . . .  

Bize göre şehadet alemi adet olarak his ile {duyu organlarımızla) idrak ettiği
miz her şeydir. Gayb alemi ise adet olarak hisse zahir olmayan {duyularla algıla
namayan} şeyde bizim şer'! bir haber ve fikri bir nazarla idrak ettiğimiz şeydir. 

Deriz ki, şeha.det alemi nasıl gözün görmesi yoluyla idrak olunursa, gayb alemi 
de baslret gözüyle idrak olunur. Nitekim göz, önünden karanlık perdeler gibi 
engeller kalkroadıkça idrak edemez. Şimdi engeller kalkıp da hissedilebilenler 
{ duyularla algılanabilen varlıklar) üzerine nürlar yayılınca göz tüm görülebilenleri 
idrak eder. Gözün idraki, kendi nuruna, güneşin veya kandilin ve benzerlerinin 
ışığına bağlıdır. Baslret gözü de böyledir. Bunun gibi baslret gözünün perdesi 
hırslar, şehvetler, IAllah'tan) başka şeyleri düşünme !dikkate alma, hesaba kat
ma) ve benzeri şeylerdir. Bunlardan dolayı onunla melekut, yani gayb aleminin 
arasına bir perde girer. 
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İnsan, kalb aynasına yöneldiği ve onu riyazat ve mücahedat türleriyle cilala
dığı zaman ondan bütün perdeler zail olur. Onun m1ruyla gayb alemine açılan nur 
birleşir. Böylece ehl-i melekut peyderpey görünmeye başlar. Bu, hisler {duyulari 
dünyasındaki güneş gibidir. Bunun yanında hasiret gözünün nuru temyiz {ayırd 
etme} nuruyla birleşir ve ardından gayb bilgileri olduğu gibi açılır. (Tedbıriit, 170) 

* Ona (İbn Arabi'ye) göre kaynak akıl, nıiilk ise hayaldir. Hayal akla tabidir. 
Onun iddiasına göre akıl, hayalin aslından türemiştir. ResUl, hayalden almıştır. 
Ona göre, bundan dolayı resul nebiden üstün olmuştur. Nebinin hususiyetleri de
dikleri gibi olsaydı ve üstün olması bir yana, onun {resfilün} cinsinden olmasaydı, 
onların söyledikleri şey mü'minlerin her biri için nasıl elde edilebilirdi?! Nübüvvet 
bunun ötesinde bir durumdur. (Fıırkan, 80) 

'alem-i nefs ( �:ll tl., ) * Alenı-i nefs {nefs alemiL muti {itaat edeni ve asi !is

yan eden} olmak üzere iki kısma ayrılır. Muti olanı umfimiyetle "illem-i ceberüt" ve 
"iilem-i nefs" olarak isimlendirilir. Onlara göre bu berzahtır, asi ise bu şehrin 
düşmanları olanlardır. (Tedbiriit, 154) 

'alem-i nurani ( i;IJJi tl&- ) 

* Vardır her cismin 
Jıtratına uygun bir yaratılış 
nılriinl iilem denir ona 

( 'Ukle, 44) 

'alim ( tl&- ) {'alamet-i 'ulema-yı-ahiret; 'alim ve 'ilm; amir bi'l-ma'rftf ve nahl 

'ani'l-münker; cahil; merdftdftn; 'ulema-yı giifilln} 

* Eğer cahil, kalbini, Allah'ın kendisine vermiş olduğu ihsanı ve dünya zinet ve 
nimetlerini terk ettiği için O'nun kendisine vereceği nimetleri bilseydi, elde edeceği 
makamını arzular, o makamın güzel, tatlı, ferah ve sevindirici olduğunu mutlaka 
anlardı. Çünkü o zaman, arzusuna kavuşmuş, istediğini Rabb'inden almış olurdu. 

Böylece, hırs endişesiyle ulaşılan dünyanın getireceği keder verici can sıkıntı
sından, isteme tuzağından, kalbierin ulaşmayı istediği meşgalelerden, yok olma 
korkusundan, illet ve hastalıklar, afetler, musibetler, fecaatler ve kendisinden ay
rılmayan nahoş şeylerden dolayı onu kaybetmekle fakir düşme endişesinden kur
tulmuş olacaktı. 

{Bunu bilmeyen insanın} kalbi, Rabb'ini zikretmenin tadından, onunla ünsi
yetten ve ona kurbiyetten {yaklaşmaktan} perdelenmiş, ahirette kurtuluşa erme 
talebini terk etmiş ve öldükten sonra az bir şeyden dolayı ebedi azaba düçar ol
maktan kurtulamamıştır. (Bed', 35) 
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•• Arif, hiçbir şeyle sevinmez ve hiçbir şeyden korkmaz. [Arif Rabb'ini, ii/im ise 
nefsini düşünür. (s. 130)] (Şatalıiit, 122, 130) 

·• Ahireti bilenlerin alameti, haşyet, huşu, tevazu, güzel ahlak ve zühddür. (Küt, 
I, 146) 

•• Gaflet içinde bulunan alimler dünyayı gönüllerinin kıblesi haline getirmişler, 
şeriatın kolay tarafını tercih etmişler, sultaniara kulluk etmeyi benimsemişler, pa
dişahların çevrelerinde pervane olmuşlar, halkın itibarını kazanmış olmayı amaç 
haline getirmişler, zekalarının hilelerine aldanmışlar, kalbierini sözlerindeki lafzi 
güzellik ile meşgul etmişler, araştırıcı alimler ve üstadlar hakkında kötüleyici dille
rini salıvermişler ve din büyüklerini söyledikleri fazladan laflarla kalıretme işi ile 
meşgul olmuşlardır. Onlar, iki cihanı terazilerinin kefelerine koysalar, o kefeler te
raziye gelmez, onlar da doymaz. Bundan dolayı kini ve hasedi mezhebieri haline 
getirmişlerdir. (Hücviri, 23) 

·• Alim, Allah'ın mahlukatından ibarettir. (Hücviri, 468) 

•• İlim, mutmain nefs-i niltıka-i mutmairıne'nin -müfred {tek başına) olsalar bile 
-eşyanın hakikatlerini, onların maddeden soyutlanmış suret, keyfiyet, kemmiyet, 
cevher ve zatlarını düşünmesidir. 

Alim, ihata eden, idrak eden ve tasavvur edendir. Malum ise bilgisi nefse nak
şedilen şeyin zatıdır. Ilmin yüceliği, malılınun yüceliği ölçüsündedir. Alimin rüt
besi ilmin rütbesine göredir. 

Şübhe yoktur ki malılmların en faziletlisi, yücesi, üstünü ve şereflisi, Silıli {Ya
ratıcı), Mübdi {Var edici), Hakk ve Vahid olan Allah'tır. O'nunla ilgili bilgi tevhid 
bilgisidir. Bu bilgi ilimierin en faziletlisi, en mükemmelidir. Bu ilmin elde edilmesi 
bütün akıl sahibieri için zaruridir, vacibdir. (Risale, 4) 

•• Marufu {iyiliği) emredip, münkeri {kötülüğü) yasaklayacak olan kimsede şu 
beş şartın bulunması gerekir: İlk olarak, emrettiği ve yasakladığı şeyi iyi bilmelidir. 

İkincisi, maksadı Allah Teala'nın rızası, hak dini güçlendirmek Allah kelime
sini ve O'nun emrini yükseltmek olmalıdır. Gösteriş, şöhret, eniiniyyet gibi duygu
lardan uzak olmalıdır. Çünkü Allah'ın münkeri ortadan kaldırmadaki yardım ve 
kolaylığı ancak niyetin doğru ve halis olmasına bağlıdır. 

Üçüncüsü, emir ve yasaklamayı kardeşine yumuşak, sevgi ve şefkat dolu ifade
lerle, nasihat yollu yapmalı, sert ve ağır sözler sarf etmemelidir. Bilhassa düşmanı 
lanetli şeytan olan, aklını işgal eden, günahını ve Rabb'ine karşı gelmeyi kendisine 
süsleyen ve bununla onun helilkini ve cehenneme girmesini istediği kimseye yu
muşak ve tatlı dille söylemek ne kadar iyi olur! 

Dördüncüsü, sabırlı, yumuşak, tahammüllü, mütevazi, sağlam ve mülayim 
gönüllü, hastayı tedaviye çalışan bir tabib veya deliyi tedaviye çalışan bir hekim 
gibi bir hidayet önderi olmalıdır. 
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Beşincisi, emrettiği şeyi önce kendisi yapmalı, yasakladığı şeyden de uzak 
durmalıdır ki, o günahları işleyenler saldırmak için açık kapı bulamasınlar. Aksi 
takdirde Allah katında kötülenmiş ve kınanmış kimselerden olur. (Gıınye, I, 51-52) 

* Cahil, baş gözüyle bakar . . .  (Fet/ı, 1 81)  

* Ilim kalbden elden edilmesi gereken bir sıfattır. Alim kalbdir. Malfun ise elde 
edilen bu durumdur. (Fiitftlziit, I, 137) 

* Alim, kendisinde bir hal zuhur etmediği halde, Allah'ın, uluhiyyetine ve 
Zat'ına şahid kıldığı kimse, ilim de onun halidir. (Istzliih, 539) 

* Resul kavmine gönderilir. Nebi, peygamberlik gelene kadar kendi başına 
ibadet eder. Veli ise resulün uykusundan uyandırdığı kimsedir. ResUl imam, veli 
imama uyandır. N ebi ise hem imama uyan, hem de imamdır. Mahfı1z olup masum 
değildir. Resul masfunlar sınıfındandır, istenen, sevilen ve kendisine sığınılan kişi
dir. Mü'min onu tasdik eder ve ona yönelir. Alim onun için burhan, delll ortaya 
koyar. Onun doğruluğunu ikrar ve itiraf eder. Cahil ona bakar ve inhiraf eder 
(uzak durur, sapıtırl .  Şübheli olan, onun hakkında şaşırır ve kararsız kalır. Zann 
sahibi, ( onun hakkında gerçek olmayan şeyleri düşünür ve anlamaz. Ona bakan ise 
onu anlar, yolunu gözler. Her sınıfla beraber bulunan mukallid {taklld edeni, (tabi 
olduğu kişiye görel hareket eder. Tabi olduğu kimse yürürse o da yürür, durursa o 
da durur. Kurtuluşta olsun, helakta olsun tabi olduğu kişi neredeyse o da ordadır. 
(Letii 'if, 50) 

* Halkı kemale erdirmek, onları "iı·şiid ve hidayet diliyle" Hakk Teala'ya çağır
mak üzere geri gönderilenler " . . .  lıalka geri çevrilenler . . . " vardır. " . . .  Bu kimseler . . . " 
rabbiini " . . .  iilimlerdir." (Esfor, 266) 

* Alim, Allah'ın bu bilgilere müşahedesiyle değil, yakiniyle muttali kıldığı kim
sedir. (Cami', 89) 

* Alim, ihlaslı olmak ve ilmini dünya için kullanmamak şartıyla hem öğrenme 
hem öğretme bakımından Resulullah'ın � sözlerinin varisidir. Aksi takdirde 
{şartlara uymazsal veraset hakkını tamamen kaybeder. Abid, iki ayağı şişinceye 
kadar Resulullah'ın � fiilierine varis olur. Arif ise hepsine varistir . . .  (Ri/ıle, 231) 

'alim-i rasih-'alim-i varis-'iilim-i rabbiini ( �li) fl .. - ..:.ı )'J fl .. - t:""') fl .. ) 
* Alim-i rfisih, ittihad konularını tahsil eden ve şeriatten kasd edileni anlayan 

kimsedir. Alimlikte son noktadır. (Böyle bir �Himl rivayetle dirayeti birleştirmiştir. 
Sadece rivayetlerle ikna olmamış, mecazlarla yetinmemiştir. Hakikatler mecazlar 
gibi değildir. . .  

. .  . Alim-i varis, malumatı idrakte önde gelen, derinlik sahibi kimsedir. ilminin 
nüruyla müşkil karanlıkları aydınlatır . . .  
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. . .  Alim-i rabbfinı, küçükleri büyüklere katan, tüm defter ve kitabiarın anahtarla
rını açan kimsedir. İlm-i ledün sahibi, kalbi Rabb'in tecellilerinin sırlarını alan kişi
dir. (Knvfinzn, 98) 

aliye ( ��lT ) * Aliye, bir melek veya ruhani varlığa izafe edilen her isirndir. 

(Cfimi', 76) 

Allah ( liıı ) [ağyar; ef'al; ismu'IIah; sıfatullah} 

* Şibll'ye şöyle dendi: "Niçin hep 'Alla/ı ' diyorsım da 'Liı ilfilıe i1lalliilı' demiyor
sun ?" Şöyle cevab verdı: "Nefı; ettikten sonra isbfita yönelmekten lıayii ediyorum . . .  İnkar 
{demek olan 'Liı iliilıe'} kelimesini söyledikten sonra ikriir {demek olan 'illallalı '} kelimesini 
söyleyemeyeceğimden korkııyorımı." (Şatal1iit, 33) 

* Ebu Yezid' e: "Kul ne ile Allah Teliiii'ya erişir?" dendiğinde şöyle cevab verdi: 
"{Yasakladığı yere gitmemek için} topallıkla, {yasakladığını ya da O'ndan başkasını duy
nıamak için} sağırlıkla ve {yasakladığını ya da O'ndan başkasını görmemek için} köriiikle " 
Yine bana şöyle dediği de haber verildi: "Kardeşimin kitiibında şöyle bir şey bııldımı: 
Ebu Yezld'e '{Sılfiler} elde ettiklerine neyle viisıl oldular? '  diye soruldu. 'Kendilerine ait 
olanı görnıeyip, O'na ait olanı gönııekle' dedi. " (Şatalıiit, 67) 

* Ebu Yez'id'in şöyle dediğini duydum: "Otuz yıl Allah'ı istedim. Benim O'nu 
istediğimi zannetnıiştinı. Meğerse O beni istemiş. " (Şatahiit, 69) 

* isiınierin tamamı sı fat isimdir. Allah ise Zat ismidir. İsim mananın alametidir. 
Mana, Zih'ı bildiren alamettir. İsimler sıfatları bildiren alametlerdir. Sıfatlarla da 
Zat'ı bildiren alametlerdir. Sıfatları kabul edip de Zat'ı kabUl etmeyen müslüman 
değildir. Sıfattan önce Zat'ı kabUl edene müslüman denebilir ve sıfatıarın kabUl 
edilmesi gerekir. Bunun delili şudur: Eğer bir kimse "Rahnuin 'dan başka ilii/ı yoktıır" 
veya "Ralızm 'den başka ilii/ı yoktur" dese ve sırasıyla bütün isimleri bu şekilde söy
lese, "Allalı'tan başka ilô.Jı yoktur" demedikçe müslüman olamaz. 

Yine bir kimse sadece bu Vilhid [tek} ismi kabul ederse - ki o Allah'tır- bütün 
isimler bu isme dahil olur, diğer isimlere dahil değildir. Bu isimden bütün isirole
rin manası çıkarılabilir. Diğer isiınierin bütün veeilileri [yönleri} bu isme dahildir. 
Bu isim (Allah ismi} ise kendinden başka hiçbir isme muhtaç değildir. (Şatalıô.t, 82) 

* Ebu Yezld şöyle dedi: "A/lalı 'ı Allalı 'la, O'ndan başkalarını da O'nıı11 n ılrııyla ta
nıdım." (Şataluit, 129) 

* Birinci tavır, ağyô.r-yani Allah Teala'nın buyurduğu gibi, Allah'tan başka her 
şeydir. İkinci tavır ef'aldir. Yani zilhir ve biltın ne varsa hepsi Allah'ın fiilleridir. 
Üçüncü tavır Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. Dördüncü tavır Allah'ın zatıdır. Nitekim 
Allah Teala "Siz tabaka tabaka yükseleceksiniz." [İnşikak, 84/18] buyurur. 

Bu demektir ki, ağyar tabakasından çıkacaksınız. Ef'al tabakasına dahil oldu
ğunuz için sizden hiçbiriniz ağyar olarak kalmayacak, Allah Teala'nın fiilieri ola-
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caksınız. Nitekim Allah Teala "Sizin yaratılmanız ve yeniden diriltilnıeniz {O'nun için} 
tek bir can {ya da canlının yaratılması ve diriltilmesi} gibidir." [Lokman, 31/28] buyurur. 
İşte o tek bir nefs ve tek bir zattır. Sonra ef'al tabakasından çıkacak, ilahi sıfatlar ve 
rabhani isimler tabakasına katılacaksınız. Sonra da hiçbiriniz baki olmayacak, he
piniz dördüncü tabakada {Allah'ın zatında] olacaksınız. Çünkü Allah Teala 
"Şüblıesiz en son vanş Rabb 'inedir." [Necm, 53/42] buyurmuştur. (ŞataluU, 157) 

* Ebfı Yezid'in şöyle dediğini işittim: "İşimin başında şu dört şeyde yanı/dmı: O'nu 
(Allah 'ı) zikrettiğinıi, O 'nu tanıdığınız, O 'nu sevdiğimi, O'nu taleb ettiğimi diişiindüm. 
Yolun sonuna geldiğimde ise O'nun zikrinin benim zikrinıi, mehabbetinin {sevgisinin} be
nim melıabbetinıi, O 'nun talebinin benim talebimi geçtiğini gördüm." (Şataluit, 163) 

* Ebfı Yezid şöyle dedi: "Allalı 'ı rüyada gördüm ve şöyle dedim: 'Sana nasıl yol bu
lım ur? ' Şöyle buyurdu: 'Nefsinle ilişiğini kesfiğin zaman {bana} ıılaşırsın."' (Şatalıdt, 173) 

* (Ebu Bekr Sebbak şöyle demiştir: (Ta 'arrııj)] "Allah, aklı yarattığında ona 'Ben ki
mim ? '  dedi. Akıl sustu {ceviib veremedi}. Allah vahdaniyet nılruyla aklın gözünü sümıe
ledi. Akıl şöyle dedi: 'Sen Allalı'sın. (Senden başka ila/ı yoktur. (Ta 'arruj) ] '  Vellıiisıl aklın 
Allnh'ı bilmesi sadece Allalı sayesinde oldu." (Lunıa', 63; Ta'arrııf, 39) 

* Allah'ın en büyük ismi Allalı lafzıdır. Çünkü, onun elifi gitse geriye lillah {"Al
la/ı için"] kalır. Şayet lam gitse lelııl { "O'nun için")  kalır. Allah'a işaret eden hususi
yeti devam eder. Eğer ikinci lam da atılacak olursa geriye "he" harfi kalır. Bütün 
sırlar bu lıe'de gizlidir. Çünkü onun manası "Hiive!Hıl"dur. Allah'ın diğer bütün 
isimlerinden bir harf çıkarıldığında manası bozulur, o isimde Allah'a işaret eden 
bir hususiyet kalmaz, bu sebeble de ifadeye böyle bir mana yüklemek mümkün 
olmaz. Bunun için Allah'dan başkası Allah ismiyle isimlendirilemez. (Lımıa', 125) 

'� Zünnfın'arıı "Allah'ı neyle tanıdın?" diye soruldu. O da "A/lalı'ı Allalı 'la tanıdım, 
O 'ndan başkasını da Rasıllıılliih $ ile tanıdım" cevabını verdi. (Luma', 145) 

* Allah'la kurtulur sığınan Allah 'a 
Sevindirir Allah'ın takdirinin akışı onu 
Olmasaydı Allah'ın avucımda şıı nefsim 
Nasıl boyun eğebilirdim O'nun hükmüne 
Nefesler Allah için Allah'a akıp gider 
Allalı 'tan başkasının yehııez gücü nefesüne 

(Lıınıa', 318) 

·� Sfıfiler, ittifak etmişlerdir ki: Allah Vahid {bir}, Ahad {tek), Ferd { ikincisi 
olmayan}, Samed {kimseye ihtiyacı olmayan}, Kadim {ezeli }, Alim {bilen}, Kadir 
{kudretli), Hayy {hayat sahibi], Semi' { işiten}, Basir {gören}, Aziz {güçlü}, Azim 
{ulu), Celll {yüce}, Kebir {büyük}, Cevad {cömertl, Rafıf {şefkatli}, Mütekebbir 
{bütün ihtişamın sahibi}, Cebbar {eğriyi düzelten}, Baki {ebedl}, Evvel {başlangıcı 
olmayan, ilk}, İlah, Seyyid {efendi }, Malik, Rabb, Rahrnan, Rahim, Mürid {isteyen}, 
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Hakim, Mütekellim {kelam sahibi}, Halık {yaratan}, Razık'tır {rızık verendir}. Ken
disini hangi sıfatlarla vasıflandırmışsa o sıfatlara, hangi adlarla adlandırmışsa o 
adiara sahibdir. 

O, sıfat ve isimleriyle kadim ve ezelidir. Yaratıklara hiçbir yönden benzemez. 
Zatı diğer zatlara, sıfatları diğer sıfatiara benzemez. Yaratılmışların sonradan 
meydana geldiklerini gösteren hiçbir işaret O'nda cereyan etmez {herhangi bir etki 
yapmaz} .  Sonradan olan şeylerden öncedir. O, her şeyden evvel var olandır. 
O'ndan başka ezeli varlık ve O'ndan başka ilah yoktur. 

O, cisim, madde, şekil, şahıs, cevher ve araz değildir. O'nda birleşme, ayrılma, 
hareket, sükun, fazlalık ve noksanlık yoktur. Bölümlere ve parçalara sahib, alet ve 
organiara malik değildir. Yön ve yerden münezzehtir. Afet ve musibetler O'na isa
bet etmez. O'nu uyuklama tutmaz. Vaktin hükmüne tabi değildir O. işaretler O'nu 
görünür kılmaz. Mekan O'nu kapsayamaz. Üzerinde zamanın hükmü olmaz. Bir 
şeye dokunmak, bir köşeye çekilmek, bir yere hulul etmek O'nun için söz konusu 
değildir. O'nu düşünceler kavrayamaz, perdeler saklayamaz, gözler idrak edemez. 
(Ta'amif, 13) 

* Allah'ın ezeliyyeti sonradan olandan; vücudu adernden {varlığı yokluktanı 
ve ezeli gayeden öncedir. Eğer "Ne zaman ?" dersen, O'nun varlığı zamandan önce
dir. Eğer "Önce" dersen, "önce" O'ndan sonradır. Eğer "Hı1 {O)" dersen bil ki, { "Ini" 
kelimesini oluşturan} "he" ve "vfcv" harflerini O yaratmıştır. "Nasıl?" dersen, bil ki 
O'nun Zat'ı sıfatiardan gizlidir {O keyfiyetle nitelenemez}. "Nerede?" dersen, 
O'nun vücudu mekandan öncedir. Eğer "O nedir?" dersen, O'nun hüviyyeti her 
şeyden farklıdır. 

O'ndan başkasında aynı anda iki zıt sıfat bir arada bulunmaz. O, zuhuru {açık
lığı} içinde gizli, gizliliği içinde açıktır. o hem zahir, hem batın, hem yakın, hem 
uzaktır. Bütün bu hususlarda yaratıkların O'na benzemesi mümkün değildir. Yap
tığını dokunmadan yapar, anlattığını karşı karşıya gelmeden anlatır, işaret etme
den doğruyu gösterir. Hiçbir düşünce O'na yol bulamaz, hiçbir fikir O'na erişe
mez. Zatı için tekyif {niteleme}, fiili için teklif {emir ya da yasaklamal yoktur . . .  

. . .  Allah'ın gerçek manasıyla ilim, kudret, kuvvet, izzet, hilm, hikmet, kibriya, 
ceberut, kıdem, hayat, irade, meşiet, kelam gibi sıfatları vardır ve O, bu sıfatlarla 
muttasıftır. Bu sıfatlar cisim, araz ve cevher olmadığı gibi Allah'ın zatı da cisim, 
araz ve cevher değildir. O'nun gerçek anlamda işitmesi, görmesi, yüzü ve eli var
dır. Ne var ki bunlar {yaratılanların} işitmesi, görmesi, yüzleri ve elleri gibi değil
dir. {Sufiler}, Allah'ın görmesi, işitmesi, yüzü ve elinin O'nun sıfatı olup, organı, 
unsuru veya parçası olmadığında ittifak etmişlerdir. 

Yine onlar, Allah'ın sıfatlarının O'nun ne aynı, ne de gayrı olduğunda mütte
fiktirler. İlahi sıfatiarın varlığını kabul etmek, Allah'ın bu sıfatıara muhtaç olduğu 



104 Allah 

ve eşyayı bunlarla idare ettiği manasma gelmez. Ancak, bu sıfatıarın zıtlarını red
detmek, bizzat bu sıfatıarın mevcud olduğunu, O'nunla kaim olduğunu kablll et
mek demektir. Allah'ın ilmini kabul etmek, sadece O'nda cehalet {bilgisizlik} ol
madığını kablll etmek değildir. Kudretin manası sadece O'ndan aczi nefyetmek 
manasma gelmez. Bu ancak O'nun ilim ve kudretini isbat etmek demektir. Eğer 
ceMietin nefyi ile Alim, aczin nefyi ile Kadir olsaydı bu, O'ndaki cehaletin gide
rilmesiyle Alim, yine O'ndaki acizliğin giderilmesiyle Kadir oluşu anlamına gelirdi 
{Oysa Allah hakkında böyle düşünmek caiz değildir] .  (Ta'arruf, 14) 

* "Allalı 'ın isimleri, ne Allalı'ın aynısı, ne de gayrısıdır" denildiği gibi, bazıları da 
"Allalı 'ın isimleri, Allalı'ın aynısıdır" dem işlerdir. (Ta'arrııf, 17) 

* Allah'ın kelamı, Allah'ın ezeldeki zati' sıfatıdır. Ancak O'nun kelfımı hiçbir 
yönden yaratılmışların sözlerine benzemez. O'nun Zat'ının künhünün ne olduğu 
biliTimediği gibi, kelamının künhünün de ne olduğu, isbat cihetinden başka bir 
yolla bilinemez {sadece kelamının var olduğu bilinir, o kadar} .  Bazıları ise " Allalı 'ın 
keliimı emir, ne/ıiy, haber, va 'd, vnld, kzssn ve nzeseldir. Allalı Teaiii ezelde emredici, nehy 
edici, haber verici, va'd veya telıdld edici, öviicii ve kötiileyicidir" demişlerdir. (Tn'arrııf, 
18) 

* Adamın biri {Ebu Hüseyin} Nuri'ye sormuş: "Allalı'ın var old11ğıınıın delili ne
dir?" O da "Allah'ın kendisidir" demiştir. Adam "Peki aklın durumu nedir?" deyınce 
de o, "Akıl acizdir, iiciz olan bir şey de sadece kendisi gibi aciz olan bir şeye delil olur" ce
vabını vermiştir. 

İbn Ata da "Akıl sadece kulluk vazifelerini yerine getirmeye yarayan bir amçtır. 
Rubfibiyyet sır/anna ulaşmak için değildir" demiştir. Bir başkası ise "Akıl yaratıklar et
rafında dönüp dolaşır, Ynratan 'a bakarsa erir gider" demiştir. 

Kahtabi: "Akıl sa/ıibleri, Allalı'ın varlığını kabıli etme dışında kalırolmuşlardır. Şiiyet 
Allalı lü tfedip de akıl siilıiblerine kendini tanıtınnmış olsaydı, akıl O'nun varlığını idrlik 
edemezdi" demiştir. (Ta'arruf, 37) 

* Allah, ezeli ve ebedidir. Kendi sıfatı olan kayyümiyyetiyle kaimdir. Kendi sı
fatı olan daimilik sıfatıyla daimidir {ebedidir}. Öncesi olmayan evveldir. Başka bir 
evvelin evveli değildir. O sondur, başka bir sonradan sonra değildir. Çünkü son 
olmak O'nun hakikatidir. Ahad'dır, Samed'dir. Doğurmamıştır, yani {dolayısıyla} 
doğmamıştır da. Bunun manası şudur: O hiçbir şeyden doğmamıştır, hiçbir şey de 
O'ndan doğmamıştır. (Küt, II, 84) 

•• Bil ki dilciler bu isim {Allah} hakkında değişik görüştedirler. Halil b. Ahmed 
ve Arabiardan bir cemaat, bunun sadece Allah'a ait bir isim olduğunu başkasının o 
isme ortak olamayacağını söylemişlerdir. Nitekim Allah Teala "Hiç ismi O'nunla 
beriiber anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun?" [Meryem, 19/65] buyurmaktadır. 
Yani Allah'ın bütün isimleri hem kendisi ve hem de başkaları arasında müşterek-
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tir. Kendisine hakikaten, diğerlerine ise mecazen isim olur. Ancak "Alla/ı" ismi 
bundan müstesnadır. Çünkü bu isim, hem Rububiyyet hem de diğer manaların 
tümünü içerir. Dikkat edersen, ondan elifi çıkarırsan "lillôJı" kalır. Eğer birinci lam ı 

atarsan geriye "lehıl" kalır. Kalan !arnı da atarsan o zaman da geriye "lıü" kalır. 

Bu Allah lafzının iştikakı {türemesi} konusunda dilbilimciler arasında ihtilat 
vardır. Nadr b. Şumeyl onun tapınma ve kulluk yapma manasma gelen "teelliilı" 
kökünden geldiğini söyler. Kelimenin ibadet etmek manasma gelen "elilıe-elihetiin" 
fiilinden geldiğini söylerler. 

Başkaları da güvenmek, itimad etmek manama gelen "elilıe-illıen" kökünden 
"Filiin adanı sığnıp güvendim" cümlesindeki manaya u yduğunu kabul ederler. Bu
nun manası şudur: İnsanlar olaylar karşısında, ihtiyaçları anında ona sığınıp yalva
rıyorlar. O da onları koruyor. Bundan dolayı ona "iliilı" denmiştir. Nitekim kendi
sine uyulana "imanı" denir. Çünkü insanlar, zarar ve fayda hususunda O'na muh
taçtırlar. Tıpkı sıkıntılı ve mağlub bir halde bulunan kimsenin muhtaç olması gibi. 

Ebu Amr b. Ala ise bunun "elehe"den geldiğini söyler. Çünkü Arablar bir şey
den korkup hayret ettiklerinde "elelıtii 'ş-şey' {O şeye hayret ettim}" derler. Bu şu de
mektir. Yani insanlar onun sıfatının künhünde, onun büyüklüğü karşısında ve key
fiyelini kavramakta hayrete düştükleri için O'na "iliilı" denmiştir. Nitekim yazılan 
şeye "mektüb", hesaplanan şeye ise "lıisiib" denir. 

Müberred ise "iliilı" kelimesinin ünsiyet ve huzur manasma gelen "elihe" kö
künden geldiğini savunur ve iddiasın Arabların şu sözüne dayandırır "elehtü ilii 
füliin lfalana ısındım, huzür buldum}." Bu manaya göre sanki insanlar onu anarak sü
kun ve huzur bulurlar. Yani ilah kendisiyle huzur bulunan demektir. Nitekim 
Cenab-ı Hak "Kalbler ancak Allalı 'ı annıakla yatışır, lııızılr bulur." [Ra'd 13/28] bu
yurmuştur. 

Bazıları bu kelimenin aslının "veleh" olduğunu söylemişlerdir ki "sevdiği şeyi 
kaybetmesinden dolayı aklın kaybolması, şaşkın hiile gelmesi" demektir. Kalbler onun 
sevgisiyle şaşkına dönüp, anıldığında ona özlem duyduğu için bu isim verilmiştir. 
"Ortülü, saklı" manasma geldiği de söylenmiştir. Çünkü Arablar bir şeyi tanıdıktan 
sonra göremez durumda olduklarında ona "ldhen" derler. Nitekim gelin örtündü
ğünde ona "liiheti'l- 'arıls" derler. İşte Allah da rububiyyetiyle, delll ve işaretler le 
zahirdir, ancak keyfiyeti itibariyle düşüncelerden saklıdır. 

Yine bu kelimenin "liilıe {yüce oldu}" manasma geldiği ve bununla "yükseldi, yii
celdi" manasının kasd edildiği söylenmiştir. Yaratma gücüne siliib olan "seyyid" 
manasma geldiği de söylenmiştir . . .  (Gzınye, I, 112-113) 

* Şübhesiz Allah Sübhanehu ve Teala, teklikte tek olması için alemi çift olarak 
yarattı. Böylece Allah için Viliid ve Ferd ismi sabit oldu. Böylece efendi ile kul bir
birinden ayrıldı. (Tedbiriit, 107) 
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* Allah TeaJil'nın iki nfuu vardır: Biri O'nunla hidayet eder, diğeri de O'na hi
dayet eder {O'na ya da O'nun yoluna götürür) .  Onun kalbde iki gözü vardır. Biri 
baslret gözüdür ki bu ilm-i yakindir, diğeri ise ayn-i yakindir. Basiret gözü, Hakk 
ile hidayet eden, yakin gözü ise O'na hidayet eden nfula bakar {Biri eşyaya O'nun 
hidayetiyle bakmayı, diğeri ise eşyayı görmeden doğrudan doğruya O'na yönel
ıneyi sağlar). (Tedbiriit, 221) 

* Gözleriniz O'nu (Allah'ı), -size çok uzak olduğu için - olduğu gibi göremedi. 
Bunun için siz O'nu olduğunuz gibi idrilk ettiniz. Oysa sizin idrak ettiğiniz, kendi
nizden başkası değildir. Bu hususta söylenecek söz şudur: O'nun tecelllsi, sizin 
kendinizi idrak etmenizin sebebidir. Çünkü siz bu tecelllden önce yokluğun ka
ranlığına gömülmüştünüz. Yalnız bu adem {yokluk) sizinle ilgili olup, Hakk'a 
nisbet edilemez. Ne zaman ki göklerin ve yerin nuru olan Allah size tecelli etti, işte 
o zaman bu zulmet ortadan kayboldu, siz de, kendinizi O Ezeli Olan'ın ilminde ol
duğu gibi fark edip, gördünüz. 

İşte bu görüş, sizin haric1 vücudunuzun tecellisidir. Haric1 vücudun bundan 
başka manası yoktur. Bizim bu "Hak, siz onun ilminde varken tecelli etti ve siz de onu 
gördünüz, yoksa tecellinin kendisini değil. " sözümüzü inkar etmeyin. Rü'yet, aklen, 
şer'an ve keşfen mümkündür. Çünkü rü'yet şübhesiz ahirette gerçekleşecektir. 
Çünkü Kur'an, Allah Teaiii'nın dağa tecelll ettiğine tanıklık ediyor. Kitab ve Sün
net'te rü'yeti kabili etmeye engel olacak hiçbir şey yoktur. (Esfdr, 10) 

* Allah, eşyayı ancak mutlak adernde {yokluktal olduğu halde bilir. Bilesin ki, 
O'ndan başkası O'nun bildiği gibi bilemez. O'ndan başkası eşyayı mevcud ve kesin 
olan Hakk'ın bilgisiyle bilir. Allah'tan başkası bilgilerini sadece mevcuddan {var
lıktan) elde edebilir {yani var olan şeyleri bilebilir) .  Hakk ise bilgilerini hem mutlak 
adernden ve hem de vücuddan {yani kendi Zat'ındanl alır. Bilakis iyice araştırdı
ğında Hakk'ın, bilgilerini sadece kendi Zat'ından aldığını görürsün. Zira Zat ölü 
durumların {yani varlığa çıkmamış yaratıklarıni suretlerini ihtiva eder. işte bu 
Hakk'ın vücudunun {varlığının) ta kendisidir. 

Bunu anladıktan sonra dilersen u Allah kendi bilgilerini yokluktan almıştır" ya da 
istersen u Bu bilgileri viicuddan, yani Zat'ından almıştır" diyebilirsin. Şübhesiz O'nun 
Zatı, ilmin Zat'a taallukundan öncedir. Zat bütün yönlerden basit {parçalardan 
oluşmayani ve tek bir şeydir. Onun tüm nisbet ve izatetleri Zat içinde herhangi bir 
yönüyle ayırd edilmeden yok olmaya mahkfımdur. Zat'ın mutlak bir tarifi vardır. 
Zira Zat ilim ve ayn mertebesinde zuhCıru gerektirir. Onun kendine nisbeti birini 
diğerine tercih etmeksizin eşit seviyededir. Zat zuhura yöneldiğinde tüm yönler
den bizzat kendi aynı olan bilgisi yine Zat'a taalluk eder. Zat'ı tamamen kuşatır. 
(Esfdr, 27) 

* Hakk SübhanehCı ve Teala, bu {Allah) ismini, ilahi milnaların suretlerinin ke
maline heyfila kıldığı için {felsefede heyüla nasıl maddenin temeli sayılıyorsa, 
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Allah ismi de bütün isimterin temeli olduğu için], Cenab-ı Hakk'ın zatından zatına 
olan tecelliyatının tamamı, bu ismin muhtevasına girer. Bundan daha ötesi "zat'zn 
zat'ta gizlenmesi" diye adlandırılan zulmet-i mahzadır {sırf zulmet, mutlak ve tam 
karanlıktır}. Bu isim, işte o zulmetin nurudur {o karanlığı aydınlatır} .  Bu isimde 
Hakk kendini görür ve bu isimle halk, Hakk'ın marifetine ulaşır. "Allah" ismi ke
lam ilminin ıstılahında uluhiyyete layık olan zatın özel ismidir. 

Alimler bu isim hakkında farklı görüşlere sahibdir. Bazıları camid {türememiş} 
bir isim olduğunu söylemişlerdir, biz de bu görüşteyiz. Çünkü Hakk, henüz müş
takı {türeyeni} ve müştakk-ı mirıhi {kendisinden türetileni} yaratmadan önce ken
disini o isimle isimlendirmiştir. Bazıları, "taaşşuk etti" manasma "elihe-ye 'lehü" den 
türediğini söylemişlerdir. {Bu da} kilinatın ilahi irade altmda akıp gitmesi ve ilahi 
azarnet ve izzet karşısında boyun eğmesi hususiyetleriyle Hakk'a ubudiyyete aşık 
olması {kainattaki her şeyin O'na boyun eğerek kulluk etmeyi çok arzulamasıl se
bebiyledir. O halde O'nunla kainat, O'nun hüviyeti bakımından O'dur {kainat 
Hakk'dan ayrılmaz, ayrı düşünülemez, bu bakımdan O'ndan ayrı değildir}. Kainat 
bu taaşşuka boyun eğmekten kendini alamaz. Çünkü Cenab-ı Hakk' a kulluğa taaş
şuk {aşırı arzu), vücudunun {varlığının) mahiyetini teşkil etmiştir. Tıpkı demirin 
mıknatısa zati taaşşuku {demirin özünde yer alan mıknatısa yapışma hususiyetil 
gibi. 

Kilinatın O'na ubudiyyet konusundaki bu taaşşuku, onun {insanlarca} anlaşı
lamayan tesbihidir. Kainatın ikinci bir tesbihi daha vardır, ki o da Hakk'ın kainata 
zuhurunu kabul etmesidir. Kainatın üçüncü bir tesbihi daha vardır. Bu da halk is
miyle Hakk'da zuhur etmesidir. Esasen kainatm Allah'a tesbilileri çoktur. İlahi 
isimlerden her isme göre kainatın hususi tesbihleri vardır. İşte bu Cenab-ı Hakk'ı 
bir an içinde, tek bir dille sayısız tesbihatla tesbih etmesidir. Vücudun {varlığın} 
her bir ferdi Cenab-ı Hakk'la beraber tesbih halindedir. 

"Allah" isminin müştak olduğunu söyleyenler, bunu "iliih-nıe'lılh" kelimelerin
den çıkardılar. Cami'd {türememiş} olsaydı, çekimlenemeyeceğini söylediler ve 
şunu eklediler: "Bu ismin aslı, nıiibftda verilen 'ilah ' kelimesidir. Üzerine 'lam-ı tarif' 
eklenince 'el-ila/ı ' olmuştur. Çokça kullanılmasından ötürü ortadaki elif hazf olununca 
{kaldırılınca) 'Allah ' şeklini almıştır." Bu isim konusunda Arab dili alimlerinin pek 
çok sözü vardır. Biz teberrük için bu kadarla yetiniyoruz. (İnsan, I, 17) 

* Cenab-ı Hakk varlıkları yaratmadan evvel kendi zatında olup, mevcudatın 
{varlıkların) tamamı da, Hakk'ta faniydi. Ve Cenab-ı Hakk'ın, vücudla alakah hiç
bir zuhuru yoktu. İşte "kenz-i mahfi {gizli hazine)" dedikleri budur. Peygamberimiz 
.$ bu kenz-i mahfiden "ama" diye bahsetmiş, "Anıanın ne üzerinde ne de altında hava 
vardır" buyurmuştur. Çünkü "hakikatii 'l-hakayık {hak'ikatler Jıakikati)" kendi varlı
ğında {her şeyden mücerred ve münezzeh olup, } yükseklik ya da alçaklık gibi 
nisbetlerden hiçbiriyle vasıflanacak hususiyette değildir. O "yakılte-i beyza {beyaz 
yakut)" denilen şeydir. Yaküte-i beyza, Cenab-ı Hakk'ın, mahlukatı yaratmazdan 
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evvelki durumunu ifade eden kavram olup, sufıler buna hadisten delil getirirler. 
(İnsan, II, 58) 

* Şeyh Muhyiddm b. Arabi'ninks ibareleri de kaba niizırdır {Allah'tan başka 
viicib varlıklar kabul etme ya da O'nun, alemin kendisinden feyiz yoluyla sildır 
olmasına mecbur olduğu görüşüne meyl etmektedir) .  Kudret manasında felsefeci
lerle muviifık düşmektedir. Şu bakımdan {böyledir ) :  O, Kadir-i Mutlak için, bir şeyi 
terk etmenin mümkün olmasını doğru bulmaz. Aksine O'nun fiili yönünün lüzu
muna inanır. Aciiibdir ki Şeyh Hazretleri keşfi nazarda makbul şahsiyetler ara
sında görülmektedir, ancak kendisinin hakikat ehlinin görüşlerine aykırı olan pek 
çok ilmi de mevcuddur. Kendisinden pek çok hatalı ve isabetsiz görüş zuhur et
miştir. Fakat belki de keşfi hatasında miizurdur. Ictihiiddaki hatada olduğu gibi, 
keşfi hatadan dolayı kendisinden kınanma kalkmıştır. (Mektılbat, I, 265) 

* Rabb ismi Rahfnı isminden, Ralıinı ismi Ralıman isminden, Ralıman ismi Allalı 
isminden, Allah ismi ise Zıit'tan izinlidir {yetki alır). (Nefehat, 62) 

'ama ( � ) * Melekler, amadan yaratılmış olan akıllardır. Bu mertebeden ilk 

yaratılan ilahi kalemdir. Allah kalemi seçmiş, onu takdim etmiş ve bütün alemi ya
ratmak için kurulan dlvanda onu vazlfelendirmiş, maslahatlarına bakma işini ona 
vermiş ve bunu Allah' a yaklaşmak için teklif ettiği bir ibadet kılmıştır . . .  (Fütıllıiit, II, 
41 6) 

•• Anıii, bize göre ahadiyyet hazretidir {mertebesidir). Çünkü bunu O'ndan 
başka hiç kimse bilemez. O ise Celal perdesi içindedir. Denilmiştir ki, "O {amii} isim 
ve sıfatiarın kaynağı olan viilıidiyyet lıazretidir. Çünkü ama ince bir bulut tur. Bııl11 t ise 
gökle yer arasında bir perdedir. Bu nıertebe, alıadiyyet semtisı ile lıalki kesret arzı {yen;üzii
nün yaratılmış çokluğu} arasında bir perdedir." Hadis-i nebevi bunu desteklemez. 
Çünkü Hz. Peygamber'e $ "Halkı yarahnadan önce Rabb'inıiz neredeı;di?" diye so
rulunca, "Amiidaydı" şeklinde cevab vermiştir [İbn Kuteybe, 262]. 

Bu mertebe ilk taayyün ile taayyün eder. Çünkü orası kesret mahallidir, haki
katierin zuhur ve isimlere ait nisbetlerin mahallidir. Taayyün eden şeylerin hepsi 
mahhlktur. İlk olarak İlk Akıl zuhur etmiştir. Hz. Peygamber .$ "Allalı'ın yarattığı 
ilk şey kalenıdir" buyurmuştur. Öyleyse ilk yaratılan şey yaratılmadan önce ve hatta 
sonra bile arnada hiçbir şey yoktu. Bunun delili, bu görüşü kabUl eden kişinin bu 
mertebeyi "imklin mertebesi", "viicftb ve imkan hükümlerini birleştirme mertebesi" ve 
"insiinf hakikat" olarak adlandırmış olmasıdır. Bunların hepsinin yaratılmış olduğu 
bilinmektedir. Bu mertebede Hakk'ın halk sıfatlarıyla tecelli ettiği kabul edilir. 
Bunların hepsi, onun halk yaratılmadan önce bulunmamasını gerektirir. Aksi tak
dirde soruyu soranın cismani alemi yaratmakla kasd ettiği ne olabilir! Böylece ama, 
"berzalı-ı elimi {toplayıcı berzalı}" olarak isimlendirilen ilahi mertebe olur. Rabb'in 
mekanının sorulması da bu görüşü kuvvetlendirir. Şübhesiz ilahi mertebe 
rububiyyetin kaynağıdır. (Kaşani, 131; Ciinıi', 90) 
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* Hayal-i mutlaktan kasd edilen amadır. Bu mertebe, mutlak latif olan {hisse
dilebilir olmayan) Vacib-i Sübhanehu'yu kesif {hissedilebilir} hale getirir. Çünkü o, 
orada mümkün suretinde zuhur eder. Mutlak kesif olanı da, yani madfım ve 
mümkün olanı da latif kılar. Çünkü O, burada Vacib suretinde zuhur etmez. o 
vücuddan {varlıktan) başka bir şey değildir. Hayal-i mutlak, mutlak latif ile mutlak 
kesif arasındaki berzahtır. Ama olan munfasıl {ayrılmış) hayalin aslı Rahman'ın 
nefesidir. Çünkü nefes kesifleştiğinde ama zuhur eder. İşte bu, nefesin bizzat ken
disidir. Nefes, ilk şuura eklenen bir şey değildir. 

Hakk, Zat'ıyla ilmine taalluk etmeden önce tüm ilahi ve kevni {oluşa dair) ha
kikatler, ilminde ve aynında mertebeleri ayırd edilmeksizin O'nun Zat'ında giz
lenmişti. Ancak onlar orada ayırd edilmeye elverişli bir haldeydi. Bu elverişlilik, 
sıkıntı ve darlıkta taayyünün yokluğundan dolayı var olmuş ve Zati vahdette 
ayniarın helak ve yok olmasına hasredilmişti. Zat'ın aynı olan zati ilim, Zat'a dair 
tüm yönlere taalluk edince, kendi içinde gizli hakikat mertebeleri ayrıldı ve vah
dette gizli ve saklı olması sebebiyle onda bulunan sıkıntı ve darlık ortadan kalktı. 
Zat'a dair bu ilim, her şeyi genişleten vücudun aynı olan rahmet hükmünden 
başka bir şey değildir. Bu ilim, "ikmal etmek için Yemen tarafından gelen Ralıman 'ın 

nefesi" olarak tabir edilmiştir. Bu, saf vücuddan { varlıktani ibarettir. (Esfar, 130) 

* İlahi ve kevni hakikatler, Zati ilim alanında birbirinden ayrılınca ve bunların 
hepsi ilmin hakikati olunca, bu seçkin ilim, ayniara ve hariçte eşyanın vücudunun 
aynı olan, "ayan-ı sabite" olarak isimlendirilen Zati ilim alanında ayrılmış mertebe
lere taalluk eder. Bu ilim, kendisinde Allah'tan başka her şeyin suretinin dolup 
taştığı amadır. Bu bir manada kendine ait bir heyilla gibidir. İlk ilim Rahman'ın ne
fesidir. Çünkü o, gizli sıkıntılardan dolayı bulmuş olduğu gizli hakikatıerin ta 
kendisidir. O, Hakk'ın latif Zat'ından ayrılarak kesif hale gelince, alemin içinde 
bulduğu amadan ibaret olmuştur. (Esfiir, 131) 

* Ama, hakikatıerin öz hakikatinden ibarettir. Bu hakikat, Hakkıyyet { Hakk ol
mayla ya da Hakk'a ait sıfatlarla) ve halkıyyetle {halk olmayla ya da halka ait sıfat
larla) vasıflanamaz. Çünkü o sırf Zat'tan ibarettir, hiçbir mertebeye izafe edilemez. 
Hakkıyyet ve halkiyyete de nisbet edilemez. Onda bir izafet durumu olmayınca 
kendisine bir vasıf veya isim de verilmesi gerekmez . . .  

Ama, ahadiyyet isimin karşılığıdır. Ahadiyyette isiınierin ve sıfatıarın eriyip 
gittiği gibi, arnada da aynı şekilde olur. Orada hiçbir şeyin zuhuru yoktur. Aynı 
şekilde arnada hiçbir şey için bir tecelli ve zuhur düşünülemez. 

Ancak ama ile ahadiyyet arasındaki fark şudur: Ahadiyyet, Zat'ta Zat için, Zat 
Teala'nın gerektirdiğine göre hükmeder. Bu Zati Ahadi zuhürdur. Ama ise Zat'ın, 
mutlak ve genel olarak gerektirdiği şekilde ortaya koyduğu hükmüdür. Böyle 
olunca ondan yükseklik ve alçaklık şeklinde bir mana çıkarılamaz. Net1ce olarak 
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ama, zati amai butundur {görünmezliğe bürünen Zat'ın gizlilikleridir}. Böylelikle 
Ahadiyyet'e mukabil olur. Zat'ın Ahadiyyet konusundaki sırflığı tecelli, ama ko
nusundaki sırflığı ise istitar hükmüyledir. 

Yüce Allah kendi Zat'ındaki tecellinin istitarından {tecelli etmeksizin kendi 
kendisine gizli kalmaktan} ya da istitar h�Hindeyken kendisine tecelli etmekten 
(kendisine gizliyken sonradan kendi kendisine tecelli etmekten} münezzehdir. Bu 
durum, Zat' ının, tecelli ve istitar, butfın (batınhk, gizlilik} ve zuhur, şuun {iş, fiil ya 
da durum } ve nisbetler, itibar ve izafetler, isimler ve sıfatlar gibi konulardaki ikti
zasına göre olur, herhangi bir değişme ya da farklılaşma göstermez. (İnsan, I, 30) 

* Allah halkı yaratmadan önce yalnızca kendisi vardı. Mevcudat onda yok 
olup gitmiştir. Onun herhangi bir vücudda {varlıkta} zuhuru yokhır. İşte bu kenz-i 
malıfidir. Hz. Peygamber bunu üstünde ve altında hava olan "ama" diye ifade 
etmiştir. Çünkü hakikatler hakikatinin yönleri arasında, daha yüksek ve daha alçak 
ya da başka herhangi bir şey gibi, herhangi bir nisbete mahsus hiçbir yönü yoktur. 
İşte bu ednadır, yaküte-i beyzadır {beyaz yakuttur}. (İnsan, II, 58) 

{Ayrıca b k. hayal-i mutlak} 

'amed-i ma'nevi ( ı.? J:..A.o � ) * Amed-i milnevi {manevi direk} "Gömıekte oldu

ğımuz gökleri direksiz olarak yükseltti" [Ra'd, 13/2] ayetinde işaret edildiği gibi gök
leri tutan şeydir. Burada görülmeyen direkiere bir işaret vardır. Bu, alemin rfıhu, 
kalbi ve nefsidir. Bu da Allah' dan başka hiç kimsenin bilemeyeceği insan-ı ka milin 
hakikatidir. (Kaşani, 133; Cami', 90) 

'amel/a'mal ( J\��i 1 J� ) {a'mal fi'd-derecat; a'mal-i batın; a'mal-i birr; 

a'mal-i kulub; a'mal-i zahir; ehl-i tevbe; halk-ı hasen; menazil-i a'mal; 
mütehabbun; müznibun; sa'imun; zehab-ı diniküm} 

* Amiil {ameller} derece derecedir: Mevla'n olan Allah'a sevinç içinde kulluk et
men, sonra O'na Hizlı:nde bulunman, sonra şükür etmen, Allah'tan korkarak kulluk 
etmen gelir. Diğer arneller ise sabırla olur. (Adabı, 71) 

* Salih arnelierin tamamı gizli ve açık olmak üzere iki şekilde olur. Gizli olarak 
yaptığı arnellerde niyetini doğruHamayan kimse, açıktan yaptığı arnellerde niyetini 
doğrultınası uzak bir ihtimaldir. Açıktan işlediği arnellerde niyetini doğrultabilen 
kimse, gizli yaptığı arnellerde niyetini daha kolay düzeHir. Amel az veya çok olsun 
durum aynıdır. Az arnelde niyetini doğruHamayan kimsenin, çok arnelde niyetini 
doğrultınası uzak bir ihtimaldir. (Adiibı, 121) 

* Şu dört (büyük günah) kalbi arnellerle ilgilidir: Allah'a şirk koşmak, Allah'ın 
emirlerine isyanda ısrar etmek, Allah'ın rahmetinden ümid kesmek, Allah'ın 
mekrinden {kendini cezalandıracağından} emin olmak. (Küt, II, 148) 
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* Amel, gerekli olmayan şeyleri gidererek nefs müdmedesine bağlıdır. Şehvet
lere uymaya nisbet edildiğinde, mücahedenin faz'ileti ortaya çıkar. Gerekli olan 
şeyi elde etmeye nisbet edildiğinde arnelin mertebesi, kendisine şart koşulan şeyin 
şartı; hizmet edilenin hizmetkarı ve kişinin kendisi için istenen şeye nisbetle baş
kası için istenen şey mertebesindedir lamel şart koşulan şeye ulaşmak için bir şart, 
amaca ulaşmak için de vazgeçilemeyecek bir araçtır}. (Miziin, 32) 

* Anıelin amacının kötü sıfatları yok etmek ve nefsi kötü ahlaktan temizlemek 
olduğu üzerinde ittifak vardır. Ancak bu konuda ilim ve nazar ehliyle sufi yolla
rında fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Sufiler ilimleri tahSıl ve tedris etmeye, işlerin 
hakikatlerini araştırma konusunda müelliflerin yazdığı eserleri elde etmeye teşvik 
etmemişlerdir. Bilakis şunu söylemişlerdir: 

"Yol, kötü sıfatları yok etmek için miıct:ihedeye öncelik vermek, alakaları tamamen ko
parmak ve biitiin varlıgıyla Allah Teiilii'ya yönelmektir. Bu haszl olduğımda kişi rahmet/e 
feyzlenir, kendisine melekiitım sırrı açılır, hakikatler ziilıir olur. Onun için sadece tasfiyeıje 
{saflaşnıaya} istekli, sadık bir iriideıjle niyet salıibi olma, tanı bir susuzluk Jıiilinde ve kendi
sine rahmet cinsinden açılacak şeıjleri bekleyip gözetme Jıiilinden başka bir şeıJ kendisine ge
rekli değildir. Çünkü evliyil ve enbiyiiya işler kefolımmuş, onlar da nıiimkiin olan kemiiliita 
ulaşmakla rıllıen saadete ernıişlerdir. Onlar öğrenmeyle değil, dünya konusunda zülıd, tüm 
alilkalardan yüz çevimıe ve bütün varlzğzyla Allalı Teiilii 'ya yönelme yoluyla bunu elde et
mişlerdir." (Miziin, 34) 

* Dininizin elden gitmesi {zelıiib-z dinıkiimi dört şeyle olur: Birincisi, bildikleri
nizle amel etmemeniz; ikincisi, hakkında bilmediğiniz şeylerle amel etmeniz; üçün
cüsü, bilmediğiniz şeyleri öğrenmemeniz ve cahil kalmanız; dördüncüsü ise, 
insanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine mam olmanızdır. (Fet/ı, 24) 

* Seyr ltasavvuf yolunda yürümek} kalbin seyridir. Kurb !yakınlık}, sırlara 
yakınlıktır. Anıel, bedenle şeriatın sınırlarına riayet etmek ve Allah için O'nun kul
larına tevazuda bulunmak suretiyle manaların amelidir. Kendi nefsine değer vere
nin değeri yoktur. Arnellerini halka gösterenin arneli yoktur. Arneller kalabalıkla
rın olduğu yerlerde değil, kimsenin olmadığı yerlerde yapılır. Tabii farzlar bundan 
müstesnadır. Bunların mutlaka açık yapılması gerekir. (Fet/ı, 29) 

* Menazil-i iimiil lamellerin mertebeleri} :  Aslıab-ı sündüs lıuluk-z lıasen !güzel ah
lak} sahibi, ashab-ı reyhan oruç tutanlar, ashab-ı sürfu Allah'ı seven, Allah'ın da 
kendilerini sevdiği kimselerdir. Ashab-ı bekaya !ağlayanlar} ise giinahkarlardır. 
Aslıab-ı dıhka lgülenlere} gelince, bunlar da tevbe ehlidir. (Meşiirık, 77) 

* Zahiri !bedenle yapılan} arnellere nefs ve şeytan karışabilir. Batıni {kalbi} 
arnellere ise kesinlikle karışmaz. Çünkü batini arneller zahiri arnellere bağlı olma
dığı gibi zahiri arneller de batini arnellere bağlı değildir. Zahiri arneller yüce dağ
lara benzer. Çünkü zahiri arnellerde insani güzellikler mevcuddur. Nefs ve şeytan 
bunlara karışır. İzafetten !birine ait olmaktan, aidiyetten} uzak olmaz. Batıni amel
lerdeyse, izafet, fena ve sıfatsızlık yoktur. (Bıtğıje, 6) 
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* Anıel bedenin, niyet ise kalbin Allah uğrundaki gayretidir. (Bıığı;e, 22) 

* Bu yolun {tasavvuf yolunun inceliklerini bilen] öncülerine göre arneller üç 
kısımdır: Şeriat ameli, tarikat ameli, hakikat arneli veya {sen bunlara] İslam arneli, 
!man arneli, ihsfuı. arneli de diyebilirsin. İbadet ameli, ubudiyyet arneli, ubudet 
arneli de diyebilirsin. Bidayet ehlinin ameli, vasat ehlinin arneli, nihayet ehlinin 
arneli de diyebilirsin. Şeriat Allah'a kulluk etmen, tar!kat O'nu kasd etmen {ibadeti 
Allah için yapman], hakikat ise O'nu müşahede etmendir. (Ri/ıle, 28) 

* Amel bedenin, kalbin ve fikrin hareketidir. Amel, şeriate muvafık olursa 
"tliat", muhalif olursa "miisıyyet" olarak isimlendirilir. Bundan dolayı şeriatın za
hirleri, tarikatın batınları, haklkatin ise sırları ıslah için gerekli olduğu konusunda 
icma edilmiştir. (Ri/ıle, 132) 

'amid ( �ç. ) * Am'id yani muhibb [seven], Allah'a duyduğu sevgide sadık olan 

demektir. Dilcilere göre amid, "aşkın titrettiği kalb" demektir. (B11stiin, 30) 

{Ayrıca bk. muhibb] 

an ( ı:.ı T ) •• An her ne kadar zaman ise de, aslında geçmişle geleceğin sınırı dır. 

Tıpkı dairenin çevresinde başlangıç ve bitişini belirlemek için varsayılan nokta 
gibi. İşte ezel ve ebed iki tarafı {başlangıcı ve bitişi] olmayan zamandır. Evveli ve 
sonu yoktur, devamlıdır. O, şimdiki zamandır. Bu şimdi süreklidir. Alem bu şim
diki zamanın hükmünde devam eder. Allah'ın � alemdeki hükmü de zamanın 
hükmü içerisinde devam eder. Velhasıl geçmiş de, gelecek de hep şimdiki zaman 
hükmi.indedir. (FiiW/ıiit, III, 529) 

an-ı daim ( �\,) ,:,ı T )  * An-ı dtiinı [sürekli an) Ezel ile ebedi içine alan İlahi Haz

ret mertebesinin genişlemesidir. {Ezel ve ebedin] her ikisi de ezeldekilerin 
ebeddeki zaman parçalarına doğru zuhuru için şu anki vakit içindedir. Ezel ve 
ebedin bütün parçalarını içine almasıyla ezel, ebed ve içinde bulunulan an birleşir. 
Bunun için ona "zamanın biitını" veya "zamanın aslı" denir. Çünkü zamanın parçası 
olan fuı.'lar, onun {zamanın ) üzerindeki nakışlar ve hüküm ve suretlerinin zuhür 
ettiği değişikliklerdir. O aslında her zaman kendi hali içinde vardır, sabittir, ve de
ğişmezdir. [Bul hazrete indiyet nisbet edilebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz ;$ 
şöyle buyurmuştur: "Rabb 'in indinde {katında} sabalı ve akşam yoktm." [k. y.)  (Kaşani, 
32; Ctimi', 28, 76) 

'anka' ( s:.� ) * Anka, Allah'ın alemin cesedierini kendisinde kendisiyle açtığı 

havadır. (Istıltilı, 537) 

* An/ca, lıeyuliidan kinayedir. Çünkü o da anka gibi görülmez, ancak suretle 
birlikte buhınur. O düşünülebilir bir varlıktır. Bütün cisimler arasında müşterek 
olan mutlak heyüla, "unsur-i iizam {en biiyük unsıır}" olarak isimlendirilir. (Kaşanl, 
133; Ciimi', 90) 
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'anka'-yı muğrib ( y _;M �ll:� )  * Anka-yı nııığrib mefhfımu {kavramı}, ıstıHl.hta 

{terim olarak} "akıl ve fikirlere gariblik veren şeıf demektir. Büyüklüğünden dolayı 
benzeri mevcfıd olmayan husfısi bir hey' et üzerine nakşedilerek var olmuştur. Bu 
isim kendi başına bu hüküm üzerinde değildir. Sanki o, yok olmasın diye 
vücfıddaki {varlıktaki} mertebesini korumak için, düşünülebilir mananın üzerine, 
bu manaya göre ancak bütün olarak konulmuş gibidir. Böylece sen O'nun 
Zat'ındaki vücudu bu hükümle olan şey sanırsın. Bu onun ismini tanımanın bir 
yoludur. Fikir onun manasını kavramaya bu yolla ulaşır. 

Sen sözün çoğunu bırak, tomurcuklar arasındaki gülü derıneye çalış. Anka-yı 
muğrib gerçekte, halkta {yaratılış aleminde}, Allah Teaiii'nın isminin zıddıdır. 
Anka-yı muğrib ismi kendi zatında sırf aderndir {saf yokluktur} . Tıpkı Allah ismi
nin sırf vücfıd {saf varlık} olduğu gibi. Bu durumda anka, müsemmaya {isimlendi
rilen şeye} varmanın ancak isimle mümkün olabilmesi itibariyle Allah ismine kar
şılık gelir. Bu durumda o, yani anka-yı muğrib bu ltibarla mevcfıddur. Hakk 

Sübhanehfı ve Teala Hazretleri'nin tanınabilmesi için de isim ve sıfatiardan başka 
bir yol yoktur. Her isim ve sıfat, bu {Allah} ismi altındadır. İsim ve sıfatları vasıta 
olmadan O'na ulaşmak mümkün değildir. Bundan da anlaşılacağı gibi, Allah'a 
ulaşmak için bu ismin {Allah isminin} yolundan başka hiçbir yol yoktur. (insan, I, 
16) 

'ar-ı azim/ınakt-ı kebir ( pe� c..Q.o 1 �l::ı� }� ) * Ar-ı azinı {büyük ayıp} ve nıakt-ı 

kebir {ağır vebal}, ya yapmadığı bir şeyi söylemekle ya da olmayan bir şeyi vaad 
etinekle ahde aykırı davranmaktır. Allah şöyle buyurur: "Yapnıayacağınız şeyleri 
söylemeniz Allalı katında bityük bir vebiildir" [Saff, 61/3]  "İnsanlara iyiliği enıredzyor, 
Kitiib'z okuduğunuz lı/ilde kendinizi unutuyorsunuz. Hiç düşünmüyor nıusımuz! ." [Ba
kara, 2/44] "Hiç düşünmüyor musunuz!" sözüyle onların bilgisizliklerinin ortaya 
konmasında, büyük bir ayıp {ya da ayıplarnal vardır. (Kaşani, 107; Ciimi', 89) 

a'raf ( JIJ&-i ) * Ariifmatla, yani Hakk'ı her şeyde, o şeyi O'nun mazharı {zuhfır 

yeri, zuhfır ettiği yer} olarak bütün sıfatlarıyla tecelli eder bir halde müşahede etıne 
makamıdır. Bu makam, her tarafı seyretme makamı dır. Allah Teala: "Ariif üzerinde 
herkesi sinıli/arından tanıyan adamlar vardır." [Arat, 7/46] buyurmuştur. Hz. Peygam
ber ise "Her fiyetin zahiri, biihnı, haddi ve nıatla'ı vardır" buyurmuştur [Heysemi, VII, 
152] .  (Kaşani, 30; Cami', 76) 

'araz/a'raz ( ı..f''J�i 1 ı,}' J� ) {bk. cevher/cevahir-'araz/a'raz} 

'arif/'ariffın ( w  Ji Jl� 1 J Jl� ) {'alamet-i arif; 'arif-i billah; ma'sfım} 

* Abi d, O'na {Hakk'a }  hal ile, arif ise hal içinde ibadet eder. (Şatahfit, 79, 177) 
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* Arifin en aşağı {en basit) sıfatı üzerinde Hakk'ın sıfatlarının ve rububiyyet 
cinsinin cereyan etınesidir. (Şatahiit, 1 12) 

* Arif sürekli bilir, Arif m arifetlerde boğulup gidene kadar m arifetler de bilinir. 
Böylece arif, {hakiki) Arif {olan Hakkl hakkında konuşur ve arifte marifet kalmaz. 
(Şatahiit, 1 13) 

* Arif, hiçbir şeyle sevinmez ve hiçbir şeyden korkmaz . . . (Şatalıiit, 122, 130) Arif 
Rabb'ini, alim ise nefsini düşünür. (Şatahiit, 130) 

* Ebu Yezid'e {Bistami'yel "Arifin alanıeti nedir?" diye sorulunca şu karşılığı 
vermiştir: "(O'nun} zikrinden bıkmamak, hakkından usanmamak ve O'ndan başkasıyla 
ünsiyet kımnanıak . . .  " (Şatalıiit, 164, 177) 

* Bir başka sefer şöyle demiştir: "Allalı kullarına emir ve yasaklar venniştir. Onlar 

da bunlara itaat etmiştir. Onları elbiselerinden soynıuş, onlar da O'ndan gelen elbiseyle ye
tinnıişlerdir. Ben Allalı 'tan sadece Allalı 'ı isterim."  (Şatalıiit, 164) 

•• Ebu Yezid'e iirifin derecesi sorulduğunda şöyle demiştir: "Orada hiçbir bir de
rece yoktur. Bilakis iirifin elde ettiği en yüksek fayda milrifetinin varlığıdır." (Şatalıiit, 1 77) 

* Arifin düşüncesi kendisine ümid verir. Zahidin düşüncesi ise onu yiyip biti
rir. (Şatalıiit, 179) 

* Arif, kendi hallerine şiddetle esen rüzgarın yetişemediği ve aniden düşen bir 
yıldırımın ulaşamadığı kişidir. Hiç kimse onu tarif edemez. Her vakitte Allah'ın 
iyilik, lütuf, keramet, azarnet ve rahmeti onun sırrı {gönlü) etrafında dönüp dola
şır. Göz aşıp kapayıncaya kadar geçen en küçük bir an bile, Allah'ın üzerindeki 
lütfunu kesintiye uğratmaz. O Allah için ariftir. Nefsi Allah katındadır. O, nefsinin 
kötü ahlak ve kusurlarını inkar etmekle arif değildir. Onun söz ve fiilierinde bir 
hikmet vardır. Bunların hepsi kendisine ancak O'nun {Hakk'ınl fazilet ve lütuf de
nizinden verilmiştir. (Beyan, 86) 

* Ebu Türab Nahşebi'ye'" iirifın sıfatı sorulunca şöyle demiştir: "O öyle bir kişidir 
ki, hiçbir şey onu bulandmnaz, her şeı; onunla saflaşır." (Lımıa', 56) 

* Şibli'ye [Hasan b. Ali b. Yezdanyar'a (Ta'arruf)] "Arif ne zaman Hakk'ın nıazlıarı 
olur?" diye sorulunca şu karşılığı vermiştir: "Şalıid (miirifetin ilk tecelli/eri} ortaya çı
kınca, şeviilıid (halka ait görüntüler} fiini olur, hisler gider, idrilk kaybolur . . .  " (Lımıa', 57; 
Ta'arruf, 104) "Bu durunzun başlangıcı ve sonu nasıldır?" diye sorulunca da şöyle de
miştir: "Başlangıcı O'nun nıiirifeti, sonu tevhfdidir." Yine şöyle demiştir: "Şunlar mari
fetin alanıetleri arasındadır: Kişinin kendini (iliilıf} izzetin kabzasında (avucımda} görmesi 
ve üzerinde ( iliilıl} kudreti n tasarruflarının gerçekleşmesi. Milrifetin alanıeti nıehabbettir. 

Zira O'nu tanıyan {mutlaka} O'nu sever." (Luma ', 57) 

* Zünnunrı' şöyle demiştir: "Arifin alanıeti üçtür: Mfirifetinin nuru, verilının nu

runu söndürmez; ziihiıf hükümlere aykırı bir ilm-i batına bağlanmaz ve Allalı 'ın kendisine 
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verdiği nimet ve keriinıetler onu Allalı'ın haranı kıldığı şeylerin perdelerini parçalamaya 
sevketnıez." (Luına', 61; 'Avarif 317) 

* Mü'min Allah'ın nfıruyla bakar; arif Allah'la bakar. Mü'minin bir kalbi var
dır; arifin kalbi yoktur. Mü'minin kalbi zikirle mutmain olur; arifin kalbi Allah'tan 
başkasıyla mutmain olmaz. (Luma', 63) 

* Arifler üç sınıftır: Onların bir sınıfı nefsi olmayan kimselerdir. İkinci sınıfı 
veedin kendilerini Hakk'ın bütünüyle hükmettiği bir hale teşvik ettiği insanlardır. 
Üçüncü sınıf, adet ve alışkanlıkları yok olan kimselerdir. Hakk'ın inayetiyle onla
rın nazarında konuşmak, susmak ve bunların dışındaki şeyler eşittir. Sussalar Al
lah için susarlar, konuşsalar Allah'tan konuşurlar. (Luma', 420) 

* Zünnfın' a "Arifin yükseldiği ilk derece hangisidir?" diye sorulunca şöyle demiş
tir: "Önce talıayyiir {hayret}, sonra iftikar {Allah 'a muhtaç olma}, sonra ittisal, sonra 
{yine} talzayı;iir." İlk hayret, kulun fiilierinin Allah ile gerçekleşmesi ve Allah'ın 
kulu nezdindeki nimetleri ile ilgilidir. Bu durumda kul kendi şükrünü O'nun ni
metirıe denk kabUl etmez. Halbuki bu nimetiere şükürle karşılık vermesi gerekti
ğini bilir. Kul Rabb'ine şükrederse, bu da {O'ndan gelen} bir nimettir ve {bu du
rumda} şükre de şükretmek gerekir. Kul, değersiz ve küçük gördüğü fiilierini ni
metin karşılığı olmaya layık görmez. Fakat şükrü de terkedilmesi caiz olmayan bir 
vazife olarak görür. (Ta'arrııf 105) 

* Paris şöyle der: "Arifin ilmi hô.lidir; hareketleri galebedir, (yani bilgisiyle anıeli ara

sında kopukluk yoktur, hareketleri de iradi değil, mecburidir)." Cüneyd' eks arifin kim ol
duğu sorulduğunda şöyle cevab vermiştir: "Suyun rengi kabının rengidir." Bununla 
şunu kasd etmiştir: Arif, her halinde olması gerektiği en iyi hal {ve hareket} içinde 
olur. Bu sebeble hali {sürekli} değişir. Bu yüzden "0, ibnu'l-vakt'tır {vaktinin oğlu
dur, vaktinin gerektirdiği işi yapar}" denilmiştir. 

Zünnun'a "Arif kimdir?" diye sorulunca "Burada idi, şimdi gitti" demiştir. Yani 
arifi iki vakitte bir hal içinde göremezsin. Çünkü onu sevk ve idare eden başkası
dır. (Ta'arrııf 106) 

* Arifbütün gayretini Allah için harcayan, sahib olduğu marifet kendisinde Al
lah' ın bir lütfu olarak gerçekleşen, her şeyi terkederek Allah'a dönmesi isabetli 
olan kişidir. (Ta'arruf, 106) 

* Ariflerin dünya hayatlarında, başkalarından farklı olarak kendilerine mahsus 
m akam ve dereceleri vardır. Sanki onlar bedenlerindeki örtüler içirıde gibidirler. O 
örtüleri Alim-i Kuds {olan Allah} için soyup çıkardılar. Onların bu örtüler içinde 
gizli halleri vardır. Yine kabUl etmeyenlerin münker saydığı, tanıyanların ise mü
him kabul ettiği zahiri halleri de vardır. (İşarat, IV, 47) 

* Hakk'ın nurlarının sürekli olarak içine doğması için fikriyle Mukaddes Cebe
rut' a { yücelikler alemin e} yönelen kimse "arif' adıyla bilinir. (İşarat, IV, 58) 
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* Arif olmayan kişiye göre zühd herhangi bir rnuarneledir. Sanki o dünya rnetaı 
karşılığında ahiret metaını satın almıştır. Arife göreyse zühd, sırrını Hakk'tan alı
koyan herhangi bir şeyden arınmak, kendini Hakk'tan başka her şeyden büyük 
görmektir . . .  

. . .  Arif olmayana göre ibadet, herhangi bir rnuarneledir. Sanki o dünyada arnel 
etmiş, ücretini de ahirette alacaktır. Arife göre ibadet, düşüncelerini, netsin hayali 
ve vehrni kuvvetlerini aldanış yönünden Hakk'ın yönüne çevirerek bunları {Hakk 
yoluna} çekecek bir riyazettir. Bu durum sırrın {gönlün} batınla salim olmasına dö
nüşür. Hakk tecelli etmek istediği zaman artık bir {iç) çekişme söz konusu olmaz. 
Sırr, yükselen doğuşlada saf hale gelir. Ardından bu durum sabit bir rneleke haline 
gelir. Sırr her istediğinde gayret sarf etmeksizin, bilakis bir şevkle Hakk'ın nuruna 
rnuttali olur. Böylece mukaddes yola tarnarniyle girmiş olur. (İşfiriit, IV, 59) 

* Arif ilk hakkı ister, ondan başka bir şeyi istemez. Onun irfanına hiçbir şey 
te'sir edemez. O, sadece O'na ibadet eder. Zira ibadete la.yık olan O'dur. Çünkü 
ibadet, {cenneti} isternek ya da {cehennemden) korkmak değil, O'na ait olan şerefli 
bir nisbettir. {Cennet isteği ve cehennem korkusu} olsa bile, istenen Allah için iste
nir, korkulandan da Allah için korkulur. İşte bu davet sahibidir. Arzu edilen de 
budur. (İşfirfit, IV, 68) 

* Arifin, şübheli rneşguliyetleri bir yana vesvese ihtimali olmayan halleri de 
vardır. Bunlar, vuslattan önce nefsincieki veya sırrının hareketindeki perde kendi
sine ihsan edildiğinde sırrıyla {gönlüylel Hakk'a olan hasret vakitleridir. Vuslat 
esnasında ya sadece Hakk'la meşguldur ya da kuvvet açısından her iki taraf için de 
genişlik vardır. Bu halden ayrılırken kerarnet libası içinde olur. İşte bu Allah'ın en 
neşeli rnahlfıkudur. (İşiirfit, IV, 102) 

* Arif tecessüs etmez ve araştırrnaz. Münkeri gördüğünde öfke, rnerharnetin çı
kıp gitmesi gibi onun aklını başından almaz. O, kaderde Allah'ın sırrını görür. iyi
liği ernrettiğinde yumuşaklıkla ernreder. Kendisinde ayıplayan kişinin kabalığı 
bulunmaz. Iyilik konusunda ileri gittiğinde, iyilik ehli olmayan niceleri onu kıska
nır. (İşiirfit, IV, 104) 

* Arif cesurdur. Nasıl olmasın ki! O, ölüm korkusundan kurtıılrnuştur. Cömert
tir. Nasıl olmasın ki! Batılın sevgisinden kurtıılmuştıır o. Hataları affeder. Nasıl 
olmasın ki! Onun zatı hataları işleyen şahsın zatından daha büyüktür. Kinleri 
unutur. Nasıl olmasın ki! Onun dili Hakk'la rneşguldur. (İşfiriit, IV, 106) 

* Arif, bazen kendisiyle O'na döniilen konuda hata eder. Böylece her şeyden 
gafil olur. Bu durumda, mükellef olmayan kimselerin hükmünde olur. Nasıl olma
sın ki! Teklif, aklettiği şeyin durumunu düşünen ve düşünrnezse hata işleyen kirn
seler içindir. (İşfirat, IV, 109) 



'arif/' arifôn 1 1 7  

* Nasd\bazi şöyle demiştir: "Zfilıid dünyfida garibdir, Allalı Tefilfi hakkında irftin sa

hibi olan firiJ ise fihirette de gmfbdir." . . .  

. . . Seri demiştir ki: "Zfilıid nefsiyle meşgul olmadığı zaman hayatı güzelleşmez. Arif 

ise, bilakis {Rabb'ini bırakıp} nefsiyle meşgul olduğımda hayatı giizelleşnıez." . . .  

. . . Yahya b. Muaz'ın şöyle bir sözü vardır: "Zfihid {sürekli Allalı'ın eeltil i tecellile
ri ne, azabına ve Allalı korkusuna vurgu yaparak} senin burnıına sirke ve hardal çektirir, 
firiJ ise {sürekli Allah 'ın cemfilf tecellflainden, nimetlerinden ve Allalı sevgisinden söz ede
rek} sana ıııisk ve anber koklatır." (Kuşeyrl, 61) 

* Ebu Yezld'e [Bistami) firifın kim olduğu sorulunca şöyle cevab vermiştir: 
"Arif, uyku ve uyanıklık lıfilinde Allalı 'tan başkasını görnıeı;en, Allah 'tan başkasına mu
vafakat etmeyen ve Allalı'tan başkasını diişiinıneı;en kimsedir." (Kuşeyri, 157) 

* Arifler, hakikat semasına yükseldikten sonra vucudu [varlığı) sadece Vahid-i 
Hakk {Gerçek Bir) gördükleri hususunda ittifak etmişlerdir. Ancak onlar içinde bu 
hale irfani ve ilmi olarak sahib olan kimseler vardır. 

Yine onlar içinde bu hali bir zevk hali olarak yaşayanlar bulunur. Bunların na
zarında kesret [çokluk) tamamen yok olmuş ve bunlar ferdaniyet-i mahza {mutlak 
tekliğel gark olmuşlardır. Bu noktada akılları tamamen işlemez hale gelmiş, ken
dileri hayrete düşmüşlerdir. Burada Allah'tan başkasını, hatta kendilerini bile ha
tırlayacakları bir yer kalmamıştır. Onlara göre Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. 
Onlar sekr haline düşmüşler {manen sarhoş olmuşlar), akıllarının gücü O'ndan 
başkasını reddetmiştir. Onlardan biri "Ene'l-Hakk {Ben Hakk'ım}", bir diğeri 
"Siiblıii.nl ma fizamii şanl {Kendimi tesbi/ı ederim, benim şfinını ne yiicedir!}", bir başkası 
"Mfi fi ciibbetf sivallalı {Ciibbenıin altında Allalı'tan başkası yoktur}" demiştir. 

Sekr halinde aşıkların söylediği sözler gizlenmiş, hikaye edilmemiştir. Onlar 
sekr halinden çıkınca ve Allah'ın yeryüzündeki ölçüsü olan aklın sultasına geri dö
nünce, bunun hakiki ittihad olmadığını, bilakis ittihada benzediğini anlamışlardır. 
Aşıkların, aşklarının doruk noktasında söyledikleri "Ben sevdiğim kinıseyim, sevdi
ğim kimse de benim" gibi sözler böyledir. Şu örnek bundan uzak değildir: İnsan an
sızın bir aynayla karşılaşır, ona bakıp da sadece aynayı görür [ilk anda aynadaki 
kendi suretini görmez), böylece gerçekte aynanın kendisi olan gördüğü süretin, 
kendisiyle birleştiğini sanır. (Mişkat, 59) 

* Mi.i'min dünyada, zahid ahirette, arif ise Mevla'dan başka her şeyde garibdir. 
(Fet/ı, 142) 

* Cahil, baş gözüyle bakar. Akıllı insan akıl gözüyle bakar. Arif, kalb gözüyle 
değerini aniayarak ve bilerek bakar. Halk onu tutkuları sebebiyle {arif onların tılt
kularına uymadığı için) bir kenara bırakır. Böylece onun hakkında bilgi sahibi 
olamazlar. Oysa onun nazarında Hakk'tan başka bir şey kalmamıştır {halk bunu 
anlayamaz). O zaman Allah şöyle buyurur: "0, Evvel'dir, Alıir'dir, Zalıir'dir, Bii-
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tın 'dır." [Hadid, 57/3] Hakk onun zahiri, batını, evveli, ahiri, sureti ve manası olur. 
Onun yanında O'ndan başkası bulunmaz. Bu durumda onun mehabbeti dünya ve 
ahirette her halde iken O'na muvafakatla devam eder. O'nun rızasını ve O'ndan 
başkasının ise öfkesini tercih eder. Kınayan herhangi bir kişinin kınamasına aldınş 
etmez. Bazılarının dediği gibi, Allah'ın rahmeti onadır. Allah'ın halk üzerinde 
hakkı vardır, fakat halkın Allah üzerinde hakkı olamaz. (Feth, 181)  

* Arif, mü'minin aksinedir. Zira onun hüznü kalbinde, sevinci yüzündedir. O 
kapıda bekler durur. KabUl mü, yoksa red mi edileceğini yahut kapının kendisine 
açılıp açılmayacağını, gafletinin devam edip etmeyeceğini bilmez. 

Nefsini bilen kimse tüm hallerinde mü'minin aksinedir. Mü'min hal sahibidir. 
Hal ise değişir. Arif makam sahibidir. Makam ise sabittir. 

Mü'min, halinin değişmesinden ve imanının kaybolmasından korkar. Onun 
daima hüznü kalbinde; sevinci hüznüyle birlikte yüzündedir. Onunla konuşursun, 
yüzünde tebessüm vardır, ama kalbi hüzünle parçalanmıştır. Arifin hüznü yüzi.in
dedir, çünkü o, Resulullah'ın � naibi olarak halkı sakındırırken, onlara iyiliği 
emredip kötülükten alıkoyarken halka sakınma aşılar. (Feth, 185) 

* Mü'minin Imanı kuvvetlendiğinde "nıukin {yakın ya da kesin zmiin siihibi}"; ya
kmi kuvvetlendiğinde "iirif'; marifeti kuvvetlendiğinde "dlim"; ilmi kuvvetlendi
ğinde "nzulıibb"; mehabbeti kuvvetlendiğinde de "nıalıbıib" olarak adlandırılır. 
Onun bu durumları sağlamlaştığında Allah onu hükmünün, ilminin, öncekilerle 
sonrakilerin bilgisinin, emrinin ve kaderinin sularına muttall kılar. Böylece kul, 
O'na yaklaşması sebebiyle "nıukarreb", "gani", "müste'nis" olarak isimlendirilir. 
Bunlar onun havsalası ölçüsünde gerçekleşir. Ona kalb kuvveti ve genişliği olarak 
verilen şey Rabb'iyle kaim olup, onun kalbi halkın dışındadır [0, kalben halkla de
ğil, Hakk'ladır) .  (Fet/ı, 190) 

* Mürldler, amelle, mutavassıt olanlar [tasavvuf yolunda belirli bir yere kadar 
ilerleyenler] edeble, arifler ise himmetle üstün olurlar. Şöyle denilmiştir: "Himnıet, 
seni nefsinden alıp yüce talebiere götüren şeydir. Herkesin değeri lıimınetidir {kişinin him
ıneti onun değerini gösterir}. "  (Adiib2, 18) 

* Ebu Said Harraz şöyle demiştir: "Arifin tedbzri, Hnkk'ın tedbfrinde fiinf olur. İlii/ız 
feti/ılere vcikıf olan Allalı'a viikıf olur, O'na nazar eder." ( 'Avdrif, 95) 

* Zünnıln şöyle demiştir: "Arifin alanıeti iiçtiir: Milrifetinin nilrıı, verilının m/runu 
söndürmez; ziilıiri lıiikümlerle çelişen bir ilm-i biitma bağlanınaz ve Allalı 'ın kendisine ver
diği nimet ve kerfinıetler onu Allalı 'ın haranı kıldığı şeylerin perdelerini parçalanıaya 
sevketmez." Nihayat ehli (müntehiler/tasavvuf yolunun derinliklerine dalanlar], 
kendilerine lütfedilen nimetler çoğaldıkça ubudiyyetlerini artıran kimselerdir. 
Dünyalıkları arttıkça kurbiyetleri de artar. Mevki ve makamları yükseldikçe tevazü 
ve itaatkarlıkları da artar. ( 'Aviirif, 317) 
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* Arif, Allah'ın Zat'ına şahid kıldığı kimsedir. Haller omın üzerinde zuhCır 
eder. Marifet ise onun bu halidir. (Istıldlı, 539) 

·� Ne masıimum ne iisım 
Talih/i bir burçta doğduğunda güneş 
Miisılm olaydım eğer 
arif olur nıuydum hiç 
Çok iyi bilirim onu 
bana iyiliklerini 
Ne varsa Kitiib 'da eksik kalan 
haber vermek için nasıl geldiyse 
ihsiınlar ederek bağışladığını 

günalıını o Mustafa'nın 
öyle bilirim 

(Dlviin, 282) 

·� Arif, Allah'ın Zat'ı, sıfatları, isimleri ve fiillerine şahid kıldığı kimsedir. Mari
fet de şuhuddan {bu şehadetten) ortaya çıkan bir haldir. (Kaşani, 106; Ciimi', 89) 

* Yok gam u endişe-yi sıld u ziyan 
Yok hayiil-i binzetil-i in ii iin 

H iil-i ii rif böyledir bidiir iken 
Hakk buyurdu lıünı ruhidün dinle sen 

Dlde-pılş-i Iziil-i dünya dem be dem 
Dest-i takllb-i Hiidii'da çün kalem 

Kiitibi vakt-i mkanıda gönneyen 
Zann ider sebt-i lıurılfu hameden 

Şemmedir bu lıiil-i ariften ıyfm 
Halk olurlar lıiib-ı hissiden nilıiin 

Rülılar eyler iken geşt-i vatan 
Anda rılh asıldedir bunda beden 

Her biri iisüde-i hırs u lıisiis 
Miirg-veş aziide-i diim ii kafes 

Bir safir ile olurlar bend-i diinı 
Yine kayd-ı iib u diineneng ii niinı 

Subh-dem çiin deyre eyler feyz-i nılr 
Herkes-i zerrin-i çerh eyler zıılıılr 

Fiiliku 'l-ısbiilı Isriifil-viir 
Cümleyi sılretde eıJler cilve-dar 
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Yine erviilı-ı basite ser be ser 
Merkeb-i cisnıe rücu vii avd ider 

'arifl'arifUn 

Esb-i dina zin degildir çün nıuttasıl 
Sırr-ı "en- Nevınü e/ıu'l-nıevt" oldu bil 

(Mesnev'iı, I, 17) 

* Uykuda ne gam, ne kazanmak, ne de kaybehnek endişesi vardır. Ne de şu
nun bunun hayali vardır. 

Arif olan zatın hali uyanık iken de böyledir. Yani arif olan uyanık iken de dün
yaya karşı uykudadır. 

Cenab-ı Hakk, Ashab-ı Kehf hakkında da "Onlar uykuda idiler. " [Kehf, 18/18] 
tabirini kullanmıştır. "Bu nasıl olur?" deme! 

Onlar gece gündüz dünya hallerine karşı uykuya dalmışlardır, onlar Cenab-ı 
Hakk'ın elinde evirip çevirdiği kalem kesilmişlerdir. 

Yazı yazan eli göremeyen kişi, kalemin hareket ettiğini görür de, yazma işini 
kalemden bilir. (Mesnev'iı, I, 53) 

* Halkın his uykusuna, tabii uykuya dalarak, hiç değilse uyuduğu zaman bu 
aleme gözünü kapasın da dünya hırsından kurtulsun diye Allah, ariflerin halinden 
misaller vermiş, örnekler göstermiştir. 

Halkın canları, nedeni, niçini olmayan bir sahraya, "rü/ılar d/emine" gider. 
Ruhları ruhlar aleminde, bedenleri de yattıkları yerde İstirahat eder. 

Sonra, ilahi bir işaretle bütün rUhları tekrar ten tuzaklarına getirir, onları iyi ve 
adil insan olmaya davet eder. 

Vakta ki seherin nuru görünür, felek akbabası altın kanatlarını çırpar, sabah 
olur, güneş doğar. 

Sabahın yaratıcısı olan Allah, Israfil gibi bütün rühları alır o ülkeden, rUhlar 
�Heminden şu görünen aleme, suret alemine getirir. 

Etrafa dağılmış, yayılmış olan rühları ten ile, cesed ile bağlar. Böylece bedenleri 
tekrar rühlara hamile yapar, gebe bırakır. 

Geceleri insanlar uykuya dalınca can atlarının beden eğerlerini soyar alır. 
"Uyku öliimiin kardeşidir" [Aclı1n1, II, 329] hadisinin sırrı budur. (Not: Şarihlere 
göre, geceleri, beden eğerinden kurtulan can atının sabah olunca tene geri gelme
sini sağlayan uzun ip bir semboldür. Bu uzun ipin vazifesini tende kalan hayvanı 
ruh görür. Hz. Ali Efendimizinkv; "Rıilılar, bir şua vası tasıyla bedeniere bağlı kalırlar" 

sözü bu konuya ışık tutmaktadır. Şefik Can) (Mes11evlı, I, 54) 
* Marifet sözlük te ilim !bilgi) demektir. ilmi şöyle tarif ederler: "Mdlıimu old11,�u 
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gibi tanımaktır." O halde her ilim bir marifet, her marifet de bir ilimdir. Dolayısıyla 
her Allah'ı bilen arif her Allah'ı tanıyan da alimdir. Ancak marifet, ilmin aksine 
kendi lafzıyla Allah'a müteaddldir {geçişlidir/ilimden farklı olarak marifet Allah'ı 
hedefler, kelime olarak ilim Allah'ı tanıma hususunda kullanılmaz, ama marifet 
kullanılır) .  (Ravza, 417) 

·� Sufilere göre marifet, Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyan, sonra davranışla
rında Allah' ı tasdik eden, sonra kötü ahlaktan temizlenen, sonra kapıda uzun uzun 
bekleyen kimsenin vasfıdır. Böyle bir kimse kalbiyle itikafına devam eder. Güzel 
yönelişiyle birlikte nasibini Allah'tan bekler. Tüm hallerinde Allah'ı tasdik eder. 
Nefsinin vesveselerini keser, bitirir. Kalbine Allah'tan başkasına çağıran bir düşün
ceyi koymaz. Kişi, halka yabancılaştığında, nefsinin afetlerinden uzaklaştığında, 
mekan ve mülahazalarını pırıl pırıl yaptığında, sırrında münacatını Allah'la bir
likte yaptığında, her an O'na rücuu gerçekleştirdiğinde, Hakk'ın, malik olduğu 
kader tasarruflarındaki sırlarını anlatan ilhamına mazhar olduğunda "arif'; hiili de 
"nınrifet" olarak isimlendirilir. (Ravza, 418) 

* Cüneyd şöyle der: "Arif kendisi sustuğıt lıdlde Hakk'ın onun sırrı hakkında konuş
tuğu kimsedir." Ruveym-i Bağdadi şöyle der: " Arifbir aynadır. Mevln'sı baktığında ona 
tecelll eder." Şibli şöyle der: "Halkın Jıiilleri vardır. Arifin ise Jıali yoktur. Zira onun şekil 
ve izleri silinmiştir. Onun hiiviyeti başkasının {Hakk'ın} lıiiviyetiyle fiini olmuştur. İz/eri 
başkasının {Hakk'ın} izlerinde kaybolnıuştur." (Ravza, 423) 

·� Arif olmayanın riyazet yapmaktaki maksadı, arneline karşılık ahirette ücret 
almaktır. A.rijin maksadı ise, bedeni kuvvetlerin nefsin {rUhun) istediği emre 
münasib olmasıdır. Bu da Allah'ta istiğraktır. {Bu hal) nefsin kuvvetlerinin nefsin 
{ruhun) emrine girmesi içindir. O zaman {istiğrak gerçekleştiği zaman) kişinin fiil
Ieri o nefse muh�Uif olmaz . . .  

Arif, ilk hakkı ister, ondan başka bir şeyi istemez. Onun irfanına hiçbir şey 
te'sir edemez. O, sadece O'na ibadet eder. Zira ibadete layık olan O'dur. Çünkü 
ibadet, {cenneti) isternek ya da {cehennemden) korkmak değil, O'na ait olan şerefli 
bir nisbettir. {Cennet isteği ve cehennem korkusu) olsa bile, istenen Allah için iste
nir, korkulandan da Allah için korkulur. İşte bu davet sahibidir. Arzu edilen de 
budur. (Ravza, 426) 

* Ariflll üç mertebesi vardır: Birincisi, masİvadan dönmek ve perdeleri ortadan 
kaldırmaktır. Bu halde olana "znlıid" denir. Hakk'ı halktan saklı tutan üç çeşit 
perde vardır: Küfür perdesi imanı, dünya perdesi ahireti perdeler. {Bu durumda 
kişi) mü'min olsa bile ahireti di.inyasıyla örtülüdür. Dünya işinde çalışkan, ahiret 
işinde mi.itevekkil olur. Bu, ehl-i cennetin avaınının perdesidir. Onlar nimet vereni 

unutup O'nun nimetleriyle meşgul olurlar. "O giin cennetlikler gerçekten nimetler 
içinde safii siirerler." [Yasin, 36/55] Cennet ebiinin havassı ise bu perdeyi yırtarlar. 
Cennet onları göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah'tan alıkoyamaz. 
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İkincisi riyazet yolunda Allah'a gitmektir. Bu halde olana "tibid" denir. 

Sonuncusu ise Allah'a viisıl olmaktır. Bu halde olana "arif-i billah" denir. Bun
dan dolayı Hz. Şeyh !? ]  şöyle demiştir: "İrfan; tefrik, nakz, terk ve redd ile başlar; 
Hakk'ın Ztit'a ait sıdk ile te'yid edilmiş tüm sıfatlarında derinleşir, onlara gark olur, 
Viicib 'de sona eter ve {orada} durur, {sükfma erer}."  (Ravza, 435) 

* Arif, keder vaktinde, safa vaktine kadar hüzünlenir, cefa vaktinde kurb ve 
vuslat vaktini özler. (Receb, 12) 

* Arif, halkı değil, sadece Hakk'ın vechini gören kimsedir. (Envr'ir, II, 85) 

* . . . Bil ki, adem-i sırfın aksine /diğer türlerden olan) her ad em, kendi karşılığı 
olan ve kendisine aks eden vücudl kemalatın gölgelerinden biriyle boyandığı za
man, hariçte de kendisi üzerinde vücud ve silret ha sıl olur. O, bu gölgelerin te' siri 
altında kalmaz. Bir renk ya da boya da kabul etmez. Nasıl renk ya da boya kabul 
etsin ki! Çünkü o, bu gölgelerin mu kabili /karşılığı) değildir. Onun bir mukabili ol
saydı, o zaman bunw1, Hazret-i Vücfıd-ı Sırf'ın � kendisi olması gerekirdi. 

Milrifeti tam olan arif, Hazret-i Vücud-ı Sırf mertebesine yükseldikten sonra bu 
adem-i sırf makamına geldiği zaman, vücud mertebesine boyanma vesilesiyle bu 
ademi de elde eder, bununla süslenir ve güzelleşir. İşte o zaman bu arif, hakikatte 
hem icmall, hem de tafslll olarak zat! mertebeleri olan bütün adem mertebeleri için 
bir güzellik ve iyilik elde eder. Bu rnertebelerde cemal de kemal de hasıl olabilir. 

Bütün zat! rnertebelere yayılan bu hayriyyet !iyilik ilkesi), ancak bu arif gibi 
olan kişilere mahsustur. Ondan başka birine hayriyyet sirayet ederse bu, ya zati 
ademler türünden olan tafsili rnertebelerin bazılarıyla sınırlı kalır ya da farklı dere
celere göre bütün tafsill mertebelere sirayet eder. Ancak bu ikinci halde nadiren 
tahakkuk eder. 

Adernin icrnali rnertebesinde ise -ki her türlü kötülük ve noksanlığın aynıdır-, 
sözü edilen ariften başka hiç kimse hayriyyet kokusu elde ederneyeceği gibi, gü
zellik türlerinden hiçbirini de elde edemez. Böylelikle mükemmel hayriyyetle 
muttasıf olan bu arifin şeytanı da islam güzelliğini elde eder. Nefs-i ernrnaresi, 
rnutmeinne ve raziyye {Mevla'sından razı olan nefs) haline gelir. (Mektftbr'it, I, 21 1) 

* Hz. Peygamber'in $ "Şeytanını miisliiman oldu" [Deylerni, III, 123; Heyserni, 
VIII, 225, 269] dernesi bunu gösterir. Böyle olunca da gazalardaki hiçbir gazi onu 
geçemez. (Mektülıtit, I, 212) 

* Arif, pınariara değil, denizlere, marifet ve fenlerin en açık olanına ulaşan kim
sedir. (Kavr'infn, 41) 

* Arif, izzetine rağmen !gündüz uyanık bulunan) kabile ehline göre zelll, gece
leyin {herkes uykudayken) bekçilik yapan herkese göre ise mükerrerndir. (Kavtinfn, 

41) 



'arş/'urôş 123 

* Arif, yaşarken hali artar, öldükten sonra insanlar nezdinde meşhur olur. 
(Kaviinin, 42) 

* Arif, şükrettiğinde Meşkur'a {kendisine şükrettiği Rabb'ine} aczini itiraf eder. 
Ondan başkası ise aksine gurur sıfatıyla hareket eder. . .  

. .  .Arif, irade bakımından Fe'alün lima yürid'dir {dilediğini yapmakta serbest
tir} .  Nefsine karşı sürekli şiddetle mukabele etmez. Güzel tedbir ister, kötü takdir
den de kor kar . . .  

. . .  Arifin vasıflarını işitir, ona özlem duyarsın. Onu gördüğünde ona hürmet 
gösterir, tazim eder, boyun bükersin. Onun apaçık müşahesini gördüğünde ise, 
makamının yüksekliği ve şanının yüceliği sebebiyle {arif hakkında sayılan} bütün 
sıfatları az bulursun. (Kaviinzn, 43) 

* Arif, hikmetin hakikatlerini ayırabilen kimsedir. O, karanlıktaki nurun sevin
cini görür. Bu nurunun kendisine hakim olmasından ve O'nun {Hakk'ın}, üzerin
deki zuhurunun büyüklüğünden dolayıdır. Cehennem onu tezkiye etmez. Çünkü 
bedenine nurların kuvveti hakim olmuştur. Bilakis cehennem "Ey nıii 'nıin, çabuk ol 
{hemen geç git}; senin nunm benim ateşimi söndürdü." der. Perdeleri kaldıracak güce 
sahib olan {arif}, Kelim'in {konuşan Allah'ıni hitab vaktini gözler. (Kaviinin, 44) 

* Arifler iki kısımdır: Bir kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'la 
beraberdirler. Bunlar kıyamet günü şefaat ederler. Bir kısmı da Allah'ın emirlerini 
yerine getirmeden Allah'la berbaberdir. Bunlar, Allah kendilerine şefaat edecek 
kimseye izin verene kadar azab görürler. (Nefehiit, 101) 

* Alim, ihlaslı olmak ve ilmini dünya için kullanmamak şartıyla, hem öğrenme 
hem öğretme bakımından Resulullah'ın � sözlerinin varisidir. Aksi takdirde 
{şartlara uyınazsal veraset hakkını tamamen kaybeder. Abid, iki ayağı şişinceye 
kadar Resulullah'ın $ fiilierine varis olur. 

Arif ise hepsine varistir. o, alim, ab id ve ariftir. himle am eli, m arifetle hakikati 
birleştirmiştir. Hiçbir alim, abid ve arifin, Resulullah'ın $ ilim, amel ve ahlakına 
-çok az bir miktarına hariç- nail olamayacağı konusunda ittifak edilmiştir. 
Resulullah'ın � hiç kimsede bulunmayan bazı hususiyetleri vardır. O, idrak 
olunamayan, elde edilemeyen ve aniaşılamayan bir makama sahibdi. (Rilıle, 231) 

'arş/'urôş ( J' JJ� / J' f' ) * Bir görüşe göre arş, alemi saran şeydir. Diğer bir 

görüşe göre ise alemin tamamıdır. O, emir ve yasakların icad edildiği kaynaktır. 
Zikredilen bu mevcudu, yarahimışı bu yönden, yani yaratma ve ihata yönünden 
(ilk maddeye) arşa benzer buldular. Birinci görüşün sahibierine göre, nasıl ki arş 
alemi çevreler, o dokuzuncu felektir ve bu halife de {yani sonradan gelen arş da} 
insani alemi kuşatır. O halde övgü sadedinde Hakk Teaiii'nın "Ralınuin arşa istivii 
etti" [Taha, 20/5] sözüne dikkat etmez misin? Mahlukat içinde bundan daha büyük 
bir şey olsaydı, bu övgü vaki olmazdı. (Tedbiriit, 123) 
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* Bazıları arşla aHikah olarak "lıakk ve lıakıkatin aynası" tabirini kullanmıştır. 
Arşa bu manayı verenler, onu hakikatlerin, ilahi ilimierin ve rabhani hikmetlerin 
tecelli mahalli olarak gördüler. Batılın ona ulaşması mümkün değildir. Zira batı! 
sırf aderndir (yokluktan başka bir şey değildir} .  Adernde tecelli ve keşf mümkün 
değildir. Bundan dolayı hak bütünüyle vücudda zahir olan her şeydir. Böylece bi
zim kasd ettiğimiz şeyi açıklayan dellllere karşı vak1 olan şübhelerin ele alınması 
da etraflıca gerçekleştririlmiş bulunuyor. (Tedblriit, 125) 

* Arş, mukayyed isimlerin eşit hale geldiği yerdir. (Istı/alı, 540) 

* Urilş (arşlar} beş tanedir. Arş-ı Hayat -ki bu hüviyyet arşıdır-, Arş-ı Rahma
niyyet, Arş-ı Azlın, Arş-ı Kerim ve Arş-ı Medd. ('Ukle, 52) 

·� Arş, Arab dilinde kullanılır ve onunla mülk kasd edilir. Hükümdarın mül
küne (en ufak} bir halel geldiğinde "Selle 'arşii 'l-melik {Kralın arşı sarsıldı}" denir. 
Arş ile sedir (döşek} de kasd edilir. Arş mülkten ibaret olursa, onun taşıyıcıları onu 
ayakta tutanlar olur. Arş sedirden ibaret olursa, onun taşıyıcıları onu direkler üs
tünde veya omuzlar üstünde tutanlar olur. Sayı arşın taşıyıcıianna dahildir. Hz. 
Peygamber � onların hükmünü dünyada dört, ahirette sekiz (melek} olarak ifade 
etmiş ve ardından şu ayeti okumuşhır: "O gün Rabb'inin arşını bunların da üstünde 

sekiz melek taşır." [Hakka, 69/17] Sonra onların bu dünyada dört (melek} olduğunu; 
ayetteki "o giin sekiz" ibaresiyle ahiret gününün kasd edildiğini ifade etmiştir. (Fii

tillıfıt, I, 200) 

* Hariçte (dışta} Muhammed! hak"ıkat olarak bulunan Akl-ı Evvel (İlk Akıl} 
mevcudatın en latlfi, en yücesi, en mükemmelidir. Çünkü Hakk'ın vücud !varlık} 
aynasında vasıtasız olarak zuhur etmiştir. Aklın hakikati Hakk'ın vücudu üzerin
deki perde gibidir. Ondan {akıldan} sonra Hakk'ın aynasına bakan herkes, sadece 
kevni (oluşa, yaratılışa ait} perdelerin ilki olan aklın suretini görür. 

Sonra Allah sübutl, külll nefsin hakikati için bir ayna yaratmış, akıl da, tıpkı 
O'nun akla perdesiz tecelli ettiği gibi nefse perdenin arkasından tecelli etmiştir. 
Ardından nefs kendisini aklın aynasında görmüştür. Nefsin hakikati, aklın haki
kati üzerindeki hicab gibidir. Sonra Hakk Tea.la nefsin hakikatini tabiata ayna kıl
mıştır. 

Ardından tabiat, akıl ve nefs perdesinin yaratılmasından dolayı, O'mın ilminde 
sabit olan nefsin hakikatine tecelll etmiş, böylece tabiat kendisini nefsin aynasında 
görmüştür. Tabiat nefsin üzerindeki perde gibi olunca, Hakk bu perdenin arkasın
dan hebanın hakikatine tecelll etmiştir. Hebanın hakikati de tabiat aynasında zu
hur etmiştir. Btınun gibi cisim de hebanın aynasında zuhur eder. Şekil de cismin 
ayı1asındadır. (Tabiat, heba, cisim ve şekilden ibaret olan} bu dört unsurun toplamı 
arştır. Arş sadece nefs aynasında zuhur eden şeydir. Böylece arş, bu silsilenin ta
mamı olur. (E�far, 29) 
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* Arş, tüm mümkün varlıkları çevreleyen külli ruh; tüm hakikatleri içine alan 
insan-ı karnilin kalbi; cisimler alemini kuşatan cisim ya da Hz. Peygamber'in � 

en kapsayıcı olmasından dolayı -ki bütün hidayet isimleri onunla kaimdir
ahadiyyet-i cern'i kuşatan büyük alemin tamarnından ibarettir. Zira o, tüm cemali 
ve eelali isimterin zuhur yeridir. Bundan dolayı O'nun şeriatı en mükemmel, en 
kuşatıcı, en geniş şeriattır. Zira o şeriat, teşbih, tenzih, tasrih ve tenbihi bir araya 
toplarnıştır. (Esjar, 39) 

,. Arş, tahkike göre azametin zuhur yeri, ilahi tecellinin mekanı, Zat'ın hususi
yetidir. Ona "lıazretin cismi" ve "lıazretin mekfinı" adı verilir. Ancak bu mekan altı 
yönün hepsinden de mürıezzehtir. O en yüce nazargah, en parlak rnahal ve rnev
cudatın bütün çeşitlerine de şamildir. Cismani alemin, ruhani, hayali, akli ve diğer 
alemleri de içine alması itibariyle arş, Mutlak Vücud'da insani vücudun cisrni gibi
dir. Bundan dolayı, sufiler zümresinden bir kısmı, "Arş kiilti cisinıdir" demiştir. An
cak bu cümlede nazar vardır. Çünkü külli cisim rUhlar alemini içine almış olsa bile, 
ruh da, nefs-i külli de onun üzerindedir. 

Şu da bir gerçektir ki, arşın üstünde Rahrnan' dan başka bir şeyin olduğunu 
bilmiyoruz. Nefs-i külli için "levlı" tabirini de kullanrnışlardır. Böyle bir tabir ise 
"Levlı, arşın üzerindedir'' manasında bir hükürndür. Bu da, icmaya aykırıdır. Sufi ar
kadaşlarırnızdan arşın külli cisim olduğu görüşünde olanlar, onun levhin üzerinde 
olması konusunda bizim görüşümüze aykırı düşmi.iyorlar. Levh için "nefs-i kül/i" 

tabirini kullananlar da onlardır. Hiç şübhe yoktur ki, nefs rnertebesi cisim rnertebe
sinden daha yücedir. 

Arş hakkında, keşfin bize mutlak olarak bildirdiği şeyi ibare hükmüne indirdi
ğimizde {yani keşfi bilgiyi sözle ifade etmeye giriştiğimizdel şöyle dedik: "0, ma
nevi ve şekli Jelekierin tamamını kuşatan bir felektir. Bu feleğin dış yüzü, Ralımaniyet me
kanı olup bu feleğin lıiiviyet nefsidir. Hüviyet nefsi de ayni ya da hükmi olsun mutlak 
viicılddur." (İnsan, II, 4) 

* {Arş )  vücud mertebelerinden olup külll cisimdir. Arş, aleme nisbetle insanın 
kalıbı rnenzilesindedir. Cismaniyeti, rUhaniyeti, zahiri ve batınıyla insanı çevreler. 
Bu sebeble, sufilerden bir kısmı onu "kiilli cisim" olarak isimlendirmiştir. RUhun 
bedeni herhangi bir yerinde olmaksızın kuşatmış olması gibi. 

Mevcudun arşın vücudu olması da böyledir. Cüz'i ve külli varlıklarıyla eşit 
olan bütün alemi çevrelemiş bulunan rnevcüdatta hareket etmiştir. Işte bu Rah
mani Nefs' tir, anlayan kimseler için hulülsuz Rahmam istivadır. RUhun sfueti gibi 
vücüd {varlık) tümüyle Hakk'a aittir. Bu konuyu Kitabii nıecra 'l-hudıls ve'l-kıdem ve 
mevcüdü 'l-viicıld ve 'l-'adenı adlı eserimizde açıklamıştık Konuyla ilgili orada bulu
nan bilgileri tekrar etmeye ihtiyaç yoktur. 

Bil ki kalb, Allah'ın :\l!lı arşıdır. Alemin tamarnı Rahrnan'ın arşıdır. İki arş ara
sında da iki ismin arasında olan şeyler vardır. (Meratib, I, 22) 
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* Uruş {arşlar} iki türlüdür: En büyük arş ve en küçük arş. En büyük arşın bii
tım sabit zahiri değişken, en küçük arşın ise zahiri sabit batını değişkendir. 
(Nefehiit, 48) 

'arş-ı azim ( �l:ı" .} ;" ) {b k. levh-i mahfiizi 

'arş-ı hayat ( ö 1;..1 .} ;" ) * Arş-ı hayat, meş!et {ve irade} arşıdır. O, Zat ile aynı 

seviyede olup, hüviyyet arşıdır. Allah şöyle buyurur: "Arşı su iizerindeı;di." [Hud, 
11/7] Allah, onu hüviyyete izafe etti ve su üzerinde yarattı. Bundan dolayı deriz ki, 
"O Hayat Arşı 'dır." ( 'Ukle, 52) 

'arş-ı kerim ( f-;) .} ;" ) * Arş-ı kerim, kaderneynin {iki ayağın, yani Zat'a ait zıt 

hususiyetlerin} konulduğu yer {demek olan} kürsidir. Sonra Allah bunu başka bir 
feleğe çevirip kürsi olarak adlandırmıştır. O, yeryüzünde bir çölün ortasına atılmış 
bir halka gibi arşın ortasındadır. {Allah} bu iki felek arasında heba alemini 
yaratmıştır. Bu kürsiyi müdebbir meleklerle imar etmiş ve Mikail'i oraya oturt
muştur. Kademeyn ona rehberlik etmiştir. 

Kelime arşta bir tanedir, çünkü o, terkib aleminin başıdır. Kürside ona iki 
nisbet zuhur etmiştir. Çünkü o, kelimenin kısırnlara ayrıldığı ikinci felektir. Kelam 
da {söz de) kısırnlara ayrılır. Tek bile olsa, kelime "kadenıeyn" diye adlandırılmış, 
emir-nehiy, haber-istilibar diye iki kısma ayrılmıştır. Bu iki felekten biri rükünlar 
aleminde garib şekiller meydana getirir ve bunlardan "lıiirikıtliıde" denen olaylar 
çıkar. Bunlar garib şekillerdir, bunların aslı bilinmez, işte o {Arş-ı Kerim} budur, şu 
ayette ifade edildiği gibi, hayal alemindeki iki alemde zuhur eder: "Bir de baktı ki 
silıirleri sayesinde ipleri kendisine gerçekten koşuyar gibi görünüyor." [Taha, 20/66) 

Hakikat aleminde ise mucize ve keramet gibi şeyler bulunur. Bu iki feleğe 
arkadaşlarırnızdan efrad olanlar dışında vakıf veya vasıl olanlar azdır. Hey'et ve 
rasat {astroloji ve astronomi) ilimlerinde ehil olanlardan da azdır. ( 'Ukle, 59) 

'arş-ı ralımani ( i,;l4'-) .} ;" ) * Arş-ı Ralınıiinl, tabiat, heba, cisim ve felekten 

ibaret olan dört mevcudu içinde toplayan arştır. Tıpkı havada ayn için parıldayan 
yemani şimşek gibi. Sonra Allah � hebayı yaratmıştır. Cismin suretini kabul eden 
ilk şekil de uzunluk, genişlik ve derinliktir. Bunda tabiat zuhur eder. Onun uzun
luğu akıldan; genişliği nefsten; derinliği merkeze kadar boşluktan meydana gelir. 
Bundan dolayı onda bu üç hakikat bulunur. Böylece üçgen oluşur, bu külli cisim
dir. 

Bu cismi kabUl eden ilk şekil, kürevi şekildir, bu felektir, ismi de arştır. Allah 
oraya Ralıman ismiyle, kendine uygun ve mahiyetini ancak kendisinin bilebileceği 
bir istiva ile teşbihsiz, keyfiyyetsiz olarak istiva etmiştir. Bu, terkib {bileşik unsur
lardan oluşma) aleminin başlangıcıdır. 
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O'nun arşa istivası amadandır. Bu, hayat arşı olup altıncı arştır. Ayrıca, varlığı 
ancak bir nisbetle olan nisbi bir arştır. Bu sebeble onu arşlar ve bu deniz içinde sa
yamayız. Bu deniz, Hakk ve halkın arasını ayırır. Bizim ve O'nun izzet perdesidir. 
Kim bizden O'na ulaşmayı isterse bu denize dalar. Önce mevcudatm fiilini ve 
mevcudattan çıkan herhangi bir fiili mevcudata nisbet eder. Oysa fiil tamamıyla 
Vahid ve-Kahhar'a aittir. O, üzerinde bulunduğu sözünü ettiğimiz şeyle (istiva et
tiği arşla) bize ulaşmayı kasd edip, söz de bir manaya kavuşmak {anlaşılabilir bir 
anlam kazanmak) için hakiki değil, işarl olan mecaz! bir söz gerektirince, O'nun 
bizi bize indirmesinin tarafımızdan anlaşılması gerekir. Böylece, "indirir" ve "istivii 
etti" denir. ( 'Ukle, 56) 

'ases ( ,_,--&- ) * "Ases" {"gece bekçisi" denen kişiler), tahklk derecesine ulaşama

mış ve tabiatlarının karanlığından kurtulamamış olan saliklerdir. Onlar, gece bek
çisinin gece karanlığında ateşle dolaşıp durduğu gibi tabiatlarının karanlığında 
ilahi nurla dolaşıp dururlar. Bekçiler tasarruf konusunda meliklere tabidir. Bunun 
gibi mutavassıt sillikler de karanlık tabiatıarına tasarruf etmekte kamil mürşidlere 
tabidir. Bu mürşidler tarikat me likleri ve hakikat sultanlarıdır. (Sofyavi, 265) 

aslıab-ı kürsi ( I.J.,. �lı y\�i ) * Ashiib-ı kiirsı, Allah'ın dost edindiği, kendileri 

de Allah'ın dostu olan salih velilerdir. Bunlar Allah'ın dostlan olup, orada üç kı
sımdırlar: (Kamil), ceHH sahibi ve cemal sahibi olanlar. Bunların cehennemdeki mu
kabilleri şeytanm dostları olan kürsi ehlidir. Bunların dostları da tağuttur. (Letii 'if, 
130) 

aslıab-ı malihulya ( l:lJ:>.:l\�1 y\�i ) * Aslıiib-ı nıfılihillyii {melankolikler) keli

mesinin doğrusunun ha'dan önce nfın gelmesiyle "nıcilinhulyfi" şeklinde olduğu 
söylenmektedir. "Haltu 'l-esved {siyah salgı}" kelimesinin Yunanca'daki karşılığıdır. 
Bu salgı bazı hastalıklarm sebebidir. Bu hastalığın böyle adlandırılmasının sebebi, 
düşünce ve zanları tabii seyrinden uzaklaştırarak fesad ve korkuya dönüştüren 
sevdal bir hastalık olmasıdır. (Heıjiikil, 100) 

aslıab-ı sadati'l-mu'azzamun ( 0 J�!:ı...J.I o.::.ı \.)\-l l y\�i ) * {Sözlük manası 

"muazzam efendilerin dostları" olan) ashfib-ı siidfiti'l-muazzanıi'm, sabit veya hareket 
halindeki muayyen yıldızlar demektir. (HeıJfikil, 100) 

';isi ( I.J...p\� Ji �� ) * Dili ve kalbi olmayan adam, cahil, gurur lu ve iis'i kimse

dir. Allah ona aldırmaz. Onda hayır yoktur. Allah kendilerini rahmetiyle kuşatıp 
kalbierini kendisine Imanla hidayete erdirerek bedenlerini taatla hareket ettir
medikçe, o ve benzerleri, hiçbir değeri olmayan çerçöp gibidir. Onlar gibi olmaktan 
sakın' Onlara aldırma! Onlarla oturup kalkma' Onlar azab ehlidir. (Fiitilh, 74) 
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asl-fer' ( t} - J.,.::ıi ) * Asıl, kendisine ilave yapılabilen şeydir. Asılların aslı 

hidayettir . . . . . .  Fer', asıldan arta kalandır. Fer'den artana da "asıl" denir. (Lımıa', 433) 

* Asıl fer'ini kılar sabit 

fer' aslı değil 

Bil ki aslın da aslı kendine ait değil 

Takdir et aslı kendinin olmayanı 

Fer'i bilebiliriz 

asla reddetmez akıl 

Nasıl ki biliriz Allah'ı kendi bilgimizle 

naklin bize öğrettiği gibi 

öylece görür hamdimi mutlak 

Ne cinsi kendisinin ne de faslı aslın 

Hakk seslenir bana Kur'an diliyle: 

Hiçbir yapanın yaphğı kendine ait değil 

(Divan, 116) 

'asr-ı irşad ( �L.:.) �\ .ra� ) * Asr-ı irşfid {irşad asrı}, şeyhinin dar-ı bekaya intika

linden ve Allah'ın dinine yardım maksadıyla ferdiyet mertebesinin kendisinde 
zuhfır etmesinden sonra velayet-i kübrada yani, babamınrh hayatındaki Mu
hammed} verasette başlar. Allah onu, kendisine çağıran, hidayet eden ve kendisine 
götüren olarak zuhfır ettirmiştir. Onun seyr ü sülfıku, Muhammed} kemalat ve sı
fatlar tahakkuk ettikten sonra Zatl tecelllden hazretin feyz ettiği { taştığı} nisbette 
Zat'ta Zat ile olmuştur. Haiz olduğu ferdiyet mertebesinin tüm hallerini zati 
istldad ile {fıtratında bulunan bir kabiliyetle} yerine getirmiş, Hz. Peygamber'in Jl'; 
mirasını tekmil etmiştir. (Ri/ıle, 114) 

'aşk/'aşk-ı hakiki ( ı.i=a� J.!.� / ı}.!.� ) * Aşk, mehabbette sınırı aşma {duru

munu anlatmak} için kullanılan bir isimdir. (Şelıide, 60) 

* Aşk-ı hakiki, Herhangi bir zatın şu an yanında bulunduğunu tasavvur etmek
ten hoşlanmaktır. Şevk, bu sevinmeyi tamamlamak için harekete geçmektir. Sfuet 
bir açıdan hayalde temsil edildiği gibi temsil edilebilir; bir başka açıdan da temsil 
edilemez. Bunun gibi, hissi bir işle alakah olarak hissi temsilin tamamı gerçekleşin
ceye kadar histe temsil edilemediğinde ittifak edilmiştir {Yani bir şey duyulada al
gılanmadıkça, zihinde tasavvur edilmesi mümkün değildir, bir şeyin duyulada al
gılanabilmesi için, bir defa da olsa, duyulada algılanmış olması şarttır} .  

Her müştak {arzulayan}, bir şeye nail olur v e  onu elden kaçırır. Aşkın ise başka 
bir manası vardır: Öncelikle aşık kendi zatına, maşuk da kendi zatına aittir. Ondan 
başkasına aşık olunur veya olunmaz. Fakat bu, O'ndan başkasına aşık olunmaya-
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cağı manasında değildir. Bilakis O, Zat'ından dolayı Zat'ına aşık olunandır. Eşya
nın pek çoğu böyledir, başka bir şey değildir. (İşlirlit, IV, 41) 

* Aşkın kemali mellinıettir ve melametin üç görünümü, yani yüzü vardır: Bir 
yüzü mahlılkatta, bir yüzü aşıkta, bir yüzü de maşuktadır. Mahlılkata dönük yüz 
maşukun kıskançlık kılıcıdır ki aşık ağyara bakmaya. Aşıka dönük yüz vaktin kes
kinlik kılıcıdır ki hep aşktan beslene; gönlünü başka bir şeye bağlamaya ve başka 
hiçbir şey aramaya. (Sevlinih, 23) 

* Aşkın kendisi bizzat kuştur, yuvadır; Zat' tır, sıfattır; tüydür, kanattır; havadır, 
uçuştur; avcıdır, avdır; kıbledir, kıbleye durandır; truibdir, matlubdur; evveldir, 
ahirdir; sultandır, tebadır; kılıçtır, kındır; bahçedir, ağaçtır; hem daldır, hem mey
vedir, hem yuva, hem de kuştur. (Sevlinih, 32) 

* Maşılk aşıka şöyle dedi: "Gel, kendini ben kıl. Eğer ben kendimi sen kılarsanı, o 
zaman mlişuk ihtiyaç içinde olur ve eğer sen, ben olacak olursan bu durumda artış nılişukta 
olur. Böylece her şeı; mlişuk olur, lişık değil; her şeı; nliz olur, niyliz değil; her şeı; lılizır ve 
mevcud olur, ihtiyaç değil; hep zenginlik olur, fakirlik değil; /ıer şeı; çare olur, çaresizlik de
ğil." ( Sevlinilı, 39) 

* Aşıkın kendini maşılkta kaybetıne süreci öyle bir noktaya gelir ki aşık, ken-
dini kendi gözünden ve hatta kendinden bile kıskanır . . .  

Senden dolayı seviyorum seni sevgilinı 
Kıskançlığımdan kendi gözünıle bile dost değilim 
Kederim Seninle birlikte olmamaktan değil 
Seninle aynı tende olmamak benim derdinı 

Bu incelik zaman zaman öyle bir noktaya gelir ki eğer bir gün maşılk daha da 
güzelleşecek olursa aşık incinir ve gazablanır. Bu hal, bu zevki tatınayanların anla
yabileceği bir durum değildir. (Sevlinih, 40) 

* Aşk mahiyeti gereği beladır; ünsiyet ve rahat ona yabancı ve iğreti bir şeydir. 
Çünkü ayrılık aşkta aslında ikiliktir, vuslatsa mahiyeti gereği tekliktir. Bunun dı
şındaki her şey gerçek vuslat değil vuslat yanılsamasıdır. Bu konuda şöyle söylen
miştir: 

Bellidır aşk çekinmem üstüne üstüne varırını 
Hatta uyuyacak olursa onu ben uyarırım 

Kurtul şu bellidan diyor dostlar bana 
Bela gönüldür gönülden nasıl uzak dururımı 

Çiçeğe durmuş aşk ağacı kalbimin tam ortasında 
Susuz kalınca onu gözyaşımZa sularını 

Aşk /ıoş da acısı hoş değilse eğer 
Hoştur bu bana ikisini birbirine kararım 

(Seviini/ı, 41) 
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* Aşkın sarayı can eyvanıdır. "Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?" [Araf, 7/172] 
mührü rUhlara ezelde vurulmuştur. Orada bir yük yükletilmiştir. Eğer perdeler 
şeffaftaşusa aşk da örtülerin altından p arlayıverir. 

Burada büyük bir sır vardır; yani sözü edilen bu aşk, içeriden dışarı çıkar. Ya
ratıkların aşkı ise dışarıdan içeri girer; ama nereye kadar nüffiz edeceği açıkça orta
dadır. Onun nüfUz edeceği en son nokta kalbin dış zarıdır (şegaf>. Kur'an bu ko
nuda Züleyha ile ilgili olarak şöyle demektedir: "{Yusuf'un güzelliği Züleı;hii'nın} 

bağrznı  yakmzş!" [Yusuf, 12/30] Şegaf, kalbin dış zarıdır. Kalb ise velayetin merkezi
dir ve aşkın aydınlığı ta oraya kadar iner. 

Eğer tüm perdeler kalkacak olursa nefs de karışır. Ama nefsin aşk yoluna gir
mesi bir ömür gerektirir. Dünya, yaratıklar, şehvetler ve arzuların faaliyet alanı 
kalbin dış perdeleridir. Aşk kalbe nadiren ulaşır; ama aslında hiç ulaşamaz. 
(Sevtinilı, 63) 

* Aşkın esr1hı, "aşk" sözcüğünün harflerinde gizlidir. "Ayn" ve "şin" harfleri 
aşktır, "kaf' harfi ise kalbe işarettir. Gönül aşık değilse sallantıdadır. Aşık olunca 
aşinalık kazanır. Aşk, göz ve görme ile başlar. "Ayn" harfi başlangıçta "aşk"m 

harflerine samirniyetle yaklaşır. Derken aşık, şevkle dolu şarabı içer. Bu durum 
"şin" harfi ile ünsiyet sağlar. Bunu takiben aşık kendinden geçer ve maşukta dirilir. 
"Kaf' harfi ise aşıkın maşukla var olduğunu gösterir. Dahası, bu harflerin çeşitli 
terklblerinde pek çok sırlar vardır. (Sevtinilı, 89) 

* Aşkın aslı kıdemden gelir. Arabca "yulıibbülıünı {0, onları sever}" kelimesin
deki "bii" harfinin noktası "ve yulzibbılnelııl {onlar da O'nu sever}" [Maide, 5/54] top
rağına tohum olarak atılmıştır. Hayır, eğer nokta "hiim {onlar}" üzerine atılmamış 
olsaydı, "yulıibbılnelııl" ortaya çıkmazdı. Aşkın nergisi büyüyünce tohum meyve ile 
ve meyve de tohumla aynı renge bürünür. 

Eğer "Siibhiinl {kendimi tenzilı ederim} . . . " denilmişse bu yüzden dir. 

Bu sözler ya noktanın ya da noktanın Rabb'inin sözleridir veya bu tür iddialar 
meyve üzerinden yapılmaktadır; kaldı ki meyve de tohumla aynı şeydir. (Seviinih, 

93) 

* Aşıklık bütünüyle o olmak, maşukluk ise bütünüyle Sen olmaktır. Zira ken
din olman sana yaraşmaz; sana yaraşan maşuka ait olmandır. Aşıklığa yaraşan asla 
kendine ait olmamaktır ve kendi başına kalmamaktır. 

Heviiya bağlı kaldzkça ya altın ya kadındır yolun 

Aşık ol bunlardan kurtulmaktadır kurtuluşun 
Aşıka yaraşır nı ı tevhid yolunda iki kıble 

Ya kendi heviina uy ya kazan nziisını dostunun 
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Hiçbir değeri yok kralların kapıınııda 
Miskin aşıktan başkası yaraşmaz ştinınııza 
"Ben, ben" dedikçe efendi sırrımıza erenıezsin 
Ki tiicınıız yakışır ancak başsıziann başına 

(Seviinilı, 103) 
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* Maşuk aşk hazinesidir ve onun güzelliği zahiresidir. Her halükarda onda aş

kın tasarrufu vardır. (Seviinilı, 108) 

* Aşk hem aşık hem de maşuk için esrarengiz bir aynadır: Hem kendini, hem 

maşuku ve hem de ağyarı {bunların dışında kalan her şeyi} gösteren bir ayna. Eğer 

aşkın kıskançlığı duruma hakim olursa aşık başkasına bakarnaz; maşukun cemali

nin mükemrnelliğini aşk aynası dışında asla göremez. (Seviinih, 109) 

Bazen maşukun bela ve cefası tam bir özen ve ihtimarola ve aşkın inayetiyle 

aşıkın arzu toprağına atılan bir tohum olur ve bu topraktan itizar (özür dileme) 

gülü biter, tomurcuklanır ve vuslata götürür. 

Ve eğer talih yaver giderse bu vuslat "birlik" e dönüşür. Yeter ki şimşek çakrna

sın, yıldırım düşmesin ve yoluna engel çıkmasın; talihi yaver gitsin. Bu yüzden, 

aşık, aşk yolunun tekin olmadığını anlar. Bunun için şöyle denmiştir: 

Gönlümü sana verdiğimi sanıyarsan eğer bil ki 
Yüzlerce kafile geçti daha önce bu yoldan 

Gönlümü vuslatından şen şakrak görüyorsanı da 
Ayrılığın payını da görüyorımı arada 
Ayrılığında vuslatın nasıl gizli değilse 
Vuslatında da ayrılığın apaçık bana 

( Seviini/ı, lll )  

* Bize göre heva, aşıkın kalbine ilk doğuşta kalbdeki sevginin düşmesinden 

ibarettir, başka bir şey değil. Başka bir durum ona ortak olmadığı, kendisi için halis 

olduğu ve saflaştığı zaman "/ıubb {sevgi}" diye adlandırılır. Bu sevgi sabit olup ka

rar kıldığında "viidd" olarak isimlendirilir. {Bu sevgi} kalbi, içi ve temayülleri 

kucaklayıp geriye kalbin ilgisinden başka bir şey kalmadığında "aşk" denir. Aşkla 

kasd edilen dikenli bir ottur. (Terciimiin, 14) 

* Aşk, aşırı sevgidir. Kur'an ona "şiddetli sevgi" olarak kinaye yapmıştır. 

"Mii 'nıinlerin Alla/ı'a olan sevgileri (kiifirlerin putlara olan sevgisinden} daha fazladır." 
[Bakara, 2/165] "{Yusuf'un sevdası} onun kalbine işlemiş '" [Yusuf, 12/30] Yani onun 

sevgisi kalb üzerindeki zar gibi Yusuf'a dönüşmüştür. O ince bir zardır, kalbi sa

rar, onu çevreleyen bir zarftır. Hakk kendisini bir haberde "şiddetli sevgi" diye ad

landırmıştır, ancak Hakk için "aşk" ismi kullanılmaz. (Fütılhiit, II, 318) 
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* Aşka şiihid niiliş-i dilde eser 
Hastalık yok hasta-i dilden beter 

Aşkdır tiirif-i illetten ciidii 
Oldu us turiiib-ı esrtir-ı Hüdii 

Aşk iki baştan ki biiiii-ter olur 
Akıbet e/ıl-i dile rehber olur 
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Her ne denlü eı;leyem şerh u beı;an 
Laf olur aşkın beyanında zeblin 

Gerçi tefsire zeblindır aşinii 
Lik aşk -ı bf-zebiindır rilşenii 

Cümleı;i gerçi kalenz talırir ider 
Aşka geldikte olur iişüfte-ser 

Şerlı-i aşka olmaz aşkın rıılısatı 
Yine kendi şerh ider keyfiyyeti 

(Mesnevzı, I, 6-7) 

* Aşıklık derdi, gönül iniltİsinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi 

değildir. 

Aşkın hastalığı, derdi, diğer bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk, Allah'ın sırlarını 

belli eden bir üstürHib, bir vasıtadır. (Not: Üstürlab, üstüne gök kubbesinin haritası 

çizilmiş yarım daire şeklinde bir alettir. Bununla, gökteki yıldızların bulunduğu 

yerler, güneşin doğup batışı ile zeval vaktinin saati bilinir. Şefik Can) 

Aşıklık ister nefsani olsun, ister rUhani olsun, sonunda bizi ötelere götürecek 

bir rehber, bir kılavuzdur. 

Aşkı anlatmak, açıklamak için ne söylersem söyleyeyim, kendim aşka gelince, 

aşkı hissedince söylediklerimden utanırım. 

Her ne kadar, dil ile açıklanması, anlatılması pek parlak ve aydınlatıcı da olsa, 

aşkın dile düşmemesi, söylenınemiş kalması ve gönülde duyulması daha parlaktır. 

Her bahsi yazmakta koşup duran kalem, aşk bahsine gelince dayanamadı. Or

tasından yarıldı. 

Akıl, aşkın şerhinde, açıklamasında, merkeb gibi çamura hattı kaldı. Aşkın da, 

aşıklığın da ne olduğunu yine aşk açıkladı. (Mesneviı, I, 16-17) 

* Aşk-ı fiinfde bıı yüzden yok devtim 
M erde olmaz kiibil-i /ıüknı-i niztim 

Aşk bfikidir safli-yı çeşnı ii ni/ı 
Nev be nev eyler dile feyz-i ftitilh 



Kesb-i aşk-ı Hayy ii Biiki idegör 
Sırrın ol nı? ra m iiliiki idegör 

E yle ol aşkı taleb kim evliyil 
Bildiler ol aşkı ayn-i kinıyii 

(Mesneviı, I, 10) 
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* Fa.ni olan insanların, yani ölülerin ve öleceklerin aşkı sonsuz olamaz. Çünkü, 
ölü, tekrar bizim tarafunıza gelemez. 

Fakat gerçek aşk, ölümsüz olan aşk, Allah aşkı, rfıhda olsun, gözde olsun, her 
an goncadan daha taze olarak durur. 

O, ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki, o canına can katan mana şara
bını sana lutfetsin, seni yaşatsın. 

Sen öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün peygamberler, O'nun aşkıyla 
kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler. (Mesnevzı, I, 17) 

•• Pursid yeki ki fişıki çfşt 
Goftenı ki çü men şevi bidiini 

Aşk hadd ü payan kabfrl itmeyen mehabbet-i kamileden ibaretdir. Bu vech 
ile müde-i sıfat-ı kudsiyyeden şümar olunmuşdur ki, mehabbet-i bi hisab hakikat
de Halık-ı bi-zevale mahsus olup bendeye nisbeti ala seblli'l-mecazdır. Zira 
mehabbet-i Hakk kadim ve mehabbet-i bende muhdes ve adimdir. Nazm-ı ke
rimde vaki "Yühibbülıünı" haber-i pür-iberi ki müstevcib-i ternam müddeadır. 
Atıfe-i "Yühibbimelıiinı" mefhum-ı matlif aleyhe nisbet nice mürabit rabıta-yı istiva 
olur. (Mesneviı, II, 1 )  

* Birisi "Aşık/ık nedir?" diye sordu. Ona dedim ki: "Benim gibi olursan bilirsin. "  
Aşk, sevgi sayıya gelmez, ölçüye sığmaz. Bundan ötürü aşk, gerçekte, haklkatte 
Hakk sıfatıdır. K ula nisbet edilmesi mecaz'idir. {Maide, 5/54. ayetine atfen} "Allah 
onları sever" sözü kafi. "Allalı da onları sever" sözü nerede kaldı! (Mesnevh II, 255) 

* Aşk hakkında şöyle derler: "Sevgi olarak adlandırılan ŞelJin belirli bir miktarından 
fazla olanı aşktır. Salıibinin gizlenıeye gücü yetmediği bir şeydir. Bundan dolayı Hz. Pelj
gamber .$, tabiatlara zor geleceği için aşkta gizliliği şart kılmıştır." Tiic' da şöyle denilir: 
"Aşk, aşırı sevgidir. 'Bildi' denildiği gibi 'iişık oldu' den ilir. Bu 'Adam fişık oldu' ifddesi 
'çok sevdi' miinfisındadır. Taaşşıık, 'iişık görünmek için kendini zorlamak' demektir. Kadın 
kocasını sever ve aşık olur. İnsanlar aşkı şiirlerinde kullanır/ar." (Ravza, 340) 

•• İradenin mahlilkatta dokuz tezahür şekli vardır: . . .  Bahsi geçen meyil kabara
rak seveni de sevileni de fani edecek şiddette olursa bunun adına da "aşk" denir. 
Bu makam da aşık maşilkunu görür fakat fark edemez, ona meyl de edemez. 

Nitekim ri vayete göre Leyla bir gün Mecnun' a uğrayarak kendisiyle konuşmak 
için yanına çağırmış. Mecnı1n: "Bırak beni, ben Leylii'nıı düşünüyorum, seninle alfikadiir 
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olacak vaktim yok" demiş. İşte bu mertebe vuslat ve kurb {yakınlık} makamının 
sonudur. Bu makamda arif, marlifunu inkar eder. Ortada ne arif kalır, ne marfıf, ne 
aşık kalır, ne de maşfık. Ortada sadece aşk kalır. 

Aşk ise sırf Zat'tan ibaret olup ne ismin, ne resmin, ne sıfatm, ne de vasfm al
tma girer. O, yani aşk ilk zuhfır ettiğinde aşıkı yok eder, artık onun ne ismi kalır, 
ne resmi, ne sıfatı, ne de vasfı. Aşık, silinip de tamamen yok olunca, bu aşk hem 
aşıkı ve hem de maşfıku yok eder. Önce {aşık ve maşfıkun} ismini, sonra vasfını, 
sonra da zatını ifnii. eder. Ortada aşık ve maşfık kalmaz. O zaman aşık iki şekilde 
ortaya çıkar ve iki sıfatla sıfatlanır: Hem "aşık", hem de "maşuk" olarak adlandırılır 
{aşık da, maşfık da kendisidir}. (İnsan, I, 48) 

'ata' ( ç.\b� ) * Vacib ve imtinan {iyilik, ihsan} olan ata vardır. Hakk'm aleme 

vücfıd vermesi {onu var kılmasıl imtinan, alemdeki her mevcfıda yaratılışını ver
mesi ise vacibdir. (Fütülıiit, IV, 274) 

'ataş ( ��=� ) Allah Teala Halil'i {olan Hz İbrahim'i �1} hikaye ederek buyur

muştur ki: "Gece karanlığı çöktiiğü zaman bir yıldız gördü ve dedi ki: 'İşte benim rabbim 
budur"' [En'am, 6/76] {Sözlükte "susuzluk, susamak" demek olan} ataş, arzu edilen 
şeye karşı duyulan aşırı düşkünlüğün galebesinden kinayedir. Bunun üç derecesi 
vardır: Birinci derecesi müddin susuzluğunu kanduacak bir şahide veya kendisine 
şifa verecek şeye bir işarete ya da susuzluğunu söndürecek bir şeye olan ataşıdır. 

İkinci derecesi salikin, kendisini dürecek bir ecele {fena haliyle Sevgili'ye 
kavuşmaya}, kendisini müstağni kılacak güne ve {o gün} İstirahat edeceği menzile 
{gma mertebesine} olan ataşıdır. 

Üçüncü derecesi ise, muhibbin {sevenin}, ardmda {nefse ait} herhangi bir bulut 
bulunmayan, hiçbir tefrika perdesinin örtemediği, {perdeler kalktığı için} geriye 
hiçbir beklentinin kalmadığı ataştır. (Mendzil, 33-34) 

* Ataş {susuzluk} hallerle alakalıdır. Salikin matluba ulaşınaya ve mahbubu 
müşahede ederek rahatlamaya olan susuzluğudur. Bidiiyiitta {başlangıçta}, müridin 
yakinin gerektirdiği şahidiere susuzluğu ve onu ifsad eden şek ve şübhelerden 
arıtmaya duyulan susuzluktur. Ebvabda, mukarreb lütuflara ve silinleştirici 
hediyelere vasıl olma susuzluğudur. Muiimeliitta, istikamete, Allah'a güvenıneye 
ve selamete varma susuzluğudur. Alıldkta, {O'nun tarafından} kabul edilerek, Al
lah'a uzaklıktan kurtuluşa ulaşınaya duyulan susuzluktur. Edviyede, himmetin 
{düşüncenin} yüceliğine, düşüncenin, onun gayesi ve derecesinin tekliğine ulaş
maya duyulan susuzluktur. Veliiyiitta, sıfatları müşahede ederek telvin makamm
dan kurtulmaya ve Zat' ı müşahede ederek temkin makamma kavuşma susuzluğu
dur. Hakaikte ayrılıktan kurtularak ittisale erme susuzluğudur. Niluiyatta ise hiçbir 
perdenin karışmadığı eelvet {yani tam olarak halk içinde Hakk'la beraber olma} ve 
hiçbir ayrılığın arız olmadığı cem' dir. (Cami', 293) 
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'ataya-yı zatiyye-'ataya-yı esma'iyye ( �::ile"'i 4_16&- - a:ıil.� 416&- ) * Atayii-yı ztitiyı;e 

{Zat'a ait atıyyeler, ihsanlar}, sıfatıardan {tamamen} hali olmasa bile, sıfatlar 
dikkate alınmaksızın zati tecellinin kaynağı olan şeylerdir . . .  

. . . Atiiyii-yı esmii'iyye {isimlere ait atıyyeler}, isimlerin, sıfatıarın tecelli kaynağı 
olmasıdır. (Sofyavi, 42) 

'atebe-i fena' ( s.L:.ill a�&- ) * Atebe-ifeniiya {fena eşiğine} ulaşmak; Hakk'a � ya

kın olmaya ulaşmak, onu tanımak, sırlara ve din ilimlerine ermek ve karanlığın, 
nurların tabiatıarına zarar vermeyeceği şekilde nurlar denizine dalmaktır. Tabiat, 
kısmetlerin tamamlanması için rUhun bedenden ayrılacağı zamana kadar bakidir. 
Çünkü tabiat {ya da huy}, insandan ayrılacak olsaydı, {insan} meleklere katılmış 
olurdu, o zaman da hikmet ortadan kalkardı. Bu yüzden tabiat, asıl olarak değil 
ama vazife olarak kısmetler ve hazları tamamlamak üzere baki kalmıştır. (Fütülı, 
134) 

{Ayrıca bk. fena'-bekii'} 

atlas ( ._,.Jbi ) * Burçlar feleği atlastır. Sonra Allah o feleği bu Kürsl'nin or

tasında devrettirmiştir. Allah şöyle buyurdu "Burçlara siihib olan göğe andolsım." 
(Buruc, 85/1] .  Burçlar felekteki takdir edilmiş şeylerdir. İçinde hiç yıldız olmayan 
ve bu yüzden bu adı alan atlas, Kürsi'nin arşa nisbeti gibi Kürsi'ye nisbetle boşluğa 
atılmış bir halka gibidir. Bu iki felek arasında refrefler alemi yaratılmıştır ki, onlar 
yüce yükselme dereceleridir. Orada insani misaller alemi yaratılmıştır. 

Bunların tesbilileri "Güzeli gösteren ve çirkin i örten in Ziit'ı ne yucedir." Bu 
tesbihin sebebi şudur: Bizden birisi Allah'ın hoşuna gitmeyen bir fiil işlediğinde, 
misal alemindeki sureti o mertebede değişir. o zaman ondaki değişikliği görme
sinler diye hemen onunla orada bulunanların arasına bir perde çekilir. Eğer {emir
lere} muhalefetten vazgeçerse eski şekline kavuşur. Bu yüzden onu yalnızca güzel 
görürler. Bu yüzden "Güzeli gösteren ve çirkini örtenin Ziit'ı ne yiicedir." sözü onların 
tesbilileri olmuştur. ( 'Ukle, 60) 

a'yan-ı sabite/'ayn-ı sabite ( a=! lj ı:.#' 1 :i:ılj wı�i )  

* Ayiin-ı sabite, mümkün {sonradan yaratılmış} varlıkların, Allah Teala'nm 
ilminde (sabit olan) hakikatleridir (aynlarıdır). (Kaşani, 31; Cami', 76) 

* Ayn-ı sabite, ilmi mertebedeki bir şeyin hakikatidir. Mevcud değildir, bilakis 
Allah'ın ilminde sabit bir madfundur {yokluktur}. Hakiki vücudun ikinci mertebe
sidir. (Kaşani, 134; Cami', 90) 

* Ey oğul, bu anlaşılması zor olan sırrı bir dinle! Hazret-i Zat mertebesindeki 
çok yüce ve münezzeh olan zati kemalat, Hazret-i Zat'ın aynıdır. Mesela, bu mer-
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tebede bulunan ilim sıfatı, Hazret-i Zat'ın aynıdır. İrride, kudret ve diğer sıfatlar da 
böyledir. Yine bu mertebecieki Hazret-i Zat, hem tamamıyla ilirndir, hem de ta
mamıyla kudrettir. Yani Hazret-i Zat'ın bir kısmı ilim, bir kısmı kudret vs. değildir. 
O rnertebede bölünme ve parçalanma imkansızdır. Hazret-i Zat' tan çıkarılmış bu
lunan bu kemalata ilim mertebesirıde tafsil arız olmuş {bu kemallerin, O'nun ilmi 
sayesinde ayrıntılı olarak ortaya konması söz konusu olmuş}, böylece yüce ve rnü
nezzeh olan Hazret-i Zat'ın bekasıyla beraber {O'nun Zat'ında hiçbir artma ya da 
eksilme olmaksızın}, bu iki rnertebe arasında temyiz ortaya çıkmıştır. Iİlk rnertebe 
olan} vahdaniyyetin bu icrnali {toplu, henüz ayrıntılı hiHe gelmemiş} sırflığına na
zaran, bu {ikinci} rnertebede, bu tafsile {ayrıntılı bilgilere} dahil olmayan ve ternyiz 
edilmiş {ayırd edilmiş, birbirinden farklı hale gelmiş} hiçbir şey yoktur. Aksine, her 
biri teker teker Zat'ın aynı olan bütün kemalat, ilim mertebesine varid olmuş, bu 
ikinci rnertebede bir zılli vücud {gölge varlık} kazanmış, "sıfatlar" diye isirnlendi
rilmiştir. Bu zılll vücudun var olması da, kendisinin aslı olan Hazret-i Zat ile 
mümkün olmuştur. 

Fusiis sahibine {İbn Arabl'ye} göre fi.yfi.n-ı sabite, işte bu ilim rnertebesinde ilmi 
bir vücud kazanmış olan o rnufassal kernalattan ibarettir. Bu fakire göreyse, 
mümkünatın {sonradan var olan varlıkların} hakikati, kendilerine aksetmiş bulu
nan kemalata rağmen, bütün kötülük ve noksanlığın temel dayanakları olan 
ademattır {yokluklardır} .  Bu görüş, akıl kulağıyla dinlerneyi gerektiren tafsilatlı 
açıklarnaları gerektirir . . . (Mektiiba.t, I, 210) 

* . . .  Bu hakire göre ayiin-ı sabite, bu birbirleriyle irntizac eden ademat ve 
kernalattan ibarettir. 

İşte Kadir-i Mutlak olan Allah $, dilediği bir vakitte "mfi.hiyet-i mümkiniit 
{mümkün varlıklann mfi.hiyetleri}" adı verilen ilim rnertebesinde, o adernata aks et
miş bulunan vücudi zılliyyetin {varlığa ait gölgelik halinin} kemalatı ve gerekli 
olan şeylerle beraber bu aderniyyet rnahiyetini vücud-ı zıll'i {gölge varlık} boyasıyla 
boyarnıştır. Böylece onları harici rnevcudat olarak yaratmış ve harici eserlerin de 
rnebdei {kaynağı, başlangıcı} kılmıştır. 

Şu da bilinmelidir ki, mümkün rnevcudatın ayan-ı sabitesi ve bunların mahi
yetlerinden ibaret bulunan ilmi suretleriri vücud boyasıyla boyanmış olmaları, {ha
kikatte} bu ilmi suretierin ilim rnertebesinden çıkmış olmaları ve harici bir vücud 
elde etmeleri manasında değildir. Böyle bir şey imkansızdır, çünkü böyle bir rnana 
Allah Teala'nın � {haşa} cahil alınasını gerektirir ki, Allah Teala bundan rnünez
zehtir. Aksine bu, mümkün rnevcudatın, o kernalattan arız olduğu ve hariçteki 
vücudun, ilmi vücudun ötesinde bulunan ilmi sfuetlerle mutabık olduğu rnanasın
dadır. Tıpkı bir marangozun, zihninde bir taht tasavvur edip, sonra onu hariçte 
yapması gibi. Gerçi, bu surette tahtın, marangozun ilmindeki mahiyeti mesabe
sinde bulunan zihindeki sureti {aynen} ortaya çıkmaz. Aksirıe tahtın zihindeki 
suretine mutabık olan harici vücudu arız olur. Bunu iyi anla! (Mektiiba.t, I, 21 1)  
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* . . .  Ayan-ı sabite, Allah'ın ilmindeki mümkün varlıkların taayyünleridir, ki 
bunlar ilmiyye mertebesindeki ilahi isimlerin hakikatlerinin suretleridir. Onların 
Zat ve zaman dışında Hakk'tan te'hir edilmeleri söz konusu değildir. Onlar ezeli 
ve ebedidir. Nisbetin manası başkasına göre değil, Zat'a göre te'hirdir {sonraya bı
rakılmadır} .  (Cnmi', 240) 

'ayn ( �" ) {'aynü'l-'uyU.n} * . . .  Kalb adı şundan dolayı ayn {göz} adına benzetil

miştir: Göz iki kirpik arasında bulunan beyazlık, siyahlık, göz bebeği ve göz 
bebeğinin nurundan oluşan bir isimdir. . .  (Beyan, 33) 

* Ahmed � ile İblis'ten başka hiç kimseye iddialı olmak yaraşmamıştır. Ne ki, 
İblis'in gözden {ayndan} düşmesine karşılık, Ahmed � için gözün gözü laynın 
aynı} açılmıştı. .. (Tavıisin, 204) 

* Ayn, eşyanın kendisinden ortaya çıktığı şeyin zatına işaret eder. (Luma ', 450) 

·� Ayn iki türlüdür: Zahiri ayn, batıni ayn. Zahiri ayn his ve şehadet aleminden
dir; batıni ayn ise diğer alemdendir. O alem melekut alemidir. Bu iki aynın her bi
rinin birer güneşi ve nuru vardır. Onun katında görmek mükemmelleşmiştir. Bun
lardan biri zahiri, diğeri batınidir. Zahiri olanı şehadet aleminden olup, hissedile
bilir olan güneştir. Batıni olanı melekut aleminden olup, Kur'an ve Allah'ın indir
miş olduğu kitablardır. Her ne zaman bu durum sana tam olarak keşfolursa, senin 
için melekfıt aleminin kapılarından ilki açılmış olur. (Mişkat, 51) 

·�  Dönüştü aynlar tek bir ayna 
ve böylece kaldırdı ortadan sayıyı 
Hakk'ın varlığı 

(Divan, 49) 

·� Aynlar aynı 
işte hakikati yaratılışın 
Şahidierin gözüyle bak ona ancak 

(FütılJıat, I, 110) 

·� Her ayn, haller, keyfiyetler, arazlar ve benzeri şeylerin değiştirmelerini kabul 
eder. Değişen durum ayna bürünmüştür. Sübut itibariyle bu farklılığı kabul eden 
ayndan dolayı, sübuti aynı değişen her durumun sayısız ayniarı vardır. Bu, kendi 
halleri içinde ayırd edilebilir, hallerinin çokluğu sebebiyle o da çoğalabilir. İçinde 
bulunduğu durum sonlu veya sonsuz olsun farketmez. Böylece, Yaratıcı'nın bilgisi 
ezeli olarak onunla taalluk eder. O, onları ancak onların sübutları içerisindeki 
bilgisinin suretleriyle yaratır. Bu yaratış da, onlar yokluk halindeyken halden son
raki bir hal olarak ve birbirine karşılık gelen haller içindeki bir hal olarak gerçekle
şir. Çünkü onların birbirlerine karşılık gelen haller cinsinden bir hale nisbeti, 
kendilerine karşılık gelen hale nisbetinden başkadır. Her halde kendine ait bir 
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aynın sabit olması gerekir. Haller birbirlerine karşılık gelmediğinde, çeşitli haller 
içinde tek bir aynı olur. (Fütılhat, IV, 212) 

* Şeyh dedı kı: "Ayn, bu nıalılıikatı yaratan Yüce Yaratıcı'nın aynıdır. O hdlde, bu
nun tamamen inkar edilmesi doğru olmaz. Çünkü onun yok olmasıyla sen de yok olursun. 
Oysa o {senin için} bir örnektir. Durum böyle olunca, sen mevcıldken, sıfatlarının eseri yok 
değilken senin yoklugun nasıl mümkün olur? Ama onun isbatı da imkansızdır. Çünkü onu 
isbiit edersen, bu defa put edinmiş olursun, ganimeti de elden kaçzrzrsın. Yok olan bir şeyin 
isbiitı nasıl mümkün olabilir? Ya da sen mevcftd iken, yokluğu konusunda nasıl fikir birli
ğine varılabil ir? Hdlbuki Allah seni kendi sılretinde hayy, alim, kadir, miirid, semi, basir ve 
mütekellim olarak yarattı. Bu hakikatlerden hiçbirini kendinden uzaklaştıranıazszn. Çünkü 
O seni kendi sılretine göre yarattı, seni güzel sıfatları ile süsledi ve kendi isimleriyle 
isimlendirdi. 

O diridir, sen de dirisin; O bilir, sen de bilirsin; O diler, sen de dilersin; O güçlüdür, 
sen de güçlüsün; O işitir, sen de işitirsin; O görür, sen de görürsün; O konuşur, sen de 
konuşursun; o zattır {özdür, ası/dır}, sen de zatsın; o toplar, sen de toplarsın {/zer şey 
O'nda olduğu gibi sende de saklı}; O mevcftddur, sen de mevcfidsım; O rubılbiyyet salıibi
dir {besler, biiyütiir, terbiye eder}, 'Hepiniz çobansınız, güttüğiiniizden sorumlusunıız' 
hadisinin hükmüne göre sen de rıtbılbiyyet sahibisin. o kıdem sahibidir {evveli yoktur}, 
ezelden beri kendisinden hiç ayrılmamış olan ilminde mevcıld olman itibiiriyle sen de kıdem 
sahibisin Bu anlatılanlara göre, O'na izafe edilen her şey, sana da izafe edilmektedir. Ne 
var ki O, izzet ve kibriya ile tek olarak mevcılddur, sen ise zillet ve acizlikte tek hdle geldin. 
Başlangıçta aranızdaki nisbet/erin hepsi tam iken, bu noktada o nisbet kesintiye uğradı . "  

Bunun üzerine ben şöyle dedim: "Efendim, beni önce yaklaştırdzn, sonra uzaklaştır
dm, önce özünü meı;dana çıkardzn, sonra onu kabukla örttün."  

Şu cevabı verdi: "Onu ilahi hikmet kanımunun hükmü altına aldım. Uzaktan ve 
yakından elde edilmesi kolaylaşsın ve yaklaşan ve uzaklaşan herkesçe tahsiZi mümkün olsun 
diye, beşeri idrilk ölçiisüniin imkanlarına göre yazdırdını . "  (İnsan, I, 9) 

* parladı nılrları gözümün 
iki hazret tecelli ettiğinde 
bir oldu iki lıüviyyet 
kaabe kavseyn deıninde 
al 
senden olanı 
sana geleni 
senin ve sana ait 
her varlık seninledir 
ahadiyyet örtiiieri içinde 
yaşayana ne mutlu 
cem ' hdlinde fark hdlini 



aydınlattı Zat'ın nuru 
ahadiyyet renkleriyle 
iş te kemal nı ertebesi 
işte i ttisal bağışı 

'ayne'l-yakin 

işte Rubübiyyet katından ayrılmayan kul 
et) idrilki temiz insan 
d urma 
özünü al cevherlerin 
dikkat et 
çıkma kııllıığun dışına sakın 
an la 
budur kıırbun manası 
sevin 
şarkılar söyle 
ki 
yüce makamlarla şerefiendi 
nı iirşidi asrın 

(Meviihib, 1 14) 

'ayne'l-yakin ( W;Q�l l w:� ) {bk. 'ilme'l-yakin-'ayne'l-yakin-hakka'l-yakinl 
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'aynu'llah-'ayn-ı 'alem ( �lıııh w:� - iı.ıı w:� ) *  Aynullah ve ayn-ı alem, en büyük 

berzah hakikatini tahakkuk ettiren insan-ı kamildir. Çünkü Allah aleme onun 
nazarıyla nazar eder, varlığa onunla merhamet eder. Nitekim "Sen olmasaydın, 
Jelekieri yaratnıazdım" [Aclı1n1, II, 164] denilmiştir. Ayrıca aynullah, Allah'ın basir 
isminin mazharı olan kimsedir. Çünkü, alemde baktığı her şeye bu isimle bakar. 
(Kaşanı, 134; Cami', 91) 

'aynü'l-cem'( ı::�:l:-1 � )  * Cüneyd şöyle der: "Kurbıın {yakınlığın} vecd ile bulun

ması cem ', kulun beşeri husüsiyetler içinde gaybeti de {kaybolması da} farktır." 

Şöyle denilmiştir: "Allah onları miirifette cem ', ahviilde de tefrik etti." 

Cem', sahibinin Hakk'tan başka hiçbir şeyi müşahede edemediği vuslattır. Ne 
zaman başkasını müşahede ederse, bu durumda o cem' olmaz. Fark ise dilediğini 
açık seçik görmektir. Bu konuda şeyhlerin sözleri çoktur. Gayeleri şudur: Onlar 
cem' ile tevhidin tecridine {saflaştırılmasınaj, fark ile de kesbi olana {şahsi gayretle 
elde edilene) işaret etmişlerdir. Buna göre tefrikası olmayan cem' yoktur. 

Sufıler "Falan kimse ayn-ı cem 'dedir" derken Hakk'ın murakabesinin onun batı
nını doldurmasını kasd ederler. Kendi arnellerinden birine dönünce de "Tefrikaya 
döndü" derler. Cem'in sıhhati tefrikayla; tefrikanın sıhhati de cem'ledir. Bütün 
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bunlardan anlaşıldığına göre cem' Allah ile bilmek, fark ise Allah'ın emriyle 
bilmektir. Her ikisinin de bir arada bulunması gerekir. ( 'Avarif, 308) 

* Derim ki 
ayn-ı cem ' tek ayndadır 
Sarsıldım 
ondaki bir parça kül/i hikmet lıayretiyle 

(Divan, 330) 

* . . .  0, tavanı {yapmayı) hedeflemiş, sonra temele inmiştir {tavanı yapmak için 
önce temele inmesi gerekmiştir) .  Temel, ilmen en son kasd edilen, fiilen ilk olarak 
mevcud olan şeydir. Tavan ise maksad bakımından ilk bilinen, fiilen ise en son 
mevcud olan şeydir. İşte bunun gibi, tüm inayetin kendisine yöneldiği ve bizatihl 
murad edilen insan aynı da, O'nun yaratması içerisinde cem' ve vücudun, en bü
yük suretin ve en şerefli ve mükemmel özetin ta kendisidir. ( 'Ukle, 50) 

'aynü'ş-şey' ( 'I.S.!.ll �� ) * Ayn-ı şeıJ {şeyin özü), Hakk Teala'dır. (Kaşani, 134; 

Cami', 91) 

'aynü't-tahakküm ( 1:-d l �� ) * Ayn-ı tahakküm, veli üzerinde O'nun istediği 

şeyin cereyan etmesi, gördüğü durumun mertebesinin ortaya çıkmasıdır. (JstıWı, 
530) 

'azab-na'im ( ���i - ._,.ıiJ� ) * Naznı {nimetler), ancak ve ancak sürekli olur. Azab 

ise, ya o da sürekli olur, bu kafirlerin azabıdır ya da sürekli olmaz, bu ise asilerden 
bir kısmının azabıdır. (Meşank, 61) 

'azamet ( a.oli.ı� ) * Azanıet, akılların elbise olarak giydiği azamet, tecelli anında 

onları Hakk'ı idrilkten engelleyen bir örtüdür. Tahkike göre azarnet Hakk'ın bir sı
fatı değildir. O ancak Allah'ı bilen kalbierin sıfatıdır. Azamet, elbisenin giyen üze
rinde olması gibi kalbin üzerinde olan bir sıfattır. Bu azamet, Allah'a karşı {kul
lukla} övünmeye karşı akılları ardından örter. Azamet, o akıllara, O'nun huzu
runda küçük düşmeyi miras bırakır. Aleme o sıfatla yönelip, o sıfata yönelmemesi, 
Azim'in azametle sıfatianmasının delillerindendir. (FütUhat, Il, 101) 

'azazil ( J()lj� ) * Azazll'in halleri hakkında çeşitli görüşler var: Bunlardan bi

rine göre o gökte ve yeryüzünde bir davetçiydi. Gökte meleklere iyilikleri, yeryü
zünde insanlara kötülükleri gösteren bir davetçi. Çünkü eşya zıdlarıyla bilinir. İnce 
kumaşlar siyah çulun ardında dokunur. Melek iyilikleri gösterir ve iyi olana şöyle 
der: "Bunu yaparsan karşılığını alırsın." İblis de kötülükleri gösterir ve remzen {sem
bolik olarak} şöyle der: "Bunu yaparsan, karşılığını alırsın." Kötüyü tanımayan iyiyi 
de tanıyamaz. (Tavlisfn, 207) 
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* İblls'in adı O'nun adından türemişti. Sonradan "Aziizil" olarak değiştirildi. 
Azazil kelimesindeki ayn himmetinin yüceliğine; zii himmetinin arttıkça artışına, 
elifbenliği hakkındaki görüşlerine; ikinci zii makamı için gösterdiği zühde, yii eski 
bilgisine sığınmasına, lam secde etıneme konusundaki mücadelesine işarettir . .. 
(Taviiszn, 208) 

* Ona Aziizil denmiştir, çünkü o azledildi. O, O'na {Allah'a} dostluğu uğruna 
azledilmişti. Başlangıcından sonuna varamadı. Çünkü o, nillayetinden çıkarıldı. 
Onun çıkışı, kavuşma ateşinde ve keskinliğinin nurunda yanınakla ortaya koy
duğu kararlılığındaki sadakatinin yansımasıdır. Gösterdiği yakıcı bir hayal, bunun 
bedeli ise yanıp sönen {ışığı sürekli olmayan} bir yüktür. Onun "şeriihim"i {hayat 
tarzları} brahmanca {zındıkça}, kesinlikleri şübheli, körlükleri "bathami"dir {nefsani 
veya madd'idir}". (Taviisin, 209) 

'azim ( � )  * Melekut aleminde "Azim" diye çağrılan kimse . . . . . .  Allah'ı � ve 

O'nun ayetlerini bilen kimsedir. Allah � o kimsenin kalbine ilminin inceliklerini 
emanet etıniş, onu başkalarından gizlediği sırlarına muttali kılmış, onu terelli edip 
seçmiş, onu kendisine cezbetıniş, onu inceltıniş, kendine yakınlık kapısına onu 
iletmiş, bu sır ve ilimleri kabul etmesi için göğsüne genişlik vermiş, peygamberle
rine � bedel olarak onu bir mütehassıs, kulları için bir davetçi, onları korkutucu, 
onlara hüccet, hidayet sunan, hidayete erdiren, şefaat eden, şefaat dileyen, sadık ve 
sıddik kılmıştır. (Fütfih, 77) 

· Sözlüklerde "şeriilıim" ve "bathanıi" kelimelerinin karşılığı bulunamamıştır. Ancak yapılan 

incelemelerde, Hind doktrinlerinde, bhutagena {varlıklar}, bhutiitmiin ( temel nefs, temel zat}, 

blıutlıiini {hava, a teş, su, toprak ve bunların çıktığı ilk esir ya da cevherden ibaret olan beş unsur}, 

slıriinıana {1 .  talebe ve disiplin, 2. sorumluluk idrakine dayalı evlilik ve mesleki faaliyet, 3 .  
emeklilik ve fakirlik 4. Tannda mutlak ölümsüzlüğe götüren mutlak reddetme tavrından oluşan 

hayatın dört safhası} ve slıramana {kutsal yolcu} gibi kavramlar bulunduğu görülmektedir. 

Hindistan'a yolculuklar yaptığı bilinen Hallilc'ın bu kavramlardan haberdar olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Burada İblis'le ilgili olumsuz bir tavrın anlatıldığı dikkate alındığında, "şerfihim" 

kelimesiyle "hayat yolu ve aşamaları" anlamındaki shrfimana kavramını; "bathaml" kelimesiyle 
de "nefs" anlamındaki bhCitfitmfin veya "maddi unsurlar" anlamına gelen bhCitfini kavramını 
kasd ettiği tahmin edilebilir. Bundan dolayı, şerahim kelimesini "hayat tarz/arı", bathami 

kelimesini de "nefsiini" veya "maddi" olarak tercüme etmenin uygun olduğu kanaatine 

varılmıştır. O dönemlerde Hind kültürüyle beslenen inanç akımlarının "zındıklık" olarak 
nitelemnesi dikkate alınarak, "brahmanca" manasma gelen "berheml" kavramının da 
"zmdıkça" şeklinde açıklanması uygun görülmüştür. Bilgi için bk. Ananda K. 
Coomaraswamy, Hinduizm ve Budizm, tre. İsmail Taşpınar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2000, 
s. 28-30, 60-61, 66. (ed. notu) 
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bii' ( �\! ) * Ba, vücudun {varlığın} ikinci mertebesi olan mümkün mevcudların 

ilkine işarettir. (Kaşanl, 35, Cami', 78) 

bii'-yı hismillah/bii min hismillah ( .fıı1 1'"""\.ı ı:.J" �\ı ) 

* Şibll'ye "Besmelenin btl'sında ne tür işaretler vardır?" diye sordular, oda şu ce
vabı verdi: " 'Ruhlar, cesedler ve hareketler, kendi zatlarıyla değil, Allah ile kaimdir' ma

nası vardır." ([ .. uma', 124) 

bab-ı ebvab ( yiJı�l Yl.ı ) * Biib-ı ebvab {kapılar kapısı} " tevbe" demektir. 

Çünkü Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için kulun girdiği ilk kapı tevbedir. (Kaşani 35; 
Cami', 78) 

{Ayrıca bk. tevbe-inabe-evbe} 

badi/bevadi ( ı;�ly. } � �J! 1 ��\.ı Ji �lı ) * Bad!, belli vakitlerde kulun haline 

göre, kalbine zuhur eden şeydir. Hakk'ın badisi zuhur ettiği zaman Hakk'tan baş
kasına ait badileri yok eder. İbrahim Havassrh der ki : "Kulun kalbinde Halele'ın biidzsi 

belirdiğinde, diğer bütün badileri yok eder." (I uma', 418) 

{Ayrıca b k. bevadih-hücum/hevacim; leva'ih-leviimi' -ta vali' -tav arık} 

hadi bilii bildi ( ı.,?�Lı � ��Lı ) * BMi bila btldi; bununla marifet ehlinin 

kalbierinde zuhur eden haller, nurlar ve zikirlerin safası kasd edilir. "Badf" dendiği 
zaman bunlara işaret edilir. "Bila biidf" denilince badlleri kalbiere izhar eden 
Mübdi'ye işaret edilir. (Luma', 439) 

{Ayrıca bk. bevadih-hücum/hevacim; leva'ih-leviimi'-taviili'-tavarık} 

badih ( o�Lı ) {bk. bevadih-hücılm/hevacim; leva'ih-levami'-tavali'-taviirık} 
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balır-ı lücci ( r..}J.:. J� ) * Bahr-ı lüccf {büyük ve dipsiz deniz}, insanı helake götü

ren tehlikeleri, bir kısım kötü meşgaleleri ve kör eden bulanıklıkları sebebiyle 
dünyadır. (Mişkiit, 87) 

bakara ( ô }·! ) * Bakara, riyazete hazırlanıp başladığında, hayatı demek olan 

hevasını ortadan kaldırma yetkisi sebebiyle nefs için kinayedir. Bu aşamadan ön
ceki durumu "kebş", sülfıka başladıktan sonraki durumu da "bedene" kelimesiyle 
ifade edilir. (Kaşani, 38, Ciimi', 78) 

{Ayrıca bk. riyazetlriyazat} 

bari ( ) 1 ı / -,?) � ) * Z uh ı1r eden ve gizli kalanın her ikisi birden Bii ri C elle ve 

Alıl'dır. Bunun dışında bir şey yoktur. Bu mutlak hakikatin, bütün inniyyetlerin 
aslı olan toplayıcı inniyyetin ve bütün hüviyetlerin aynı olan hüviyetin çoğalması 
ile sadece zaman, mekan, zıtlık, gaybet, zuhfır, elem, lezzet, vücfıd ve 'adem 
cinsinden vehimlerde vuku bulmuştur. (Ravza, 602) 

harika ( A! )� ) * Biirika {şimşek}, en mukaddes makarndan gelen ve hemen sö

nen panltı olup, keşfin ilk ve başlama noktasıdır. (Kaşani, 35, Cami', 78) 

{Ayrıca bk. bevadih-hücfım/hevacim; keşf; leva'ih-Ievami'-tavali'-tavank} 

basar ( _rRJ. ) {b k kal b} 

hasiret ( ö p-.aı ) * Akıl, ruhun dili ve basiretin tercümanıdır. Basiret, rfıh için 

kalb, akıl ise dil mesabesindedir. ( 'Avarif, 266) 

* Basiret, kalbe ait bir güç olup Kuds'ün nfıruyla nfırlanrrııştır. Kalb eşyanın 
hakikatini ve içyüzünü onunla görür. Eşyanın sılret ve şekillerini gören nefsin 
gözü mesabesindedir. Haklınler buna "ak/i-nazari kuvvet" adını vermişlerdir. Ama 
Kuds'ün nfırlarıyla nfırlanıp Hakk'ın hidayetiyle perdeler aralanınca, haklınler o 
zaman buna "Kudsi kuvvet" adını verir. (Kaşani, 37, Cami ', 78) 

* Basiret, ihlas sahibi bir kimsenin hayretli bakışıdır. Birinci inceliği, şeriatla 
kaim olan haberi, akıbetinden korkmayan bir Zat'tan sudfır ettiğini bildiği için des
teklemektir. İkinci inceliği, hidayete çekme ve daialete düşürmedeki adaleti müşa
hede etmektir. Üçüncü inceliği de, marifet çeşmesinin fışkırmasını, işaretin sabit 
olduğunu, ferasetin meyve verdiğini {görebilecek} basirettir. (Ravza, 488) 

bast ( � ) {b k kabz-bast} 

batı! ( Jk� ) •• Biitıl, masıyyete {isyan ve günahlara} dair konuşmaktır. Kadınla

rın halleri, içki meclisleri, fasıkiarın durumları, zenginlerin bolluk içindeki 



batıi 145 

yaşantılan, hükümdarların büyüklenmeleri, kınanan merasimleri ve çirkin 

hallerinin hikaye edilmesi gibi. Bunların hiçbiri girilmesi helal olmayıp haram olan 

konulardır. (İlıyfi', III, 143) 

.. Btitıl 'ademdir ( yoklukturl .  (lstılah, 539) 

.. Btitıl, Hakk'ın dışında olan her şeydir, o yokluktur. Çünkü hakikatte 

Hakk'tan başka hiçbir şeyin vücudu yoktur . . .  (Kaşanl, 35; Cami', 78) 

. . .  Peygamberimiz $ şöyle buyurmuştur: "Arabların en doğrıı beı;ti Lebid'in sözü
dür: 

Dikkat et 
her şeı; batı/ 
Allalı'tan başka 
Ve çıkacak elden 
her biri nimet/erin" 

[Müslim, Şiir, 2-6] 

(Bir başka nüshada, şu ibareler de mevcuddur: 

Ebu Bekr �, Kab � ve Lebid'in � sözleri: 

"Sakin bir şekilde sabahlar her kişi 
Oysa ölüm yakın ona 
ayakkabısının bağı kadar 
ne kadar uzun yaşasa da 
bir anadan doğan herkes 
taşınır bir gün tabut içinde 
Dikkat et 
her şey bii tıl 
Allah'tan başka 
Ve çıkacak elden 
her biri nimet/erin" 

(Kaşanı, 35) 

batın ( .;b lı ) (bk. zahir-bahnl 

bahne ( a:b\ı ) {bk. zahire-babnel 

bedene ( ai-4 ) .. Bedene, seyr ü süluka başlayan, sufilerin derecelerini ve salikie

rin merhalelerini kat eden nefse kinayedir.(Kaşanl, 36, Ciimi', 78) 

{Ayrıca bk. nefsl 
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bedi' ( Cj."-! ) * Bedi kelimesinin teveccühü {yönelişi}, örneksiz olarak yapan her

kese ve İlk Akl'ın ididınadır, o da kalemdir. Onun teveccühü, hemze harfinin ve 

mertebelerinin icadınadır. Yine onun teveccühü derecelerden iki şartın icadınadır. 

Yine onun teveccühü, Zat'ın ilahi nefesinin imdadına ve ziyadesinedir. Ziyade ol

masının sebebi, Allah Teaiii'nın şöyle buyurmuş olmasıdır: "Göklerin ve yerin bedi'i 
{yaratıcısı} O'dur." [Bakara, 2/117] Çünkü göklerin ve yerin her ikisi de örneksiz 

olarak yaratılmıştır. Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır, yani kalemdir. Kalem, Al

lah'tan zuhı1r eden ilk örneksiz yaratık, ilk fiildir. Örneksiz yaratılan her şey 
mübdd, onu örneksiz olarak yaratan da Miibdi'dir. 

Eğer ilim, bazılarının ilim tarifinden anladıkları gibi, bilinen şeyi tasavvur et

mekten ibaret olsaydı, yaratılan bu şey miibdıi olmazdı. Çünkü o, onu ibda ve icad 

eden, kendisindeki bir örneğe göre ve ona mutabık olarak icad etmiştir. İşte bu, 

Hakk'ın nefsinde bulunan örnekten icad edilmiştir. (Fiitülıiit, II, 414) 

bedihe ( ��Jı ) {bk. bevadih-hücı1m/hevacim} 

bedr ( ).lı ) {selasü büdftr} 

* Bilginin kuranlığına doğdu bedr 
Güller sulandı gözün bahçelerinde 

Haberde varid olduğu gibi, tecelli bedre {dolunaya}, gayb ise karanlığa benzetil

miştir. {Burada bilgi demek olan} "şi'ar" kelimesi "şıı'ı'lr"dan türemiş olup "gizli 
ilim" demektir. Sanki şair şöyle demek istiyor: "Celi /zlilıir} olan, hafi {gizli} alanda, 
tıpkı lıafi olanın celi olanda tecelli ettiği gibi tecelli etti." 

Şöyle de dıyebılirsın: "Hakk'ın viicüdu {varlığı} halk, halkın viicıldu da Hakk'ın viı
didıtnda tecelli etmiştir." Şiirde geçen "gülün sulanması" ifadesiyle yanağın kırmızı

lığı, gözün {bahçesi olarak çevrilen} nergisi ifadesiyle de, gözyaşlarının gözpınarla

rından yanakların kırmızılığı üzerine akarak, göğün suladığı bahçe gibi olması 

kasd ediliyor. 

Arablar gözleri, orta yerinde sarılık bulunan beyaz nergise benzetirler. Sanki 

şunu demek istiyor: "Ziit'ın nıüşiihede edildiği yer veya Cdmi '  isim {yani bütün isimleri 
içinde toplayan Allalı ismi}, ilii/ıl isimlerin balıçesini suladı. Çünkü o isimler ona baknıak
tadırlar, O da onları gözetir." (Tercüman, 164) 

* Kamer {ay}, hilal ile bedir {dolunay} arasında olan bir berzah makamıdır. Hilal 

konumunda ışığı azalır, bedir konumunda ise çoğalır. Kamere her iki tarafta da gö

ründüğünde sesler yükseldiği için hilal, görenin gözünde ışığı tam olduğu zaman 

da bedir adı verilir. Ayın bu iki hüküm dışında bir m enzili yoktur. Ancak gözle 

bedir arasında onu perdeleyen gün ışığı altında bedir hali gözlerin görüşünden 

gizli kaldığı için mahk adını alır. Ayın güneşe doğru olan yüzü bedir olduğu gibi 
bize doğru olan yüzü de bedirdir... (Fiitılhiit, III, 109) 



* iiç dolunay parçası 
gerek duymadan 
hiçbir süsle siislennıeı;e 
çıktılar yola Ten 'inı 'e doğru 
örtülerini alıp 
kaldırdılar örtülerini 
güneşler gibi parlak yüzlerinden 
telbiyeler getirdiler 
te/ılillerle yaparken ımıreZerini 
yöneldiler yavaşça yürüyerek 
güzel keklikler gibi sekerek tıpkı 
üzerlerinde alınılı elbiseler 

beka' 147 

Diyor kı: "Rubiibiyyet, Miilkiyyet ve lllı1/ıiyı;et mertebesinden, kendisiyle zu/ıılr et
tiği eserlerinin zu/ıılrımıı isteyen üç mukaddes isim çıktı. Bunu "ten 'Inı " kelimesiyle ifade 
etti. Nılrları sebebiyle, kendisine bakacak güçte alnıayanların ona bakıp da /ıelak olmamaları 
için, yüzlerini örtnıiiş olarak çıktılar. Kendilerini kabılle hazır olan kalbieri ziyaret etmek is
teyince, yüzlerindeki örtiiieri açtılar, nılrları göziiktü, ziyaretçi/er, Allah 'ın şiinma liiyık bi
çimde seslerini yükselterek "Lebbeyk" dediler. Onlar da ziyaretleriyle şereflendirmek için 
bu değerli kalbe yöneldiler. "iizerlerinde alımlı elbiseler" sözüyle, üzerlerinde bu isinı/erin 
koruyucusu gibi olanlara tabi olan isim/erin siis ve güzelliklerini kasd ediyor. Şöyle der 
gibi: 'Alim olmayan nıürfd olamaz, hayatta olmayan da iilim olamaz. O 'nun Hayy ve 
Müheıpnin olması, Alim ve Miirfd olması üzerine oldu. ' İşte, viicı/du {varlığı}, başkasının 
viicılduna bağlı olan /ıer şeı; bıınun gibidir. Öyleı;se, kendisine bağlı alıınan şeı;, viicı/du 
kendisine bağlı bulunan şeye mü/ıeı;min olur." (Tercüman, 146) 

{Ayrıca bk. kamer; rubiibiyyet; uliihiyyet) 

be kil' ( "� ) {b k. fena' -beka'} 

beka'ü'l-beka' ( "\A:ll "IA.ı ) * Bekaii'l-beka, bekadan daha kamildir. Bu bekanın 

sahibi, hidayette olup, takvanın kemaline varmıştır. 

Kaide: Ne zaman beka bulunursa, sahv da bulunur. O gidince mahv sahibi için 
sekr hali gelir. 

Fiiide: Baki olan aynı zamanda fanidir. Fakat her fani baki değildir. 

Kaide: Beka makamı cem' makamını, bekaü'l-beka ise cemü'l-cem' makamını 
içine alır. 

Faide: Cem' cem'iyyetten başkadır. Cem' nurun vahdaniyetini görmektir. 
Cem'iyet ise huzurda gaybettir. Cem'iyyet Hakk'la beraber olurken halktan 
gaybettir. Cem' ise Hakk'ı halksız müşahede etmektir. O halde cem'iyyet makamı 
cem' m akamından daha kamildir. 
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Kaide: Şer1atsız cem' makamında bulunmak zındıklık, cem' olmadan fark ma
kamında bulunmak ise tefrikadır. 

Ftiide: Hakikat batını gizlemiş, şeriat ise zahiri açığa çıkarmıştır. Bu sebeb le ıstı
lahta biltın "hakikat" manasında, zahir ise "şeriat" manasında kullanılmıştır. 

Kaide: Beka makamı ancak fena makamından sonra salıili olur. 

Faide: Veliye beka makamında temkin verilir. Bekaü'l-beka makamında ise, 
telvinde temkmle tasarruf eder. 

Kaide: Bakmin beka ile vasfı, fenadan önce olan şeye göre değişir. Makamların 
değişik, hallerin ayrı ayrı olmasının sebebi budur. 

Faide: Bazı kimseler bekayı ancak fenadan sonra bulurlar, çoğunluk böyledir. 
Ancak bazıları, Peygamberlerin hakikatıarına vakıf olan husfısiyet ehlinin bulabil
diği bekayı bazıları ilk anda bulur. İşte bunlar mükemmel varislerdir. 

Kaide: Beka fenanın varlığını gerektirir. Bu da temizlenilmesi ve uzaklaşılınası 
gereken beşeri vasıfların yok olmasıyla olur. 

Faide: Beka tecellinin aynasıdır. Fena tahalllnirı (kişinin varlığındaki olumsuz 
ahlakı ortadan kaldırmanın) genişlemesidir. Baki ise tecelli tahtının üzerindedir. 

Kaide: Salikin yolu açılmış olsa bile, Kadim olanın bekası ile hadis olanın bekası 
aynı değildir. Hadisin bekası aslında mecazendir. 

Faide: Bekanın yüceliği ancak fenanın aşağılığıyla hasıl olur. Sen kapıda ema
netçi gibi dur, hesap yapma, arzu ettiğin emeline kavuşursun. 

Kaide: Bekanın peygamberlerdeki sıfatı isınet ve hidayet, velilerdeki sıfat ise 
hıfz ve riayettir. Bekaya ulaşan, şekadan {şakllikten, Allah katındaki mutsuzluk 
durumundan} emin olur. 

F8ide: Fenada derecesinde ilerleyen beka makamının başlangıcını müşahede 
eder. Bidayette iken, nihayetinde olacak şeyler ona müjde edilir. Çünkü o vusfıl 
makamındaki kabulden kurtuluşun başlangıcıdır. (Kavanin, 47) 

{Ayrıca bk. fena'-beka'J 

bela'/belva ( 4.fj.J. / �"i.ı ) {beliyye} * Dünyanın azı da çoğu da, tatlısı da acısı 

da, başı da sonu da, velhasıl dünyaya ait her şey, Allah'ın kulunu denemesi ve im
tihan etmesidir. Dünyanın belviisı ne kadar çok, çeşitli ve değişik olursa olsun, ta
mamı şu iki haslette toplanmıştır; şükür ve sabır. Kul ya bir nlınete şükretmek 
veyahutta bir belaya sabretmek durumundadır. (A.dabı, 82) 

* Belli, Hakk'ın imtihanının kulun halinin hakikatirıi, onu musibetlere uğrata
rak ortaya çıkarmasıdır. (Lımza', 429) 

* Sfıfiler, bela sözü ile türlü türlü meşakkat, hastalık ve dertlerle dostlarının be
denlerini imtihan etmesini kasd ederler. Çünkü üzerindeki bela ne kadar güçlü 
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olursa, kulun Allah'a yakınlığı o kadar artar. Çünkü bela, velllerin elbisesi, 
asfiyanın beşiği ve nebllerin �� gıdasıdır. (Hücv1r1, 471) 

* Nübüvvet, risalet, velayet, marifet ve mehabbetin esası beladır. Eğer belaya 
sabretmezsen senin {bu hususta dayanabileceğin} bir temelin yok demektir. Bir bi
nanın ayakta kalması için temel şarttır. Sen hiç çöp yığını üzerine yapılmış bir ev 
gördün mü? Sen bela ve afetlerden, velayet, marifet ve Allah'a yakın olmaya ihti
yaç duyrnadığın için kaçıyorsun. Aziz ve Celll olan Allah'ın yakınlık kapısına kal
bin; sırrın ve rUhunla yürüyebilmen için sabır ve gayret et. (Fet/ı, 46) 

·� Belıl, kalbi ve yakilli güçlendirir, Imanı ve sabrı gerçekleştirir, nefs ve hevayı 
zayıflatır. Çünkü, her ne zaman bir acı ulaşır da, mü'minde Aziz ve Celll olan 
Rabb'inin yaptığına sabır, rıza ve teslimiyet bulursa, Rabb Teala ondan razı olur ve 
onun şükrünü kabul eder. Hemen Allah'tan ona yardım, lütuf ve tevfik gelir. 
(Fütıllı, 51) 

•• Durumun şu iki halden, yani beliyye {musibet} veya nimetten hali olmaz. Eğer 
musibet ise o durumda kendini sabra zorlarsın, bu en aşağı derecedir; veya sabre
dersin, bu ondan daha üst derecedir. Sonra rıza ve muvafakat gelir. Daha sonra 
fena gelir ki bu abdala özgüdür. Eğer n'imet olursa, senden ona şükretmen istenir. 
(Fiitıl/ı, 128) 

* Tekallf {ilahi emir ve yasaklar} insanlara ağır ve zor gelir. Bunun içine emir
Iere sıkı sıkıya uymak, yasaklardan kaçınmak, ilahi hükümler karşısında sabır gös
termek ve n'imetlerin bulunduğu anda da şükretmek girer. Bunlar dörttür: itaat, 
masıyyet {isyan}, n'imet ve beliyye {imtihan ve bela} .  Bunların beşincisi yoktur. Bu 
dördünden her birinde Allah'ın senin üzerinde, rububiyyet hükmüyle hakkını ala
cağı ubudiyyet hakkı vardır. 

itaat hususunda üzerinde bulunan hakkı, ondan sana gelen iyiliği müşahede 
etmendir. Masıyyet konusundaki hakkı, işlediğin günahlardan tevbe etmendir. 
Beliyye konusundaki hakkı, musibetlere sabretmendir. N'imetteki hakkı, bu ko
nuda şükretmendir. Bunları anlarnan tüm bu yükleri senin üzerinden kaldırır. 

İtaatin sana ait olduğunu, rahmet ve iyiliği gerektirdiğini anladığında, onları 
eda ederken sabretmen gerekir. Günahta ısrar etme ve günaha girmenin öte dün
yada cezayı gerektirdiğini, bu dünyada iman nurunu ortadan kaldırdığını bildi
ğinde, bu onu terk etmen için bir sebeb olur. Sabrın meyvesinin sana döneceğini, 
bereketinin sana ulaşacağını bildiğinde ona koşar ve güvenirsin. Şükrün, "Eğer şiik

rederseniz, size {ninıetimi} artırırını" [Ibrahlm 14//7] ayeti gereğince, Allah'tan bir ar
tışın tekeffül {garanti} edilmesi olduğunu bilirsen, bu senin devamlı şükretmene 
sebeb olur. (Tenvir, 6) 

'� Bela, rahmet ve ceza olmak üzere iki çeşittir. Rahmet belası, sahibini Allah'a 
fakrını {muhtaç olduğunu} izhar etmeye götürür, ceza belası ise sahibinin tedbir ve 
seçme hakkına vekil olur. (Ciimi', 54) 



ıso berk-hark-tams 

* Belii üç kısımdır: Avaının belası te'd!b {terbiye etmek}, havassın belası tehzib 
{süslemek, hallenmesini sağlamak), ehassın belası ise takr!b {Allah'a yaklaştırmakf 
içindir. (Ciimi', 61) 

{Ayrıca bk. ibtihi'; imtihan} 

berk-hark-tams ( ._,....41:> - J.r- - J .1- ) * {Sözlükte "silmek, yok etmek, ortadan kal-

dıı·mak" demek olan} tanıs, açık olan şeyden açıklığın gitmesidir. (Luma', 434) 

* Tams, hiçbir eseri kalmayacak şekilde bir şeyin yok olmasıdır. (Hücv!r!, 466) 

* doğuda gördü parlak ışığı 
dağuyu özledi hemen 
batıyı özlerdi elbet 
batıda parlasaydz 

Burada Hakk'ın halkta ve suretierde tecelli edişindeki rü'yetine, bunun da onu, 
tecellinin kendisinde zuhur etmesi sebebiyle kainata taalluk etmeye götürdüğüne 
işaret ediyor. Çünkü doğu, kevnl zuhur yeridir. Eğer gerçekte batı isimli hüviyyet 
tecellisi olan tecem kalbierde vak'i olsaydı, bu aşık onu doğu ufkunda, suretierin en 
nezih tecelEsinden, tecellinin mahalli olarak gördüğü için elbette yine tenzih ve 
gayb alemini özlerdi. (Terciinuin, 54) 

* Berk {şimşek), kula ilk olarak görünen ve seyr fillah {Allah' ta seyri etmesi için 
Rabb'e yakınlık makamına çağıran ilk laih {parlayan} ışıktır. (Kaşanl, 36, Ciinıi', 78) 

* Hark, fenaya cezb eden tecellilerin ortasıdır. Bunların başlangıcı berk, sonu ise 
tams fi'z-Zat'tır {Zat'ta yok olmaktır} .  (Kaşanl, 59; Cami', 81) 

* Tanıs, bütün şekillerin tamamıyla Nurlar Nfıru'nun sıfatlarında kaybolması
dır. (Kaşani, 65; Cami', 89) 

* Berk, tasavvuf yoluna girmeye davet eden ilk ışıktır. İlk inceliği reca aynında 
parlayan bir ışıktır. Az lütuf onunla çok görülür, çok amel onunla azımsanır. Ka
zanın acıları onunla tatlanır. İkinci inceliği, vaid ufkundan emel köşkünde hazer 
{sakınma} aynında parlayan bir ışıktır. Yaratılmışlar konustında zühde erdirir, sırrı 
temizler. Üçüncü inceliği, lütuf tarafından iftikar aynında parlayan bir ışıktır. ifti
har nehri akar, sevinç bulutları belirir ve neş'e yağar. (Ravza, 490) 

{Ayrıca b k. bevadih-hücôm/hevacim; Ieva'ih-levami' -tavali' -tavank} 

berzah ( tJJl ) * Berzalı, cisimler alemiyle manalar alemi arasında bulunan 

şehadet alemidir. (Istı/a/ı, 540) 

* Berzalı, bilinenle bilinmeyenin, var olanla yok olanın, sabit olanla fan! olanın, 
düşünülebilir olanla düşünülebilir olmayanın arasını ayıran bir durumdur. Istılah 
olarak berzah denilmiştir. O kendisinde düşünülebilirdir ve hayalden başka bir şey 
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değildir. Sen, akıl sahibi olduğun halde onu idrak ettiğinde, vücfıdl {varlığa ait} bir 
şeyi idrak ettiğini öğrenirsin, gözün ona yönelir, orada bir şeyin olmasına herhangi 
bir delil bulunmadığını kesin olarak bilirsin. (Fütılhat, I, 380) 

* Berzalı, iki şeyin arasını ayıran üçüncü şeydir. Buna "misal iilemi" de denir. 
Yani o, keslf cesedlerle mücerred rfıhlar alemini, yani dünya ve ahireti ve ahiret 
arasındaki engeldir. Sfırl keşf ondan olur. (Kaşanl, 36, Ciimi', 78) 

* Mevtın-ı siilis {üçüncü vatan ya da mertebe}, dünya ve ahiret arasındaki 
" . . .  berzahtır {perde veı;a engeldir} . . . . " Şeyh {İbn Arabl?)rh şöyle demiştir: "Bilin iz ki, 
berzalı, güneşle karanlık arasını ayıran çizgi gibi, iki şeı;i birbirinden ayıran perdedir. İki 
denizin karışması hakkında Allalı'ın şu beı;iinında olduğu gibi: '{O iki denizin} aralarında 
berzalı vardır, {bu yüzden birbirine} karışmazlar. ' [Rahman, 55/20] tAyetin Arabca olan 
aslında geçen} 'Yebgıyiin' ifadesinin nıiinlisı, {denizlerden} birinin diğerine karışmanıasıdır. 
Bundan dolayı ikisini ayıran perdeı;i his gözü idrlik edemez, eğer idrlik etseı;di, o zaman bu 
berzalı olmazdı. O zaman da mlilılnı ile nıeçlıul, mevcıld ile miidılm, menfi ile nıüsbet 
(olumlu ile olumsuz}, nıiikul ile gayr-ı nılikul arası 'berzalı ' diye isinılendirilir. İşte bu /ıa
yaldir. Sen akıllı biri olarak onu idrlik ettiğinde, viicüdi {varlıkla aliikalı} bir şeı;i idrlik etti
ğini bilirsin, onu görmen v/iki olur, onu kat'i olarak bilirsin. Bu sebeble o, bütün ve asıl 
olan bir şeydir." (Esflir, 54) 

berzah-ı cami' ( �A\;ı:o t.>.ıı ) * Berzalı-ı elimi', bütün berzahların aslı olan ilk 

taayyün ve vahidiyyet mertebesidir. Bu sebeble "berzalı-ı evvel {ilk berzalı}", "berzalı-ı 
azam", "berzalı-ı ekber {en biiyük ve muazzam berzalı}" olarak adlandırılır. (Kaşanl, 37, 
Cami', 78) 

bevadi ( ($�1y. J; �Iy ) {bk. badi/bevadi} 

bevadih-hücfrm/hevacim ( � J:>:<A / ��J" - ���J! ) * Bevlidilı, gaibden kalbine 

birdenbire ve aniden gelen şeydir. Bu hal, kalbde neşe veya hüzün meydana geti
rir. Hüciını ise, senin zorlaman olmadan, vaktin kuvveti sayesinde kalbine gelen 
şeydir. Yaridin kuvveti veya zayıflığına göre çeşitleri vardır. Bevadihin kalbi de
ğiştirmesi ve hevacimin de {hücfunların da} onu etkisi altına alınası bunlardandır. 
Hal ve kuvvet yönünden aniden gelen varidierin üstünde olanların {dolayısıyla 
halin etkisinde kalmayanlarıni varidieri de bunlardandır .. Bu durumda olanlar 
vaktin efendileridirler. (Kuşeyri, 44) 

* Bevadi/ı, gaibden birdenbire ve aniden kalbe gelen şeydir. Bu hal, kalbde neşe 
veya hüzün meydana getirir. 

Hiicfmı, kalbe, hiçbir zorlamaya konu olmadan, kuvvetin kuvvetiyle varid olan 
şeydir. (Istılalı, 535) 
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.. BeVtidih, hücfun, sahv, sekr, zevk, şürb ve benzerleri gaibden kalbiere gelen 
varidat olup, geldiği kimseye çeşitli şekillerde etki eder. Bu hale van"d denir. Bu 
varidieri tahsllde kul iradesinin etkisi yoktur. 

Ne var ki bu varidat, ancak kendisini kabUle hazır olan kalbe gelir. Kalbe bir 
varid irade dışı olarak aniden geldiği zaman, bu varid o kula vaktin fevtininin 
hasretini verir. Çünkü bu hal uyarıcıdır. Eğer kalb vaktinin hükmünden gafil ka
lırsa, vaktinin varidiyle edeblenemez. Hak Teala, kendi tarafından bir lütuf ve yar
dım olarak onu uyarmak istediğinden, vaktin fevtinin kendisine açılması için bir 
elçi olarak bu varidi göndermiştir. Çünkü bu kul, Allah'la ilgili edebe riayet etme
yen kimselerdendir. o varid, vaktin fevtine götüren şeylerden pişmanlık duyma
sını sağlar. Onu, herhangi bir fazilet olarak bu pişmanlık duygusuna mecbur kılar. 
Vaktini fevt etmemiş gibi olması için bu varid de onun vakti cinsindendir. (FütUhat, 
Il, 547) 

.. Bevadih, vaktin hükmüyle gaibden kalbiere ansızın gelen şeydir. Sufilerin ıstı
lahiarına göre, bu bevadih kalbe ya neşe yahut hüzün vermek için gelir, bunun 
üzerine kişi ya hemen güler ya da ağlar. Ebu Yezid'in {Bistami'nin} sözünde buna 
işaret vardır: "Bir zaman gülnıüş, bir zaman da ağlamzşınzdzr." Ebu Yezid bu sözüyle 
bevadihin etkisinde olduğunu söylemek istemiştir. Sonra da şunu eklemiştir: "Bu
giin ne gülüyorunı, ne de ağizyonını " Bununla da bevadihin etkisinden azamete inti
kalini anlatmak istemiştir. 

Bevadih, ancak hiçbir hal, sıfat ve bediliesi alınayan kimseler hakkında söz ko
nusu olur. Şu kadar ki bevadih, Hüve hazretinden çıktığı zaman gelir. Ne zaman 
geleceği bilinmez. Geldiği zaman birden ve ansızın gelir. Kendisiyle varid olan şeyi 
{sevinç ya da hüznü} verir ve gider. Herkesin bildiği şekilde olan bedille ise neşe 
veya darlık vermez. 

İnsanların "bedihe" dediği şey, mutasavvıfların bahsettiği bedihe değildir. On
lar, darlık veya neşe etkisi bırakan şeye "bedihe" derler. Neşe veya darlık vermi
yorsa böyle kimselerin halleri, { sufi olınayan} diğer insanların halleri gibidir. 

Ehl-i tarik {tasavvuf yolunda olanlar}, bevadih geldiğinde onun, hükmünde 
asla hata etmeyeceğini ve kendisine gelen her şeyin bu isabetini de elbette bilirler. 
Bu sebeble müridier şeyhlerine Allah'tan almayı öğrenme meselesini sordukla
rında, onların cevabı düşünmelerine izin vermezler. Çünkü bu durumda cevabları, 
düşünme yoluyla olur {oysa aslında cevabı düşünmeden verebilınek gerekir} .  
Mürldlerine şöyle tenbihlerler: "Soru sorulduğunda sorulan şey hakkında ancak ilk ak
lına gelen cevabı ver. Böylece soru sorulurken kalbine ilka edilene bakarsın. Onu, gelen il
lulnıın görüşüyle söyle. Eğer böyle yapmazsa onun cevabını kabıli etme. Eğer cevabında dü
şünme ve nazar yoluyla isabet ederse, Allah, kullanndan hiçbirinin kalbinde olandan ha
bersiz değildir. Aksine onların kalbierinin gözetleıjicisidir ve Jıer nefse dilediği kadarını ih
san eder." (Fiitıllıtit, Il, 547-548) 
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* Beviidih, biidih kelimesinin çoğuludur. Gaibden ansızın kalbe gelip, kalbe bast 

ve kabz !genişlik veya darlık, neşe veya üzüntü} veren şey demektir. (Kaşani, 38, 
Ciimi', 78) 

•• Kulun çabası olmaksızın vaktin kuvvetiyle {içinde bulunulan halin güçlü ol

masıyla }  kalbde aniden varid olan şeylerdir. Bu daha önce zikredilen bevadihdir. 
(Kaşani, 46; Ciimi', 105) 

* Beviidih, gaibden kalbe adalet yoluyla ansızın gelip, neşe veya üzüntü etkisi 

yapan şey demektir . . .  

. . .  Hevacim, Kulun zorlaması olmaksızın vaktin kuvvetiyle kalbde aniden varid 

olan şeylerdir. Gelen vfuidin kuvvet ve zayıflılığına göre farklı türleri vardır. 
Hevacimin kendisini uçurduğu ve evirip çevirdiği kimseler vardır. Hal ve kuvveti, 

ansızın gelen şeyin üzerinde olan kimseler vardır. Bunlar bevadihdir, vaktin efen

dileridir. (Ravza, 515) 

lA yrıca b k. leva'ih-levami'-tavali'-tavank-şevank-kadih} 

bevn ( w y. ) * Bevn, açık ve görünür olmak demektir. (Luma', 432) 

beyan ( wY, ) •• Beyiin, yani bu hakikatierin beyanı, zahirdeki perdelerin kalkmış 

olmasıdır. (Heyiiki/, 104) 

* Özlemim arttı 
tertibli ve düzenli 
yüce makam ve beyan sahibi 
harfibelere 

(Bu Zat! marifet, nizarn ve düzen sahibi olarak vasıflandı. Bunlar mutlak ve 

mukayyedden ibarettir. Zat bakımından mutlak vücfıd {varlık}, malik bakırnından 

da mülk ile mukayyeddir {belirlenmiştir} .  Bu konuda sana işaret ettiğimiz hususu 

anla; O Aziz' dir. Marifetullah konusundaki kitabiardan hiçbirinde buna dikkat çe

kildiğini görmedik. Onun minber {yüce makam} sözünün manası, Allah'ın güzel 

isimlerinin dereceleri, onda ilerleme ve onunla ahlaklanmadır. O kevnin {oluşun} 

zirvesidir. Beyan ise risalet makamından ibarettir. Bu bilgilerin tümünü bize, 

Mekke ve Medine'nin tertemiz şeyhası !hanım şeyhi}, şeyhimizin kızı, nazım per

desi ardında {üstü kapalı olarak şiir dilinde} bilmece tarzında ifade etmiştir. O 

anılmaya değer hanım alimlerdendi.) (Tercüman, 83) 

beyt-i atik ( J-:;-ç. .:.."'l'! ) 

* Gel ey beyt-i atik gel 
kalbimizde parlar nılnmuz 

(Beyt-i atik (eski, tarihi ev), Hak Sübhanehu ve Teala'nın hakikatini genişlettiği, 

arifin tertemiz, pırıl pırıl kalbidir. ) 
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Sanadır şilaJ.yetinı 
çöl geçtim uğruna 
yürüdüm yavaş yavaş 
o çölde 
uğruna akı ttım gözyaş/anını 

beyt-i hikmet 

Seyr ü sülfıkundaki halini ve yolunda kat ettiği riyazet ve mücahedelerini tav
sif ederek, bunları "nıiifiiviz {çölü geçen}" kelimesiyle ifade ediyor. "Yürüdüm yavaş 
yavaş/o çöldeluğruna akıttım gözyaşlarımı" sözü ise Mahbfıb'una kavuşma ve matlu
bunu elde etmeye duyduğu şevk {özlem} halidir. (Terciimiin, 1 15) 

beyl-i hikmet ( �� ..:...:ıı ) * Beı;t-i hilanet, ihlasın hakim olduğu kalb 

demektir. (Kaşani, 38; Cami', 78) 

beyt-i 'izzet ( ö j•ll ..:..,ı ) ·� Beyt-i izzet, Hakk'ta fani olma hil.li ile cem' makamına 

ulaşan kalbdir. (Kiişanl, 38, Cami', 78) 

beyt-i kuds-beyt-i mukaddes ( '-"'�.o ..:.=ı - '-"'�ll ..:.=ı ) *  Beı;t-i mukaddes [beı;t

i kuds, (Cami')], Allah'tan başkasına bağlanmaktan kurtulmuş olan kalbdir. (Kaşani, 
38; Ciimi', 78) 

beyt-i muharrem ( � ;5:1 ..:.=ı / � J� .:..=ı ) * Beyt-i muharrem, Hakk'tan başkasına 

yasaklanmış olan İnsan-ı Kamil'in kalbidir. (Kiişani, 38; Cfimi', 78) 

bezalet ( alı� ) * Beziilet, alçaklık, harcanması gerekli yere harcamamak ve kü

çük şeylerle övünmek demektir. (Mizan, 73) 

bezazet ( ö�l.i.ı ) * Sana beziizet tavsiye ederim. Bezazet lmandandır ve dünya ni

metlerinden faydalanmamak demektir. Hadiste varid olan "ilışevşinu " ifadesi, hem 
hacıların, hem de kıyamet ehlinin sıfatlarındandır. Çünkü onlar dağınık, toz toprak 
içerisinde ve çıplak vaziyettedirler. Şübhesiz bunlar kibri yok eden, kendini be
ğenme, büyüklenme, kibir ve şımarıklık gibi kötü hislerden en uzak tutan şeyler
dir. Yine bunlar şeriatın kötülediği, hoş karşılamadığı işlerdendir. Aynı zamanda 
hem Allah katında, hem de insanların örfünde kınanmıştır. (Fiiti'ıhiit, IV, 464) 

bezl-i mühec ( �sll J.i.ı ) * Bezl-i nıülıec {canını ortaya koymak], kulun Allah'a 

teveccühü sırasında gücünün yettiği ölçüde elinden gelen gayret sarfetmesi ve Al
lah'ı bütün sevdiklerine tercih etmesidir. (Lıınıa', 443) 

bidayat ( .::.ı41..lı ) * Bidiiyiit {başlangıçlar} kısmı {makamları} on baba ayrılır. 

Bunlar {sırasıyla}; yakaza, tevbe, muhasebe, inabe, tefekkür, tezekkür, itisam, firiir, 
riyazet ve semadır. (Meniizil, 6) 
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* Bidiiyiit; yakaza, tevbe, muhasebe, inabe, tefekkür, tezekkür, itisam, firar, ri
yazet ve semadır. (Ri/ıle, 206) 

bidayet ( �1..1.! ) * Bidfiyet, alışılmış hayattan emredilen bir hayata çıkmak, sonra 

takdir edilene, sonra yine alışılmış olana dönmektir. Sınırları korumak şarttır. 

Sen, yeme içme, giyim, evlilik, barınma, mizacından çıkar, şeriatın emir ve ya
saklarına döner, Allah'ın KiHibı'na ve Resı1lü'nün $ sünnetine uyarsın . . .  Zahi
rinde ve batınında hevandan, nefsinden ve nefsinin benliğinden fani olursun. Bii
tınında Allah'ın birliğinden, zahirinde de O'na taat ve emir ve yasaklar konusunda 
kulluktan başka bir şey olmaz. 

Böylece bu, hareket edişinde ve duruşunda, gecende ve gündüzünde, yolculuk 
ve ikametinde, zor ve rahat zamanlarında, hastalığında ve sağlığında ve bütün 
hanerinde senin alışkanlığın, şiarın, elbisen haline gelir. 

Sonra kader vadisine ilhak edersin. Orada kader seni kucaklar, azim, gayret, 
güç ve kuvvetinden fani olursun. Kader sana kalemin yazdığı ve { ilahll ilmin ön
ceden bildiği kısımları sevk eder. Sen onlara bürünürsün. Korunma ve selamet 
onlardan verilir, sınırlar onlarda korunur, Mevla'nın yaptığıyla uyuşma onlarda 
elde edilir. Şeriatın kaidesi zındıklık ve haramları mübah kılmaya geçit vermez. 
(Fütuh, 132) 

bismillahi'r-rahmani'r-rahim ( �� }1 .:.ro }1 .iiıı ı--ı ) * Ehl-i hakaik {hakikat 

ehlil demıştir ki: "Besmelenin manası, uğur, bereketlennıek ve insanların söz ve işlerine 
besnıeleyle başlamalarına teşvik içindir. Nitekim Allalı Teiilii Kur'an-ı Kerim 'e besnıeleı;le 
başlamıştır . . . .  " (Gıınye, I, 1 12) 

bu' d ( ..lAı ) {bk. kurb-bu'dl 

büdela' ( ı:."i.ı.ı ) * Biide/d {bedelleri yedi kişidir. Bunl�r bulundukları toplum

daki mekanlarından uzaklaşarak, yerlerine tıpkı kendilEjtine benzeyen birini bıra
kırlar. Böylece hiç kimse onun gözden kaybolduğunu f<j.'rk edemez. İşte başkasının 
yerine vekil bırakılan bu kimselere "büdelii" denir. Bunlar Hz. İbrahim'in �� kalbi 
üzeredir ler. (Istılfilı, 531; Kaşani, 36, Cami', 78) 

* Biidela, abdal değildir. Bütün zamanlarda ne artarlar, ne de eksilirler. Makam
ları, dua konusunda inbisat {genişlik, büyüklük, mutluluk! diliyle hususiliğin son 
noktasını ortaya koymaktır. Haileri ise, gayba iman ve yakindir. Bunlar "biidelii" 
diye isimlendirilmiştir, çünkü, onlardan birisi, diğerleri bulunmadığı zaman hep
sine vekiUet eder. (Nebhani, I, 45) 
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büka' ( �\S::ı ) * Bükii, şevk ateşinin damlaları, inierne bulutunun yağmuru ve 

vecd kWibının unvanıdır. Aşıklara en yakın olan şefaatçiler gözyaşlarıdır. (Ravza, 

659) 

bürı1k-ı zat-i berik ( �J! ı..:;.ıl.) J J.;! ) * Bu, amaçlara ulaşmamızdır, yani haki

katiere muttall olmaya ve misal ve unsurlar aleminde tasarruf etmeye duyduğu
muz ihtiyaçtır. (Heyiikil, 97) 
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canıllahü-l'kerim ( r.}:ll .iiıı J\� ) * Beyan ehlinden zevk erbabına göre, 

ciirullahi'l-Kerim (Kerlın olan Allah'ın komşusu}, mutlaka unsfıri kalıplar erbabına 
daha yakındır. (Heı;iikil, 102) 

ceberôt ( ..:.ı JY. ) * Alem-i nefs (nefs alemi}, mfıt1 (itaat eden} ve aSı ( isyan 

eden} olmak üzere iki kısma ayrılır. Mfıtı genellikle "iilem-i ceberfıt" ve "alem-i nefs" 
olarak isimlendirilir. Onlara göre bu berzahtır, asi ise bu şehrin düşmanları olan
lardır. (Tedbzn1t, 154) 

* Ceberfıt, Ebfı Talib'e göre azarnet (yücelik), çoğunluğa göre ise vasat {yüce 
alemle süfli alemin arasındaki} alemidir. (Istılah, 540) 

cebr ( y. ) * Cebr {zorlama}, sadece imkansız olan iki şey arasında söz konusu 

olur. Mesela amir emreder de, memur emre uymazsa, amir onu itaate zorlar. Ceb
rin manası şudur: Bir kimse bir işten hoşlanmaz. Dolayısıyla o işi yapmak istemez, 
başka bir işi terelli eder. Fakat mücbir {zorlayan}, bu adamı, istediği işi değil de is
temediği işi yapmaya zorlar. Eğer, ınücbirin zorlaması olınasa, o kimse yapması 
gerekeni yapar, yapmaması gerekeni yapmazdı. 

İnsanların, lınan, küfür, ibadet ve güniih kazanmalarında bu şekilde bir zor
lama olduğunu görmüyoruz. Aksine, mü'min lınanı seçmiş, onu sevmiş, güzel 
görmüş, istemiş ve ona aykırı olan şeylere terelli etmiştir; küfürden nefret etmiş, 
tiksinmiş, onu çirkin bulmuş, istememiş, zıddını ona tercih etmiştir. Allah, mü'min 
için lınanı seçme, isteme ve güzel görme, küfürden nefret etme, tiksinme ve hoş
lanınama husfısiyetlerini yaratmıştır. (Ta 'an-uf, 26) 

* Muhakkiklere göre cebr, kulun fiilinin sıhhatine aykırı olduğu için sahih de
ğildir. Cebr, mümkünü yapmamanın mevcfıd olması hiilinde, mümkünü fiile haml 
etmektir. Şu halde cansız varlıklar hiçbir şeye mecbur değildir. Çünkü aklı olma-
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dığı için bir fiili yapması düşünülemez. Şu halde mümkün de mecbur değildir. 

Çünkü onun da kendisinden eserler zuhCır etmekle beraber, tahkik eden aklı ol

madığı için bir fiili yerine getirmesi tasavvur edilemez. (Fütılhiit, I, 81) 

* Cebr, kesbi kaldırmak, halkı isbat etmektir. {Bu görüşe göre) kul ölü yıkaya

nın elindeki ölü gibi, kaderin hükmü altındadır. Omın kendine ait ne bilgisi, ne 

tercihi, ne de gücü vardır. Bu, zarureti kabul etmeyen, bilinen dellllerle muhaJefet 

eden Cebriyye'nin görüşüdür. Onların zarureti inkar etmelerine gelince; çünkü in

san, ıztıriir'i olanla ihtiyar! olanı vicdanıyla birbirinden ayırır. İhtiyarıyla hareket 

edenle, irade dışı hareket eden birbirinden farklıdır. Onlar görüşleriyle vicdanın 
zamretini kabul etmediler. Sem'iyyata muhalefetleri ise şundandır: Onlar yaratı

lışla ilgili ayetleri aldılar, kazanmakla ilgili ayetlerle, Allah'ın kullarına bahş ettiği 

sıfatları görmezlikten geldiler. Şarab içmekle, onu kiralamayı bir hıttular. Oysa bu 

iki hususun hükmü şer'i açıdan birbirinden farklıdır. His ve vicdana yönelik ta

rafları itibariyle de aralarında fark vardır. (Ravza, 206) 

cebra'll ( J�ily.::ı:- ) * Ruhun üflenmesi konusundaki sözümüz döndü dolaştı ve 

şeyh şunlara işaret buyurdu: "Cebriiil, Rfilıül-Kudiis 'ten türenıiştir. Yani, hayvanların 
ve bitkilerin rı'ilılan, Faal Akıl 'dan ortaya çıkan nur tane/eridir. " 

Bunlar arasındaki irtibat sorulduğu zaman şöyle cevab verdi: "Siifli dünyilnın 
her bir tarafında hareket eden her şey, Cebrt1il'in kanadından türemiştir." 

Şeyhe bu nizamın nasıl olduğu sorulunca şöyle konuştu: "Bil ki Hakk Siiblıiinehıl 
ve Teiilii'nın pek çok büyük kelimesi vardır. Nı1riiniyyet onun kelimelerinden, yani Kerfnı 
veclıinin simyô. ışıklanndan doğar. O kelimeler birbirinin üstündedir . . .  " "Kelimeler"le 
akılları kasd ediyor. Yani, Vacibü'l-Vücud'un {Allah'ınl katından taşan nurlar olan 

akılların cevherleridir. Bunlardan bir kısmı, derece, rütbe ve şeref bakımından di

ğerlerinden üstündür. 

O, Hakk'tan, kendisinden daha büyüğü olmayan bir kelime indirir. O kelime

nin nisbeti, diğer kelimeler karşısındaki nur ve tecellisi kadardır. Tıpkı, güneşin 
diğer gezegeniere nisbeti gibi. Bu mana, Hz. Resulüllah'tan•• varid olan haberde 

şöyle ifade edilmiştir: "Eğer güneşin yüzü zô.lıir olsaydı, Allalı'tan başka tapılan bir 
mevcı1d olurdu." Bu kelimenin ışığından başka bir kelime ortaya çıkar. İlk Akıl 
İkinci Akl' ın, İkinci Akıl Üçüncü Akl' ın ... illetinden sorumludur. Böyle gider ve on 
sayısında kemale erer. Çünkü Allah ayette: "Onlar, tanı ondurlar" buyurmuştur. 

[Bakara, 2/196] 

Bu Bir' den sonra gelen Bir, bu şekilde kelimeler tamamlanana kadar devam 

eder. Bu kelimelerin sonuncusu Cebrail' dir ��- İnsan oğullarının rUhları bu son 

kelimeden ortaya çıkar. (Cebrii'll, 151) 

* Bil ki Cebriiii'in iki kanadı vardır. Bir tanesi sağında olup, sırf nurdur. Bu ka

nat, mücerred varlığıyla Hakk Teala'yla aH\kalıdır. Sol kanadının üzerinde ise ayın 
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yüzündeki siyah leke veya tavus kuşunun ayağındaki renklere benzeyen boylu 
boyunca uzanan siyah bir kısım vardır. Bu imkanda ademe tasarruf eden yönüyle 
vücudu vardır. Eğer, Cebrail'in Hakk'ın vücuduyla sahib olduğu vücuda bakar
san, o da vücudun vücubuyla vasıflanır. Zatının hak ettiği yönüyle bakarsan, o 
zaman da ademle {yoklukla} vasıflanır. Şu halde bu iki mana Cebriiii'in iki kana
dında temsil edilir. Sağ kanadı, onun Ha kk' a izafe edilen yönünü, sol kanadı kendi 
zatının hak ettiği yönü ifade eder. (Cebrii'il, 152) 

ceıaı ( J� ) {bk. cemal-celal} 

celal-i a'la ( �i J� ) * Celiil-i ii/ii, yani kendisinden bütün noksanlıkların ten

zihi konusunda, her türlü azametin üstünde olan Zat'ına mahsus yücelik O'na 
aittir. (Heyiikil, 95) 

celaya'l-kuds ( ._,..J.all 4.� ) * Celiiı;ii'l-kııds, yüce nurlar demektir. (Heyiikil, 103) 

eelb-i i'tidal ( JI�J'I � ) * Celb-i itidai {orta yolu bulmak}, iki aşırı tarafı 

ortadan kaldırmaktır. Çünkü gaye nefsi bedene anz olan kötü sıfatıardan temizle
mektir. Bu temizlik, o sıfatıardan ayrıldıktan sonra bir daha özleyerek ve isteyerek 
onlara dönmesine, cevherinde bulunan mutluluk yerine onlarla meşgul olmaktan 
ve elem duymaktan men edilmiş olmasına yöneliktir. (Miziin, 62) 

cem'-fark ( J} - c? )  {makam-ı cem'; makam-ı elif} * Cem ' ve tefrika iki isim

dir. Cem' dağınık şeylerin bir araya getirilmesi; tefrika ise toplu olanların ayrılması 
demektir. Cem'e erdiğin zaman sadece "Allah" dersin, başka bir şey demezsin. 
Fark halinde ise "Dünyii, alıiret ve kiiiniit" dersin. Kur'an-ı Kerim'de "Allah kendisin
den başka ilii/ı olmadığına şiilıidlik etmiştir" [Al-i İmran 3/18] ifadesi cem'e, devamı 
! . . . "melekler ve ilim salıibieri de" ifadesi} ise farka işaret eder. (Lunıa', 283) 

* Cem', yaratıkları ve kainatı dikkate almaksızın, Hakk ile irtibat kurmayı ifade 
eden mücmel bir lafızdır. Kainat ve yaratıkların kendi başlarına var olması müm
kün değildir. Çünkü kainat da, varlıklar da iki yanı 'adem {yokluk} olan bir varlığa 
sahibdir. Tefrika ise kainat ve varlıklara işaret eden hususları anlatan mücmel bir 
lafızdır. Cem ve tefrika, birbirinden müstağni olmayan iki asıldır. Cem'i olmayan 
bir tefrikadan bahseden, Bilr'i'yi {Allah'ı}, tefrikaya yer vermeyen bir cem'den söz 
eden kimse ise Allah'ın kudretini inkar etmiştir. Bu ikisini birden kabul eden ger
çek manada muvahhid olur. (Luma', 416) 

* Cem 'in ilk mertebesi, himmeti cem' etmektir {toplamaktır }. Bu da bütün him
met ve kaygıların tek bir kaygı haline getirilınesiyle olur. (Ta'arrııf, 88) 

* Süfilerin anladıkları manadaki cem', onlar için bunun bir ha.l olmasıdır. Bu da 
kulun kaygılarırun, taparlanması zor olacak derecede dağılınaması demektir. Ak
sine kaygılar derlenip toplanmalı ve kendilerini toplayanın şuhildu ile tek bir 
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himmet ve kaygı haline getirilmelidir. Kul başkası ile değil, sadece Allah ile olduğu 
zaman cem' hali hasıl olur. 

Cem'den sonra gelen tefrika hali ise hazlada ilgili olarak kul ile kaygıları ara
sında fark görülmesi, kul ile zevk ve menfaatlerinin arasındaki farkın müşahede 
edilmesi demektir. Böylece kul, kendisi ile nefsi arasındaki farkı görür, bundan 
dolayı hareketleri nefsi için olmaz. Bazen cem' halindeki kul da haziarına bakar, 
ona meyleder. Ancak bu tür arzularına ulaşmasına man! olunur, kul ile arzuları 
arasına girilir, bunun için kul bu tür arzularından hiçbirini gerçekleştiremez. Bunu 
istemeyerek değil, aksine isteyerek gerçekleştirmez. Çünkü bilir ki, kendisi hak
kında Allah'ın fiili budur. Allah bunu ona tahsis etmiştir, sadece onu cezb etmiştir, 
başkasını değil. (Ta'arruf, 88) 

* Kaybetti cem' onlan önceki hdllerinden 
Oysa var etmişti fark 
iz bırakmadan 

(Ta'arruf, 89) 

* Ebu Said Harraz; "Cem 'in nıiiniisı '0, kendini onlarda fciid ettirdi. Daha doğrusu, 
kendisi onlar için var olduğundan dolayı, onların varlıklarını yok etti' demektir" demiştir. 
(Ta'arruf, 90) 

* Cem' ve tefrika kelimeleri sufilerin çokça kullandıkları sözlerdendir. Ebu Ali 
Dekkak şöyle der: "Fark sana nisbet edilen şeydir; cem' ise, sana nisbet edilmesi kabıli 
edilemeyen şeydir." Bunun manası şudur: Kulluk vazHelerini yerine getirmek ve be
şeri hallere uygun düşen diğer hususları lfa etmek, kulun irade ve kesbiyle olur. 
Bu da farkı oluşturur. Hakk tarafından kalbde mana ve marifet meydana getiril
mesi, lütuf ve ilisanda bulunulması gibi hususlar ise cem' dir. Sufllerin cem' ve fark 
konusunda en alt halleri budur. Çünkü bu hal, fiilieri görmek mahiyetindedir. 

Hakk'ın itaat ve isyan mahiyetindeki fiilierini gösterdiği kişi tefrika sıfatındaki 
bir kuldur. Hakk'ın, bizzat kendisinin idare ettiğini ve fiilierin {gerçekte) kendisine 
ait olduğunu gösterdiği kişi ise cem'i müşahede eden bir kuldur. O halde halkı 
isbat etmek {halkın varlığını kabUl etmek} fark, Hakk'ı isbiit etmekse cem' sıfatıyla 
ilgilidir. Bir kul için cem' hali de fark hali de gereklidir. Çünkü fark'ı olmayanın 
kulluğu, cem'i olmayanın ise milrifeti olamaz. (Kuşeyri, 38) 

* Cem'u'l-cem ', cem' halinin üstünde bir derecedir. Bu konuda sufiler, hallerinin 
değişik ve derecelerinin çeşitli olmalarına göre farklılıklar gösterir. Bazıları hem 
kendini hem de halkı isbiit eder, fakat her şeyin Hakk ile kaim olduğunu görür. 
Buna "cem' lu'ili" denir. Kul halkı görmekten zorla alıkonulmuş, kendisi hakkında 
şuurunu kaybetmiş, Allah'tan başka bütün varlıklar hakkında hassasiyetini {du
yularını) yitirmiş, sadece hakikat sultanından gelip kendisini istila eden tecellllerle 
meşgul bir halde ise buna "cem'u 'l-cem"' denir. 
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Tefrika, masivayı Aziz ve Celil olan Allah'a ait görmektir. Cem ' masivayı Allah 
ile görmektir. Cem 'u 'l-cem', külliyen yok olmak ve haklkatin galebe etmesi anında 
Aziz ve Celil olan Allah'ın dışında her şeyle ilgili duyguları kaybetmektir. 
(Kuşeyri, 39) 

* Cüneyd şöyle der: "Kıırbıın {yakınlığın} vecd ile bulunması cem ', kulun beşeri /ııı
siisiyetler içinde gaybeti de {kaybolması da} farktır." 

Şöyle denilmiştir: "Allalı onları nu!irifette cem ', ahvdlde de tefrik etti." 

Cem ', sahibinin Hakk'tan başka hiçbir şeyi müşahede edemediği vuslattır. Ne 
zaman başkasını müşahede ederse, o zaman o cem' olmaz. Fark ise, dilediğini açık 
seçik görmektir. Bu konuda şeyhlerin sözleri çoktur. Gayeleri şudur: Onlar cem' ile 
tevhidin tecridine (saflaştırılmasına ya da her şeyin yok olup sadece tevhidin kal
masına}, fark ile de kesbi olana (şahsi gayretle elde edilene} işaret etmişlerdir. Buna 
göre tefrikası olmayan cem' yoktur. 

Sufiler "Falan kimse ayn-ı cem 'dedir" derken Hakk'ın murakabesinin onun batı
nını doldurmasını kasd ederler. Kendi arnellerinden birine dönünce de "Tefrikaya 
döndü" derler. Cem'in sıhhati tefrikayla; tefrikanın sıhhati de cem'ledir. Bütün 
bunlardan anlaşıldığına göre cem' Allah ile bilmek, fark ise Allah'ın emriyle 
bilmektir. Her ikisinin de bir arada bulunması gerekir. 

Müzeni demiştir ki: "Cem' bizzat Allalı 'ta fiini olmak, tefrika ise ııbıldiyyettir {kııl
lııktıır} . Bunlar birbiriyle irtibatlıdır." Kendilerini aynü'l-cem' {Hakk'ta tamamen yok 
olma} halinde olduklarını iddia eden bir topluluk hataya düşmüşlerdir. Bunlar tam 
tevhide erdiklerini iddia ederek arneli ortadan kaldırıp zındık olmuşlardır. Cem ' 
ancak ruhun, tefrika ise bedenin hükmüdür. RUhla beden bir arada olduğu sürece 
cem' ve tefrika da mutlaka olacaktır. 

Vasıti şöyle demiştir: "Nefsine nazar ettiğinde tefrika, Rabb'ine nazar ettiğinde ise 
cem ' hillinde olursun. Kendinden başkasıyla kaim olunca fiini alımış olursun. Artık ne cem ' 
vardır, ne de tefrika!" 

Denilmiştir ki: "Onların {sılfilerin} cem'leri O'nun {Alla/ı 'ın} Ziit'ında, farkları ise 
sıfa tlarındadır." 

(Sfıfiler) cem' ve tefrika ile şunu ifade ederler: Kul arnellerine bakarak, nefsi için 
bir kesb (çaba ve gayret sonucu elde etme} kablll edince tefrika, bütün eşyanın 
Hakk ile olduğunu kablll edince cem' halinde olur. Bütün bu işaretler şunu bildirir: 
Kevn {yaratılan şeyler} ayırır, Mükevvin {Yaratan} ise toplar. Şu halde kim sadece 
Mükevvin'le olursa cem' etmiş {toplamış}, kim de yaratılanlara nazar ederse da
ğıtmış olur. 

Demek oluyor ki tefrika kulluk, cem' ise tevhiddir. Kul kalbine bakarak taatını 
ortaya koyduğu zaman tefrika, onları Allah'la var kabul ettiği zaman da cem' ha
linde olur. Fena makamına ulaşınca da cem 'u'l-cem ' haline sahib olur. Şöyle de 
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denebilir: Sırf Hakk'ın fiilerini görmek tefrika, sıfatlannı görmek cem', Zat'ı gör
mek ise cenı 'ıı 'l-cem'dir. ( 'Avdrif, 308) 

* Cem', kainatsız Hakk' a işarettir. . . . . .  "Fark, Hakk'sız halka işaret olup, ayrıca kul-
luğun rniiştihede edilmesidir" denilmiştir . . . .  Cenı'u'l-cern ' ise, Allah'ta tamamen yok ol-
maktır. (Istılah, 532) 

* Makanı-ı elif {elif makamı} cem ' makamıdır; Allah'ın isimlerinden bir isim ve 
O'nun kayyfımiyyet sıfatlarından bir sıfat vardır. Mübdi, Bais, Vas!, Hafız, Halık, 
Bari, Musavvir, Vehhab, Rezzak, Fettah, Basıt, Muizz, Muid, Rat'i, Muhyi, Vali, 
Cami, Muğnl ve Nafi O'nun fiili isimlerindendir. Rabb, Zahir, Vahid, Evvel, Ahir, 
Samed, Ganl, Rakib, Metin ve Hakk onun Zati isimlerindendir. Hernze, ldm ve fti 
lafzl harflerdendir. za, minı, Jıa {he}, fa, Uim ve lıemze onun esaslarındandır. Bunların 
mertebeleri vardır. Bu mertebelerin zuhilru altıncı mertebededir. O'nun hakimiyeti 
nebatatta {bitkilerde} açıktır. Bu mertebede kardeşleri ha {he} ve lamdır. {Diğer} 
mertebelerde bulunmayan harflerin tümü onda {bu mertebede} toplanmıştır. Hiç
bir daire, alan, basit ve mürekkeb alem onun muhtevası dışında değildir. (Fütiihiit, 
I, 109) 

* Fark, Hakk'sız halka işarettir. Ayrıca "Kııllıığım miiştihede edilmesidir" de denil
miştir . . . (Istıltilı, 532; Fiitiihfit, Il, 129) . . .  Cem 'in tersidir . . . . . .  "Cem'ıı 'l-cem ' nedir?" der
sen şöyle derız: "Cenı 'ıı 'l-cem', Cemal'i nıüşfilıede anında Allalı'ta tamamen yok olmak
tır." (Fütiihtit, Il, 129) 

* Bir taifeye göre cem ', halksız Hakk' a işaret eden kişinin işaretidir. Ebu Ali 
Dekkak şöyle der: "Cem', sana nisbet edilmesi kabili edilmeyen şeı;dir." 

Silfilerden bır taife ise "Cem', Allalı 'ın kendi fiilinden kııla hakikat olarak gösterdiği 
şeydir" demişlerdir. 

Bir topluluk da şöyle tarif etmiştir: "Cem ', marifetin miiştihedesidir, del'ili de 
'Iyytike neste'in {Yalnız Sen 'den yardım dileriz}' ifadesidir." 

Sfıfllerden birı de şöyle demiştır: "Cem ', halkın Hakk ile ka im olduğunun isbfitı, 
cem 'u '1-cenı' ise Hakk'tan başka her şeyi görmekten fanl olmaktır. " 

Başka birisi ise "Cem ', nıfisivtiyı Allah'la görmek, cem 'ıı 'l-cern ' ise tamamen yok ol
mak ve hakfkntin galebesi anında Allah'tan başka her şeı;i hissetmekten ftinl olmaktır" de
miştir. 

Bazısı da şöyle demiştir: "Cem', Hakk'ın lıer şeye tasarrufunu rniişfilıede etmektir " 
Cem' ve fark konusunda şu şiir söylenmiştir: 

bir araya geldim O'nunla 
ayrılıp kendimden 
cem ' ve fark hep ardı ardına gelir 
ikilik sebebiyle 



cem'-fark 163 

Cem ' ve cem 'u 'l-cem ' hakkında sufilerden bize ulaşanların bir kısmını zikrettik. 
Bize göre cem', senin vasf ettiğin, O'na ait isim ve sıfatları O'nda toplaman, O'nun 
da seni vasf ettiği sana ait isim ve sıfatları kendi üzerinde toplamandır. O zaman 
sen sen, O da O olmuş olur. 

Cem 'u 'l-cem' ise O'na ait olanı da, sana ait olanı da O'nda cem' etmendir. Her 
şey O'na döner. "İşlerin hepsi O'na döner." [Hud 11/123] "Dikkat edin, bütün işler so
nunda Allalı 'a döner." [Şfua 42/53] Kainatta var olanlar, O'nun isim ve sıfatlarından 
başka bir şey değildir. Ne var ki, bazı kimseler bu isim ve sıfatları iddia ettiler, 
Hakk da onların iddiaları arkasından yürüdü ve onların iddialarına göre hitabda 
bulundu. Onlardan bir kısmı Allah'a mahsus sıfatıarın örfte olduğunu, bir kısmı 
da hem varid olan sıfatlarda, hem de şeriatta bulunduğunu iddia etmişlerdir. Bu 
yaklaşım, rusUın uleması tarafından bidat olarak telakki edilir. (Fütfıhiit, II, 505) 

* Bazı sfıfi topluluklarına göre tefrika bir işarettir ki, halka Hakk olmaksızın işa
ret eder. Ebfı Ali Dekkak'a göre fark, kişinin kendisine nisbet edilen şeydir. Bazıla
rına göre de edeb gereği, sana Hakk'ı fiilierin üzerinden müşahede ettiren şeydir. 
Bazılarına göreyse ubfıdiyyetin müşahede edilmesidir {kulluğun görülmesidir} .  
Farkın, halkı {yaratılanları} isbat olduğu d a  söylenmiştir. 

Yine denilmiştir ki: "Tefrika, Allalı 'tan başkasının göriilmesidir." Şöyle de söylen
miştir: "Tefrika, halkın hiillerindeki çeşitliliği müşiihede etmektir. Tefrika makamının da
yandığı temel de Hakk'ın sıfatlarından biri olan iliilli ilimdir." (Fütuhiit, Il, 507) 

* Maiyyet {beraberlik} sohbet, sohbet ise cem ' dir. Yüce Allah şöyle buyurdu: 
"Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini görmedin mi? Üç kişi gizli konıışsa mutlaka 
dördüncüleri O 'dur. Beş kişi gizli konıışsa mutlaka altıncıları O 'dur. Bundan az dn, bıın
dan çok da olsalar, nerede bulunsalar mutlaka O, onlarla beraberdir" [Mücadele 58/7] O 
birdir, birden sonsuza kadar olan her şeyle beraberdir. Eğer bir varsa, ikincisi 
O'dur. Çünkü Allah onunladır. Böylece cem' meydana gelmiş olur. O halde O 
Cami" dir {cem' edendir}. Birden fazla olsa O, bunlarla -aynı cinsi ifade eden lafız
lada olmaksızın- beraberdir. Yani "Allah ii çü n üçünciisiidür" denem ez; ancak 
" . .  .ikinin üçiinciisiidiir, iiçiin dördüncüsüdür veya dördiin beşincisidir'' denir. Çünkü 
Allah herhangi şekilde kendisine ilave edilenlerin cinsinden değildir. Çünkü 
"O'nun benzeri yoktur." [Şfıra 42/1 1 ]  (Fiitılhiit, IV, 307) 

* Cem ', halksız Hakk'ı müşahede etmektir . .  

. . .  Cem'u 'l-cem ', halkı Hakk'la kaim görmektir. Buna "cem 'den sonraki fark hiili" 
denir. (Kaşam, 41; Ciimi ', 80) 

* Fark-ı evvel {ilk fark}, Hakk'tan halkla perdelenrnek ve rusfımun {yaratılışa ait 
alarnet ve şekillerin} baki olmasıdır. (Kaşam, 136; Ciimi', 92) 

*Fark, makamların ortasındadır, teferruk {bölünme} sınırını aşmaktır. İlk ince-
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liği bilginin {ve algının) hali görmekten istiğrakıdır {ha.lin farkında olmamasıdır) .  
İkinci inceliği keşf konusundaki işaretin istiğrakıdır {kaybolup gitmesidir). Üçüncü 
inceliği ise cem'le ilgili şahidierin istiğrakıdır {cem'de gerçekleşen belirtilerin kay
bolup gitmesidir). (Ravza, 493) 

* Cem ', tefrikayı düşüren, işaretleri ortadan kaldıran şeydir. Telvlnden kurtul
mak ve temklnin sağlamlığından sonra çamur ve sudan ibaret bir şahıs olmaktır. 
Birinci inceliği ilmin cem'idir. Bu, {dünyevJ:) şahidlerle ilgili bilginin yok olup, sırf 
ledünn1 ilmin hasıl olmasıdır. İkinci inceliği vücudun {varlığın) cem'idir. Bu, ittisa
lin vücudun zatında yok olmasıdır. Uçüncüsü ise Zat'ın cem'idir. Bu da işaretin 
naklettiği her şeyin Hakk'ın Zat'ında tam manasıyla fani olmasıdır. Cem', salikie
rin makamlarının sonuncusu ve tevhJ:d denizinin sahilidir. (Ravza, 497) 

* Cem ', tefrikanın aynıdır, ama tefrika cem'in aynı değildir. {Mutlak fenaya) 
meyleden şahısların tefrikası hariç. Çünkü bu, beraberce hem cem', hem de tefri
kadır. Çünkü had ve hakikat insaniyyet gibi misalleri cem' eder. Bu çeşidin şahıs
ları tefrika ile vasıflanırlar. Mesela her ikisi de insan olsalar da, Zeyd Amr değildir. 
Bütün misallerin ve tek çeşidin şahısları da böyledir . . .  

. . .  Hakikatte cem' . . .  Vücudun kendisinde cem'idir, böylece o vücudun aynı olur. 
Ve mümkünatın ayniarı üzere, tefrika ve çokluktan zuhur eden şeyin istJ:dadlarının 
aynı olduğu hükmünü cem' eder. Bunu bilirsen, cem'in ve ceın 'll'l-cenı 'in manasını, 
tek bir aynda kesretin vücudunu [tek bir zat içindeki çokluğun varlığını), böylece 
işlerin asıllarına kavuştuğunu da bilirsin. Hakikatleri birbirinden ayırd eder ve 
tıpkı Hakk'ın her şeye yaratılışını verdiği gibi, sen de her şeye kendi asıl hükmünü 
verirsin. (Esfiir, 289) 

* Hakk'ın mertebesi, cem'in mertebesidir. Çünkü bu mertebe cem', vücud, keşf 
ve şuhlıd mertebelerini toplar. Bundan dolayı "Makul {düşünülen}, delil ve burlıana 
ihtiyaç d!lyıılmadan talıkik ve vllslnt; keşf, nıüşalıede ve bütünün aynıdır" denilmiştir. 
Artık anla! (Meriitib, 21) 

* Masivildan fena bulmak, çoğu suflnin işaret ettiği fenadır. Bunun hakikati Al
lah' tan başkasını müşahede ve hissetmekten fena bulmaktır. Bu da bir kişinin mü
şahede ettiği şeyden gaybet halinde olması, bu gaybetin de müşahede ettiği şeyden 
ve kendisinden gaybet olmasıdır. Çünkü o, mabuduyla O'na ibadetten, 
mezkurüyle {zikrettiği Allah ile) zikrinden, mevcuduyla varlığından, mahbubuyla 
{sevdiğiyle) sevgisinden ve meşhüdüyla [müşa.hede ettiğiyle) müşahedesinden 
gaib olmuştur. 

Manaları arasında bir fark görmekle birlikte böyle birisinin haline "sekr", 
"ıstıliim", "malıv" ve "cem "' adı verilir. Kalbe, omınla gaib ve fani olana kadar sev
diği ve zikrettiğini müşahede etmek hakim olur. Böylelikle onunla birleşir ve kay
naşır, hatta O'nu kendisi sanır. 
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Şu hikaye bu durumu anlatır: Bir kimsenin sevdiği kendisini suya atınca seven 
kimse de ardından kendisini suya atmış. Bunun üzerine sevdiği ona "Niçin suya 
atladın?"  diye sorunca o: "Seninle kendimde kayboldum, bunun için seni ben sandım" 
cevabını vermiş. İşte bu halde olan kişi, aklı başına gelince yanıldığını anlar ve ha
kikatler kendi içinde ayırd edilmeye başlar. Rabb Rabb'dır, kul ise kuldur. Yaratan 
yaratılanlardan farklıdır. Buna göre yaratılmışlarda O'nun zatından, O'nun za
tında da yaratılmışlardan hiçbir şey yoktur. Ancak sekr, mahv, ıstılam ve fena ha
linde bu temyizden gaib olur {bu ayrımın farkında olmaz) .  Bu halde iken bazı hal 
sahibieri hakkında anlatılan ve akıl başındayken söyleyenin sapık sayılacağı 
şatahat kabilinden bazı sözler söyler. Ancak terneyyüz {ayırd edilme) ve şuurun 
düşmesiyle bu hal de kalkar, o zaman {bu sözlerden dolayı) niçin sorumlu olsun? 

Bu fenanın övüleni var, yerileni var, aifedileni var. Allah'tan başkasını sev
mekten, ondan korkmaktan, ona ümid beslemekten, ona tevekkül etmekten, ondan 
yardım beklemek ten, kulun dillinin hem zahir hem de b atın olarak Allah için kala
cak şekilde ona yönelmekten fan1 olanın fenası övülür. Sahibinin kendisiyle başka
sını ayıramayacak şekilde şuur ve bilgisinin olmaması hiçbir şekilde övülmez ve 
kemal vasfı sayılmaz. Onun için arzu edilen ve emredilen bir şey değildir. Bilakis 
sahibinin gayesi, aklı terneyyüzü {ayırd edilişi) taşıyabilecek ve her mevki sahibini 
yerli yerine koyabilecek şekilde ilme uygun, hikmet gereğince, hakikatleri olduğu 
gibi görmek, kadlın olanla sonradan olanı, ibadetle mabudu ayırabilecek kadar 
güçlü olmadığı için mazur görülmektir. Bu sebeble ibadeti mertebelerine indirir, 
mertebelerini müşahede eder ve her mertebeye kulluk hakkı neyse onu verir ve 
onu yerine getirdiğirıi müşahede eder. (Bıığye, 28) 

* Nihayat {son mertebeler), marifet, fena, beka, tahklk, telb!s, vücud, tecrid, 
tefrid, cem '  ve tevh!ddir. (Ri/ıle, 207) 

* Sufiyye ileri gelenleri cem' makamında, tevhidle (tevh!d-i ahadiyyetle) alakah 
tehlikeler bulunduğu konusunda 1kazda bulunmuşlardır. Çünkü bu gaybette ru
hun ona galebe etmesiyle tevhid-i ahadiyyet onu korkutur. Hallilc ve diğerlerinde 
olduğu gibi. 

Şeyh Mahmud Ebu Şammat şöyle demiştir: "Bu makmnda salikin tevhıd çamu
rıma düşüp bocalamasından korkıılur. Bu durımı çok şeyde meydana gelir. İşittik/erinden 
oluşan mücerred {soyut) ifadeler, istiklal, enliniyet ve fakiri {nıüridi) Rabb'iyle beraber ol
maktan alıkoyan her şey bunlara dahildir. Sı'lfi önderleri bu durumun, ayakların sağlanı 
olarak yere basmaması olduğu konusunda fikir birliğine vanııışlardır." (Ri/ıle, 214} 

cemal-celal ( J� - Jl.l.- ) * Hüsn {güzellik) ve cemal, hissedilen {duyularla 

algılanan} şeyler dışında da mevcuddur. Mesela şöyle denir: "Bu giizel lıuy, bu güzel 
bilgi, bu güzel yol ve şu güzel alılflktır." Güzel huydan kasd edilen, ilim, akıl, iffet, şe
caat, takva, kerem, mürüvvet ve diğer güzel hasletlerdir. Bu sıfatlar beş duyuyla 
değil, ancak batını basiretin nuruyla idrak edilir. (İhyfl ', V, 9) 
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* Celiil ve azamet, azalarda görülecek şekilde sıkıntılı korku ve bıktırıcı ürperti 
bırakırlar ve kalbe hakimiyet kurarlar . . .  

. .  . Müşiihede-i cemiii { Allalı 'ın cemtilini müştilıede} kalbiere nfuların, sır ların, 
lütufların, lezzetli sözlerin, dostane ifadelerin, önemli yüksek mekanlardan büyük 
ilahi bağışlada müjdelerin tecelll etmesi ve Allah'a yakınlık durumudur. Burada 
kulun hiçbir dahli olmaz, iş tamamen Allah'a döndürülür. Her şey ezeli nasibe 
bağlanır. Allah'tan bir rahmet ve bir isbat olarak artık pay ne ise o gelmeye başlar. 
Takdir edilen ölüm zamanı olan ecel gelinceye kadar devam eder. Bunun daha 
dünyadayken verilmesinin sebebi, Allah' a şevkin şiddetinden dolayı sevginin ifrat 
derecesine ulaşmaması içindir. (Fütı1/ı, 22) 

* CeUil kahr sıfatları demek olup İlahi Hazret'tir. 

Cemiil, ilahi rahmet cinsinden lütuf ve merhamet vasıflarıdır. ( lstıliih, 14) 

* "Celal nedir?" dersen şöyle cevab veririz: "Celiil, vücudla beraber olan İliihi Haz
ret' e ait kalır sıfatlarıdır." . . .  

. . .  "Cenıiil nedir?" dersen, deriz ki; "Allalı'ın Cemi/ ismiyle, iliihi rahmet cinsinden 
lütuf ve merhamet vasıflarıdır. Bu cemal, iilemde eeliili müşiihede edilen cemald ir." (FütU
lıiit, II, 130) 

* Celiil, ilahi bir sıfat olup, kalbe heybet ve tazim verir. Ve onunla Cel'il ismi za
hir olur. Bu ismin hükmü, hükümlerin en hayret verenidir. Çünkü "Hiçbir şey 
O 'nun gibi değildir" [Şura, 42/11 ]  ve "İzzet sahibi Rabb'in, noksanlıklardan miinezzelıtir'' 
[Saffat, 37/180] hükmü o ismindir . . .  

Bil ki, Allah'ın "Cemil" diye isimlendirildiği ve Zat'ının, Resulü'nün dilinden 
her şeyde tam manasıyla sevmesiyle vasıflandırdığı [Müslim, Tahrimü'l-kibr, 91; 
Miisned, I, 399] cemal, ilahi bir vasıftır. Alemde cemalden başka bir şey yoktur. 
Çünkü Allah, alemi kendi suretinden başka bir surette yaratmamıştır. O güzeldir, 
o halde alem de bütünüyle güzeldir. o cemali (güzelliği} sever, cemali seven cemili 
{güzeli} de sever. O'nun sureti de cenıildir. Bütün alem güzeldir. Allah da güzeli 
sever. Cemali seven, cemili sevmiş olur. Seven ise sevdiğini sadece rahata kavuş
turmak veya bilmeyerek yapmış olduğu bir şeyden dolayı te' dib için azaba maruz 
bırakır. Nitekim baba da çok sevmesine rağmen eviadını eğitmek için, aynı şekilde 
azarlar ve disiplin uygular. 

Şu halde Allah'ın izniyle her nerede olursak rahat ve nimete kavuşuruz. 
Çünkü ilahi lütuf kendisinde, lütfa mazhar olan kişinin bilemeyeceği kadar rahmet 
barındırır. Madem alemdeki cemal O'na aittir, reca, bast, lütuf, rahmet, şefkat, 
re'fet, cömertlik, ihsan, içinde nimetleri barındıran azab ondadır, öyleyse te'dib 
etmek de O'nun hakkıdır, O, güzel bir tabibdir. Bu da kalbdeki ve suretlerdeki ese
ridir. Kalbdeki eseri aşk, sevgi, heyeman ve şevktir. Müşahede anında kalbe fena 
halini bırakır. (Fütiılıiit, n, 531-532) 
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* Celal mertebesinden uluhiyyet zuhur etmiştir. Halk, O'nu bilmekten aciz kal
mıştır. Sizde bulunan batıni nisbetten dolayı, yeryüzündeki sırrınız bu isim saye
sinde bilinir. Yine rükünlerin te' sirinden kurtulmanız için, sizdeki zahiri nisbetten 
dolayı açıktan yaptıklarınızı bilir. Şu halde azim olan her şey de, hakir olan her şey 
de cellldir. Bu celll lafzı ezdaddandır (zıt manalı kelimelerdendir i  

Ebu Said Harraz'a "Allah'ı neı;le bildin ?" denmiş, o da "Iki zıddı birleştinnesiyle" 
dedikten sonra 'O Evvel 'dir, Alıir'dir, Zfihir'dir, Biitzn'dır'' [Hadid, 57/3] ayetini oku
muştur. Yani "aynı aynda ve aynı ayndan" demektir. (Fütıihiit, IV, 252) 

* O'ndan başka cemil (güzel} yoktur. Önce kendini sevdi, sonra kendini başka
sında görmek için, alemi kendi cemiilinin suretinde yarattı. Ona bakıp sevenlerin 
sevdiği gibi sevdi. Sonra, aleme seyreden olan mutlak cemaline, mukayyed ve arzi 
(yeryüzüne dönük} cemalini yerleştirdi. Bu şekilde alemde bulunan şeyler güzel ile 
daha güzel arasında birbirinden farklı hale geldi. Hakk bunu gözetti. (Fütühiit, IV, 

269-270) 

* Cemal, Allah'ın Zatı için vechiyle tecelli etmesidir. Allah'ın mutlak cemalinin 
bir eelali vardır. Bu da O'nun vechiyle tecellisi sırasında her şeyi kahretmesidir. Bu 
şekilde O'nu görecek kimse kalmaz. O, cemali yüce alandır. Cemali için bir yak
laşma vardır ki işte O bize bununla yaklaşır. Bu da, O'nun şu beyitte ifade edilen 
her şeydeki zuhurudur: 

Hiçbir şey değil 
Ancak celiilin örter 
Tüm hakikatleri kucaklayan cemiiiini 
[Kiiiniita tecelli ettin 
örtüleri arasından 
ve durdun gizledikleriyle 
gönüllerin (Cfimi')] 

Bu cemiilin bir de eeliili vardır. Bu da kainatın taayyünleriyle cemalin perde
lenmesidir. Her cemalin ardında bir celal, celalin ardında da bir cemal vardır. Al
lah'ın celalinin ve sıfatlarının izzet ve ihticab (perdelenme} manası taşımasından 
dolayı, O'nun İlahi Hazret'ten gelen yücelik ve kahrını, bizim de boyun eğme ve 
heybet halinde olmamızı gerektirir. O'nun celali, cemali ve diğer sıfatlarında yak
laşmak ve açıklık manası taşımasından dolayı da O'nun İlahi Hazret'ten gelen lü
tuf, rahmet ve şefkatini, bizim de üns halinde olmamızı gerektirir . . .  

. . . Celfil, Hak Sübhanehu ve Teala'nın, kendisinin kendi Zat'ını bilmesi gibi bi
zim O'nun hakikat ve hüviyetini bilmenin bizden saklı olmasıdır. Çünkü Zat'ını 
olduğu gibi kendinden başka hiç kimse göremez. (Kaşani, 40; Cfimi', 80) 

'' Celal, hafa [gizlilik} demek olup Zat'ın ardından gelir. Cemiii ise zuhur [ortaya 
çıkma} demek olup, gizlilikten sonradır. Bu sonralık zaman yönüyle değildir. 
(Sofyavi, 336) 
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* Cemiil, mutlak ve mukayyed olmak üzere iki çeşittir. Mutlak cemal, sadece 
yerlerin ve göklerin nfuu olan Allah' a mahsus tur. O, sebebe bağlanama yan, nasıl 
olduğu açıklanamayan, hiçbir benzeri olmayan Ilahi Cemal'dir. Cemalinin kün
hünü sadece O bilir. 

Dediler ki bana senin lıakkında 
Aklın gücü yetmez O'na 

Mukayyed cemal de iki çeşittir: Bunlardan kiilli cemal, mutlak cemalden, Al
lah'tan başka varlıklara seyreden ilahi cemaldir. Akıl, nefs, felek, yıldız, melek, ta
biat, cisim, heyfıla, unsur, maden, nebat ve hayvan gibi türlerin hepsi taşıyabile
cekleri miktarda buna nail olmuşlardır. Bu olmasaydı ne varlığı devam ederdi, ne 
hakikati ortaya çıkardı, ne de zatı kaim olurdu. O bütün varlıkların sırrıdır. Varlık 
O'nunla var olmuştur. O'nun yardımı süreklidir. Eğer zaman veya ferd olsun 
bunlar için bir engel takdir etmiş olsaydı ne alem var olurdu ne de onda bir varlık. 
Bu sır, zuhurdaki çokluktan dolayı gizlenmiştir. O'ndan daha zahir hiçbir şey 
yoktur. O'nun hakkında hiç kimse şübhe etmez. O hem hitab eden ve hem hitab 
edilendir, hem idrak hem müdriktir, hem alim, hem de malümdur. Ondan daha 
gizli bir şey de yoktur. O Hirlf edilemez, anlatılamaz, idrak edilemez . . .  

Cüz 'l cenıiil, hafi {gizli) ve eel! {açık) olmak üzere iki kısımdır. Hafi hislerden 
mücerred {duyulardan soyutlanmış), ancak kendine uygun düşen aklın nı1ru ile 
idrak edilebilen düşünülebilir hakikatlerdeki cemaldir. İlk manaya rücu eder ki bu 
da aklın, onunla aslına dönmesi için bu hafl cemale tabi olmak istemesidir. 

Celf cemiii ise hult1l ellietiyle olmaksızın cisimlere taalluk eder. O bir işrak 
!aydınlanma) ve nurlanmadır. Hisler bunu idrak eder. Hisler bir şeyi ancak cisim
lerin şekil ve mevzileriyle {konumlarıyla) idrak eder. İdrak ettiği şey onu hayale 
ulaştırır. Onun idrak ettiği ise, O'nun Zat'ının değil, sadece cemalinin meda ve 
mazharıdır. Bundan sonra nefs, alakalardan, cemal sebebiyle idrak etmiş olduğu 
cisim ve karaltı şeklinde tecrid edilmiştir {soyutlanmıştırl, kemal denen şey odur. 
Kemali varsa cemal de beraberinde olur. Çünkü birini ancak diğeriyle beraber id
rak edebilir. Biri olmazsa diğeri de olmaz. (Ravza, 288) 

* Cemal cüz'i cemali müşahedeye; cüz'i cemal külll kemal denizine, külli kemal 
ise mutlak cemalin fezasına ulaştırır. Bu durumda nefs, cemalden başkasına 
meyletmez, özlem duymaz, aşık olmaz, başkası için yanıp tutuşmaz. Cemale ancak 
nurla aşık olur. Hayra ancak vücı1dla aşık olur. Hayır, vücı1d ve nur ise bilinmek
tedir. (Ravza, 291) 

* Celal, hafa {gizlilik) demek olup Zat'ın ardından gelir. Cemal ise zuhur {or
taya çıkma} demek olup, gizlilikten sonradır. Bu sonralık zaman yönüyle değildir. 
(Sofyavi, 336) 

* Celalle edeblenmeden cemiii makamı iddiasında bulunan kimseyi bırak gitsin. 
O bir deccaldir. O adamlar sınıfında gerçek bir yeri yoktur. 
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Terozk: Halvette olana "Hiili, hii/1 {Allalı'/a baş başa kal}!", celvette {halk içindel 
isen "Hcl/i, /ıiilf {/ıcllinı, lıiilinı, ben kendinıle başbaşaymz}" de. Halvette iken nefslerin 
şehvetlerden uzak tutulması, onu celvetteyken şehvetlerinden ayırmanın temelidir. 
(Kaviinin, 36) 

* Celiil ve cemiii iki mertebedir . . .  

. . .  Cemal, suretin {şeklin} değil, vasfın cemalidir. (Nefe/ıiit, 64) 

cemal-i ma'nevi ( 4$ ptA JU:- ) .. Allah'ın isim ve sıfatlarının manalarından iba

ret olan cemiil-i miinevi, o isim ve sıfatıarın hakikatiyle tecelll eden kemall müşa
hede Hakk'a mahsustur. Ama isim ve sıfatları mutlak olarak müşahede Hakk'a 
mahsus değildir. Çünkü her itikad sahibinin, Rabb'i hakkında bir çeşit itikadı var
dır. Ya Rab b' i hakkında "Esma-i /ıiisnii ve yiice sıfatiara liiyıktzr" der ya da başka bir 
şey der. Her ı:tikadın suretini müşahede etme konusunda, müşahede için suret za
ruridir. İşte o suret de Allah Teaiii'nın cemalidir. Böyle olunca da o silretteki cema
lin zuhuru, manevi değil, zarurl bir zuhur olur. Işte bu yüzden, manevi cemal yö
nünü, müşiihede yolu ile tam olarak bulmak, Allah'a bağlı olanlardan başkasına 
imkansızdır. Allah bu hakikati idrak edemeyenlerin sözlerinden tam bir yücelikle 
münezzehtir. (İnsiin, I, 54) 

cemalulhih-ceıaıuııah ( .iiıı J� - .iiıı JU:- ) * Cemiilulliih-i Teala, Allah'ın yüce 

sıfatları ve esrna-yı hüsnasından ibarettir. Bu tabir umlimidir. Husfısi olarak izah 
edilecek olursa rahmet, ilim, lütuf, nimetlendirme, cömertlik, ihsan, rezzakiyyet, 
hallakiyyet, faydalandırma gibi sıfatlarının tamamı cemal sıfatıdır. Burada bir de 
ortak sıfat vardır. O sıfatın bir yüzü cemale, diğer bir yüzü de eelale bakar. Rabb 
ismi gibi. Bu isim terbiye ve icad itibariyle cemal, rubfıbiyyet ve kudret itibariyle 
celal ismidir. Allah ve Rahman isimleri de böyledir. Rahim ismi ise böyle değildir. 
Çünkü Rahim cemal ismidir. Sen bununla kıyasla artık. 

Bil ki Hak Sübhanehfı ve Teala'nın cemalinin çeşitleri çok olsa da, şu iki çeşit
ten hall değildir. Iki çeşitten biri manevi olup, esrna-yı hüsna ve yüce sıfatıarın 
manasından ibarettir. Bu çeşit cemal, Hakk'ın kendisini müşahedesine mahsfıstur. 
İkincisi sfıri olup, bütün teferruat ve çeşitleri itibariyle "mahlukat" tabir olunan 
mutlak alemden ibarettir. o mutlak alem, hey'etin tecelli ettiği yerde zuhfır eden 
mutlak ilahi güzelliktir .  Halk dediğimiz işte bu tecelli yerlerinin ismidir. Bu İsim
lendirme de ilahi güzellik cümlesindendir. Çeşitlilik, cemal itibariyle değil, varlığı
nın ilahi cemalin tecelligahı olması itibariyle alemden çirkin ya da güzel olan gibi
dir. Çünkü vücud mertebesinden, mertebesini muhafaza için, çirkin cinsini çirkin
liğe yüklemek ilahi güzellikten. olduğu gibi, güzel cinsini güzelliğe yüklemek de 
vücfıddan mertebesini muhafaza için yine ilahi güzelliktendir. 

Bil ki eşyadaki çirkinlik itibar! olup onun özüne ait değildir. Bu alemde çirkin
lik narnma ne varsa hepsi itibaridir. Şu halde varlıktan mutlak çirkinlik hükmünü 
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kaldırırsan, geriye mutlak güzellikten başka bir şey kalmaz. Günahların çirkinli

ğini görmüyor musun? Bu çirkinlik yasaklama yoluyla ortaya çıkmıştır. Kötü ko

kuların çirkinliği ise, tabiatine hoş gelmeyen kimse itibariyledir. (İnsan, I, 53) 

* Celalullah {Allah TeiHa'nın ceıalil, Zat' ının, isim ve sıfatıarın asıl mahiyetlerin

deki zuhurundan ibarettir. Bu mücmel bir tariftir. Tafsilatına gelecek olursak celiH; 

azamet, kibriya, mecd, sena ve kendisine ait bütün cemal sıfatlarından ibarettir. 

Çünkü, cemalin zuhurunda şiddet olursa bu da "celal" olarak isimlendirilir. Tıpkı 

celalinin halk üzerindeki zuhurunun başlangıcına "cenuil" dendiği gibi. İşte "Her 
cemiilin bir celali, her celiilin bir cemali vardır" diyen kimse bu nükteye işaret etmiştir. 

Yüce Allah'ın, halk {yaratılanlarl elinde bulunan cemali, kendilerine zuhuru 

yönüyle, ya cemalin eelali ya da celalin cemalidir. Ama mutlak cemal ve mutlak 

celal, sadece Allah'a mahsustur, ondan başkasında görülmez. Halk o hususta kı

dem sahibi değildir. Allah' ın celalini izah ederken "İsim ve sıfatlannda olduğu gibi, 
asıl mahiyetleriyle zuhıiru ttibiiriyle de Zat'tan ibarettir" demiştik. Bu müşahede de 

O'ndan başkası için muhaldir. Cemal sıfatından bahsederken de "Cemal, ıılvz vasif
lar ve esrna-yı Jıiisna 'dan ibarettir" demiştik. (İnsan, I, 54) 

cem'iyyet ( � )  * Cem 'iyyet, masivadan yüz çevirerek yüce Allah'a yönelme 

sırasında dikkati toplama ve bu anda kalbin tefrika halinde olmamasıdır. Bu da 

halkla meşgul olacak hatıriarın dağıtılmasıdır. (Kaşani, 41; Cami', 80) 

* Cem 'iyı;et Allah'ın zikriyle beraberdir. Zikir kaybolunca, cem'iyyet de kaybo

lur. (Nefehiit, 71)  

cem'u'l-cem' ( t""'�' e )  {bk. cem'-farkl 

cena'ib ( �o.:-Jt� ) * Cenaib denen kişiler, seyr ilailahları {Allah'a seyirleri}, 

nefslerin dereceleri içinde olan kişilerdir. Bunlar kendilerine, henüz ulaşamadıkları 

kalbi kaynaklara ve kurb {yakınlık} makamıarına götürecek takva ve taatı artırma 

çabasını yüklemişlerdir. Bu çaba, seyr ü sülı1klarının, seyr fillah {Allah'tal olması 

içindir. (Kaşani, 42; Cami', 80) 

* {Marifetten} kesilenler cenaibdir. Yani Hakk'ın marifetinden uzak kalanlardır. 

Fikri nazarlarıyla eserden müessire delil getirirler, ama ilmin hakikatinden perde

lenmişlerdir. Bunlar, nazar ve istidlal ehlidir. (Sofyavi, 201) 

cennet-cahim ( � - �� ) {nar} * {Rabia dedi ki: l  "Ben göğe, cenneti ateşle yak

mağa, cehennemİ de suyla söndürmeye gidiyorum. Böylece ne o kalsın ne de bu, asıl 
maksad ortaya çıksın, kullar Allalı 'a reca ve Jıavf {emel ve korku} gözetmeden baksınlar. 
Allalı'a mükaftit beklemeden ve azab korkusu olmadan kulluk etsinler. Böyle düşünmemin 
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sebebi şu :  İnsanlar cennet ümidi ve cehennem korkusu olmadan O'na kulluk ve itaat ede
cekler mi?" (Şehide, 90) 

* {Rabia şöyle dua ediyordu: )  "İltihi! Eğer sana cehennem korkusuyla ibtidet ediyor
sam, beni cehennemde yak. Cennet arzusuyla ibtidet ediyorsam, bana cenneti haram kıl. 
Ben sana sadece senin için ibadet ediyorum. Beni, cemtilini müştihede etmekten malırum bı
rakma!" (Şehide, 91) 

* Arif-i billah {Allah'ı tanıyan) cennet için mükafat, ama cennet arif için vebal
dir. (Şatalıtit, 22) 

* Cennet en büyük hicabdır. Çünkü cennet ehli cennette huzur bulur. Cennette 
huzur bulan, O'ndan başkasında huzur bulmuş olur. Bu sebeble perdelenmiştir. 
(Şatahtit, 22) 

* Mevtın-ı hamis {beşinci vatan ya da mertebe) cennettir. O da atlas feleğinin 
çukuru ile sabiteler feleğinin kamburu arasındadır. "Cehennem . . .  " sabiteler feleği
nin dibinden merkeze kadardır. Çünkü yedi kat gök ve unsurların, ayrılma ve hü
kümden sonra cehenneme varması silret ıtibariyle imkansızdır. (Esftir, 59) 

cennet-i ef'al ( Jt.i�l :i.:� ) * Cennet-i ef'til {fiillerin cenneti), salih arnelierin kar

şılığı olan lezzetli yiyecekler, tatlı içecekler ve güzel eşler gibi sı1ri {şekli) cennettir. 
"Cennet-i a 'mtil {amellerin cenneti}" ve "cennet-i nefs {nefsin cenneti}" diye de ad
landırılır. (Kaşan1, 41; Ciimi', 80) 

cennet-i menküde-cennet-i mev'iide ( ö� J� JLI ;i.:� - ö� Jii:LI ;i.:� ) * Cennet-i 

menkude {peşin verilen cennet) dünyadadır. Bu da kazaya rıza, Allah'a ;\!\}. kurb 
{yakınlık), O'na münacat ve O'nunla arasındaki perdeyi kaldırmaktır. Böyle bir 
kalbin sahibi halvetteki {yalnızlığındaki) bütün hallerinde Hakk ;\!\}. ile beraber olur. 
Bu beraberlikte, ne {Allah hakkında) bir keyfiyet, ne de bir teşbih vardır. "Hiçbir şey 
O'nun gibi değildir. O işitir ve görür." [Şura, 42/11 ]  

Cennet-i mev'ude {vaad edilen cennet) ise Allah'ın ;\!\}. mü'minlere vaad ettiği 
cennet ve perdesiz olarak Cemal-i Kerim'ini görmektir. (Feth, 20) 

cennet-i sıfat ( ı.::..ı lıi.all � ) * Cennet-i szfiit Isıfatların cenneti), ilah! sıfat ve 

isirolerin tecellllerinden olan manevi cennettir. O, kalbin cennetidir. (Kaşii.n1, 41; 
Camı ', 80) 

cennet-i veraset ( ;i.ji.)Jl l � ) * Cennet-i vertiset, Hz. Peygamber'e � güzel bi

çimde uymak için elde edilen ahlaktır. (Kaşii.n1, 41; Ciimi', 80) 

cennet-i zat ( ı.::..ıl.ll l ;i..:�·) * Cennet-i Ziit, Ahadi Cemal'in müşahedesidir. O, ru

hun cennetidir. (Kaşii.n1, 41; Ctimi', 80) 
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cer'a'/zevra' ( �'JJ..i 1 ��� ;:>: ) 

* Uzağı isteseler önlerinde 
Yönelseler sert kumiara 
Kalsalar sonra 
Konup konakladıkları yerde kuş 
Obalarındadır yavruları 

cer'a' 

"Zevra {uzak}" ile kasd ettikleri kutub mertebesidir. Doğru ve meşru tarafa 

meylettiği için zevraya böyle denmiştir. "Önleri . . .  ", yani arneliyle değil, düşünce

siyle ve kalbiyle onların önündeydi. Zira onlardan ikizdir. Acizin ise temenniden 
başka yapabileceği bir şey yoktur. "Cer'a {sert kunılar}", mücahede makamlarıdır, 

acıları yutmaktır. Zira o, perdelerden sülı1k etmektir. 

"Eniihii {kalsalar}", yani kalmaya devam ediyor, zira bu zorlukları taşımaya 
gücü yetmedi. "Sonra" sözüyle cer'ayı kasd ediyor. Yani maksadına nail olmak için 

zorluk ve mücahede makamlarında kalmaya devam ediyor. Şöyle diyor: "Düşün
celer ancak as/ın hüknıüne uygun yerlere yöne/miştir. Arif ise, ebedz olarak iliihz isimleri 
keşfetnıeı;i gerçekleştirnıeı;e nıeı;illidir." (Tercüman, 180) 

lA yrıca b k. makam/makamat} 

ceres ( '-"' ;:>: ) * Ceres, kalıredici türden kısa hitabdır. (Istılah, 538; Kaşani, 39; 

Ciinıi', 80) 

!Ayrıca bk. salsale-i ceres} 

cesed ( . .L-;.; ) Ib k. riih} 

ceva ( i.? J:>: ) * Ceva, batının hevası ve sahibini öldüren yerleşmiş bir sevgidir. 

Tiic' da der ki: "C eva yangındır, aşk ya da hüzünden doğan veedin şiddetidir." Konuşur

ken söylediğin "Ceviye'r-racul {Adam sevgi veı;a hüzünden dolayı heyecan/andı}" 
cümlesinde !hava ve tasa manalarma gelen} "cevv" kelimesi, !hastalık ve geniş 

arazi manalarma gelen} "devv" kelimesine benzer. Değişen suya da "cevv" denil

miştir. (Ravza, 348) 

cevahir-i ulftm ve enbiya ve me' arif ( J jlııLI J ����i�\ J � Jlııl l .ıA'J:>: ) * Şefi

atların, ümmetierin ve zamanların farkhlaşmasıyla değişim ve dönüşüme uğrarna

yan haklkatlerdir. Tıpkı Allah Teala'nın şöyle buyurduğu gibi "Din konusunda size, 
Nfıh 'a tavsiye ettiklerini, sana vahyettiklerini, İbrlihznı, Mıisıi ve fsii'ya tavsiye ettiklerini, 
size şeriat yapnıışhr: 'Dini sağlanı bir şekilde ayakta tutun ve bu konuda ayrılığa 
düşmeyin. "' [Şura 42/13] (Kaşani, 43; Cami', 80) 

cevdet-i zihn ( .f".UI o.) J:>:' ) * Cevdet-i zilın {zihnin iyi ve sağlam olması}: Bütün 

faziletler iki manada toplanır. Birincisi, zihnin ve temyiz {ayırd etme} melekesinin 
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iyi olması, ikincisi ise güzel ahlaktır. Zihnin iyi olması, saadet ve şekavet yolunu 
ayırd edebilmek ve onunla amel etınek, Hakk'a, cılız takl'idler ve zayıf ama ikna 
edici hayallerle değil, yakin ifade eden kesin delillerle nasıl ise öyle inanmak için
dir . . .  (Mfzı'in, 57) 

* Cevdet-i zilın, görüşlerdeki şübhe ve tartışmaların ortaya çıktığı sırada doğru 
hüküm verme gücüdür. Seçkin görüş ise, işlerde güzel sonuçlara ulaştıracak 
sebebiere hızla vakıf olabilmektir. (Mizı'in, 71) 

{Ayrıca bk. 'akl} 

cevher/cevahir-'araz/a'raz ( '-"''1�i 1 '-"" 1� - 1.ııiJ:>:- 1 yılı J:>:" ) {cevahir-i efrad; 

cevher-i ferd; ecram-ecsam; en yef'ale; en yenfe'ale; evvel-i mevcild; eyn/eyne; 
izafet; kem; keyf/keyfe; vaz'} 

* Cevlıer, bir şeyin kendisiyle kaim olan {başka bir varlığa ihtiyaç duymadan 
var olan} aslı . . . . . .  araz ise cevherle kaim olan şeydir. (Hücviri, 469) 

* Gayb, şehadet aleminin zarfıdır. Burada şehadet alemi, Allah Teala'nın dı
şında yaratılan, yaratılmayan veya yaratılıp da sonradan sılret ve arazlar gibi 
gayba havale edilen her şeydir. Şehadet illemi, Allah'a şahid olunan alemdir. Bun
dan dolayı ona "şehadet alemi" deriz. Hakk, gayb aleminden parça parça sayı olarak 
sonsuza kadar çıkarmaya devam eder. Bunlar şahıslar, cinsler ve çeşitlerdir. Bunlar 
arasında, illernde Allah'ın gaybına geri döndürdüğü ve ebedi olarak döndürmeye
ceği şeyler vardır. Onun ebedi olarak gayba döndürmeyeceği şey, kendi nefsiyle 
kaim olan her bir zattır. Bunlar bilhassa cevherlerden başka bir şey değildir. Cev
herlerin dışında varlık ve renkler gibi cisim ve arazlar, gayba döndürülecek ve onla
rın misalleri ortaya çıkacaktır. Allah onları gaybdan şehadet alemine çıkarır. O 
gayb ve şehadet alemidir. 

Gaybdaki şeylerin kemmiyyeti yoktur. Zira kemmiyyet hasrı {nicelik sınırlı ol
mayı} gerektirir ve "ne kadar, kaç tane?" gibi sorular sonılur. Bu gaybdan ayrılan bir 
şey değildir. Çünkü o sonsuzdur. Kenı, keyfe, eyne, zaman, vaz', izdfet, araz, en yef'ale 
{etken fiiller, etki}, en yenfe'ale {edilgen fiiller, edilgi}; bunların hepsi nisbettirler, 
ayniarı yoktur. Bunların hükmü, cevherin kendi zuhilruyla ortaya çıkar. Hakk on
ları gaybından ortaya çıkarıp da cevherlerin ayniarı zuhur ettiğinde, onları bu 
nisbetlere tabi kılar. 

Denilmiştır ki, "Kaç ayn {kategori} ortaya çıkmıştır?" "On ayn, daha azı veıja daha 
çoğu" cevabı verilmiştir. Yine denilmiştir ki, "O nasıldır?" Buna da şöyle cevab ve
rılmiştir: ''Farklı cisnıiinl unsur/ann birleşmesi, varlık ve rengin kendilerine lııılıll etme
siyle meydana gelmiştir." 

Denilmiştir ki, "Nerededir?" Cevab: "Boşlukta veya mekanda." Denilmiştir ki, "Ne 
zaman ?" Cevab: "Şu sılret te şöyle olduğıı zaman." 
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Denilmiştir ki, "Onun lisanı nedir?" Cevab: "Arabca veya başka bir dildir." Denil
miştir ki, "Dini nedir?." Cevab: "Şu (veya bu) şeriat." 

Denilmiştir ki, "Ondan, babalann sırtlarından zuhur eden ŞClJ zuhur etti mi?" 
Cevab: "O falanın oğludur." Denilmiştir ki, "Ne yaptı ?" Cevab: "Yemek yedi." Denil
miştir ki, " Yemeğinden bir te' sir aldı nız ?" Cevabı "Doı;du." 

Cevherlere arız olan bu nisbetlerin hepsini Allah gaybından çıkardığmda, son
radan olan mevcudda sadece ve sadece cevherlerin ayniarı ve ona tabi olan 
nisbetler bulunur. içindekilerle birlikte gayb sanki bilenine mutabık bir sureti ih
tiva eder. Öyle ki, onu kendi nefsiyle bildiğinde onu ayrıca ilimle bilmiş olur. Alim 
de bir alem olduğu için alem suretinde ortaya çıkar. Onun cevherden olan sureti, 
zatıdır. İsimlerinin sayısı kemmiyyetten; "O her gün bir iştedir'' [Rahman, 55/29] 

sözü de keyfiyyettendir. (Fütithat, III, 13-14) 

CEVHER 

* Alemde {uzayda} bir yer tutan cansız varlıklara "ecrfim {cirimler}" denir. 
Eş' arilere göre ecsfim {cisimleri ve cev{i/ıir-i ferd {tek öz-töz} de böyledir. Bunlardan 
bazısı bizatihi {kendi varlığıyla }  yer işgal etmez. Fakat bu tebeiyyetle {başka bir 
varlığa uyarak veya dayanarak} olur. Bunlar kendi kendilerine varlıklarını devam 
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ettiremezler, ancak başka bir varlığa hulul ederek devam ettirebilirler. Siyahlık, be
yazlık vb. gibi arazlar bunlardandır. 

Bunlardan bazıları nisbi varlıklardır ki yukarıda söylediklerimizle arazlar ara
sında meydana gelirler. Mesela eyne, keyfe, zaman, aded, miktar, izfıfet, vaz' {vazi
yet, durum, konum}, en yef'ale {etken fiiller, etki}, en yerıfe'ale {edilgen fiiller, 
edilgi} gibi. 

Bu varlıklardan her biri, kendi içinde pek çok şeylere ayrılır ki, burada bunları 
zikretmeye gerek yoktur. Mesela bunlardan eyne alt, üst gibi mekan; keyfe sağlık, 
hastalık ve diğer haller gibi keyfiyet sıfatlarının sorularıdır. Zaman dün, bugün, 
yarın, gece, gündüz, saat ve kendisinden "Ne zaman ?" diye sorabildiklerimizdir. 
Kemmiyyet ya da aded miktarlar, ölçüler, alan ölçüleri, söz ve şiir vezinleri gibi 
"Ne kadar?" sorusuna cevab teşkil edenlerin tamamıdır. İzfıfet baba, oğul, sfıhib; 
vaz' ise diller ve hükümler gibi kurallardır. "Boğazlamak" demek olan "en yef'ale" 
failiyyet {etkenlik ya da etki}, boğazlanırkan ölmek demek olan "en yenfe'ale" de 
mef'uliyyettir {edilgenlik ya da edilgidir}. (İnşa', 20) 

*Cev/ıer, kadim olsun hadis olsun, kendi zatıyla kaim olan {varlığını sürdürmek 
için başka varlıklara ihtiyaç duymayan} her zattan, araz da kendi zatıyla kaim ola
mayan {varlığını sürdürmek için başka varlıklara ihtiyaç duyan} her zattan ibaret
tir. Bunun altına, inşaallahü Teala, daha önce zikredilen bu dairede göreceğin şekil 
ve renk gibi arazlar ve cisimler, ilimler ve kudret gibi sıfatlar, yine bunun gibi za
man, mekan ve diğer nisbetler girer. 

Bil ki bu heyıliani cedvel, Hakk'ın, ulvi ve süfli mevcudatı maddesinden icad 
etmiş olduğu hakikattir. Bu hakikat, bütün mevcudatı içinde toplayan temel var
lıktır. Zihinde düşünülebilir, fakat, aynda mevcud değildir {hakiki değil, akli bir 
varlıktır} .  Bu mevcudiyyet de onun zati bir suretinin bulurıması, fakat hakikatte 
mevcudat içinde bölünme, artma ve eksilme kabul etmemesidir. Onun vücudu, ka
dim ve hadis olan mevcudatın ayniarının açığa çıkmasından meydana gelmiştir. 
Eğer mevcudatın ayniarı olmasaydı, biz onu düşünemezdik ve o olmasaydı, mev
cudatın hakikatlerini düşünemezdik. Onun vücudu sahıslara ve onların tafsilatlı 
bilgilerine ve tüm bu bilgilere bağlıdır. Bunları bilmeyen mevcudat arasındaki 
farklılıkları ayırd edemez. (İnşa', 25) 

* Cev/ıer asıldan ibarettir. Eşyanın aslı bütünüyle Hakk Teala'nın vücududur. 
(İnşa', 32) 

* Allah Teala senin hasiretini nurlandırsm. Malı1m olsun ki Allah'ın iradesiyle 
ilk icad ettiği mevcud {varlık} muhakkikin mezhebine göre basit, rı1hani, ferd ve 
gayr-i mütehayyiz {yer kaplamayani bir cev/ıerdir. Diğerlerine göre ise o 
mütehayyizdir {yer kaplar} . . .  
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. . .  Eğer Allah dileseydi, bazılarının: "Bir'den ancak bir sudur eder" iddiasının 
aksine bir defada pek çok mevcud icad ederdi. Eğer böyle olsaydı irade eksik, 
kudret ise noksan olurdu. Çünkü bir defada pek çok şey var etmek O'nun Zat' ı için 
mümkün olup imkansız değildir. Mümkün, kudretin taalluk ettiği mahaldir. Eğer 
ilk mevcudun "bir'' olduğu sabit olursa bu, Allah Teaiii'nın bu şekilde dilemiş 
olmasındandır. (Tedblriit, 121) 

* Ulema, "halife" tabir ettiğimiz bu rfıh hakkında ihtilaf etmişlerdir. Onların bir 
kısmı rUhun cevher-i ferd ve mütehayyiz {yer kaplayan) bir varlık olduğunu ileri 
sürmüşler ve onun hayvani bedenin aksine manevi sıfatıara sahib olduğunu iddia 
etmişlerdir. 

Diğer bir kısmı ise, her bir idrakin kendi yerine ait olduğunu, fakat Allah'ın, 
bunların yerlerini bedene bağladığını iddia etmiştir. Buna göre, onların bekası, ru
hun bekasıyladır, ruh bedeni terk edince, idrilkler de bedeni terk eder. 

Bir başka taife ise, rUhun bedende husus! bir yeri olmadığını, suyun yüne sira
yet ettiği gibi rUhun da bedene sirayet ettiğini iddia etmektedir. Abdiilmelik b. 
Habib şöyle der: "Rılh, bedenin şekli üzerinde olan latıf bir sfirettir. Bedende onun, iki 
gözü, iki kulağı, iki eli ve iki ayağı vardır. Bunların her biri, insan bedeninde bulıman aynı 
organların karşılığıdır." 

İşte bütün bu topluluklar, bunların araz olmasını muhal görürler. Bu görüşte 
olanlara, buna neyin engel olduğu sorulduğunda, "Bize göre bu -yani rı/Izım araz ol
ması- uzak bir ilıtinıfil değildir. Ancak, Hz. Peı;ganıber'den işittiğimize göre, rı/Jılar da 
mutlu olur veya azab çeker, çünkii onlar bakidir." Halbuki bu iki sıfat, arazın sıfatları 
değildir. Mananın mana ile kıyas edilmesi gerekir. Bu durum, aklı başında olan her 
ilim ehli için aklen imkansızdır, şeriat muhal olan şey getirmemiştir. 

Ruh hakkındaki ikinci görüş onun baki oluşudur. Bu da akıl deliliyle çelişir. 
Çünkü rfıh araz olsaydı, arazın bak! olması caiz olurdu. Onlar {arazlari her zaman 
yenilenir. Rfıh da araz olsaydı, onun da yenilenmesi gerekecekti. Buna göre de, her 
canlı için geçirdiği zamanlar sayısınca ruh olması gerekirdi. Bütün bunlar batıldır. 

Ruhun cevher olmadığını iddia edene gelince, onun delili de cevherlerin 
mümasili {rUha cevherin birbirlerine benzer) olmasıdır. Buna göre, eğer bir cevher 
rO.h olmuş olsaydı, her cevherin rfıh olması gerekecekti. Bu da akıl dellline aykırı 
bir durumdur. (Tedbiriit, 129) 

* (0), iki arazı olan bir cev/ıer ve iki vasfı olan bir zathr. Bu cevherin hakikati 
(hüviyeti) ilim ve kuvvetlerdir. Allın ve Haklın {olan iki sıfat, ) kuvvetlerin kanalla
rında dolaşır ve üçlü kuvvet şeklinde dışarı çıkar. 

Mfilik olduğun ilimlerle beslenmiş kuvvet ise, basiti o kuvvetlerin hakikatinin 
üçte birine yerleştirirsin. "İlinı asıldır" dersen, kuvvetler de ilmin dallarıdır. Öyle 
değil de "kuvvetler topraktır" dersen, o halde ilim de ekin olmuş olur. Bu ilim, kavli 
{nazari, teorik) ve arneli {pratik) almak üzere ikiye ayrılır. Kavl'i ilim, suretinin şek-



cevher/cevahir-' arazia' raz 177 

line yerleştirdiğın ve suretinin hakikatini açığa çıkardığın misaldir. Arneli ilim ise, 
filozofun kendi ilmiyle faydalanmaya götüren ve idareciyi de hükmüyle karara 
vardıran hikmettir. 

Bu kuvvetler de iki kısımdır: Birincisi icmali-tafsili kuvvetlerdir. Bunun şartı, 
mizacın güzel, tutulan yolun doğru, sözün sağlamlığının yanı sıra fiilin de tam ol
ması gibi istidadlardır. 

İkincisi de icmali-tahy1li kuvvetlerdir. Bunların şartı da cevherin varlığını yer 
kaplaması ve isneyniyeti {ikili yapısı} arasındaki farkı ayırd etme kabiliyetidir. Iki 
vasfı olan zat, sensin ve benim. Benim için seninle, senin için de bizimle ilahımız
dır. Sen, makulün kabul etmesiyle değil, kendi hakikatinle varsın. Sen kulluk evsa
fınla varsın, ben ise hakikat cihetimle varım. Yoksa, makulün kabul etmesiyle var 
değilim. Ben, makulün kabul etmesi itibariyle hakikatim { inniyyetim} cihetinde
nim. Ben hükümlerden biriyim, hükmeden ise Allah'tır. Sen ise yaratıksın, yaratık 
ise kuldur. (İnsan, I, 7) 

•• Cevherin iki arazı vardır: Birincisi ezel, ikincisi ebeddir. İki sıfatı vardır: Birin
cisi Hakk, ikincisi halktır. İki vasfı vardır: Birincisi kıdem, ikincisi hudfıstur. İki 
tane ismi vardır: Birincisi Rabb, ikincisi abddır {kuldur}.  İki yönü vardır: Birincisi 
zahir, yani dünyadır, ikincisi ise batın, yani ahirettir. İki hükmü vardır: Birincisi 
vücfıb, ikincisi imkandır. İki itibarı vardır: Birincisi nefsi için gaib, başkaları için 
mevcfıd, ikincisi ise başkası için gaib kendisi için mevcfıd olmasıdır. İki marifeti 
vardır: Birincisi önce vücubiyyetini, sonra selbiyyetini, ikincisi önce selbiyyetini, 
sonra vücfıbiyyetini bilmektir. Onun bir noktası vardır ki, anlayışlar o konuda hata 
eder, ibareler manaJarını saptırır, işaretler de manalarından uzak kalır. (İnsan, ı, ıs) 

* Vücfıd mertebelerinden birisi de cevher-i ferddir {atomdur}. Zira cevher cisimle
rin aslıdır. Kelimeye göre harfler ne ise -buna harfe göre nokta da diyebilirsin- ci
simlere göre cevher odur. Nitekim biz bunu Kitiibü 'n-nokta adlı kitabımızda açıkla
mıştık 

Cevher terkib {başka varlıklarla birleşmeyi} kabul eden, fakat parçalanma kabUl 
etmeyen bir varlıktır. Bu sebeble cevher cisimlerin parçalanıp helak {yok} olabile
ceği son noktadır. Terkib edilmiş bir nesnenin yok olması ise, her cevherinin kendi 
başına kalışına kadar parçalarının dağılması ve çözülmesidir. Terkibden önce cev
here "cevher-i ferd {tek cevher, asli cev/ıer}", terkibden sonra "cevher-i miirekkeb {birleşik 
cevher}", terkibin dağılması, yani çözülmesinden sonra ise "cevher-i basit" ve "bö
lünme kabul etmeyen en küçük parça" denilir. Zira bütünü dikkate almadan parçayı 
zikretmek doğru olmaz. Çözüldükten sonra, bütünü itibari olan çözülmüş 
mürekkeb cisim olur. 

Cevheri böylece bildikten sonra bilmelisin ki araz; cevherin hal, sıfat, durum ve 
hükümlerinden ibarettir. Bütün bunlar cevherin devamlı bir şekilde değişen araz-
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larıdır. Zira bir arazın iki zaman dilimi boyunca devam ebnesi imkansızdır. Bunun 
sebebi şudur: Araza, arazı kabul eden bir yerden, diğer bir yere intikal ettiği için 
bu ad verilmiştir. Cevher ise, ferdin mahallidir; arazın kendisine intikalini kabul 
ebnez. Aksine araz, onunla birleşmeksizin geçici olarak ondan intikal eder. Bu 
böyle durmadan devam edip gider. (Meratib, 27) 

cez' ( t)::ı:- ) * Sabır bir felakete karşı tahammül ise buna doğrudan sabır, bunun 

zıddına da "cez"' ve hel' {jenjad ve endişe}" denir. Adam bağırıp çağırarak, yaka
paçasını yırtarak, yerlere serilerek heva çağrısına uyar. (İhya', IV, 82) 

{Ayrıca b k sa br} 

cezbe ( �ı.i::ı:- ) * Cezbe, ilahi iniiyetİn gereği olarak Cenab-ı Hakk'ın, kendisine 

giden yoldaki mertebeleri aşmak için ihtiyaç duyulan her şeyi kuluna bahşedip, 
çabası, çalışması[, gayreti ve zorlaması (Cami')] olmadan onu kendisine yaklaştır
masıdır. (Kaşani, 39; Ciinıi', 80) 

cezebat-ı hakk ( J�l ..::.ılı.i::ı:- ) * Zamanımızda Hakk'ın cezbeleri nelerdir? Bana 

göre bundan maksad, cezbeye kapılanın cezbeleridir. Yani zamanımızda 
meczubların sayıları azdır. Az olmalarının sebebi, zamanımızdakilerin Rahman'ın 
nefhalarıyla pek az yüz yüze gelebilmeleridir. Istersen buna sebebin, tecelllnin fe
yizlerini alabilecek hallenmenin yokluğıı olduğunu da söyleyebilirsin. (Merıitib, 8) 

. 
cibillat ( ..::.ı'iı�::ı:- ) * Cibillat {yaratılışlar} muhteliftir. Bazılarının kabulü hızlı, 

bazılarını kabUlü ise yavaştır. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi vücuddaki önceliği 
itibariyledir. Çünkü şehvet duygusu, gazab duygusu ve tefekkür duygusu insanda 
vardır. Değiştirmesi en zor olanı, insana karşı en isyankar olanı, şehvet duygusu
dur. Çünkü şehvet duygusu, var olma bakımından insandaki duyguların en kı
demli olanı, teşebbüs ve ısrarı en şiddetli olanıdır. Çünkü bu kuvvet insanın daha 
ilk yaratıldığı anda mevcuddur. Hatta bu duygu, kendi cinsinden olan hayvan
larda da vardır. Bundan sonra harniyet ve gazab duygusu bulunur. Tefekkür duy
gusu ise sonraları meydana gelir. Sebebine gelince, yaratılış onu gerekli arneller ve 
taatlarla; varlığının güzel ve sevilecek hale gelmesiyle güçlendirir. (Mfziin, 53) 

cibt ve tagftt ( ..:.ı J�\l::ı ) ��:ı:- ) * Cibt sihir, tiiğiıt ise şeytanlada putlardır. (Fur

kiin, 139) 

cihad ( .)\6::ı:- ) {cihad-ı ekber; cihad-ı nefs} * Ci/ıiid-ı ekber {en büyük cihad), sö

züyle kasd edilen, şehvet ve lezzetlere devam ederek bunlarda ısrarlı olması ve 
masıyyetlere {Allah'a isyan niteliği taşıyan tutum ve davranışlara } kendini kaptır
ması sebebiyle nefsle müciihede ebnektir. Allah Azze ve Celle'nin sözünün manası 
budur. (Fütiih, 143) 
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* Nefsinle mücahede etmek istediğin zaman, onu her hareketinde ilmin hükmü 
altına al, her adımında onu havfa {korkuya} zorla, nerede olursan ol, onu Allah'ın 
kabzasına {eli, yani kudreti altına} hapset, her gaflet anında aczini Allah'a şikayet 
et. O {nefs}, "Henüz onu ele geçiremediniz, ama Allah onu kuşatmıştır'' [Fetih, 48/21] 
ayetinde aniatılmak istenen şeydir. Seni herhangi bir davası için yönlendirmeye 
çalışırsa, Rab b' inizin nimetini ha tırlamanız gerekir. ('Ukud, 27) 

{Ayrıca bk. mücahede; şeri'at-hakikat} 

cihet-i kübra ( ı.S.f.� �:ı:- ) *  Cihet-i kübra {en büyük cihet} . . .  Bunun için ateş, ka

dim olan namuslarda {akıllarda} ibadetin kıblesi oldu . . .  Ateş kıble oldu, onlar 
"beı;t-i şems {güneşin evi}" dediler ona. (Heı;akil, 99) 

cihetan: zıyk ve se'a ( a-.ll J �ll : IJI:�:ı:- ) * İki cihet {yön}; zıyk ve sea Idariık

daralma ve genişlik-genişleme}, Zat'a ait iki 'itibardır. Birincisi, O'nun anlaşılan ve 
düşünülen her şeyden tenz'ih edilmesiyle olur. Bu, hakikat vahdetinin 'itibarıdır. 
O'nunla beraber O'ndan başka hiçbir şey vücud ve düşünülür olma noktasında bir 
genişliğe sahib olamaz. Bu durum, sufılerden bir kısmının "Allah'ı Allalı'tan başka 
lıiç kimse tanıyamaz" dedikleri gibi "zıyk {darlık}" denilen durumdur. İkinci olarak, 
bütün mertebelerde, gerekli olan bütün isim ve sıfatları itibariyle sonsuz sayıdaki 
zuhur yerlerindeki zuhfrrudur. Buna da "sea {genişleme}" denir. Şu şiirde olduğu 
gibi: 

deme O'nun yurduna yayla doğusu 
/ıer yayianın mamıır yerinde bir yurt 
her su üzerinde bir konağı var O'nun 
lıer kaZıntı üzerinde de bir izi 

(Kaşani, 42; Cami', 80) 

cihetan-ı taleb ( �!:ıli IJ I:s:ı:- Ji �!:ıli \:s:ı:- ) * Cilzetan-ı taleb listernenin iki 

yönü}, vücub'i ve imkani {zorunlu ve mümkün varlıklar} yönüdür. Bunlar zuhur
ları ayan-ı sabite olan rububiyyet isimlerini taleb ederler. Ayanın laynlarıni talebi 
ise, Taayün-i Evvel {İlk Taayyün} mertebesidir. Bu mertebenin isimlerle zuhuru, 
Rabb'in, Taayün-i Evvel mertebesini istemelerine karşılık olarak rububiyyetin, 
O'nun kendi şuunlarında zuhfu etmesidir. (Kaşani, 42; Cami', 80) 

cila' -isticla' ( �")\:ı:-:..ı) - s-'*': ) * C illi, Kadim olan Zat'ın Zat'ındaki Zat' ı için zu

huru; isticla ise Zat'ı için taayyün mertebelerindeki zuhurudur. (Kaşani, 39; Cami', 
80) 

cinn ( ,:;:ı:- ) * Cin, maddeden mücerred {soyutlanmış} varlıklar, şekil ve surete 

sahib olabilen, aydınlık nur sahibi ruhani ayırd edici akıllardır. Bunlara "melaike 
{melekler}" denir. Yer kaplamazlar, hiçbir mekanda bulunmazlar. Husus! bir şekil-
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leri yoktur. Eğer bir şekil içinde ortaya çıkarlarsa, o ince ve latlf bir sırdır. Buna 
göre nari !hammaddesi ateş olan} rUhani kuvvetiere "cin" denir. Ancak şu var ki, 
cinler tabiatın etkisi altındadır. Sıcaklık onların zati husı1siyetlerindendir. Melek
lerde böyle bir durum yoktur. (Inşa', 20) 

* salıverdi ateşi bitkileri 
perde oldu böylece cin silresi 
iki şey arasına 
biri mekan sahibi cisinıleşmiş rılh 
derinlerdeki 
mekansız rillı diğeri 
bes/enecek azık peşinde koştu 
cisimleşen rılh 
azıksız 
melekfiği kabul edenlerinse kalbi 
kabul etti ayndaki şekli 
kah itaat etti bu yüzden kah isyan 
karşılarındakilerse 
iki ateşle karşılık verdi onlara 

(Fütulıat, I, 182) 

cism ( ı--� )  * Cisinı, muhtelif parçalardan oluşan şeydir. (Hücviri, 469) 

* Hissi lduyusal} işaretle kasd edilen her şey cisinıdir. İstisnasız her cismin en, 
boy ve derinliği vardır. Cisimlerin hepsi bu noktada ortaktır. Bu noktada ortak 
olan her şeyin diğerleriyle farklılaşması gerekir. Cisimleri birbirinden ayıran şey 
onların hey'etleridir larazlarıdır}. Demek ki hey'etler, cismin hakikati için gerekli
dir. Ve bu gereklilik ondan ayrılamaz. (Heı;akil, 47) 

* Bil ki Allah Teala yukarıda zikrettiğimiz bu halifeyi (rUhu) yarattığı vakit, o 
halife için bir şehir bina etti. Onun tebasını ve devlet erkanını "hazret-i cism" veya 
"beden" denen bu şehre yerleştirdi. O halifeye bir mekan tayin etti. Ya onun 
mütehayyiz olduğuna lyer kapladığınal inananların görüşüne göre orada karar 
kılar, ya mütehayyiz ile kaim olduklarına inandıkları gibi orada ikamet eder ya da 
mütehayyiz olmadığı gibi, mütehayyiz varlıkla kaim olmadığını isbat edenin görü
şüne göre, cisimde hallfeye tahsis edilmiş olan muayyen yer, o halifenin emri, sözü 
ve alıkarnının nüffizu, hükümlerinin mevziidir. Hakk Teala bu cisim ve beden şeh
rini dört esas üzerine ikame etmiştir ki bunlar, ustukussat ve unsurlardır !ateş, 
hava, su ve toprak ile bunların nitelikleridir} .  (Tedbtrat, 131) 

* Cisinı, hissi lduyusall olarak işaret edilen şey olup iki kısımdır. Birincisi 
"esin" denen bozulmayan cisimlerdir. Bunlar felekler ve yıldızlar gibi bozulmayan 
semavi cisimlerdir. İkincisi unsı1ri !unsurlara bağlı} olanlardır. Bunlar, kamer lay} 
feleği maddesindeki unsurların birleşmesiyle oluşan bitki, maden ve canlılardır. 



cô' 181 

Ruhun cisimle irtibat yolu, kamer feleğinden sudO.r eden ve dokuzuncu felek 
olan ilk esiri cisimdir. Bu feleklerin en büyüğü olup, ondan öte cisim ya da yıldız 
bulunmaz. Külli olup, maddesinde hareket ve üç boyutu kabul etmekten başka 
herhangi bir şeyle sınırlı değildir. Ruhaniyyete bundan yakın ve latlf bir cisim 
yoktur. İşte bu yüzden, Bari Teaiii'nın nurunu gizleyerek üzerine doğmasını 
engelleyecek bir perde bulunmadan, o nuru ve onun üzerine doğmasını kabUle ha
zır değildir. Bütün varlıkları üzerine doğan nur, ancak nı1ra münasib bir tarzda 
ona doğmuştur. Bu nur, eşyanın kabul ettiği mertebelere göre onlara vücüd, hayat 
ve şekil verir. (Ravza, 572) 

cu' ( tJ:ı:- ) {faka} ,. Cfıun {açlığın} dört yönü vardır: O, müridier için riyazet, 

tevbe edenler için imtihan, zahidler için siyaset, arifler içinse ikramdır. (Lıtma', 269) 

* [Müridde bulunması gereken} hasletleri, . . .  dört haslet destekler. Bunların ilki 
açlık, diğerleri uykusuzluk, susmak ve halvettir. Bunlar nefsi habseder ve onu baskı 
altında tutar. Nefsi bu hasletlerle bağlamak onun vasıflarını zayıflatır ve bunlarla 
nefsin muamelesi güzelleşir. (Kiit, I, 94) 

,. Ebü Said {Harraz} dedi ki: "Açlığın miiniisı halka bağlı bir isinıdir. Halk pek çok 
sebeb/e açlığa dahil olmaya ve onunla anıel etmeıJe ihtiyaç duyar. Kimi insan {lıeliil ve} te
miz bir şey bulamadığında verii için aç kalır. Kimisi, temiz bir şetj bulur, iihiret hesabı, he
saba çekilmek üzere durduru/mn ve sorgusunun uzaması korkusuyla ziihd için anıt bırakır. 
Kimi de ibadet lezzeti, dinç kalma ve hafiflik için açlığı tercih etmiş, yeme-içmf!!Ji ibiidetten 
uzaklaş h ran, hizmet ve halvetten alıkoyan bir iş olarak gömıüştiir. 

Kimisi de Allah'a � yaklaşması ve kalbinin nıiişiihedesinde Allalı Teliiii'yı bilmesi se
bebiyle, haylinın hakikatine sarı/mıştır. Onun makamı haylidan başka bir Şl!lj değildir. Böyle 
bir kul, yer ve içerken de Allalı Teaiii 'nın lıuzılrımda olduğunu, Allah'ın kendisini gördü
ğünü, bunun da Allah'ın hoşıma gitmediğini düşiiniir ve bu görüşü sebebiyle aç kalabilir." 
(Küt, Il, 171 )  

* SehJ b .  Abdullah {Tüster"i} dedi ki: "Allah diinyiiyı yarattığı zaman masıyyet ve 
ciilıilliği toklıığa, ilim ve lıiknıeti de aç lığa yerleştirdi. " 

Yahya b. Muaz {Ra.l1 } dedi ki: "Açlık miindler için riyiizet, tevbe edenler için inıti
Jıiin, ziihidler için siyaset, iirifler içinse ikriinıdır." 

Üstadı {Ebfı Ali Dekkak'ı} şöyle söylerken işitmiştim: "Biri şeylıin yanına girdi ve 
onun ağladığını görerek ona sordu: 'Niçin ağlıyorsun ? '  O da dedi ki: 'Ben açznı . '  Bımun 
üzerine soruyu soran 'Senin gibi bir adam açlıktan ağlıyor {ha!} ' Şeylı ise şöyle ceviib verdi: 
'Sus! Anladım ki, O 'nun benim açlığınıdan muriidı, benim ağlanıamdır. ' "  (Kuşeyn ) 

* Yine Yahya b. Muaz şöyle demiştir: "Açlık nur, tokluk nardır {ateştir}. Şelıvetse 
odun gibidir, yangına sebeb olur. o öyle bir yangındır ki, sahibini yakmadan onu söndii
renıezsin. "  (Kuşeyr1, 73) 
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* Fiika, bazılarına göre iki günde bir, bazılarına göre üç günde bir, bazılarına 
göre haftada bir, bazılarına göre kırk günde bir, bazılarına göre de bir gün yemek
tir. Bundan dolayı ehl-i haklkate göre gerçek açlık kırk günde bir yemektir. Bu da 
hayatı korumak {ve devam ettirmekl içindir. Bu arada zuhur eden şeylerse, obur
luk, nefsin ve tabiatın aldatınasıdır. (Hücviri, 390) 

* Açlık kalb kanını azaltır ve onu beyazlatır. Onun nfuu beyazındadır, bu nur 
gönlün yağını eritir. Bu eritınede kalbin inceliği vardır. Nasıl ki, kalbin kasaveti 
{katılığı! perdelerin sebebiyse, inceliği de mükaşefenin anahtarıdır. (İhyii', III, 94) 

* Açlık ehlullahın süsüdür. Bununla, açlığın adet haline gelişini kasd ediyorum. 
Bu mevt-i ebyazdır {beyaz ölümdürf . . .  

. . .  Tasavvuf yolunda salihler için uygun görülen açlık, (şahsil tabiatın fazla
lıklarını azaltına ve dünyayı hareket etıneye ihtiyaç duyınadan isterneyi seçmektir. 
Taleb yükselirse, Samediyyet sıfatını ister. Onun sınırı bize göre bir günlük oruç
tur. Eğer buna uykusuzluğu da eklerse bu meşru ve ihtiyar! bir açlık olur. Bu bizim 
için ancak meşru sayılabilecek bir yoldur. Eğer Allah bu zaruret durumunu halkın 
avam kesimi için sınırlandırmış olmasaydı, hali bu mertebeye yakın olınazdı. 

Insan, açlığın artırılınası halinde kula gelen faydaları Rabb'inden daha iyi bile
mez. Bu {böyle bir düşüncef, kötü edebin en son noktasıdır. Eğer geceleyin {ibadeti 
sırasında! ve fenasında kendisini yedirip içirenden bir hal olduysa, bunun etkisini 
de kuvvetinde, aklının sıhhatinde ve mizacını korumada bulursa dilediğine ulaşır. 
O açlığa ehil değildir. 

Açlık konusundaki sözümüz, onu istiğrak haline sevk eden Zat'la ilgili olsa da, 
Ebu Ukkal gibi, açlıkla arasına güçlü bir varid girer. Eğer bundan bir fayda elde 
ederse, {sufiler tarafından kasd edilipl istenen de budur. Fayda elde etınezse bu bir 
hastalıktır, bu halin tabibe havale edilınesi gerekir. Bu durum sufilerin amaçladığı 
bir durum değildir. Büyükterin açlığı ise ıztırari {irade dışıl açlıktır. Açlığa yol açan 
şey onlarda açlık ya da toklukta ortadan kalkmayan bir meleke haline gelir. O an
cak azla yetinir. Fakat helalden ya taatlerde dinçlik ya da hesabı hafif atlatınak için 
uzak dururlar. (FiitUhiit, Il, 184) 

* Mevt-i ebyez açlıktır. Çünkü açlık, insanın içini aydınlatır, kalbin yüzünü 
parlatır. Salik karnını doyurmazsa ve aç kalmaya devam ederse beyaz ölümle öl
müş olur. İşte o zaman zekasma hayat verir. Çünkü oburluk zekayı öldürür. Kim 
oburluğunu öldürürse, zekasını diriltmiş olur. (Kaşani, 92; Ciimi', 100) 

* Açlık siyah kanı inceltir, kalbdeki burnu büyüklüğü kurutur. Onunla rı1htaki 
boşluk ortadan kalkar. Açlığın geçitlerinde mükaşefe şimşekleri parlar. (Ravza, 470) 

* Tasavvuf yoluna girmenin dört şartı vardır: Açlık (az yemek), uzlet, az uyu
mak ve az konuşmak. Eğer mürid aç kalınayı {az yemeyil başarabilirse, btınu diğer 
üç şart takib eder. Zira açlık {az yemeki az konuşmaya götürür, uyanıklığı artırır 
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{az uyumayı sağlar} ve {bu sayede mürldl insanlardan ayrı kalmaktan hoşlanır. 
(Envar, I, 56) 

cud ( � J� ) * İlim dilinde ci'ıd ile selıli arasında fark yokhır. Hakk'm bir şeyden 

alıkonması mümkün olmadığı için O, seha ve semahat {cömertlik ve hoşgörü} ile 
vasıflanmaz. Cı1dun hakikati, kişiye vermenin zor gelmemesidir. 

Sufilere göre seha en yüksek mertebedir, sonra cud, ardından isar gelir. Bir kıs
mını verip bir kısmını bırakan kimse seha sahibidir. Çoğunu verip azını kendisine 
bırakan kimse cud sahibidir. Zarara katlanıp başkasını terelli eden kimse ise isar 
sahibidir. (Kuşeyri, 122) 

* Sahi, cfıd {cömertlik} konusunda ayırd edici olan kimsedir. Bu kişinin cömert
liği, bir maksada ulaşmak ya da bir sebeb için olabilir. Bu, cudun başlangıç maka
mıdır. Cevvad ise ayırd edici olmayan kimsedir. Onun fiilinin maksadı da sebebi 
de yoktur. Bunlar, iki peygamberin �� halidir: Bunlardan biri Halll {Hz. İbrahim}, 
diğeri ise Hab'ib'dir {Hz. Muhammed'dir $}. (Hücviri, 380) 

* Cfıddan vücud sadır olur. "Cevd" çokça yağmur demektir. Bu, tıpkı "cezebe 
{çekti}" fiilinin "ce beze {kurudu, çekti}" fiilindeki harf değişikliğiyle ortaya çıkması 
gibi, "vecd"den türemiştir. Bu kelimelerin harfleri, manalarındaki ortaklıkla bir 
olup, Hakk'ın aynlardaki {özlerdeki} cömertliğiyle alakalıdır. Bu aynlar, O'nun zu
hurunun mazharlarıdır {zuhur ettiği yerlerdir}. Aynlar, zahire ilah'i isiınierin 
yüceliğinden kaynaklanan kendi zati istldadlarıyla cömertlikte bulunmamıştır. 
Mazharların cömertliği elde etmesi, ayniarın vücudundan {özlerin var olmasından} 
ileri gelir. 

Hakk'tan olan cömertlik, zatidir {O'nun kendi hususiyetidir} ve bolca verme
nin hakim olduğu bir cömertliktir. A yndan gelen cömertlik de zatidir, fakat bolca 
vermeye dayalı bir cömertlik değildir. Bu da iki cömertlik türü arasındaki farktır. 
Bu, onların {sufilerin}, istemeden vermek demek olan cömertlik konusundaki söz
lerinin manasıdır. (Fütfılıiit, Il, 175) 

cu'iyye ( � J� ) * . . .  Şamlılar sufilere "cil 'iyye {açlar}" adını vermişlerdir. 

Sufilerin gıda maddelerinden sadece zaruret miktarınca faydalanmaları bu ismi 
almalarına sebeb olmuştur. (Ta 'arrıifr 6) 

{Ayrıca b k. sufi-mutasavvıf-mustasvif} 

cüneydiyyiln ( w jJ�:� ) * Ciineydiyyun {Cüneydiler}, Ebu'I-Kasım Cüneyd b. 

Muhammed'erh bağlı olan ve onu "Tiivilsii 'l-ulenzii" diye adlandıran kişilerdir. O, 
bu taifenin efendisi, {sekre önem veren} Tayturllerin {Ebu Yezid Bistami'ye bağlı 
olanların} aksine, sahv yolunun esaslarını ortaya koyan imamların imamıydı. 
(Hücvirl, 225) 





• 

da'i ( �l::ı Ji t_l::ı ) * Darnin rütbesi rütbelerin en yücesidir. Bu rütbe, pey

gamberler, veliler ve hikmet sahibierinin rütbesidir. (Rihle, 103) 

da'va ( �s _y::ı ) * Dava {iddia}, nefsin kendisine ait olmayan bir şeyi kendisine 

izafe etrnesidir. Sehl b. Abdullah {Tüster1} şöyle der: "Kul ile Allah arasındaki en bü
yük engel davadır {iddia sı'ihibi olmaktır}." (Luma', 428) 

* insana harikulade bir fiil zahir olduğunda bu, ya bir iddiaya yakın olur ya da 
olmaz. Birinci kısım iddiayla birlikte olmasıdır. Bu iddia da ya ilahi bir iddia ya 
peygamberlik ya velayet veyahut sihir iddiası ve şeytana itaattir. (Nebhani, I, 7) 

debur ( JJ-!::ı ) * Debitr, nefsin heva ve istilasına çağıran bir güçtür. Nfuun batısı 

olan cismani tabiatı yönünden geldiği için batı tarafından esen debO.r rüzgarına 
benzetilmiştir. Bunun zıddı kabılldür. KabUl doğu tarafından esen saba rüzgarıdır. 
O, rUha ve onun istilasına çağıran bir güçtür. Bu sebeble Hz. Peygamber � şöyle 
buyurmuştur: "Bana saba ile yardım olundu. Ad {kavmi} ise debfir ile helak olmuştur " 
[Müsned, I, 223] (Kaşani, 44; Cami', 83) 

dehşet ( �::ı ) * Kendisine, "Mehabbet hakkında ne dersin ?" diye soruldu, o da 

şunları söyledi: "Seven/e sevilen arasında hiçbir engel yoktur. Seven kimse şevkinden ko
nuşur, zevkini anlatır. Tadan bilir, fakat vasfeden vasfedilnıez. Huzurunda gaib olduğun, 
varlığında hareket ettiğin, şulııldıında zahib olduğun, salıvın ile sarlıoşluğuna erdiğin, 
onun vasıtasıyla boşluğunu doldurduğıın, ondan gelen neşen/e iiziildiiğiin şeyi nasıl 
vasfedebilirsin ? 

Heybet, insanı dilsiz yapar ve konuşamaz, hayret, korkanın bir şeyi açığa çıkarnıasma 
engel olur, gayret ise gözlerin ağı;arı görmesine engel olur. Dehşet, akılları bağlar ve bir şey 
söyletınez, lıer zaman devamlı dehşet, ayrılmaz bir hayret, şaşkın kalbler, gizli sırlar ve 
lıasta bedenler vardır . . .  ve nıehabbet, güçlü devletiyle kalbiere lıakinı olur." r_Şdıidt 1 � 
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* Dehşet, sevilenin heybetinden dolayı, sevenin kalbine çarpan bir güçtür. 
Ümidsizlik anında sevgiliyle karşılaştığında, ayrılınca da kendisinde hiçbir hasta
lık bulamaz. 

Birisi şöyle demiştir: "Allalı'ım! Sen dünyada görülmezsin, bana katından bir şey 
lütfet de kalbim onunla teskin olsun'" Bunun üzerine o kişiye baygınlık geldi, bir 
müddet sonra ayıldı ve "Siibl1ıinellalı" dedi. Bunun üzerine kendisine, niçin tesbill 
ettiği soruldu. O da şöyle dedı: "Kendisine nazar etmemin karşılığında bana sekinetini 
verdi, bende onun için tesbi/ı ettim." "Bu kadar kısa bir tesbilıdtla mı yetiniyorsun ?" de
nince şöyle cevab verdi: "Yii Rabb! Senin sevginden dehşete kapı/dım ve ne dediğimi  bi
lemedim " (Luma ', 421) 

dehriyyün ( ıJ jJib::ı ) * Delıriyıpln {Dehrfler}, ilk ortaya çıkan dini cereyanlardan 

biri olup; San'i, Müdebbir, Alim ve Kadir olanı (Allah'ıl inkar ederler. Alemin, bir 
yaratıcısı olmaksızın kendiliğinden var olduğunu iddia ederler. Aynen bunun gibi, 
canlı olanın nutfeden, nutfenin de canlıdan yaratıldığını, ebediyyen de böyle 
devam edeceğini savunurlar. Bunlar zmdıklardır. (Mımkız, 96) 

delil ( J�::ı ) ('ayn-ı delili * . . .  Onu (Hz. Peygamber'i �� konuşturan Hakk'tır, 

onu doğrulayan delfldir, onu hür (özgürl kılan Hakk'tır. O hem delil, hem de 
medh1ldür. Hasta kalbierin pasını silen odur. Mahlfık eli değmeyen, uydurulma
yan, Hakk'a bağlı, Hakk'tan ayrılmayan, akıl ötesi Kadim Kelam'ı getiren de odur. 
Sondan, sonlardan, sonun sonundan haber getirendir o . . .  (Tavfisin, 192) 

* Yak'in üzeredir delilin aynı 
bakanlar içindir zeytinyağı ve lamba 

(Divan, 108) 

demaset ( �J\.4::ı ) * Demiiset, arzu duyulan şeyleri özleme konusunda şehvani 

nefsin güzel halini ifade etmektedir. (Miztin, 76) 

derecal ( ..:.ıl:-:-)::ı ) * Sfıfilere göre derecfit {dereceler} şunlardır: İlk derece tecridi 

tecrübe eden sfıfıdir. İkinci derece vahdet bilgisini tecrübe eden muhakkiktir. 
Üçüncü derece ise mukarrebdir. Mukarreb, bir iz sayesinde kendi aynının aynın
daki aynla yetinen kimsedir. (Ravza, 606) 

deymftmiyyet ( �� .. JÇ.::ı ) * Deı;mfmıiyyet {devamlılıkl bastı (genişliği! hakkında 

konuşanın, kendisinde deymfımet nurunun bulurımasına ihtiyacı vardır. (Şatalıiit, 
1 13) 

didan ( ıJ\J�::ı ) * Didiln, konuşan ya da sessiz bütün canlılardır. (Heyiikil, 98) 
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din ( ı:,r..:J ) * Din {kelimesi], inkıyad {boyun eğmek] ve huzfıdur {tevazildur}. 

{"Aşağı seviyede" veya "nıii teviizi" demek olan] "diin" kelimesinden müştaktır {türe
miştir] .  Mütevazi olan her şey {ya da herkes} aşağı seviyede olur. Din de, insanın 
kendini Rabb'ine teslim etmesidir {kendisini O'nun aşağı seviyesinde görmesi, 
O'na boyun eğmesi, O'nun karşısında mütevazi olmasıdır}. ('Aviirif, 13) 

du'a' ( �1&-:J ) {nefh] * Duii ihtiyacın anahtarı, ihtiyaç sahibierinin dinlenme yeri, 

sıkıntıda kalanlarm sığındığı mahal ve dert sahibierinin nefes aldığı alandır . . .  

. . .  KabUl edilmeye en yakın dua, hal ile yapılan duadır. Hill ile yapılan dua, dua 
edenin dua ile istediği hususta mutlak olarak ihtiyaç halinde olması ve sıkıntı 
içinde bulunan kulun O'ndan başka bir hedefi olmamasıdır. (Kuşeyri, 129) 

* Huzur-i kalb ile yapılması ve gcı.fletten uzak olması duanın adabmdandır. 
(Kuşeyri, 131) 

* Nefh ile dııiinm arası ayırd edilmiştir. Bu sebeble nefhin başlangıç ve iade {tek
rarlama} hakkında olduğunu açıklamıştık Şübhesiz iade başlangıç gibi aynıdır. Bu 
sebeble Allah şöyle buyurmuştur: "İlkin sizi yarattığı gibi tekrar ona döneceksiniz." 
[Arat, 7/29] Hz. Isa'nın %9\ yaratması hakkında da şöyle buyurmuştur: "Benim iz
nimle çanıurdan, kuş şeklinde bir şey yapzyordun da ona üflüyordun, Izemen benim izninı/e 
bir kuş oluyordu." [Maide, 5/110] Bu, hususi bir yaratmadır. Dua ise böyle değildir. 

Allah Hz. İbrahim'e �� şöyle seslenmiştir: " . . .  Sonra onları kendine çağır, koşarak 
sana gelirler." [Bakara, 2/260] O parçalardan herhangi birini yok ettiğinde terkibin 
kendisi bozulur. Parçalar ise aynlarıyla bakidir. Bize hissen {beş duyumuza} yük
lenen hayatm bitişinden sonra cevherin hükmü kalmaz. Herhangi bir aslı olmayan 
cevher bunun gibidir. Bununla birlikte biz, her ne kadar keyfiyetini bilmesek de, 
iman ederek her şeyin O'nu hamd ile tesbTh ettiğini biliriz. TesbTh ise sadece hayat 
sahibi olan vir mevcfiddan vaki olur. ('Ukle, 70) 

* Istılah bakımından duii ile zikir arasındaki fark şudur: Dua, talebe bitişen zi
kirdir. Istılahta zikir, "Alla/ı Alla/ı", "Uı ilr:ilıe illallalı" gibi Allah'ın isimleriyle ilgili 
müfred lafızlar için kullanılır. Zikrin ilk derecesi açık, ikincisi gizli, üçüncüsü ise 
hakiki zikirdir ki, bu, zikri müşahede etmekten kurtulmaktır. (Ravza, 301) 

dünüvv ( y:J ) * Kelamdaki üslub, düniivv {yaklaşma} manasmdadır. Yaklaşma 

manası ise halkın yoluna değil, Hakk'm hakikatine gayret eder .. .  

. . .  Düniivv, zabt dairesidir. Hakikat, incelerin en incesinde hakikatierin hakkıdır. 
O, özleyen mevcfidun aynını {özünü} vasfetrnek için ızdırabı canlı tutarak, ince
likleri açıklayarak, alakalardan kesilerek kurtuluş sözüyle, erler gibi havassm yo
lundan yarışanlarm müşahedesinden doğar. Bol bitkiler, yeşillikler fışkırtan, tü
kenmez sular akıtan Nebi'nin izlediği yolu tanıyabilmek için yaklaşınanın manevi 
bir manasını daha anlamak gerekir. (Taviisin, 202) 
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* Kişinin gönlüne Allah rızasından bir parça konulmuşsa, Allah ona kendisiyle 
olduğunu ve ona ihsanda bulunduğunu bilmesi için bunun tadını tattırır. Allah'ın 
rızası ancak fehm ile olur. Fehm ancak nur ile gerçekleşir. Nfu, ancak diinüvv ile 
{yaklaşmakla}, dünüvv de ancak inayetle gerçekleşir. Bu kul inayet sahibi olunca 
onun için iyilik hazinelerinden bağışlar ortaya çıkar. Allah'ın yardımiarına ve 
nuriarına vasıl olunca, kalbi hastalıklardan kurtulur, selim bir idrakle lmanın lez
zetini tadar . . .  (Tenvir, 8) 

dünya-ahiret ( öfT 
dünya} 

l:l� ) {'alamet-i ma'rifet-i ahiret; 'alamet-i ma'rifet-i 

* Dünyfi azıyla çoğuyla, taHısıyla acısıyla, evveliyle sonuyla bir bütündür. 
Bunların hepsi Allah'ın kulu için bir imtihandır. Dünya imtihanları çoğalıp farklı 
farklı olsa da, aslında hepsi neticede sabır ve şükür ile ilgilidir. Yani ya bir nimete 
şükür ya da bir musibete sabırdır. (Adiibı, 82) 

* Diinyiiyı bilmenin alameti, dünyayı terketmek, ona dayanan, onu seven, onu 
tercih eden ve onun kadrini gözünde büyüten kimselerden uzaklaşarak orada 
zühd ve yalnızlık içinde yaşamaktır . . .  

. . .  Alıireti bilmenin alameti, ahirete rağbetin harekete geçmesi, ona şevkin şid
detlenmesi, ahireti çok hatırıama yoluyla ünsiyete ve ahiret için amel işleme konu
sundaki sadakatten dolayı samirniyete sahib olmasıdır. (Adiibı, 146) 

* Ebfı Yezid şöyle der: "Diinyiiyı kesinlikle bir daha dönüş olmayacak şekilde üç ta
/akla boşadım. Onu bıraktım ve sadece Rabb'inıe döndüm. O'ndan yardım isteyerek seslen
dinı: 'İliilı'ını, Mevlii'nı! Sana senden başka kimsesi kalmayan kimsenin dııiisıyla dufi ediyo
rum . '  Bendeki yeisle birlikte kalhimdeki d!liinın sanıimiyelini anlayınca, bu duiiya icabet 
kabilinden ilk olarak bana kendimi tamamen ımlltturdu ve önüıııe onlardan yiiz çevinnem 
için malılükatı dikti . . . .  " 

" . . .  Bütün dünyil sebeblerini topladmı, onları kanaat ipine bağladını, doğmluk mancz
nıgına koydum, ümidsizlik denizine attım ve ralıatladım." (Şataluit, 67) 

* Dünya, dünya ehli için aldanma üstüne aldanma, iihiret ise, ahiret ehli için sü
rur üstüne sürfırdur. Allah'a mehabbet ise nurdan bir sürurdur. (Şatalıiit, 96) 

* Diinyiinm üç türlü lezzeti vardır: Seven bir arkadaş, cömertliğe dayalı bir 
dostluk, fayda veren ve fayda gören bir beşeri münasebet. (Şatahiit, 1 14) 

* Diinyii ve iilıiret iki kumaya benzer, birini memnun edersen, diğerini darıltmış 
olursun. (Fütılhiit, 86) 

* Diinyii yok olup giden bir gölge, kul ile Mevla'sı arasında bir perdedir. HaKıki 
kul, onun sevgisinin zerresini bile kalbine koymaz. (Bıığ1Je, 119) 
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dürre-i beyza ( �L.�l'i ö ).) ) * Dürre-i beyza {beyaz inci} Akl-ı Evvel' dir {İlk 

Akıl' dır} .  (Istzlah, 537) 

* Dürre-i beyza, "Allah'ın ilk yarattzgz şeı; dürre- i beyzadzr" [Le 'iilz, I, 20] rneiHindekı 
hadis ile "Allah'ın ilk yarattığı şey akıldzr" [Acluni, I, 263] rneiHindeki hadisten dolayı 
İlk Akıl' dır. (Kaşani, 44; C/imi', 83) 

{Ayrıca bk. 'akl-ı evvel; yaküte-i hamra'/yaküt-ı ahmer} 
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eb ( yi )  {ebi ve ebiküm; ebiiha; ebiina} 

* Eb {baba}, nıevalid-i seliiseyi {de denen kendisinden sonra meydana gelen üç 
şeyi} (akıl, nefs, cisim) terbiye etmesinden dolayı bu adı almıştır. Hayatın feyiz 
kaynağıdır. (Heyakil, 99) 

* Ebiina "babamız, başlangıcımız {atamız}" demektir. Öncekiler başlangıçlarına 
{atalarına} "iibii" derlerdi. Daha sonra nakledileceği gibi, ilk peygamberlere, bil
hassa Hz. Isa'ya �\ böyle denmiştir. Kendilerinden sonrakiler vaki olduğunda, 
" Üstün kılındı/ar" manasında "asıl kılındzlar" (Heyiikil, 96) 

* Ebulıii, başlangıcı olan neslin türünün ilkidir. (Heyiikil, 101) 

* Ebi ve ebikum "Rabb'im" ve "Rabb'iniz" demektir. Öncekiler başlangıçlarına 
"ii bii" diyorlardı. Yalnız Hıristiyanların anladığı anlamda değil. (Heyiikil, 104) 

ebdar/ibdar ( }J�I ) * Ebdiir, Allah'ın �� alemdeki hükmünün tecellisine misiii 

olarak tayin ettiği kimse olup, alemde Allah'ın � esmasıyla, ahkamıyla, rahmet, 
kahr, intikam ve affıyla zuhur eden ilahi halifedir. Nasıl ki güneş ışınları ay üze
rinde zuhfır edip, onu büsbütün aydınlattığı için aya "bedr" denmişse, güneş de 
kendini bedrin zat aynasında görüp onu nfua bürümüş, böylece ona "bedr'' demiş
tir. Bunun gibi Cenab-ı Hakk � da alemde kendi hükmüyle hükmeden halifenin 
zatı aynasında kendisini görür. Hakk � ancak ilmin nurunu ortaya koyan bu kişiyi 
şahit tutar. (Fütiilıiit, Il, 545) 

ebed-ezel ( J) - .ı.ıi ) {bk. ezel/ezeliyyet-ebed/ebediyyet} 

ebrar ( Jlf.i ) { aslıab-ı yemin; sabikün mukarrebiin} 

* Ebriir {en iyi olan kullar}, aslıab-ı yenıindir. Farzlada Allah'a � yaklaşırlar, em
rettiklerini yaparlar, yasakladıklarını terk ederler. Bunlar mübahlarla, mendfıblarla 
meşgul olmazlar. 
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Sabikiin ve mukarrebim, farzlara ilaveten nafilelerle de Allah'a � yakın olmaya 

çalışırlar. Vacibleri, müstehabları yerine getirirler, haram ve rnekrUhlardan uzak 
dururlar. Güçlerinin yettiği bütün güzellikleri yerine getirerek Rabb'lerine yakınlık 
elde ettiklerinde Allah'ın � tüm sevgisini kazanırlar. (Furkiin, 26) 

ebvab ( ._,..ıiJıi ) * Ebvıib {kapılar} kısmı {makamları} on baba ayrılır. Bunlar; hü

zün, havf, işfak, huşu, ihbat, zühd, vera, tebettül, reca ve rağbettir. (Menr:izil, l l) 

* Ebvfib, yani hüzün, havf, işfak, huşu, ihbat, zühd, vera, tebettül, reca, rağbet 
gibi makamlardır. (Nefelıiit, 206) 

ecnihatü'l-kerrubiyyin ( �J�Jı A�i ) * Mukarreb meleklerin kanatları {şu

dur: ) Melaiketü'l-kerrubiyyı1n, lbn Sina'ya göre akıllardır. Meleklerin büyükleri 
veya Allah Teala'nın askerleridir. (Heı;ıikil, 105) 

edeb ( ._,..ı�i ) (adab fi'n-nas; adab-ı fukara'; edeb-i fukara' fi's-sohbet; edeb-i 

hakk; edeb-i hizmet; edeb-i kalb; edeb-i kıra'at-i kelam-i e'imme; edeb me'a'ş
şeyh; edeb-i mürid; edeb-i müsafir; edeb-i şeri'at; ekmel-i 'uliim; icmal fi't-taleb; 
nas fi'l-edeb; rasih fi'l-'ilm; selb-i nefs; selb-i ruh} 

* Mübtedi (başlangıçta olan} için tevbe ne ise, arif için edeb odur. (Luma', 195) 

* Edeb, faktrlerin dayanağı, zenginlerin süsüdür. Edeb konusunda insanlar bir

birinden farklı üç tabakaya ayrılır: Dünya ehlinin edebi, dm ehlinin edebi, dm eh
linin havassının (seçkinlerinin, ileri gelenlerinini edebi. 

Dünya ehli edeb denince genellikle fesahat, belagat, bilgi ezberleme, yönetici
leri eğlendirme, şiir ve sanatkarlık gibi şeyleri anlarlar. 

Dm ehlinin edebi, daha çok nefsin riyazeti, bedeni (bedeni istekleri} terbiye et

mek, gönlü temizlemek, şer'! sınırları korumak, şehvetleri terk etmek, şübheli şey
lerden kaçınmak, (kendini )  taatlara hasretmek ve iyilikte yarışmaktır. 

Dm ehlinin havassının edeb anlayışı ise daha çok kalb temizliği, sırları gözet
mek, ahidlere vefa, hal ve vakti muhafazada güzel edeb, havatrr, varid ve ilham 
türü uyanlara fazla itibar etmemek, iç dünya ile dış dünyanın bir olması, kurb ma

kamlarında, taleb anında, huzfu ve vuslat vakitlerinde edebin güzelliğidir. (Lımıa', 
195) 

* Sadık fakirin (fakrı konusunda) uyması gereken üç husus vardır: Muhtaç ol

duğu zaman istememek, verildiğinde geri çevirmemek, aldığı zaman da ikinci bir 
vakte kadar elde tutmamak (hemen elden çıkarmak yahut sadaka etmek}. (Lııma ', 
231)  

* Sufi fakirierin (sofra} iidabı; yemek srrasında üzüntülü ve endişeli olmamaları, 

yapmacık hareketlerde bulunmamaları, iyi, temiz ve az olana, çok ve kötü olanı 
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tercih etmemeleridir. Onların yemek yemek için belli bir vakitleri olmaz. Yemek 
hazır olunca da, lokmaları birbiri ardına peşpeşe mideye indirmezler. Kendilerine 
yemek ikram edildiğinde geri çevirmezler. Çok ve ceH1 verecek {mideyi rahatsız 
edecek kadar fazla} yemekten hoşlanmazlar. Çok fazla acıksalar da, her 
yeyişlerinde yemek adabını tam olarak yerine getirirler. (Lııma', 243) 

* Edeb, sırların {iç dünyalarıni havatırdan korunması, vakitlerin muhafaza edil
mesi, hased ve düşmanlıklardan uzaklaşmaktır . . .  

. .  . Ruveym'e edeb-i miisiifir {sefere çıkmak isteyen kimsenin uyması gereken 
edeb} soruldu. O da şöyle dedi: "Onun gönlü nerede ise nıenzili orada olacağından, 
ayağı düşüncesini geçmez." (Lııma', 302) 

* Adiib fi'n-niis {halk içinde edeb}, mürüvveti {faziletli davranmayı, insanlığı ya 
da kişiliği} korumaktır. Dindeki edeb, Sünnet'i korumaktır {Sünnet'e uymaya de
vam etmektir}. Mehabbetteki edeb, saygıyı korumaktır {saygıyı gözetmek ya da 
saygınlığı korumaktır} .  Bu üç edeb birbirleriyle alakalıdır. Çünkü mürüvveti ol
mayan bir kimse Sünnet' i korumaz. Sünnet' i korumayan da saygıyı gözetmez. 

Muamelelerde {ve münasebetlerde} edebin muhafazası, kalbde, taleb edilen 
varlık {olan Allah'a} tazirnden dolayı hasıl olur. Hakk'ın ve O'nun şiarlarının ta
zimi, takvadan {kaynaklanır }. Kim saygısızca Hakk'ın şahidierini ayaklar altına 
alırsa, tasavvuf yolunda hiçbir nasibi olmaz. Ne sekr ve ne de galebe, herhangi bir 
halde talibin edebe uymasına engel teşkil edebilir. Çünkü edeb onların adetidir. 
Adet de tabiata yakın bir şeydir. Hayat devam ettiği sürece, canlılardaki tabiatların 
herhangi bir halde [değişmesi manasında} ortadan kalkması imkansızdır. Dolayı
sıyla, şahsiyetleri var olduğu sürece, üzerlerinde, her hallerinde edebe riayet etmek 
fiili cereyan eder. Bu bazen tekellüfle [zorlamayla}, bazen da zorlanmadan {ve 
kendiliğinden} olur. {Sufiler} sahv halinde iken, adabı tekellüfle muhafaza ederler. 
Sekr halinde olduklarında da, Hakk Teala üzerinlerindeki edebi muhafaza eder. 
(Hücviri, 401-402) 

* Adlib-ı fakır fi fakri/ı [fakirin, fakrı konusundaki adabı}: Bil ki fakirin batınında, 
zahirinde, halk arasında ve davranışlarmda gözetmesi gereken birtakım edebler 
vardır. Batınındaki edebi, Cenab-ı Hakk'm kendisine bir deneme olarak vermiş ol
duğu fakirliği hor görmemesidir. Yani fakirliği hor görse de, Allah verdiği için Al
lah'm fiilini hor görmemesidir. Tıpkı kan aldıran kimse gibi. Kan aldırmaktan acı 
duyduğu için onu çirkin görür. Fakat hacamatçıya [kan alıcıya} veya kan alma ale
tine hor bakmaz. Bilakis hacamatçıya karşı minnettardır. İşte [fakra ait} dereeelerin 
en aşağısı budur. Bu vacibdir, tersirıi yapmak haramdır ve fakirliğirı sevahım yok 
eder. Resulullah'ın � "Ey fakir/er! Allah 'm takdir ettiğine kalben razı alımuz ki, fakirli
ğin sevribmı elde edesiniz. Aksi takdirde {bu seviibdan} malırımı kalırsımz" [Deylemi, V, 

291] hadis-i şerifinin manası budur. 
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Bu dereeelerin daha yükseği, fakirliği hor görmeyip, ona razı olmaktır. Fakir
liği taleb etmek, zenginliğin tehlikelerini bildiği için fakirliğe sevinrnek, batınında 
Allah'a tevekkül edip, zarfiret miktarını kendisine vereceğine hiçbir şübhe duy
madan güvenrnek ve ihtiyaçtan fazlasını istememek daha üstün bir derecedir. Hz. 
Alikv şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın fakfrlikten ötürü birtakım 
azabları ve yine fakirlikten ötürü bir kısım sevabiarı vardır." Fakirliğin sevab kazandırıcı 
oluşunun aU\metlerinden birisi, onunla ahlakını güzelleştirmek, Rabb'ine itaat et
mek, hiHinden şikayet etmemek ve kul olduğundan dolayı şükr etmektir. Fakirliğin 
günaha sevkedici oluşunun alametleriyse, fakirliği kötülemek, itaati bırakmak su
retiyle Rabb'inden şikayetçi olmak, kaza ve kadere küsmektir. Bu ise her fakirin 
övülebilecek durumda olmadığını gösterir. Bilakis Allah'ın kaderine kızınayıp razı 
olan ve fakirliğe sevinen ve meyvesinin ne olduğunu bildiğinden dolayı razı olan 
bir fakir övülmeye değer bir fakirdir. Denilmiştir ki: "Herhangi bir kula diinyddan bir 
şey verildiğinde, ona 'Bıı nesneyi iiç /ıaslet ıızere al: Meşgııliyet, üzüntü ve {verilen şeıJin 
karşılığında ahirette karşılaşacağı} uzun {sürecek} hesap. ' denir." 

Fakirliğin zahirinin edebine gelince, iffet ve güzellik sergilemek, şikayet ederek 
fakirliği belli etmemek, tam tersine fakirliği gizlemek, hatta {fakirliği} gizlediğini 
de gizlemek. (İhyti', IV, 253-254) 

* Edeb bakımından insanlar üçe ayrılır: Ehl-i dünya, ehl-i dm ve ehl-i dm ara
sında da ehli hususiyet {seçkinler}. Ehl-i dünyadan çoğunun adabı fesahat, belagat, 
ilimleri öğrenme, meliklerin haberleri ve Arabların şiirlerini ezberlemeden ibaret
tir. Ehl-i dmin çoğıınun adabı, dünyevi ilimlerle birlikte nefsleri eğitme, organları 
eğitme {davranışları değiştirme}, huyu güzelleştirme, Allah'ın koymuş olduğu sı
nırlara rHl.yet, şehvetleri terk, şübheli şeylerden kaçınma ve hayırlı işlere koşmadır. 
Ehl-i dmin seçkinlerinin adabı ise kalbieri muhafaza etme, sırları gözetme, gizli ve 
açık olanın {içinin ve dışının} bir olmasından ibarettir. (Adtibı, 18) 

* Edeb senin aklının dış görünüşüdür. Öyleyse aklını dilediğin gibi güzelleştir. 
Değerinin düşüklüğüne rağmen, ilminin üstünlüğü sayesinde Hüdhüd, bilgisinin 
gücü ve kuvvetiyle, mertebesi yüksek olan Hz. Süleyman'a �� onun tehdidierine 
ve cezalandırmasına aldırmadan cevab verebilmiştir: "Senin bilmediği n bir şeıJi öğ
rendim. "  [Neml, 27/22] (Adabı, 23) 

* Edeb-i kalb {kalbin edebi}, güzel ve beğenilen hallere riayet etmesi, kötü ve 
yerilen düşünceleri yok etmesi, Allah'ın bağışlarını, nimetlerini ve insana hayret 
veren mahlukatı hakkında düşünrnesidir. (Adiibı, 42) 

.. Adiib-I hizmette {hizmet adabındal üç husus vardır: Kalb, ibadet tezzetini ta
dınca, şehvetin kölesi olmaktan kurtulur. Şehvetinden uzak duran da adabın üçte 
birini elde eder. Bulduğu ile meşgul olduktan sonra, onda edebden bir şey görme
yerek, edebe daha da ihtiyaç duyan, edebin üçte ikisini elde etmiş olur. Üçüncüsü 
ise, kalbin vefalı davranırken, faziletle başlayan {amel ve niyetlerle} dolmasıdır. 
( '  A viirif, 17) 
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* Edeb, kuvvenin fiile dönüştürülmesi {gizli olan güçlerin ortaya çıkması} de
mektir. Bu da kişide güzel bir seeiyenin bulunması sayesinde olur. Seeiye ise, 
Hakk'ın fiilidir, beşerin onu meydana getirme gücü yoktur. Tıpkı çakmaktan ateşin 
çıkması gibi. Ateş sırf Allah'ın fiilidir, ama meydana çıkması insanın fiiliyledir. İşte 
adab da böyledir. Kaynağı güzel olan seeiye ve ilahi lütuftur. 

Allah Teala seeiyeleri kemale erdirmek suretiyle sufilerin iç dünyalarını hazır
ladığında onlar, Allah'ın tabiatıarına yerleştirdiği kabiliyetlerini kuvveden fiile çı
karmak için tecrübe ederek ve riyazet yolunu tutarak edeb ve terbiye kazanırlar. 
Adab, bazı şahıslarda Allah'ın garizelerine {temel yaratılış hususiyetlerine} koy
duğu kabiliyetlerin gücü sayesinde, fazlaca riyazet ve tecrübeye gerek kalmaksızın 
kuvveden fiile çıkıverir. Hz. Peygamber'in $ şöyle buyurmuş olması gibi: "Beni 
Rabb'im terbiye etti. Ne güzel terbiye etti." [Acluni, I, 72] 

Bazılarında ise garizelerindeki kabiliyetİn eksikliği uzun süren tecrübelere ihti
yaç gösterir. Bunun için müridier şeyhlerin sohbetlerine muhtaçtır. Çünkü sohbet 
ve taallüm {öğrenme}, insanın tablatındaki kabiliyetİn meydana çıkmasına yardım 
eder. ('Avarif, 165) 

* Ebu Hafs Haddad'a faklrlerin sohbet adabı sorulunca şöyle cevab verdi: "Şeyh
Zere saygıyı korumak, ihvanıyla { tasavvuf yolundaki kardeşleriyle} iyi geçinmek, kendilerin
den küçük olanlara nasihat etmek, kendi halkalarından {tasavvıif yolunda} olmayanlarla 
sohbet etmemek, sürekli olarak isar {başkalarını kendine tercih etme} ahlakını benimsemek, 
mal biriktimıekten sakınmak, dini ve dünyevi her hususta yardım/aşmaktır." 

Şunlar da fakirierin edeblerindendir: İhvanın hatalarını görmezlikten gelmek, 
nasihat gerektiren yerde nasihat etmek, arkadaşının ayıbını, kusurunu gizli tut
mak, haberdar olduğu bir hatayı da bilmezlikten gelmek. ('Avarif, 254-255) 

* Edeble bazen şeriat, bazen hizmet, bazen da Hakk edebi kasd edilir. Şeriat 
edebi, şerlatin zahirine tam olarak riayet etmektir. Hizmet edebi, hizmette ileri git
mekle beraber, yaptıklarından fanl olmak {yaptıklarını görmemek}, Hakk'ın edebi 
de, Allah'a ve kendine ait olanın farkına varmaktır. Edeb bast ehlinden {sadır olur}. 
(Istılah, 530) 

* Denilmiştir ki: "Hal, kul üzerinde vasif/arın değişmesidir. Eğer bu vasıflar, sabit ve 
kalıcı olursa bu makamdır." 

Eğer "Makam nedir?" dersen, deriz ki: "Makam, içinde bulunulan durumun hakla
rını tanı olarak gerçekleştinnekten ibarettir. Sahibinin gayesi bir sonraki makam değildir. 
Bu da edebdir." 

Eğer "Edeb nedir?" dersen, deriz ki: "Edebden, bazen şeriatın edebi, bazen hizmetin 
edebi ve bazen de Hakk'ın edebi kasd edilir." Şeriatın edebi, dinin zahirine tam olarak ri
ayet etmektir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Hizmetin edebi, hizmette ileri gitmekle 
beraber, kendisinden cereyan eden şeyleri görmekten fani olmaktır. Hakk'ın edebi 
ise, Allah'a ve kendine ait olanı bilmektir. 
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Edlb {edeb sahibiL vaktin hükmünde olan veya vaktini bilen kimsedir. Eğer 

"Vakit nedir?" dersen, deriz ki: "Vakit, geçmişe ve geleceğe bakmadan, içinde bulunulan 
anı yaşamaktır. İşte elıl-i tarikin ltasavvuf e/ılinin} vakit anlayışı böyledir." 

Eğer "Sufilere göre tank nedir?" dersen, deriz ki: "Ruhsat verilmeyen konularda, 

azimetler ve azirnet mesabesindeki ruhsatlar cinsinden meşru hakları yerine getirmektir." 
Azırnet mesabesindeki ruhsatları ancak azimet sahibieri yerine getirir. Tarik ehli
nin bir çoğunun ruhsatla amel etmeye izin vermemesi ise yanlıştır. (FütUhat, Il, 130) 

* Edeb-i şerfat {şeriat edebiL Allah' ın, vahiy ve ilham yoluyla talimini üstlendiği 

ilahi edeb demektir. O, Peygamberini � o edeble edeblendirmiş, Peygamberi .$ 
de bizi o edeble edeblendirmiştir. Onlar {peygamber ve velileri hem kendilerine 

edeb öğretilen, hem de başkalarına edeb öğreten kimselerdir . . .  

Edeb-i hizmet {hizmet edebi), padişahların hizmetkarlarının hizmeti hakkında 

kullandıkları bir ıstılahtır {terimdir}. Ehlullahın padişahı da Allah'tır. O, kendisine 

hizmetteki edebin nasıl olacağını bize göstermiştir. Bu da O'nun yaratıklarına de

ğil, kendisine ait hususlardaki muamelelerimizdir. Bu ise şeriat edebi içinde yer 

alır. Çünkü şeriatın hükmü hem Allah'ın, hem de yarattıklarının hakkıyla alakalı

dır . . .  

. . .  Edeb-i Hakk {Hakk'ın edebi), yaş veya rütbe bakımından büyük olduğun 

halde, hak senden yaşça küçük olandan zuhur etse de kibirlenmeden hakka uy

man, onunla hükmetmen, onu kabQI etmen ve reddetmemendir. (Fütı1hiit, II, 281) 

* Edeb-i şerzat, hükmün makamı konusunda haddi aşmamaktır. Bu makam, cev

her veya araz, zaman veya mekan, vaziyet veya izafet, hal veya miktar, müessir 

veya eseriyle ilgili olabilir {Yani konunun ele alındığı boyut ve hatalı görüşlere 

sapmamak şeriatİn edebini oluşturur) .  

Şeriatın edebi zuhur ettiği mahalle göre kısırnlara ayrılır. Kendi kendine var 

olan zevat { alemdeki cevherler) hakkında şeriatın edebi, o varlığın bulunduğu hale 

göredir. Mesela maden, bitki, hayvan, insan, arazlar, değişme ve fesad {bozulma) 

kabı11 eden veya etmeyen şeyler . . .  Şeriatın bütün bunlar hakkındaki hükmü bilinir 

ve bu bilgiye göre her biri üzerinde o hüküm cereyan eder. 

Arazlar hakkında şeriatın edebi, farzlık, haramlık mendubluk, rnekruhluk ve 

mübahlık gibi ef'al-i mükellef'ınle {mükelleflerin işlerinin kategorileriyle) ilgili hu

sı1slardır. 

Şerlatin zamana mahsus olan edebi, vakitlere bağlı olarak yapılan ibadetlerin 

vakitleriyle alakalıdır. Her vaktin teklif eden katında bir hükmü vardır. Bir kısmı

nın vaktini dar tutmuş, bir kısmının vaktini ise genişletmiş olması o hükümler

dendir. 

Şeriatın ibadet yerleri gibi mekana ait edebi, yükseltilmesine ve içinde Allah'ın 

isminin anılmasına izin verdiği Allah'ın evleri {olan mescidler) hakkındaki edebler 

gibi edeblerdir. 
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Vaz'iyyet (kanun koyma) hakkındaki şeriat adabına gelince, şeriatin, hakkında 

verdiği hükmü değiştirmek için bir şeye, kendi isminden başka bir isim verme

mektir. Çünkü ismin değişmesiyle heıai olan haram, haram olan ise helal kılınmış 

olur. (Fiitühiit, II, 471) 

* Ey miiselnıiin ol taleb-Jcir-ı edeb 
Kıl edebsizden tahammül açma leb 

Kimi görsen ol şikiiyet-güydur 
Kim Jaliin kes kec-dil ii bed-hılydur 

(Mesneviı, N, 31) 

* Bu şikiiyet şekve-i bed-hü olur 
Şekvii-siiz-ı hı'iy-ı bed bed-gü olur 

Yiini hoş-Jıı1 oldur itdikde humıli 
Ola bed-tiibiin ıı bed-lıiidiin hamıli 

Şekve-i şeı;h oldu lik emr-i Hiidii 
Sanma kim hışnı u nıiimiiriit u hevii 

(Mesneviı, N, 32) 

Ey müslüman! "Edeb nedir?" dersen, bil ki edeb; edebsizlerin her işine, 

kabalıklarına, kötü sözlerine sabretmekten ibarettir. (Not: Şeyh Sadi Hazretleri: 

"Edeb Allah'ın Nürundan bir tficdır. Onu başına koy, nereye gidersen git, huzılr bulur
sun " "Edebi edebsizlerden öğren" diye bir söz vardır. Aslında kötülüklere sabret

mekle insan, manen yıkanır, temizlenir. Mevlana'nın bir beytini şöyle nazmen ter

cüme etmişlerdir: 

"Şfiyet rastlamasaydık biz edebsizlere 
Affetmenin zevkini kim verirdi bize" Şefik Can) 

Kimi "Filan zn tabiatı pis, huyu kötü" diye şikayet ediyor görürsen . . .  

Bil ki bu şikayet eden kötü huyludur. Çünkü o kötü huylunun kötülüğünü 

söylemektedir. 

Çünkü güzel huylu kişi, kötü huylulara tahammül eden, onların kötülüğünü 

görmeyen ve söylemeyen kişidir. 

Ama şeyh birinin kötülüğünü söyler, birinden şikayet ederse, bu şikayet 

Hakk'ın emri iledir. Kızgınlıktan değildir. (Mesneviı, IV, 440) 

* {İsteme adabı demek olan} icmal ft't-talebin pek çok yönleri vardır. Onlardan 

Cenab-ı Hakk'ın � lütfettiği kadarını biz burada zikredeceğiz. Bil ki rızık talebinde 

bulunanlar iki kısırndır: Bir kısım kimseler devamlı olarak ve bütün himmetlerini o 

yöne çevirerek isterler. Böylece yönlerini Allah'tan � başka tarafa çevirirler. 
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Çünkü himmet bütünüyle bir yöne doğrultulduğunda, diğer yönlerden çevrilmiş 

olur. 

Şeyh Ebu Medyen - şöyle demiştir: "Kalb için bir tek yönden başka yön yoktur. 
Eğer kalbi bir yöne doğrultursan öbüründen ayrılır." Hak Sübhanehu ve Teala � şöyle 

buyurmuştur: "Allah bir kimsenin göğsünde iki kalb yaratmadı ." [Ahzab, 33/4) Yani 

Allah insanın zaafından dolayı ona bir anda iki yöne dönme kabiliyeti vermemiş

tir. İnsan bir anda iki yöne yönelirse, bu iki yönden birinde mutlaka halel meydana 

gelir. Diğerlerine halel getirmeksizin aynı anda bütün yönlere hükmetmek Allah'a 

mahsus bir durumdur. Artık bundan şunu açık ve net bir şekilde anlamışsındır ki, 

bir kimse Allah'tan ilgisini keserek sadece rızk elde etme peşinde olursa, isteme 

edebine uymamış olur. Bu şekilde istemeyen kimse edebe uygun hareket etmiş 

olur. 

Ikinci yön; Allah'tan bir istekte bulunurken, dilediği kadar, dilediği şekilde ve 

istediği zaman rızıklandırması için miktar, sebeb ve zaman belirtmemek ve bunu 

sürdürmek de isteme adabındandır. Kim isterken, miktar, sebeb ve zaman belir

tirse, kendisi bu davranışıyla Rabb'ine tahakküm etmiş olduğu gibi kalbini de gaf

let kaplamış olur. 

Anlatıldığına göre sufilerden biri şöyle diyormuş: "Rızk peşinde koşmanın yor
gunluğundan kurtulmak için çalışmayı terk edip, günde iki ekmeğim olsa {bana yeter} te
mennisinde bulundum. Böylece çalışmanın yorgunluğımu çekmemiş olurum diye düşün
düm .  Bunu tenıennim üzerine hapse düştüm. Orada bana her gün için iki ekmek verili
yordu. Hapis işi uzayıp, bıkkınlık vermeye başlayınca, bir gün oturup bu işin başıma neden 
geldiğini düşünmeye daldım. Derken bir ses bana şöyle dedi: 'Sen bizden iki ekmek istedin, 
ama afiyet istemedin. Biz de senin isteğini yerine getirdik. ' Hemen kendime gelip, yaphğım 
bu yanlışlıktan dolayı tevbe ve istiğfar ettim. O anda bir de baktım hapishanenin kapısı 
açılıyor. Böylece hapisten kurtulup çıkmış oldum." Sen de bu edeble edeblen ey mü

min! 

Üçüncü yön; Allah'tan isterken, istenen şeyin kendisini değil de, O'na müna

catı kastederek isternek de duanın adabındandır. Bu durumda istenen şey ancak 

Cenab-ı Hakk'la münacat için bir vesile olmuş olur. Bu hususla ilgili olarak Şeyh 

Ebu'I-Hasen $ şöyle der: "Dua ederken gayen sadece istediğin şeı;i elde etmek olmasın. 
Sonra Rabb'ine karşı mahcub olursun. Gayen sadece Mevla'na miinacat olsun." Rivayete 

göre Hz. Musa �� İsrail oğulları arasında dolaşarak "Kim benim için Rabb'ime müna
catta bulunacak?" dermiş. Yüce Allah'a münacatı uzasın diye böyle yaparmış. 

Dördüncü yön; dua ederken esasen kaderde kendin için belirleneni istediğini 

ve onu kastettiğini bilmek de duanın edebindendir. Şayet böyle olmasaydı acizlik 

denizine batmış, zorluklar içinde kıvranan bir kimsenin duası, onu isteğine ulaştır

mazdı. Beşeri haz ile değil de, kulluğu izhar için isternek de duanın edebindendir. 

Rivayete göre Semnfın-ı Muhibb bir beytinde: 



Senden başkasından 
yoktur 
hiçbir beklentinı 
artık 
imtihan et 
beni 
dilediğin gibi 
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dediği için idrar zorluğu çekmeye başlamıştı. Sabretmiş, dayanmak için ken

dini zorlamış, fakat bu durum epey uzamıştı. O yine de sabırlı olmaya çalışmış, 

kendini dayanmak için zorlamaya devam etmişti. Bir gün ziyaretine gelen bir mü

r'idi onu bu vaziyette görünce: " Üstadım, duydum ki, sen dün gece Allah'tan � şifa ve 
iifiyet dilenıişsin." demişti. Halbuki o böyle bir talebde bulurunamıştı. Derken ikinci, 

üçüncü nihayet dördüncü mür'idi geldi {ve aynı şeyi söyledi} .  Semni'ın anladı ki, 

Cenab-ı Hakk'ın muradı, ihtiyacını izhar etmesi ve i'ifiyet dilemesidir. Bunu anla
yınca, fo günden sonra} sıbyan mekteblerine giderek oradaki çocuklara "Bu yalancı 
amcanız için dua edin" demeyi adet edinmişti. 

Beşinci yön; Allah'tan bir şey taleb ederken, kendine yetecek kadarını istemeli, 

azdıracak, isyana götürecek kadar çok istememelidir. 

Altıncı yön; kulun, dünyaya ait isteklerde bulurunaması da duanın 

edeblerindendir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "İnsanlardan bir kısmı 
şöyle der: 'Ey Rabb'imiz! Bize dünyada şunu bunu ver. ' Böyle diyenierin alıiretten hiç 
nasibleri yoktur. Bir kısmı da: 'Ey Rabb 'inıiz! Bize dünyada da, ahirette de iyilik ver. Bizi 
cehennem azabından koru ' derler." [Bakara, 2/200-201 J 

Yedinci yön; isterken, Allah'ın kendisine takdir ettiği nasibten şübhe etmemek, 

haram (sınırını} korumayı terk etmemektir (haram bir şey istememektir}. 

Sekizinci yön; istemek, ama isteğin kabUlünde acele etmemektir. Çünkü bu hu

susta acele etmek dua edebine aykırıdır. Peygamberimiz $ duada acele etmekten 
nehy etmiştir. (Tenvir, 45) 

* Edebin birinci esası havfın ye' s, reci'inın emniyet {aşırı güven}, sürurun {sevin

cin günah işleme konusunda} cür'et seviyesine ulaşmamasıdır. Ikincisi, havf halin

den kabz haline, recadan bast haline, sürürdan müşahede haline geçmektir. Üçün

cüsü, edebin bilinmesi, sonra Hakk'ın te'dibine kanaat, daha sonra edebin külfe

tmden {karşılaşılan edebi yerine getirme konusundaki zorluk ve zorlanmaların

dan} kurtulmaktır. (Ravza, 485) 

* Meşayıh, kulun yaptığı ibadetlerden sevab kazanıp, cennete gireceğine, kul

lukta edebe riayet etmeden Rabb'lerine vasıl olamayacakları hususunda ittifak et

mişlerdir. Bilinmektedir ki sufi:ler topluluğunun maksadı, Yüce Allah'ın husi'ısi 

hazretine yakınlık ve perdesiz olarak O'nunla beraber olmaktır. (Envar, I, 34) 
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* Herhangi bir şeyhi kabrinde ziyarette bulunduğu zaman, onun ölmüş oldu
ğunu ve kendisini duyamayacağı inancına taşunamak müridin uyması gereken 
edeb kurallarındandır. Bereketine ulaşahilmesi için edebe uygun olan, o şeyh efen
dinin "berzah lıayatı"na inanmasıdır. Bir kimse bir veliyi kabrinde ziyaret edip de 
kabri başında Allah' ı zikrederse, o vellnin, kabrinde oturup kendisiyle beraber Al
lah' ı zikrettiğini kabul ehnek gerekir. İmam Şafii, Zünnun Mısri ve Karafe 
meşayıhından bir cemaatle biz buna defalarca şahid olmuştuk. (Envar, ı, 161)  

" Şeyhle beraberken uyulması gereken edeb onu sevmektir. Eğer bir kimse 
bütün arzularına te'sir edecek derecede şeyhini sevrnede ileri gitmezse, o yolda 
felah bulmaz. Çünkü şeyhin sevgisi, müridin Hakk � sevgisine ulaşması için bir 
idrnan mesabesindedir. Kim kendisiyle Rabb'i arasındaki vasıtayı sevmezse - ki 
Rası1lullah da o vasıtalardan biridir - o kişi münafıktır. Münafık ise cehennemin en 
alt kısmındadır. Eğer bu husı1su anladınsa, sevgide yalancı mı, yoksa sadık mı ol
duğunu anlarnan için, şeyhlerini sevenlerin bazı husfısiyetlerini hatırlamalısın. 
(Envar, ı, 167) 

•• İmamların sözlerini okurken uyulması gereken edeb . . . . .  onların sözlerine tes
lim olmak, itiraz ehnemek, diğer mezhebieri görmezlikten gelip bir mezhebe 
taassubla bağlanmamaktır. Çünkü imamlar bizim gibilerden kesin olarak daha iyi 
bilirler. Bu sebeble, kendisinden ilim taleb ehnesi münasib olmayan bir kişiye 
cevab vermesi doğru olmaz. (Envar, Il, 162) 

" İmam Şarani, Dürerü '1-gavvas fi fetavi Seyyid Aliyyi'l-Havvas adlı eserinde şöyle 
der: "Ona, kulun uğrayacağı en şiddetli azabın ne olduğunu sordum: 'Rıihun kendisinden 
alınması ' dedi. En lezzetli nfmetin ne olduğunu sordum, 'Nefsin alınması' dedi. En mü
kemmel ilmin hangisi olduğunu sordum, 'Hakk'ı bilmek' dedi. Arnelierin en faziletlisini 
sordum, 'Edeb' dedi. İslam 'ın başlangıcının neyle olduğunu sordum, 'Teslimiyetle' dedi. 
imanın başlangıcını sordum, 'Rıza' dedi. İlimde rasih {derin) olanın kim olduğunu sordum, 
'Nefsinin alınması lıusılsıında tenıkinin artması' oldıığunu söyledi. Çünkü, Hakk'la bera
berken, nefsiyle değil, kendi istediğiyle beraber olması gerekir. Kim ilim hfilindeı;ken lezzeti 
bulur, nefsin kendisinden alınması sırasında da kaybederse, o kimse hem huzur, hem de 
gaybet haLinde nefsiyle beraberdir." (Meşarık, 32) 

·• Edeb, halka şefkatle muamele etmek, verdiği zaman da verdiğini başa kakma
maktır. (Ciimi', 54) 

" Edeb üç kısundır: Avaının {halkın} edebi, doğru da olsa fayda vermeyen söz
leri terk ehnek. Havassın {aydınların} edebi, hayırlı olanı öğrenip nefsini onu yap
maya teşvik etmek, şerri öğrenip nefsi ondan uzaklaşbrmak. Ehassın {seçkinlerin} 
edebi, bollukta ve darlık ta Hakk'ı bilmektir. (Ciinıi', 61 ) 

" Haklkat ehlinin dilinde edeb, iyi hasJetleri nefsinde toplamaktır. Şöyle de 
denmiştir: "Edeb, gizli ve açık olarak Allah'a karşı güzel davranışlarda bulunmaktır " 
Yine şöyle denmiştir: "Edeb, nefsi bilmektir . . . .  " 
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... Dünya ehlinin edebi, fesahat, belagat, bilgi ezberleme gibi şeylerdir. Din ehli

nin edebi, nefsin riyazeti, dinin sınırlarına uyarak ve şehvetleri terk ederek uzuvla

rın terbiyesidir. Havassın {ariflerin} edebiyse, kalbieri temizlemek, sırları gözet

mek, ahidlere vefa göstermek, vakitleri muhafaza etmek, havatıra fazla iltifat et

memek, isteme anında, huzur halinde ve kurb makamlarında edebe riayet etmek
tir. 

"Edebin kemali nebi ve sıddik olan zevattan başki:ısında saf olarak bulunmaz" de

nilmiştir. Yine şöyle denmiştir: "Kul taatıyla cennete, taatındaki edebiyle de Allalı 'a ula
şır." (Cami', 201)  

* Edebin aslı usulde, kabz ve bast hali arasında itidal halinde olmaktır. 

Bidayattaki {başlangıçtaki} edeb, taat konusunda haddi aşma ve cefayı terk etmek

tir. 

Ebviibda edeb, havf ve recanın dengeli olması, ifrata varıp havfın ye' se, rednın 

da emne dönüşmemesi demektir. 

Mııiimelatta edeb, terbiyenin hakkını tam olarak vermektir. 

Alıliikta edeb, ifrat ile tefrit arasında bulunmayı adet haline getirmektir. {Bu lti

dal halinin} tasavvufi terbiye esaslarındaki derecesiyse, aklın hükmüne aykırı ola

cak bir güvene konu olmaması ve bu yolda kudsi nur la yürünmesidir. 

Alıviilde {hallerde} edeb, ilmin gereklerine göre değil, halin hükmüne göre yü

rünmesidir. 

Ve/fiyatta edeb, sürurdan müşahedeye ve sıfatıarın çokluğundan safa {saflaşma, 

arınma} meydanına ilerlemektir. 

Hakaikte edeb, ittisal hazretine {vuslata ya da marifete} ulaşma anında, iclalin 

heybetinden dolayı bast halinin ortadan kalkmasıdır. 

Nilıiiyiitta edeb, Hakk'ın te'dibinden başka te'dibe ihtiyaç duymamak, edebin 

külfetini {zorluğunu} görmekten kurtulmaktır. (Cami', 287) 

edviyye ( :iu�i ) * Edviyye kısmı {makamları} on baba ayrılır. Bunlar; ihsan, 

ilim, hikmet, basiret, firaset, tazim, ilham, seklnet, tuma'nine ve himmettir. 
(Meniizil, 28) 

* Edviyye; ihsan, ilim, hikmet, basiret, feraset, tazim, ilham, seklnet, tuma'nine, 

himmet. (Rilıle, 206) 

ef'al-i kuh1b ( y Jlıal ı  Jı�i ) {bk. kalbi 

efrad ( � l}i ) * Efriid, kutbun gözetimi dışında kalan gayb erenlerinden ibaret

tir . . .  (Istzlah, 531; Kaşani, 31; Cami', 5, 76) ... Bunlar yeryüzünde yaşayan insanların 

en kamil olanlarıdır. (Cami', 5) 
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* Sahabeden sonra velilerin en büyüğü kutubdur. Kuhıbdan sonra -ihtilaflı ol
makla birlikte- efrad, sonra imarnan {iki imam), sonra evtad, sonra da abdal gelir. 
(Meşiirık, 120) 

* Efrad sayısız olup, şeriat dilin�e bunlara "mukarrabun" denir. Muhammed 
Evfutirh hazretleri de bunlardandır. İmam Abdülkadir Clll'nin {Geylaru'nin) arka
daşlarmdan Bağdat valisi "Adana komutanının oğlu" diye bilinirdi. Tarikatta söz sa
hibi, kişiler hakkında görüşüne baş vurulan Abdülkadirrh hazretleri, Muhammed 
b. Kaid Evam'nin efraddan olduğunu söylemiştir. Efrad, kutbun gözetimi dışmda 
kalan gayb erenleridir. Hz. Hızır W\1 da onlardandır. (Nebhani, I, 47) 

ehille ( :i.lııi ) * Ehille {hilaller, ayın evreleri) genel olarak insanlarm çalışma ve 

ibadet saatlerini ayarlar. {Bakara 2/189. ayetinde) haccın hususi olarak zikredilmesi 
ise, hacca ihtirnarn gösterilmesi içindir. (Receb, 6) 

ehl ( J.--bi ) * Ehil olanın ne hocası olur, ne talebesi! Ne seçrneyi bilir, ne ayır

mayıl Onun için sözü süslerneye gerek yoktur. Uyarı da istemez. O, ne O'nunladır, 
ne O'ndandır! Bilakis O'nda olan O'ndadır. O da onunladır. Ama onda değildir. 
Çöl içinde çöl, ayet içinde ayettir O. (Tavtisin, 203) 

ehl-i nazar ( Jl:ı..:l J�i ) * Ehl-i nazar {nazar ehli ya da kelamcılar) üç sınıftır: hki 

sanata bakıp Sani'yi {Yaratan' ı) bilmeye çalışanlar. Sani ile sanatı anlamaya çalışan
lar. Bunların rnertebesi daha şerefli ve daha zordur. Bir de her iki yolu birleştiren
ler vardır. (Ravza, 438) 

e'imme ( �ii ) {bk. kutb/aktab} 

e'imme-i esma' ( ��ı:-'�1 4ii ) {esma'-yı •zatiyye) * Akıl ve şeriata göre imam 

{baş) isimler yedi tane olup, bundan ne fazla ne de eksiktir. Geri kalan isirnlerin ta
mamı bunlara tabidir. Bu isimler, Hayy, Alim, Mürid, Kail, Kadir, Cevvad ve 
Muksit'tir. (İnşa', 33) 

* Esmii-yı ziitiyye {zati isimler), tasavvur edilebilir ve düşünülebilir olması 
mümkün olsa bile, vücudu {varlığı) başkasının vücudunda durmayan {son bulma
yan, başkasının varlığına bağlı olmayan) Alim [ve Kadir, (Kaşani)] gibi isirnlerdir. 
Bunlara "esmii-yı evveliyet", "mefatlh-i gayb" veya "eimme-i esma" da denir. (Kaşani, 
28, Cnmi', 76) 

* eimme-i esmii {isirnlerin imamları ya da imam isimler), "ilahi esmii" denilen şu 
yedi isme verilen addır: Hayy, Alim, Mürid, Kadir, Semi, Basir, Mütekellinı. Diğer bü
tün isiınierin de aslı ve esası bu yedi isirndir. Semi ve Basir yerine Cevviid ve Muksit 
isimlerini koyanlar da vardır. Bana göre Cevviid ve Muksit isimleri asıl isimlerden 
değil, tali isirnlerdendir. Çünkü cud ve adi isimleri, ilim, iriide ve kudret isimlerinden 
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bağımsız değillerdir. Hatta sadece bu isimlere değil, diğer tüm isimlere ihtiyaçları 
vardır. Çünkü ciid ve adi isimlerinin feyzi adaletli olarak akıtabilmesi, feyzin ma
hallinin istidadını görmeye, istidad lisanıyla isteyenin duasını işitmeye, ayan-ı sil
biteden isteyenin istidadına uygun olarak " Kiin" kelimesiyle duasına icabet etmeye 
bağlıdır. Bu iki isim tıpkı rubilbiyyet isimlerinden olan Miicid, Halık ve Rezzak 
isimleri gibidir. 

Bazıları Hayy ismini, ilim sıfatından öne geçtiğinden dolayı imam {baş} isim 
olarak kabili etmişlerdir. Çünkü hayat ilmin şartıdır, hayat olmadan ilim olmaz. 
Dolayısıyla şartın meşruttan önce gelmesi gerekir. Bana göre Alim ismi buna daha 
uygundur. Çünkü imamlık bir tabi olanın varlığını gerektiren nisbi bir durumdur. 
Aynı zamanda imam, kendisirıe tab'i olandan daha şereflidir. İlmin ise kendisiyle 
bilinen şeyden sonra gelmesi gerekir. Oysa hayat için Ha yy' dan başkası gerekmez. 
O da Zat'ın kendisidir. İlmin ondan daha şerefli {öncelikli} olması ise gayet açıktır. 

Bundan dolayı ilmin -Hayy'ın dışında - kendisiyle Zat'ın tayin edildiği ilk şey 
olduğunu söyleyenler de olmuştur. Çünkü ilmirı, vacib ve vücilb gibi nisbeti ge
rektirmemesi, tablat Itibariyle öne geçmesini gerektirmez. Miltedil bir mizacın, be
den hayatiyetirıin ön şartı olduğunu görmüyor musun? Beden için hayatın şeref 
bakımından mizilcdan önce geldiğinde ise asla şübhe yoktur. (Kaşanl, 33; Cami', 
77) 

{Ayrıca b k esma' /esma'ullah} 

elem ( p ) * Elem, idrak eden kişinin {bir şeyi} idrak ve elde etmeye erişmek için 

{yaşadığı} afet ve kötü durumdur. (İşariit, IV, 12) 

elif ( ı...Alf ) * Elif, ezellerin ezelirıde eşyanın ilki olması 'itibariyle Zat-ı 

Ahadiyyet'i, yani Hakk'ı gösteren bir işarettir. (Kaşani, 24, Cami', 75) 

elviye-i hamd ( .Lo.�\ ��Jli ) * Yedi sancak vardır ki, bunlara " elviye-i hamd {hamd 

sancakları}" denir. Resillullah � ve O'nun varisieri olan Muhammedilere verile
cektir. Bayrakta Cenab-ı Hakk'ın isimleri vardır. Kıyamet gününde Makam-ı 
Mahmild'a yerleştiğinde, Peygamberimiz Rabb'ine O isimlerle hamd ve senada 
bulunacaktır . . .  

Kendisine şefiiatla ilgili soru sorulduğunda şöyle buyurmuştur: "Şu anda bile
mediğim hamdlerle Allah'a hamd edeceğim ."  İşte o hamdler, bulunduğu mekanın şii
nma layık olarak Allah Sübhiinehil ve Teaiii'yı senada bulunacağı isimlerdir. Allah 
Teala zaten o isimlerden başkasıyla sena edilmez. Cenab-ı Hakk'ın isimleri bilin
mez. Biz biliyor ve irıanıyoruz ki cennette gözlerin görmediği, kulakların işitme
diği, irısanın aklından geçmeyen şeyler vardır. Yine biz, ahirette bizler için şimdiye 
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dek gizli kalan hangi mutlulukların beklediğini hayal edemeyiz. İşte bunlara ben
zer ne varsa hepsi onu meydana getiren ilahi isme dayanmaktadır. Mademki Allah 
Tea.la o isimlerini bizim için izhar etmekle bize lütuf ve ilisanda bulunmuştur, öy
leyse biz de onu bilip buna karşılık Allah'a hamd ü senada bulunmalıyız. Bu, sena 
tesblhi veya isbat tesblhi olur. (FütUhdt, III, 145) 

emel ( Joi ) * Hiivatır (çeşitleri}: Kalbe gelen şey, . . .  mübah olan işleri tedbir ve 

tamah hususunda olana ise "ümniyı;e" ve "emel" . . .  adını alır. Çünkü bunlar ya nef
sin hatırıdır ya hasedi sebebiyle düşmanın (şeytanm} hatırıdır ve yahut da melek
ten gelen bir "hems"dir. (Küt, I, 126) 

* Emel, redi (ümid} demek olup, kalbin beka ile alakasıdır. Emeli çok olan, mal 
toplamak ve bir şeyler elde etmekle vaktini harcar. Ölüm aklına gelmez, onu nis
yana terk eder. Öyle ki, en uzun yaşayacağına inanan birisi olur. (Ctimi', 145) 

(Ayrıca bk. hatırihavatır ya da hatre/hatarat} 

emr-izn ( ıJ�) - J.; ) * Ayet-i kerlınede geçen "biiznl'' kelimesindeki iznin Al

lah'a izafe edilmesi, yapılmasma izin verilen şeyin meydana gelmesine imkan 
vermektir. Eğer izne söz de eklenirse o zaman emir olur. 

Batıni manada ise kalbde bulunan bir nur olup, kalb onunla huzura kavuşur ve 
bu konuda infirad eder (tek hale gelir, diğer benzerlerinden ayrılır} .  Bu, ismetin 
yokluğuna bir delil değildir. Bazen "izin" lafzından bütün varlıklar için meşiet 
(irade ya da isteme} izni kasd edilir. Bu ise eşyanın hareket veya hareketsizliğini 
Allah'ın dilernesine bağlamaktır. Yani "Her zerre ancak onun izniyle hareket eder ve 
durur" demektir. Bu iznin hükmü şeriatın kanununa ve hakikatın adabına aykırı 
olduğunda delil olmaz. Bu hususu iyi anla! (Kavanin, 84} 

emr bi'ş-şey' ( t,s.!.llı J .. ; ) * Bir şeye emredebilmek, ancak onun şey olduğu 

belirlendikten ve emirde seçilmesinden sonra mümkündür. Burada tahkike göre 
hamletmekten başka taayyün (belirleme} yoktur. (Şeyh-i Ekber İbn ArabJ:'nin} "Emr 
iktiza etti" sözü, Hakk'ın dileğine, yani Zat'ını, alemi cilasız bir ayna olarak yarat
masmda görmek istemesinin cevabıdır. "Emr iktiza etti" demek, "rü'yet veı;a ilahi 
hüküm yahut  taleb edilen rü 'yetin menşei olan ziitl mehabbet iktiza etti" demektir. Veya
hut da mahzuf bir şartm cevabı da olabilir. Yani Hakk Teala kainatı cilasız bir ayna 
gibi yaratmış olduğu için, hükm-i ilahi . .. "ii/em aynasının cilasını", yani, Hakk'm 
hükmettiği vechi gerektirdi. Şübhesiz alemin ayna olması, imkani (mümkün var
lıkların hükmüne ait} bir taayyün yönünden değil, bilakis, kendisinde rü'yetin 
mümkün olabilmesi için kilinat aynasının cilasız olmasını gerektiren emir yönün
dendir. Birinin taayyünü gerekli olduğu gibi, diğerinin taayyünü de gereklidir. İs
min müsemmaya izafeti, yani alemin ayna olarak isimlendirilmesi mümkündür. 
(Sofyavi, 18) 
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enaniyyet ( :i.:ili i ) * Enaniyyet, "Ben" demendir. (Istılılh, 538) 

* Eniiniyyet, "Nefsim, ruhum, kalhim ve elim" gibi, kişinin her şeyi kendisine bağ

ladığı haldkattir. (Kaşaru, 32, Ciinıi', 77) 

ene ( Iii ) * Ebu Yezid {Bistami) şöyle demiştir: "Ben, ben değilim, Ben'im ben. 

Çünkü ben O'yum, O 'yum ben, Ben O'yum 0." (Şatahiit, lll) 

* Nefsinı 
parladı Hakk'ın vücudu 
nefsim ey nefsinı 
sakın inkiir etme O'nu 
bende ara beni 
bende bulursun Ben'i 
ben bendeıjinı 
bendeıJinı 
bende kendinıdeıJinı 

(Diviin, 4) 

* Hiçbir şey değilim ben 
ihsan ve vücudundan başka O'nun 
benim izierirndir gözüne görünen senin 
kendi viicüdundan başka 
hiçbir şey haz vermez O'na 
yücedir O 
nerde kaldı 
benden başkasının aynını tahkik 

(Diviin, 368) 

enmôzec ( [.�Jı:i ) {rakim) * "Enmüzec {niimıine, örnek, burada mürşid} cami'dir 

{/ıer şeyi kendinde toplar}" diyenler vardır. Enmuzec yalnız kemal sıfatına isim ol

saydı, kendisinde noksan sıfata isim olmasından herhangi bir iz kalması hatalı 

olurdu. Bunun için "Menkuş-ı nıiişiirım ileylı {kendisine işiiret edilen örnekle bezenmiş 

şeıj}, menkuş ennıilzeciyyeti {bezenmiş niinıilneliği} de içine alır'' diyenler de vardır. 

Kendisine işaret edilen örnekle bezenmiş şeyin varlığında hata olsaydı, o ancak 

noksan sıfat mahallinin ismi olurdu. Onun işaret yoluyla tayin edilmesindeki du

rumunu ve ibaredeki darlığını { anlatılmasının imkansızlığını) görmüyor musun? . . .  

. . .  Kendisi enmuzec feleğinin merkezi ve tasarruf makinelerinin kutbu olan tıl

sım-ı kutbi {kutub tılsımı) tılsımiarın ilkidir. Nakış suretleri kutub tılsımıyla kaim

dir. Böyle olmasaydı, hükümlerinin vuku ve sübutuna çare olamazdı. Kutub tılsı-
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ınının tahkiki olmasaydı, menkuş heyetin zuhuruna imkan olmazdı. O tılsım bir 

aynadır ki, onun dairesine mukabil bir heykel {kalıp, şekil} tasavvur etmezsen, 

ayna aksini veremez. Karşısında bir suret olmasaydı, aynada aksin belirmesine ne

reden imkan olacaktı? Aynada karşılıksız bir suretin var olmasına imkan olmadığı 

gibi, böyle bir suretin aynadan başka bir yerde ortaya çıkması da mümkün olmaz. 

Ayna karşısında bir varlık bulunmaktayken bile, aynada fazladan var olan şeyin 

aynadan başka bir şey olmasına da imkan yoktur. Çünkü ayna ondan başka bir 

şeyle karşı karşıya değildir ki, onda başkası bulunabilsin. Halbuki senin "O aynada 
başka bir şeı; denen şeı;i gördüm" demen nasıl mümkün olur? (İnsan, I, 10) 

* Şeı; cem'i { toplanmayı} gerektirir. Enmi'ı.zec izzeti, rakim ise zilleti gerektirir. 

Bunlardan her biri kendi aleminde müstakil olup, kendi feleğinde yüzer. Rakimin 

sıfatından bir şeyi enmuzece giydirirsen, üstünden enmuzec kani'ı.nu kalkar. 

Enmi'ı.zecin sıfatlarından birini rakime giydirirsen, giydirdiğin sıfatın kendisine 

uygun olmayan şeyin zuhur etmesinden dolayı rakimi onda göremezsin. Zatı, ne 

zaman bu ikisinden birine nisbet eder, ötekine nisbet etmezsen ikinci bir zata 

muhtaç olmuş olur, böylece şirke düşersin. 

Enmuzece ait olan bir şeyde zat, rakim kuvvetiyle tasarruf ederse buna "zat-ı 
uruc" dersin. Zat, rakimden bir şeyde enmuzec kudretiyle tasarruf ederse buna 

"zat-ı tenezzül" dersin. Rakimin kuvvetiyle bir kısım için zat tasarruf ederse "rakim" 
dersin. Zat, enmuzec için enmuzec kudretiyle tasarruf ederse buna da "enmılzec" 
dersin. Zat, sırf Zat üzerine olursa orada ne isim, ne de resim vardır. Bu ifadeler

deki "rakim" ile kulu; "enmftzec" ile Kutbii'l- 'acaib felekii 'l-garaib adlı kitabımızı; 

"zat" ile de ezel ve ebeddeki şeylerin bilgisi hakkındaki İnsan-ı Kamil adlı kitabı

mızı kasd ediyoruz. (İnsan, I, ll) 

envar ( )lji ) {akdar} * Envar {nurlar} dörttür. Kalb mülk, melekut, izzet ve 

ceberut olmak üzere dört yöne bakar: Akıl nuruyla mülkü, iman nuruyla melekutü 

müşahede eder. Melekut ahirettir. Yakin nuruyla izzeti müşahede eder, izzet sıfat

tır. Marifet nuruyla ceberutu müşahede eder, ceberut da Allah'ın vahdaniyyetidir. 

Cebhar Teala kalbin üstünde olup, onu kuşatmıştır. Dilediği şekilde onu keşfedip 

hakimiyyeti altına alır. (Küt, I, 245) 

* Allah Teala feleki harekat ile melek! teveccühat sırasında sırlarla nurları, ma

kul ve mahsus {akıl ve duyulari aleminde hakikat karşısında eşit seviyede ineelikle 

birleştirir. Nefslerin hakikatlerinin arasını eşitler, te'sisin marifetlerini izhar eder. 

Ruhları en güzel nurlada giydirir. Batıl ve sahte olan yok olur. Böylece Allah'ı ve 

{O'na ait} hükümleri bilenler, kayda geçmiş veya geçmemiş olan zor meseleleri çö

zerler. Kapalı hususları açıklar, müşkilleri şerh eder. Sanatkarların kalbine sanat 

yollarını açar, isimlerdeki nağme mahallerini güzelleştirir. Ariflerin kalbierine 
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marifet nehirleri akar, alimierin nefslerinde ilim pınarları fışkırır. Muhakkik olan 
hikmet sahiblerınin kalbierinde hikmet ve sırların sırlan yücelir. 

Gaybi tenezzülat ardı ardına gelir, sidre-i intihaat {sonsuzluk ağacının} dalları
nın en ucunda �ahmani sırlar yükselir. Mürebbi {terbiye etme yetkisi olan} şeyhler 
sayesinde dertler ve çarelerinin kapıları açılır, nefsani hevaların isyankar olan ve 
olmayan şekillerinin itidalde {dengede} tutulmasına dair marifet {bilgi ve 
farkındalıki verilir. {Böylelikle} mücahede ehli üzerinde mücahedelerinin neticeleri 
görünür hale gelir. (Letii'if, 1 17) 

* . . .  Bu {sırlara muttali olduktan sonra kainata inişimi şöyle oldu: Allah bir an 
içinde sırlar alemiyle nurlar alemini aynı seviyeye getirdi. Böylece özleyenin sıkın
tısı dindi, özlem ateşi söndü, kalbierde ani değişiklikler arız oldu, marifetler azaldı, 
tenezzülat durdu, hayal edilen makamlar örtülüverdi, illet ve şifalada ilgili bilgile
rin kaynağı kesildi, önceden gelen sırlar kayboldu. (Letii'if, 120) 

* Bil ki, Hakk Teala Hazretleri, dilediği kuluna hikmetlerini vermek suretiyle 
kuvvetlendirrnek istediğinde, o kula kendisini ve sıfatiarını vasfetme nurlarını ili
san eder, böylelikle de kaderler tenezzül eder. İşte o zaman, nurlar o kulun önüne 
geçer ve kul nefsiyle değil, Rabb'iyle beraber olur. Böyle olunca kul, sıkıntılarına 
karşı güçlü, nefsin isteklerine karşı da dayanıklı olur. Çünkü, Allah onlara, kadere 
boyun eğmeye ve sürekli nur akışına dayanmaya karşı yardım etmektedir. 

İster "Allah onlara, açıklama kapısını açacak olan hükümleri sırtlama hususunda yar
dım etti" de, istersen "IIısan varidieri olan beliiiarı taşımalarına yardım etti." 

İster "{Tevekkül konusundaki) güzel terôhlerine ştihid olarak, kaderi kabullenme konu
sunda kendilerine kuvvet verdi" dersin, istersen "Hükmünün varlığı karşısında, O 'nun 
ilminin varlığını bildikleri lıiilde onları sabırla güçlendirdi."  

"O'nun görüleceğini bilerek başlarına gelen kaderle denendiler" ya da "Fiillerinin zıt
lıuru karşısında, Cenıtil'inin varlığıyla kendilerini sabırlı kılmıştır'' da diyebilirsin. 

"Onların kadere sabrı, sabrın rıziiya götürdüğiinii bilmelerindendir" veya "Onların 
kaderlere sabrı, perde ve engellerin açılmasıdır" da diyebilirsin. 

Dilersen "Teklifin zorlııklarına karşı yegane kuvvetleri, tasrif {ilahi tasarruf) sırları
nın kendilerine viirid olmasıdır", dilersen "Onların kaderlerine sabretmeleri, yine onların 
o kaderlerde Allalı 'ın lütuf ve ilısiinının olduğunu bilnıelerindendir'' de. 

Bu on sebeb, kulun sabretmesini, efendisinin hükümlerine karşı sebat göster
mesini ve hükümterin gelişi esnasında güçlü olmasını gerekli kılar. Bütün bunları 
kendi ilisanı olarak veren O'dur. Inayet ehline bunu lütfeden de O'dur. 

Envtir {nurlar, ışıklari bir kula geldiği zaman, kurb-i Hakk kendisine keşf olur. 
Bu gibi hükümler sadece Allah'tan gelir. Kul da bunun efendisinden kendisine bir 
teselli ve sabretmesi için bir sebeb olduğunu bilir. (Tenvlr, 4) 
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* eı; sırları açan 
tecellı ettiren 
Zat'ı 
n ür ları 
merhamet et eı; şanı yüce 
kurtar bizi ağı;ardan 
kalbirn yanar 
akar gözyaşını 
düşüncem ateş gibi 
gözleri dehşetle büyüten nurla 

(Nefehat, 15) 

{Ayrıca b k niir-zulmet) 

envar-ı ervah 

envar-ı ervah ( (.IJJ� I  .hii ) * Envar-ı erviih {ruhların nurları), RUhü'l-Kudüs'ü 

içine alan nurlardır. Kime bu nurlar gönderilirse o ruh melek olur, gönderilmeyen 
ise rUh olarak kalır. Iki kısım yani gönderilenlerle gönderilmeyenler onunla bilinir. 
O, halis ruh olup, kendisinden çıkarmış olduğu şeye benzemez. O, rUhiyyetinde 
{rUhluğunda) rUhu olan bir ruhtur. Bunlar sadece "ervah-ı müheı;mine"dir. Bizim 
efradın rUhları biraz ona benzer. Ruhların nurlarındaki tecelli, sadece efrad için 
olur. (Fütiihat, Il, 478) 

envar-ı esma' ( � �ı:->�1 JIJii ) * Envar-ı esnıd {isiınlerin nurları}, mallım isiınierin 

taayyünüdür. Bu bir nurdur ki mevcfıdat ve madlımata yayılır. Bu yayılma hiçbir 
zaman sona ermez. Göz o yayılan nurla yürür, böylece bu makamda olan kimsenin 
gözünün niiru çoğalır. Böylece kul sayıların artmasıyla sonsuzluğu bildiği gibi 
sonsuz olanı da kavrar. Bu Hakk'ın, gören gözü olduğu kimsenin alametidir. 
İsimlerin hepsi mevcfıddur. İsiınlerin müsemmalarından bir kısmının varlığı yok
tur, bir kısmının ise üzerinden yokluk geçmiştir. Bu ikinci kısım varlığı kabUl eder. 
Hepsine bu isim verilmekle birlikte haller varlığı kabul etmez. İlıata isimlere malı
sustur. İlıaza ise başkalarına değil sadece Allah'a aittir. 

İlahi isimler mertebesi meselesine gelince: Hz. Adem'in meleklere üstünlüğü, 
isimleri bilmekledir ki bu da iliatadan başka bir şey değildir. Şöyle ki eğer isim me
selesi olmasaydı, ne Allah bir şeyi zikrederdi, ne de bir şey Allah'ı. O halde şeyler 
sadece ve sadece omınla anılır ve övülür. Bilme sıfatına muhteva yönünden sözden 
yakını yoktur. Sözlerin tamamı isiındir, söz isimden başka bir şey değildir. isimler, 
altlarındaki mananın delil ve alametleridir. isiınierin nurları kendilerine zuhur 
edenlere, tarifi mümkün olmayan şeyler zuhur etmiş demektir. (Fii tıl/ıat, Il, 479) 
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envar-ı kuh1b ( y Jl.all .hii ) * Envar-ı kııltıb {kalblerin m1rları) Allah tarafından 

balışedilen furkan {iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırd edebilme) ve beyan {iyiyi ve 
kötüyü birbirinden ayırd ettikten sonra, bunu açıklayabilme} marifetidir. (Lııma', 

548) 

envar-ı lahutiyye-ezva-yı kayyumiye ( :i�.o J;! �IJ.Pi - 4� J�'l .hi i ) * Ezva-yı 

kayyimıiyet {kayyftmiyyet pırıltıları) sözüyle ilk kaynaktan, envar-ı Uihiitiyyet 

{lahutiyyet nur ları) sözüyle de akıllardan taşan nurların kasd edilmiş olması müm
kündür. (Heı;akil, 98) 

envar-ı me'ani ( i;lııLI JIJii ) * Maddeden mücerred {soyutlanmış} envar-ı nıeani 

{mana nurları}, cisimle, cisme ait olanla, tasavvurla ve şekille ilgisi bulunmayan 
her bilgidir. Biz onu tasavvur yönüyle bilemeyiz. Bilakis onu olduğu gibi, ama 
bizim durumumuza göre düşünürüz .. Bu ise, ben nura dönüşmedikçe ışığa dö
nüşmez. Ben bu mesabede olmazsam bu bilgiden hiçbir şey elde edemem. (FiitılJıat, 

II, 478) 

envar-ı riyah ( ı:\�)1 JIJii ) * Rüzgar nflrları, ismin uzağa tecelllsidir. Bunlar, 

söylenınesi gerekmeyen tecellilerdir. Bu nurlar, sadece tecelli: ve ilham 
sahibierinden başkasına gelmez. Meleklerin nurlarında tecelll için bunda bir giriş 
vardır. Ancak bu, bilhassa batındadır, zahirde değildir. Bunlar insanlarla beraber 
olan melekler veya bilhassa ilham veya bu türden tecellileri nefslere aktaran me
leklerdir. Havatır bu tecellllerden olur. 

İşte bu hatırlar rüzgarlar gibidir. Çünkü rüzgarlar bir yerde durmayıp geçer 
giderler. Eğer bir kimse onun sabit olduğunu söylerse o zaman rüzgar değildir. 
Bunun için geçmekle vasf edilmiştir ve buna "havatır" denmiştir. O zaman "rahe

yeriihu"dan türemiştir. Railı {yürüyen) ise "diırnıayan" demektir. 

Tabiat nurlarındaki tecelli ise mürekkeb {bileşik) ve şekli tecelli olup, kendi
sinde zuhur eden şekiliere göre marifet türlerinden verilir. Bu tecelli, teleklerden 
en aşağıdaki başerelere kadar göğü ve alemin hepsini kapsar. Bu, sema ve alemdir. 
İşte mana.Iar, diller, tüm varlıkların dua ve tesbilileri bu tecelliden bilinir. Bu tecelli, 
çok yüce, faydalı, destekleyicidir. Keşfe mazhar olan kimse o tecelllde alemin mu
vafakatini ve orada hiçbir aykırılığın bulunmadığını görür. (Fiitiıhat, II, 478-479) 

envar-ı semaviyye ( ltJI..c-' )Iyi ) * Envar-ı semaviyı;e {göğe ait) m1rlar, arz! {yere 

ait} nurların iktibas ettiği nurlardır. Eğer bunların birbirlerinden iktibas etme yö
nüyle bir üstünlük söz konusu olursa, o zaman ilk kaynağa en yakın olan "nfır" 

denmeye daha layıktır. Çünkü derece bakımından daha yüksektir. (Mişkat, 55) 
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envar-ı zahire ( ö ;Ibi!:> JIJii ) * Allah dostlarında zuhfu eden nurlar, nübüvvet 

nurlarının onlar üzerinde parlamasından başka bir şey değildir. Hakikat-ı 
Muhammediyye güneşe benzer. Evliyanın kalbierinin nurları ise aylara benzer. 
Ayın aydınlatması, güneş ışıklarının aya yansıması, onunla karşı karşıya bulun
ması sebebiyledir. Güneş gündüzün kendisi aydınlatıp, gece de kendisinden yayı
lan ışığın yansıması sebebiyle ışığı ay üzerinde zuhur edince, hiç batışı olmaz. Bu 
misalden anlamış oldun ki, Resfılullah'ın $ nuru devamlı olduğu için, velilerin 
nurlarının da devamlı olması gereklidir. Şu halde veliler, Allah'ın, kullarına ayrı 
ayrı zuhur ettirerek okuduğu ayetleridir. (Nefelıiit, 101) 

era'ik-i tevhid ( J.� 7ll I!.UIJi ) * Erilik-i tevlıid {tevhid döşekleri}, Zat'ın mazhar

ları olmaları itibariyle Zat'a ait isimlerdir. Onlar önce vahidiyyet hazretindeydiler. 
(Kaşani, 28; cami', 76) 

erba'iin/erba'in ( �ııı) Ji 0 J"!) ) * Sufiler erbain {kırk günlük halvet ve çile} ile 

onun dışında husus! bir şey kasd etmezler. Ancak hallerine uymayan bir durumla 
karşılaştıklarında, vakitlerini {hiillerini} erbaine bağlamayı arzu ederler. Bunu da 
erbainin te'sirini bütün zamanlarına yaymak için yaparlar. Böylece de bütün 
vakitlerinde erbaınde imiş gibi olurlar .Tıpkı hadiste buyrulduğu gibi: "Kim kırk 
sabah Allah için ihlasla amel ederse, kalbinden diline hikmet menbiilan zuhiir eder." Allah 
Teala, Hz. Musa �� ile alakah bir kıssada, tebettülünün {Allah'a tam bağlılığının} 
kuvveti karşısında erbaini ona tahsis etmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Biz 
Mılsii'ya otuz gece için vaade bulunduk. Bu vaadimize on gece daha ekledik ve Rabb'inin 
mikatını kırk gece1;e tamamladık." [Arat, 7/142] . . . ( 'Aviirif, 123) 

. . .  Allah yoluna koyulanların kalbierindeki ledünni ilim mükalemeden kinaye
dir: Kim kırk gün müddetle, ihlaslı olarak, nefsiyle sözleşerek ve midesini hafif 
tutarak Yüce Allah'a yönelirse, O ona ledünni ilmin kapılarını açar. ( 'Aviirif, 124) 

{Ayrıca b k mücahede/mücahedat; riyazet/riyazatl 

eser ( )i ) * Yok olan şeyin geride kalan alametidir. Mutasavvıflardan birisi 

eserle ilgili olarak şöyle demiştir: "{Bir ŞClji} görmekten mahrum kalan kimse, onun 
eseri {ondan kalan} ile baş başa kalır, eserden de malırum olana ise {sadece o şeyin adını} 
anmak kalır." (Luma', 432) 

esfar-ı 'arifin ( �� JUıll J\a..ıi ) * Esfiir-ı iirifın {ariflerin seferleri}, halkın, kamil 

marifet ve her şeye şamil {kapsayıcı) olan hakikat ile halka seferidir. Bu da eserle
rin zuhuru ve Viihid ve Kahhar olan Hakk'ın vücuduna bürünerek nüzfıl etmektir. 
Onların söylediklerinin manası şudur: Nihayat bidayata {son başa) dönmektir. Bu 
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seferi, olduğu gibi irşad ehli olan Hz. Muhammed'in $ varisierinden başka kimse 
anlayamaz. 

hk sefer, O'ndan başka her şeyden fani olarak halkın Hakk'a seferidir. İkincisi 
Hak'tan Hakk'a seferdir. Bu ise Hakk'ın tahakkuku ve O'nun kilinat ve onun sı
fatlarından {bunlara benzemekten} tenzih etmekle olur. Üçüncüsü, Hak'tan halka 
seferdir. İlahi isimlerle rabhani sıfatlar mertebesine tenezzül ile olur. Seferlerin so
nuncusu olan dördüncü sefer ise, imkan aleminde (varlık ve yokluğun, oluş ve bo
zuluşun eşit değerde geçerli olduğu alemdel zamanın biri, vaktin teki, ayn'lar 
ayn'ı, halife-i Rahman olan insana -yani vaktin Muhammed'ine {Hz. Muham
med'in o vakitteki temsilcisi olan insan-ı kamile}- mahsfıshır. Bu konuyla ilgili ola
rak Muaşşerfit Risalesi'nde "Mi m Harfi" maddesinde şöyle demiştim: 

Bir ayndır vaktin Muhammed' i 
bölünmez 
Vaktin hükmüyle zuhür eder ümmetiere o 
Müs{i 
isa 
ve tümü peıjgamberler 
aynıdır onun 
Allah'ın vücüduyla ama kan ile değil 
Zfit'ının mazharlan saymakla bitmez 
Kelimeler yetmez tek tek saymaya 

Mutasavvıfların büyükleri �' hulfıl (Allah'ın kulun bedenine girmesi} sözünü 
küfür olarak görürler. Çünkü bu takdirde bir hulfıl eden, bir de hulfıl edilen olması 
gerekir. Allah � ise bundan münezzehtir. Onlara göre Allah, hiçbir şeye muhtaç 
olmaksızın Zat'ı ile kaimdir. Vücfıd {varlık} da ancak O'nunla kaimdir ve O'nun 
zuhfırlarından bir zuhfırdur. Onlar kainah denizin dalgalarına benzetirler. Bu du
rumda dalga denize hulfıl edemez. Çünkü onun sudan başka bir vücudu {varlığı} 
yoktur. Dalga, ancak denizle kaim olan sfuetlerden ibarettir. (Rihle, 217) 

esma'/esma'ullah ( kı ı:.l.c"i / ı:.l.c"i ) { esrna-yı hakk; sıfatiyye} 

* İsirnlerin tamamı sıfat isim, Allah ise Zat ismidir. İsim mananın alametidir. 
Mana, Zat'ı bildiren alamettir. İsimler sıfatları bildiren alametlerdir. Sıfatlar da 
Zat'ı bildiren alametlerdir. Sıfatları kabfıl edip de Zat'ı kabfıl etmeyen müslüman 
değildir. Sıfattan önce Zat'ı kabul edene müslüman denebilir ve sıfatiarın kabül 
edilmesi gerekir. Bunun delili şudur: Eğer bir kimse "Rahmfin 'dan başka ilfilı yoktur" 
veya "Rahfm 'den başka il{ih yoktur" dese ve sırasıyla bütün isimleri bu şekilde söy
lese, "Allah'tan başka ilfilı yoktur" demedikçe müslüman olamaz. Yine bir kimse sa
dece bu Vahid {tek} ismi kabili ederse - ki o Allah' tır- bütün isimler bu isme dahil 
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olur, diğer isimlere dahil değildir. Bu isimden bütün isirolerin manası çıkanlabilir. 
Diğer isiınierin bütün veeilileri {yönleri} bu isme dahildir. Bu isim {Allah ismi} ise 
kendinden başka hiçbir isme muhtaç değildir. (Şatahtit, 82) 

* Mutasavvıflar sıfatlar konusunda dedikleri gibi, isiınierin de Allah'ın ne aynı, 
ne de gayrı olduklarını söylemişlerdir. Bazıları ise " Allah'ın isimleri Allah'ın aynıdır" 
demişlerdir. (Ta'arruf, 17) 

* Akıl ve şeriata göre imam {baş} isimler yedi tane olup, bundan ne fazla ne de 
eksiktir. Geri kalan isiınierin tamamı bunlara tabidir. Bu isimler, Hayy, Alim, 
Mürid, Kail, Kadir, Cevvad ve Muksit'tir. (İnşli', 33) 

* İsirnlerin zuhfuu, hakikatte Zat'ın zuhfuudur. Çünkü isimler ademi urour
dandır {yokluğa yönelik işlerdendir}. Zuhfu ise vücudidir {varlığa aittir} .  Zat'ın 
batınlığı, isiınierin zuhurunun aynıdır. Hakk'ın zuhuru ise batınlığının aynıdır. 
Vahid { tek} olması bakımından batınhğı da zuhurunun aynıdır. Çünkü O her ba
kımdan tektir. (Esfor, 44) 

* Hak Teala'nın isimleri iki kısımdır. Yani özünde vasfa delalet eden isimler, 
nahivcilere { gramer uzmanlarına} göre esrna-yı nuutiyyedir {sıfatla ilgili isimler
dir}. Birinci kısım isimler zat:i isirnlerdir. Ahad, Vahid, Ferd, Samed, Azim, Hayy, 
Aziz, Kebir, Müteal ve bunlar gibi isirnlerdir. İkinci kısım isimler sıfati isirnlerdir. 
İlim, Kudret gibi nefs! sıfatlardan, Muti, Hallak gibi fiili isimlerden de olsa böyle
dir {yani bunların hepsi gerçekte sıfat isimleridir} .  İlahi sıfatiarda vasfın aslı O'nun 
Rahman ismidir. Çünkü Rahman ismi ihata ve şümulü itibariyle Allah isminin 
karşılığıdır. Aralarındaki fark şudur: Rahman muhtevası ve umUıniliği itibariyle 
vasfiyetin {sıfat olına durumunun, sıfatların} mazharıdır, Allah ise ismiyetin {isim 
olma durumunun, isimlerini mazharıdır. (İnsan, I, 20) 

* Eşyanın hakikatleri, Esma Hazreti'nin {isimler mertebesinin} ayan-ı sabitele
rinde bilindiği şekilleriyle gayb aleminden şehadet alemine çıkarılınasını istedi, 
esma {isimler} şöyle cevab verdi: "Senin zuhur etmen benim elimde değildir. Bu ancak 
bütün isimleri içine alan, onlara hakim olan, hakikatleri iclid ve izhiir eden ismin emriyle 
mümkün olur." İşte bütün bu hususiyetleri kendinde taşıyan isim bunu emredince, 
isimler onun üzerine ahd ve misak aldılar. İşte bundan sonra hakikatler rabhani 
hikmetin gerektirdiği şekilde şehadet aleminde zuhurlarıyla görünür hale geldiler. 
(Nefehiit, 55) 

{Ayrıca b k. e' imme-i esma'} 

esrna-yı zat-esma-yı sıfat-esma-yı ef'al ( ���i - ..:.ı\4..all ���i - ..:.ııjjı �\.:"i 
j\.!�1 ) 
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Zat İsimleri Sıfat İsimleri Fiil İsimleri 

Allah Rabb Melik Hayat Ha yy Mübdi Yckil 

Kuddus Selam K e lam Şekur Ba'is Muci'b 

Mü'min Müheymin Kahhar Kahir Viisl Haslb 

Aziz Cebbar Kudret Muktedir Kaviyy Kadir Muklt Hafiz 

Mütckebbir Aliyy Haiık Bari 

AZım Ziihir Rahman Rahlm Musavvir 

Biitın Keblr Irade Kerim Gaffar Rezzak Vehhab Fettah 

Celll Meci'd GafUr Yedud Kabız Basit 

Hakk Metin İli m RaUf Halim Hafid Rafi 

Yahid Macid Berr Sabur Mu'izz Müzill 

S amed Sem' Alim Habir Hakem Adi Latif 

Evvel Ahir Muhsi Hakim Muid Muhyi Mürnit 

Müteiill Gani Şehid Veliyy Tevvab Müntakim 

Nur Viiris S emi Muksit Cami Muğni 

Zü'I-Celal Basar Mani Diirr Niifi 

Rakib B asir Hadi Bed! Raşid 

(İnşa', 28) 

esnaf-ı talibin ( �llkll J\;..,pi )  * Bana göre esnaf-ı ttilibln {hakkı arayanlar} dört 

kısımdır: Mütekellimler {keHim alimleri}, rey ve nazar ehli olduklarını iddia eder
ler. Batıniler, talim ehli olduklarını, hakikatleri Masum İmam'dan öğrenmenin 
yalnızca kendi hususiyetleri olduğunu sanırlar. Felsefeciler, mantık ve burhan ehli 
olduklarını sanırlar. Mutasavvıflar, ilahi huzurda bulunduklarını, rnüşahede ve 
keşf ehli olduklarını ileri sürerler. Kendi kendime şöyle dedim: "Hakkı arayanlar bu 
dört sınıfın dışında olamaz. Bunlar Hakk'z arama yolıma giren kimselerdir." (Mıınkız, 89) 

esrar ( Jlr'l ) {bevh-i esrar} * Esrtir {sırlar} O'ndan sadır olur, O'na yükselir, 

O'nunla elde edilir. Çünkü O'dur {sırları} tutan. Tevhidin özü korunmuştur. Giz
lide değildir o, aksine gizlilerin gizlisidir. (Tavtiszn, 212) 

* Allah Teala feleki harekat ile meleki teveccühat sırasında esrarla nurları, ma
kul ve mahsus {akıl ve duyuları aleminde hakikat karşısında eşit seviyede ineelikle 
birleştirir. Nefslerin hakikatlerinin arasını eşitler, te'sisin marifetlerini izhar eder. 
RUhları en güzel nurlarla giydirir. Batıl ve sahte olan yok olur. Böylece Allah'ı ve 
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{O'na ait} hükümleri bilenler, kayda geçmiş veya geçmemiş olan zor meseleleri çö
zerler. Kapalı hususları açıklar, müşkilleri şerh eder. Sanatkarlarm kalbine sanat 
yollarını açar, isimlerdeki nağme mahallerini güzelleştirir. Ariflerin kalbierine ma
rifet nehirleri akar, alimierin nefslerinde ilim pınarları fışkırır. Muhakkik olan 
hikmet sahibierinin kalbierinde hikmet ve sırlarm sırları yücelir. 

Gaybi tenezzülat ardı ardına gelir, sidre-i intiliaat {sonsuzluk ağacının} dalları
nın en ucunda Rahmani sırlar yükselir. Mürebbi {terbiye etme yetkisi olan} şeyhler 
sayesinde dertler ve çarelerinin kapıları açılır, nefsani hevalarm isyankar olan ve 
olmayan şekillerinin itidalde {dengede} tutulmasına dair marifet {bilgi ve 
farkındalıki verilir. {Böylelikle} mücahede ehli üzerinde mücahedelerinin neticeleri 
görünür hale gelir. (Leta'if, 1 17) 

* Allah her felek için bir melek vazifelendirmiştir. Bu feleklerin sevk ve idaresi 
üç meleğe aittir. Bu üç melekten biri nefslerden, ikincisi rUhlardan, üçüncüsü ise 
mizandan sorumludur. Bunların alemdeki tedbir {yönetme} süreleri ise on beş bin 
yıldır. Bunların emrinde ayrıca orta yaşlı {melekler arasmda insanlarm en verimli 
yaşı olan orta yaşına tekabül edecek sıfatta} yedi melek daha vardır. Bunların gücü 
kuvveti yerinde, akılları tam ve aynı zamanda yönetim bilgisine sahibdirler. Bun
ların derece ve seviyelerindeki taksim kendilerinden önce vazife yapmış olanlara 
göre yapılır. 

Onların esranna muttali olup, insanlarm onlar hakkında bilmedikleri bana keş
folunduğunda, onlara verilen bu vazifenin te'sirini görmek için kainil.ta indim. Bu 
şöyle oldu: Allah bir an içinde esrar alemiyle envar {nurlar}  alemini aynı seviyeye 
getirdi. Böylece özleyenin sıkıntısı dindi, özlem ateşi söndü, kalbierde ani değişik
likler arız oldu, marifetler azaldı, tenezzülat durdu, hayal edilen makamlar örtülü
verdi, illet ve şifalada ilgili bilgilerin kaynağı kesildi, önceden gelen sırlar kay
boldu. (Leta 'if, 120) 

* Bevh-i esrar, sırlarm {kalblerin} açılması, lütuf darlığının şahidi, göğüs darlığı
nın delili, hasiret hastalığının alameti demektir. (Ravza, 691) 

esrar-ı guyfib ( y J-itll JIJ ... i ) * Esrar-ı guyiib {gayblarm sırları} zahir ve biitın 

olmak üzere iki kısımdır. Zahir olanları, nazar ve tahkik ettikleri takdirde zahir 
ehli bilirler. Batm olan sırlar ise hiçbir zaman nazarla {teorik bilgiyle} bilinmez. 
Onları bilmek, ancak ilahi vergiye bağlıdır. İşte bu, nübüvvet ve velayet tavrıdır. 
Bu ikisinin birbirinden ayrı olduğu apaçıktır. Çünkü nebi metbudur {kendisine 
uyulur}, veli ona tabi olur ve onun kandilinden aydınlık iktihas eder. (Tedbiriit, 208) 

eşya' ( ��( ) * Eşya {varlık} üç mertebede olup bunların dördüncüsü yoktur. 

Onlardan başkası bilgi sınırları içine girmez. Bu üç mertebenin dışı adem-i 
mahzdır {mutlak yokluktur} . Bu, bilinmeyeceği gibi, bu konuda bilgisiz de olun
maz. O, hiçbir şeyle alakah da değildir. Eğer bunu anladınsa şimdi de şunu söyle-
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yelim: Bu üç şeyden bir tanesi vardır ki  "Vüci'ıd lizatihi" diye vasıflanır. O, aynında 
kendi zah ile mevcuddur. O'nun vücudunun {varlığının) 'ademden {yokluktan) 
olması düşünülemez. Bilakis O, mutlak mevcuddur, bir şeyden var edilmiş değil
dir. O'ndan önce gelen hiçbir şey de yoktur. Bilakis her şeyin mucidi {her şeyi icad 
eden), Halık'ı {yaratan Allah'ı}, takdir edeni, tafs11 edeni {ayrıntılı olarak bilip ya
ratanı), tedbirde bulunanı {idare edeni) O'dur. O vücud-i mutlak olup, herhangi 
bir kayıt altına alınmaktan münezzehtir. O Hayy, Kayyfı.m, Allm, Mürid, Kad1r ki, 
"O'nun benzeri gibi hiçbir şeı; yoktur. O Semi" dir, Basir'dir." [Şura, 42/1 1 ] .  

Eşyanın ü ç  mertebesinden ikincisi, vücud-i mukayyeddir ki, vücudları {var
lıkları} Allah'ın yaratınasma bağlıdır. Bunlar alem, arş, kürsü, yüksek semalar ve 
orada bulunan alem, hava, yer ve ondaki canlılar, haşereler, bitkilerle alemdeki di
ğer şeylerdir. Bunlar mevcıldım biaynihi {kendi aynıyla mevcud} varlıklar değiller
dir. Sonra mucidiyle kendi arasında geçen bir zaman yoktur. Dolayısıyla birinin 
diğerinden önce olması, ötekinin ondan sonraya kalması, hakkında "önce" veya 
"sonra" denmesi mümkün değildir. O'nun vücud !tibariyle önceliği, dünün bugüne 
olan önceliği gibidir. Bu öncelik zamandan başka bir şeydir. Çünkü O, zamanın 
kendisidir. o halde, alem madfı.m olmuştur ama bir vakit içerisinde madum ol
mamıştır. Ne var ki bugün Hakk'ın vücuduyla {varlığıyla} halkın {yaratılanların} 
vücudu arasında zaman olduğu tahayyül ediliyor. Aslında hadis {sonradan var 
olan, yaratılan) varlıklar arasındaki zaman önceliği veya sonralığı meselesi tama
men hisle ilgilidir {duyularla ilgilidir, duyular zaman önceliği ve sonralığı konu
sunda insanı yanıltır). 

Eşyanın üçüncüsü mertebesi ise, bu var veya yok, hudus {sonradan yaratılmal 
veya kıdem {ezell olma} hususiyetleriyle vasıflanamayan şeydir. Gerçek manadaki 
ezeliliğe yakındır. Hakk için, aleme zaman bakunından öncelik ve sonralık, ziya
delik ve noksanlık muhal olduğu gibi ona da -kendisi mevcud olmadığı için- mu
haldir. Çünkü hudus ve kıdem izafi birer durum olup, hak1katin ne olduğunu dü
şünmeye götürür. Şayet alem yok olsaydı, Vacibü'l-Vücud'a "Kadim" demezdik 
Şer1atte buna "Kadim" değil de, "Evvel" ve "Ahir" denmiştir. Sen de yok olursan, 
"Evvel" veya ll Ahir" denmez. Çünkü arada öncelikle sonralığı birbirine bağlayan 
bağ yoktur. Orada ne Evvel vardır, ne de Ahir. Bunu gibi ne Zahir vardır, ne de 
Batın. İzate edilen bütün isimler, öncelik ve sonralıkla sınırlanamayan mutlak 
mevcud olurlar. 

Vücud veya ademle {varlık veya yoklukla) vasıflanamayan bu üçüncü şey, ön
celik ve sonralıkla da vasıflanamaz. Yine Cenab-ı Hakk gibi ona da "Kül {bütün}" 
veya "Ba'z {parça}" denmez. Fazlalık ve eksiklik de kabUl etmez. Onun hakkındaki 
"Hakk'a nıulıdl olduğu gibi . . .  " ve "Ziyade olarak . . .  " sözümüzle kasdunız, ne mevcud 
{var}, ne de madfı.m {yok} olmasıdır. Dolayısıyla onun hakkında da "Öncedir" veya 
ll Sonradzr" denem ez. Işte bilesin ki, alem bu şeyden sonra veya onunla mekanda 
aynı hizada değildir. Çünkü mekan aleme aittir ve alemin, cevher-i ferdin ve felek-i 
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hayat'ın aslıdır. Alem bu asıldan zuhfır etmiştir. Bütün mahlukat ona mülhaktır 
{ona katılmıştır, onun içindedir ) .  Alem olan her şey bu mutlak mevcud'dandır. Bu 
üçüncü şeyden �Hem zuhur etmiştir. İşte bu şey, külli {tümel) ve zihinde düşünüle
bilen alemin hakikatinin haklkatidir. Işte kadlın kadlın olarak, hadis de hadis ola
rak bu zihinde zuhfır eder {ortaya çıkar}. Eğer "Bu şey tilemdir" dersen, doğru söy
lemiş olursun. "Bu şey Kadim olan Hakk Teiilii'dır'' dersen de doğru söylemiş olur
sını. Eğer "Bu şeı; ne tilem, ne de Hak Teiilii'dır'' veya "Ziiid {fazladan} bir manadır" der
sen yine doğru söylemiş olursurı. Onun hakkında bu söylenenlerin hepsi doğru
dur. Çünkü o, hudfıs ve kıdemi içine alan en umilini külli mevcuddur. 

Yine o, mevcfıdatın çoğalmasıyla çoğalır. Ancak, onların kısımlarma göre kı
sımlanmaz, malilinatın {bilinenlerin} kısımlarırıa göre kısımlanır. o ne mevcuddur 
{vardır}, ne de mildilindur {yoktur}. o alem değildir ve alemdir, başka bir şeydir ve 
başka bir şey değildir. Çünkü gayriyyet {başkalık}, ancak iki ayrı mevcudda olur. 
Nisbet bir şeyi bir başka şeye eklemektir, ki bundan suret denilen başka bir şey 
olur. Eklemek ise bir çeşit nisbettir. Üçgen oluşturmak istediğimizde, hususi olarak 
hazırladığımız parçaları birbirine yapıştırırız, bunun üç tane kenan olur. Biz o za
man buna "üçgen" deriz. Külll ve umilini olan mevcudda, bunun şekil, tasvir, renk 
ve mevcudiyyeti gibi türlerinin tamamı bilinmektedir . . .  

Bu üçüncü mevcud, bu hakikatierin kemaliyle beraber hepsidir. Sen buna ister
sen "lıakfkat-ı hakayık {hakikat/er lıakikati}" veya "lıeı;ii.lii" veya "ilk madde" veya "cins
i ecnas {cinsler cinsi}" de. Ve yine istersen sen bu üçüncü şeyin içerdiği hakikatıere 
"hakiiik· i evvel {ilk Jıakikatler)" veya "ecniis-ı aliyye {yüksek ya da yuce cinsler}" de. Bu 
üçüncü mevcfıd ezeli olarak, Vacibü'l-Vücud'dan ayrılmaz, O'nunla karşı karşıya
dır {ya da O'na doğru bakar, O'na yakındır}, fakat ayni vücuddan (Vacibü'l
Vücud'un kendi aynırıdan} farklıdır. (İnşii', 15) 

evbe ( 4ui ) {bk. tevbe-inabe-evbe} 

evliya' ( ı:.\� _,i ) {bk. veli-nebi-resul } 

evrad ( �\))i ) {bk. vird/evradl 

evtad/evtad-ı erba' a ( 4ııı) �lı Ji / �lı Ji ) * Evtiid, dört kişiden ibaret olup, her 

biri dünyanın dört yerinde bulunurlar: Bunların birinin makamı doğuda, birinin 
makamı batıda, birinin makamı kuzeyde, diğerinini makamı da güneydedir. (Istı
liih, 531) 

* Evtiid, Allah'ın � kendileriyle alemi koruduğu kimseler olup, dört tanedirler. 
Bunlar abdaldan daha hususidir. Kutbun sağmda ve solunda bulunan iki imam 
bunlardan, kutub ise hepsinden daha husus'idir . 

. Abdal, kötü sıfatları iyilerle değiştiren kimseler için kullanılan ortak bir ad 
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olup, kırk, otuz veya yedi gibi belirli bir sayıdaki kimseleri ifade eder. Sayılarının 
yedi olduğunu söyleyenler de vardır. Bizden de "Sayıları yedidir" diyenler, abdalı 
evtiiddan ayrı olarak mütalaa ederler. Yine bizden bir kısmı dört evtadı da abdal
dan sayarlar. Böylece abdal yedi kişi olmuş olur. Bu yedi kişiden dördü evtiid, ikisi 
imaman {iki imam}, biri de kutubdur. Bunların hepsi abdalı oluşturur. 

Derler ki "Bunlara abdtil denmesi, bunlardan biri vefat edince yerine diğerinin geç
mesi sebebiyledir " Kırk kişiden biri alınır, sonra üçyüz kişiden bir kişi alınarak bu 
sayı kırka tamamlanır. Eksilen bu üçyüz kişi, mü'minlerin temizlerinden biriyle ta
mamlanır. Bunlara abdal denmesi, herhangi husı1si bir işleri olduğunda yerlerine 
birini bırakma yetkisi kendilerine verildiği içindir. Onların bilgisi dışında bu işe gi
rişen kimse bu makamın sahibi değildir. (Fütılhdt, I, 214-215) 

'' Isa, İlyas, İdrl:s ve Hızır'dan oluşan dört kişinin biri kutubdur. Kutub, din sa
rayının rükünlerinden biridir. O, Haceru'l-esvedin rüknüdür. Bunlardan ikisi 
imamdır. Dördüne birden "evtdd" denir. Allah, birincisiyle imanı, ikincisiyle vela
yeti, üçüncüsüyle nübüvveti, dördüncüsüyle risaleti, dördüyle birden de hanlf di
nini muhafaza eder. 

Bunlardan biri olan kutub asla ölınez, yani yok olınaz. Bekleyenlere aynını 
açıkladığımız bu marifet ancak bizim tarl:kimizden ümenaya mahsı1stur. Bu dört 
kişiden her birinin, vücı1dları {var oluşları) yanında, kalbieri gibi {kalbleri olan) 
ayrı bir şahıs her zaman için vardır. Bunlar onların naibleridir. Naibler hariç, dost
larımızdan velilerin çoğu, değil adını verdiğimiz peygamberleri, kutbu, iki imamı, 
evtiidı dahi tanımaz. (Fütılhat, II, 8) 

* Kutubların tamamı Abdullah'dır. İmamlar ise her zaman Abdülınelik ve 
Abdurrabb'dır. Kutub öldüğünde onun yerine geçerler. Bunlar Kutb'un birer ve
ziri konumundadır. Biri mülk, diğeri ise melekı1t alemine bakar. Bir de "evtdd" de
nen veliler vardır. Her zaman dört tanedirler. Ne artarlar, ne de eksilirler. (Fütılhdt, 
Il, 9) 

* Evtiid, dört kişiden ibaret olup, her biri dünyanın dört yerinde bulunurlar: 
Bunların birinin makamı doğuda, birinin makamı batıda, birinin makamı kuzeyde, 
diğerinini makamı da güneydedir. Allah bu yönleri onlarla korur. Çünkü bu yön
ler, Allah Teaiii'nın nazar ettiği mahallerdir. (Kaşaru, 33; Ciimi', 77) 

* Evtiid, Allah'ın ;)!\$. kendileriyle alemi koruduğu kimseler olup, dört tanedirler. 
Bunlar abdaldan daha husı1sidir. Kutbun sağında ve solunda bulunan iki imam 
bunlardan, kutub ise hepsinden daha husı1sidir. Abdal, kötü sıfatları iyilerle 
değiştiren kimseler için kullanılan ortak bir ad olup, kırk, otuz veya yedi gibi be
lirli bir sayıdaki kimseleri ifade eder. (Meşiirık, 1 19) 

* Sahabiden sonra velllerin en büyüğü kutubdur. Sonra efrad -gerçi bunda ih
tilaf vardır-, sonra imaman, sonra evtiid, daha sonra ise abdaldır. (Meşiirık, 120) 

* Evtiid, dört kişiden ibarettir. Menzilleri, doğu, batı, kuzey ve güney olınak 
üzere alemin dört tarahdır. Her birinin makamı bu yönlerdedir. Onların, dördü 
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zahiri, dördü de babni olmak üzere sekiz arneli vardır. Zahiri arnelleri çok oruç 
tutmak, insanlar uykudayken gece ibadete kalkmak, taatı çok yapmak, seherlerde 
istiğfar etmek, batıni arnelleri ise tevekkül, tefvlz, güvenilirlik, tesllmiyettir. Onla
rın her birinin kendileri arasından seçilmiş bir kutbu vardır. (Cami', 4) 

* Dört evtad, Abdülhay, Abdülallm, Abdülmürid ve Abdülkadir olup, asıl ad
ları İdris, hyas, Hızır ve İsa'dır. Onlar dünyanın kutbu, evtad ise onların vekilleri
dir. Onlarda ölüm, hastalık, baygınlık ve değişme yoktur. (Cami', 105) 

* Evtad, her zaman sayıları dört olup ne artar, ne de eksilirler. Biz bunlardan 
İbn Ca'dfrn adında birini Fas şehrinde gördük. Ücret karşılığında un eliyordu. 
Onlardan biriyle Allah dağuyu korur. Onun yetki alanı arasıdır. Diğerlerininki ise 
batı, güney ve kuzeydir. Taksim Kabe'den yapılır. Bunlar bazen kadın, bazen da 
erkek olur. Bunların adları Abdülhay, Abdülalim, Abdülkadir ve Abdülm:ürid'dir. 
(Nebhani, ı, 39) 

* Evtt1d, biri doğuda, biri batıda , biri kuzeyde diğeri de güneyde olmak üzere 
dört tanedir. (Kavanin, 102) 

evveliyyet ( ;;,ı Ji ) * Bunun manası, vücudunda lvarlığı konusunda) O'ndan 
önce hiçbir şeyin olmamasıdır. İlim Hakk'ın vücudundan evveliyetın imkansız ol
duğunu göstermiş, biz de bunu bilmişizdir. 

Yine bizde mevcfıd olan {diğer/ sıfatlar gibi bildik ki, evveliyyet bizde de var 
olan bir hakikattir. Nefyi de biliyoruz. Çünkü bir kısım şeyler, varken yok oluyor. 
Bu şeylerin halden hale, mekandan mekana, nazardan nazara intikal etmesiyle bi
zim için açıklığa kavuşmuş oluyor. 

Biz nefyin ve evveliyyetin hakikatini de anladık. Sonra nefyi evveliyyet üzerine 
hamlettik ve Hakk'ı onunla vasfettik IHakk'ın evveliyyeti yoktur dedik) .  
Evveliyyet sel bi  bir sıfattır. Bir şey, benzeri ve zıddıyla bilinir. (Tedbirr:it, 208) 

* Evveliyyet, melek ya da rUhani varlıklara izafe edilen bütün ilahi isimlerdir. 
(Kaşani, 31) 

ezel/ezeliyyet-ebed/ebediyyet ( �lJıi 1 �i - �� ji 1 Jji ) * Ezelden bahsedecek 

kimseye bir ezel lambası gerekir. (Şatahat, 113) 

* Ezeliyyet aslında ebediyetten başka bir şey değildir. Aralarında bir fark yoktur. 
Öncelik sonralık, sonralık da önceliktir. Zahirlik ve batınlık da böyledir. İkisi aynı 
şeydir. (Luma', 58) 

* Ezel, kıdem manasındadır. Çünkü Bari (Allah) Teala'dan başkasına da bu 
isim verilebilir. Mesela, "Bir şey, diğer bir şeyden daha kadimdir" denir. Oysa ezel ve 
ezeliyet sadece Allah'a ;'ffl. ait olup, O'ndan başkasına ezel ismi verilemez. Ezel, Al

lah' m evveliyet {her şeyden öncelik] isimlerindendir. O, Evvel ve Kadim olan Al

lah'tır. O'nun başlangıcı ve sonu yoktur. Ezeliyet de O'nun sıfatlarından biridir. 
(Lunıa', 440) 
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* Ebed ve edebiyyet, Yüce Allah'ın � sıfatlarından biridir. Ezeliyet ve ebediyet 
arasındaki fark, ezeliyetin, öncesi ve başlangıcı, ebediyetin de, sonu ve sonrasının 
olmamasıdır. (Luma', 441) 

* Ezel, başlangıcı olmayandır. 

Ebed {ise} sonu olmayandır. (Hücv1rl, 468) 

* Ezel, selbi bir sıfat olup, başlangıcı yok etmektir. Ulfıhet hakkında "evvel" 
dediğimiz zaman, bununla mertebeden başka bir şey kasd etmeyiz. (Fütilhdt, I, 83) 

* An her ne kadar zaman ise de, aslında geçmişle geleceğin sınırıdır. Tıpkı dai
renin çevresinde başlangıç ve bitişini belirlemek için varsayılan nokta gibi. İşte ezel 
ve ebed iki tarafı {başlangıcı ve bitişi) olmayan zamandır. Evveli ve sonu yoktur, 
devamlıdır. O, şimdiki zamandır. Bu şimdi, süreklidir. Alem bu şimdiki zamanın 
hükmünde devam eder. Allah'ın � alemdeki hükmü de zamanın hükmü içeri
sinde devam eder. Velhasıl geçmiş de gelecek de hep şimdiki zaman hükmünde
dir. (Fütilhiit, III, 529) 

* Ezel, kabliyyet mefhfımundan {öncelik kavramından} ibarettir. Kendisiyle 
Allah Teala'nın kemalinin iktizasıyla hükmolunduğu söylenen şeydir. Yoksa, hadis 
{sonradan yaratılan} varlıklar üzerine uzun zaman ile Hakk'ın önceliği manasında 
"ezel" denilmemiştir. Daha önce de geçtiği gibi, Allah Teala hakkında marifete 
sahib olmayanların ezeli bu ikinci şekilde anlamaları, onların kendi eksiklikleridir. 
Cenab-ı Hak ise bundan çok yücedir . . .  

O'nun ezeliyyeti bizim varlığımızdan evvel mevcfıd olduğu gibi, şu anda da 
mevcfıddur. O'nun ezeliyyetinde şimdiye kadar bir değişiklik olmadığı gibi, 
ebediyyete kadar da olmayacaktır. (İnsiin, I, 60) 

* Ebed, Allah Teala'nın � ba'diyeti {her varlıktan sonra yine var olması} düşün
cesinden ibarettir. Bu O'nun zatının varlığının zorunlu oluşunun gereği varılan bir 
hükümdür. Çünkü O'nun varlığı kendi zatıyla kaimdir. Bu sebeble O'nun baki ol
duğu da doğrudur. O'ndan önce adem {yokluk} bulunmadığı için, mümkünün ak
sine, Zat'ıyla kaim olduğu, varlığı başkasına ihtiyaç rluymadığı için mümkünden 
önce de, sonra da baki olduğu hükmü mevcfıddur. Çünkü mümkün, sonu olmasa 
da, kendisinden önce yokluk bulunduğu {yani varlığından önce yok olduğu} için, 
kesintiye uğramaya mahkumdur. Geçmişinde yokluk bulunan her şeyin irca edile
ceği kaynak kendisinden önce gelen şeydir. Bu durumda, mevcudun {varlığın} ön
cesinde mutlak yokluk ya da hiçlik olduğuna hükmetmek gerekir, aksi halde be
kası konusunda Hakk ile eşit durumda olur ki, bu da muhaldir. Eğer mümkünün 
durumu böyle olmasaydı, Allah'ın � her mevcfıddan sonra yine var olması doğru 
olmazdı. (Insan, I, 61 )  

ezkar ( }ni ) {bk zikr/ezkar} 
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ezva-yı kayyumiye ( a�.o r.i �IJ.Pf ) {bk. envar-ı lahütiyye-ezva-yı kayyümiye} 

ezvak ( JIJ�f ) * Ezvak {tadlar, hazlar, lezzetler}, keyfiyyetler bilgisidir. Bu 

keyfiyyetler, sadece muayyen bir ıstılfıhta birleşen erbabı arasında söylenir. Ama 
tarlfte birleşmedikleri zaman, artık iki zevk ehli arasında söylenmez. Bu sadece Al
lah' ın dışında ve ancak tatmakla biiinebilecekler hakkındaki bilgi hususunda olur. 
Mesela, tadılan ve duyulada hissedilen şeyler, bir de fikri nazardan istifade edilen, 
tatmakla bilinen şeyler gibi. Bunun hakkında, ona yakın bir ifade kullanılabilir. 
Hakk'ı müşfıhede etme hususundaki zevke gelince, bunun hakkında bir ıstıliih 
yoktur. Çünkü bu sulara mahsus bir zevktir. Bu hissi ve nazari zevkin dışındadrr. 
Zira eşyanın -tüm masivayı kasd ediyorum- birer misali, benzeri vardır. Dolayı
sıyla onları, tad alma duyusu vs. idrak vasıtalarından herhangi birine siihib olan 
herkese anlatmak için tarif etmek mümkündür. Oysa Cenab-ı Hakk'ın misli gibi bir 
şey yoktur. Çünkü O bambaşkadrr. Herhangi bir ıstılabın O'nu zabt etmesi, anlat
ması muhaldir. Bir şahsın O'ndan müşiihede ettiği şeyle, diğer bir şahsın O'ndan 
müşahede ettiği şey, tamamen aynı değildir. 

İşte bu sebeble arifler bilirler ki, bir arif, Rabb'inden müşahede ettiği bir hu
susu, diğer bir arife nakledemez. Çünkü arifler, misli benzeri olmayandan müşa
hede etmişlerdir. Nakil ancak emsaller {eşdeğerler} arasında olur. Bu ikisi ortak bl.r 
surette olsalardı, onları diledikleri şekilde ifade ederlerdi. Bunu eşyadan biri kabUl 
ettiğinde, bütün alemin kabUl etmesi mümkün olurdu. Bu durumda O, iki arife 
aynı surette tecelli etmez. Fakat Allah, bazı kullarının derecelerini, diğerlerine 
vermediği dereceler le yükseltmiştir. Zaten diğer kullarını o derecelerle yükseltmesi 
doğru da olmaz. Onlar rü'yet ehlinin umfrmudur. Bundan dolayı onlar için ancak 
emsaller suretinde tecelli eder. Bu sebeble ümmet Allah hakkında tek bir itikadda 
birleşirler. Bu taifelerden her biri Allah hakkında diğer taifenin inandığı gibi ina
nır. Eş'ariler, Mu'tezile, Hanbeliler ve öncekilerden ittifak edenler gibi. Bu taifeler, 
bir konuda ittifak edip, ihtüaf etmedikleri için, ittifak ettikleri hususta, ıstılah or
taya koymaları mümkün olmuştur. 

Ehlullah olan ariflere gelince bunlar, Allah'ın iki şahısta aynı surette ve bir su
rette de iki kez tecelli etmeyeceğini bilirler. Bu yüzden, durumun zabtı {yani bu 
farklı tecellilerin tek bir kavram altında toplanabilmesi} onlar için mümkün ola
maz. Çünkü her şahsın kendine mahsus tecellller vardır. İnsan onu nefsi cihetin
den görür {yani tecelliler nefs aracılığıyla gelmektedir, dolayısıyla tecellinin kendi
sinin tesbit edilebilmesi mümkün değildir}. Çünkü Hakk ona bir surette tecelli: 
edince, ikincisinde başka bir sfuette tecelll eder. Bu sefer kul, Hakk' tan gelen bi
rinci tecellide öğrenemediğini ikinci tecelllde öğrenmiş olur {Yani her tecellide yeni 
şeyler öğrenir}. (Fütfilıiit, III, 373) 
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fakd ( J.ı2! ) {bk. tevacüd-vecd-vücôd} 

fakir/fukara' ( �1.)4! 1 .J\4! ) {adab-ı fakir; ağniya'-yı fııkara'; fukara'-yı ağniya'; 

fukara'-yı fukara'; fukara'-yı selase; razi; tecerrüd 'ani'l-esbab/tecerrüd 'ani'l
ezvac} 

* Fukara ( fakirleri üç tabakadır. Bir kısmının hiçbir şeyi yoktur. Zahiriyle ya da 
batınıyla kimseden bir şey istemez, kimseden bir şey de beklemez. Ona bir şey ve
rilse almaz. Bunların makamı mukarreblerin makamıdır. 

Bir kısmının hiçbir şeyi yoktur. Kimseden bir şey istemez. Kimseden bir şey de 
beklemez. Kimseye (halini} arz etmez. Bir şey istemediği halde ona bir şey verilirse 
alır. Cüneyd'inrh şöyle söylediği hikaye edilmiştir: "Siidık Jakirin alanıeti istememek ve 
{verilene} itiriiz etmemektir. Şayet kendisine bir şeıJ verilirse sükut eder . . .  " 

Bir kısmının da hiçbir şeyi yoktur. Bir şeye ihtiyacı olduğunda durumunu aç
masından memnunluk duyacağını bildiği bazı kardeşlerine açar. istemesinin kefa
reti sadakadır. (Luma', 74) 

* Zünnlın'a "Sadık fakir kimdir?" diye sorduklarında o, bu soruyu şöyle ce
vaplandırmıştır: "Fakir hiçbir şeyde huzur bulmaz. Ama her şey onda huzur bu
lur . . .  " 

.. .  Ebfı Haris Evlasi, kendisine "Sadık fakir kimdir?" diye sorulduğunda şöyle 
cevab vermiştir: "0, hiçbir şeyde ünsiyet bulmayan, ancak her şeyin onda ünsiyet 
bulduğu kimsedir . . .  " 

. . .  Yusuf b. Hüseyin kendisine aynı soruyu soranlara şöyle cevab vermiştir: "O 
(diğer vakitleri bırakıp, içinde bulunduğu kendisine ait} vakti tercih edendir. Eğer 
ikinci bir vakti kolluyorsa ona fakir denmez ... " 

. . .  Hüseyin b. Mansfır'arh (Hallac'a } "Sadık fakir kimdir?" diye sormuşlardı. O 
da: "Sadık fakir, rızanın sıhhati sebebiyle kendisine gelen sebebleri geri çevirmez" 
şeklinde cevab vermişti . . .  
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. . .  {Ebu Hüseyin) Nuri'ye sadık fakiri sorunca o "Sadık fakir, sebebler konu
sunda Allah hakkında töhmette bulunmaz, her halinde onunla sükun bulur" şek
linde cevablamıştır . . .  

. .. Semnfın'a'" sadık fakiri sormuşlar, o da bu soruya "Sadık fakir, elliilin 
mevcudla memnun olduğu gibi mahrum olmaktan memnun olan, yine cahilin 
mahrum olmaktan vahşet duyduğu gibi mevcuddan vahşet duyan kimsedir" diye 
cevab vermişti . . .  

. . .  Ebu Hafs Nisaburi'yerıı sadık fakir sorulmuştu. O da "Sadık fakir, her vakitte 
o vaktin hükmüyle hareket eden kişidir. Kendisini vaktinin hükmünden çıkaran 
bir varid geldiğinde bundan vahşet duyar" diye cevab vermiştir . . .  

. . .  Cüneyd'" kendisine sadık fakirin kim olduğu sorulunca, "Sadık fakir, hiçbir 
şeı;e ihtiyaç duymayan, her şeı;in ona ihtiyaç duyduğu kimsedir" diye cevab vermiştir. 
(Luma', 151) 

* Sadık faklrin (fakrı konusunda) üç tür edebi vardır: ihtiyacı olduğunda iste
mez. Ona bir şey verildiğinde geri çevirmez, aldığında ise ikinci bir vakte bırakmaz 
{hemen başkasına verir). (Luma', 231) 

* Fukara {fakirlerl üç tabakadır. Birinci tabaka fukarô.-yı ağniyiidır {zengin 
fakirlerdir}. Bunlar muhtaç olduklarında isterler. Yeterli şeyleri olduğunda kendi
lerine yeterler ve yetecek kadarıyla yetinirler. Bunlar {zekat alarakl zenginleri 
temizleyenler ve Allah'ın artırmasına vesile olanlardır. Bunlar, Allah'ın kendileri 
için zenginlerin malında pay ayırdığı kimselerdir. Çünkü onların içinde isteyecek 
durumda ve mahrum olanlar olduğu gibi kanaatkar ve sefil olanlar da vardır. 

İkinci tabaka fukara-yı fııkaradır { fakirler fakiri olanlar). Bunlar, gerçekten fakir 
olan, iffetli davranarak durumunu gizleyen kişilerin faziletini çok iyi bildiklerin
den fakirliği zenginliğe tercih edenlerdir. Onlar isternek için bayağılaşmazlar, sözle 
istemeye yeltenmezler, Mevla'larından gelen az bir miktara razı olurlar. "Gördü
ğünde, istemedikleri ve {hiillerinden} şikayet etmedikleri için onlan simalanndan tanırsın. 
Bilmeı;en onları zengin zanneder." [Bakara, 2/273) Bunların içerisinde dünya için ça
balamaktan mahrum olanlar, sebebierin kendilerinden uzaklaştığı boynu bükük 
kişiler vardır. Yine bunların içerisinde, küçük ya da büyük görmeden kendilerine 
gelene kanaat eden kanaatkarlar; Allah tarafından başlarına gelene razı olanlar 
vardır. Şöyle denilmiştir: "Kim dünyadan bir şey verirse, üç şeyi kabul etmek üzere onu 
al: Meşguliyet, üzüntü ve uzun hesab." 

Üçüncü tabaka ağniya-yı fııkaradır { fakir zenginlerdir}. Onlar kerem sahibi, elleri 
açık cömert olanlar, ihsan ve bağışta bulunanlardır. Alırlar, verirler, mal biriktir
mezler ve saklamazlar; kendilerine verilmezse şükrederler. Çünkü veren O'dur, 
O'nun vermemesi {onlar içini ihsan olmuştur. Onlara darlık verirse Vasi olana 
hamd .ederler. Çünkü harnde layık olan O'dur. Darlık vermesi genişliktir. Kendile-
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rine bir şey verilirse, fedakarlık eder ve başkalarına {vermeyi} tercih ederler. Onlar, 
dünyaya karşı zahid olurlar. Çünkü onlar yakin sahibidirler. Onlara zenginlik ola
rak yakin yeter. (Küt, Il, 195) 

* Fakir, asla hiçbir şeye sahib olmayan ve hiçbir şeyde eksiklik hissetmeyen 
kimsedir. Fakir sebebierin varlığıyla zenginleşmez, yokluğuyla da bir sebebe 
muhtaç olmaz. Fakirliği bakımından, sebebierin varlığıyla yokluğu birdir. Yok
lukta daha fazla mutluluk olmasa da caizdir. Çünkü şeyhler şöyle söylemişlerdir: 
"Fakiri n eli ne kadar darda olursa, fetih ona o kadar çok olur." (Hücvlr'i, 26) 

'� Bişr {Hafi)rlı şöyle derdi: "Faklrler üçe ayrılır. Birincisi, istemez, kendisine bir 
şey verilse almaz. Bunlar illiyylnde n1hanllerle birlikte olurlar. İkinciler, istemez, 
kendisine bir şey verilse alır. Bunlar Firdevs cennetlerinde mukarreblerle birlikte 
olurlar. Üçüncüler ihtiyaç halinde isterler. Bunlar Ashab-ı yeminden olan sadık
lada birlikte bulunurlar." (İhya', IV, 265) 

* Fakirin, fakirliği karşısında, zenginin zenginliğine karşı endişe duyduğu gibi 
endişe duyması gerekir. Zengin, zenginliğinin gitmemesi için her şeyi yapar ve 
bunun için çabalar. Fakirin de fakirliğinin elden gitmemesi için böyle yapması ge
rekir. 

Fakir, darlık anında nefsinin iffeti sebebiyle, faklrliğini zenginliğe dönüştürme
sini, geçim, kazanç veya başka sebeblerle zengin olma, malının artması, ailenin 
kendisini meşgul etmesini Allah'tan istemez. Elinde yetecek miktar varken {veri
leni almak için bir gayrette bulunmayıp} kendini tutmak, bu miktardan az olunca 
verileni almak, aldığı zaman da, nefsinin helak olması sebebiyle günaha girme 
korkusundan dolayı Allah'ın emrine uyarak ancak ihtiyacı kadar almak fakirliğin 
şartlarındandır. (Gunye, II, 172) 

* Ebu Hüseyin Nuri şöyle demiştir: "Fakirin vasfı yoklukta sukun, varlıkta ise 
!sar {başkasını tercih etmek} ve dağıtmaktır." 

Bir slifl demiştir ki: "Fakir-i sadık {gerçek fakir}, gınanm {zenginliğin} gönlüne 
girerek fakrını bozmasından korkarak gınadan sakınır. Tıpkı zenginin, kendisine 
fakirliğin isabet etmesiyle zenginliğini bozmasından korkuğu gibi." 

Ebu Abdurrahman' dan nakledildiğine göre, kendisi buyurmuştur ki: "Muzaf
fer Kırmıslni'den şöyle duydum: 'Fakir, Allah'a ihtiyacı olmayandır fAllah'tan hiç
bir istekte bulunmayandır}."' Yine ondan şöyle {bir şey} duymuştum: "Ebu Bekr 
Mısrl'ye fakirin kim olduğunu sordum. O da bana: 'Kendisi bir şeye sahib olma
yan, kendisine de sahib olunamayan kimsedir' diye cevab verdi." ('Avarif, 37-38) 

* Tecerrüd ani'l-esbiib ve tecerriid ani'l-ezviic { sebeblerden ve çoluk çocuk derdin
den uzak olmak}, fakiTin {dervişin} vaktini değerlendirmesi için daha uygun, dü
şüncesini taparlaması için daha yardımcı, hayatı için daha lezzet verici olur. Derviş 
için en iyi yol, bidayette dış dünya ile alakasını kesmek, dünyevi bağları kopar-
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mak, seferlerle mekan değişikliği yapmak, tehlikelere göğüs germek, sebeblerden 
sıyrılmak, maneviyata perde olacak hallerden uzaklaşmaktır. Evlenmek, çoluk ço
cuğa karışmak ise, azimeti bırakıp, ruhsata sarılmak, rahattan sıkıntıya dönmek, 
çoluk-çocuğa bağlanmaktır. Tehlikeli şeylere yanaşmak, dünyaya rağbeti bıraktık
tan sonra tekrar ona dönmektir. Tabiat ve adet gereği hevai duyulara meyletmek
tir. ('Avarif, 99) 

* Sehl b. Abdullah'a "Gerçek fakir kimdir?" diye sorulunca o: "istemeyen, geri 
çevirmeyen, elindekini de tutmayan· kimsedir" diye cevab vermiştir . . .  

. . .  {Hasan} Musı1h1 de şöyle demiştir: "FaKır, nimetierin zenginleştirmediği, sı
kıntıların faklrleştirmediği kimsedir." (' A varif, 288) 

* Fukariinın {faklrlerin} belli bir sayısı yoktur; çağalırlar da, azalırlar da . . .  (Fiitfi
hat, Il, 19; Nebhani, I, 46) . . .  Yüce Allah � şöyle buyurmuştur. "Ey insanlar! Allalı'a 
m uhtaç olan �izsiniz." [Fatır 35/15] 

Fukara, her şeye, "Allah" diye isimlendirilmelerinden dolayı muhtaçtırlar. Ha
kikat, Allah'tan başkasına muhtaç olmasını engeller. Allah, mutlak olarak insanla
rın kendisine muhtaç olduklarını söylemiştir. Fakr onlarda hasıl olmuştur. Bundan 
da anladık ki Hakk, kendisine muhtaç olunan şey suretinde görünmüştür. Bu ayete 
göre, hiçbir şey Allah'a muhtaç olanlara muhtaç olmaz, onlar her şeye muhtaçtır
lar. İnsanlar Allah'tan eşyayla perdelenmişlerdir. O büyükler, eşyaya Hakk'ın 
kullarına tecelll ettiği mahaller olarak bakarlar. İnsan onların ayniarında kulağına, 
gözüne ve ihtiyaç duyduğu bütün organlarına ve idraklerine zahiri ve batını olarak 
muhtaçtır. (Fütithfit, Il, 19) 

* Fakir, bir şeye ihtiyaç duyan, ona muhtaç olan kimsedir. Allah Teala' dan � 
başka ne varsa hepsi fakirdir. Çünkü varlığının devamına muhtaçtır. Bunların var
lığı Allah'ın lütfundan kaynaklanır. İhtiyaç duyduğu şeylere göre kulun ihtiyacı
nın sınırı yoktur. Mal karşılığı ulaşabileceği şeyler ihtiyaçlar cümlesindendir. 

Fakirlik konusunda beş hal olabileceği düşünülür. Birinci hal: Ona bir mal 
gelse onu istemez, ondan eziyet duyar ve nefret ettiğirıden dolayı onu almaktan, 
şerrinden ve meşguliyetinden sakınmak için kaçar. Bu halin sahibine "ztihid" denir. 

İkinci hal: Eline geçecek olsa ferahlık duyarak malı istemez; ondan eziyet duya
rak nefret de etmez. Bu halin sahibine "razı {nzii sahibi}" denir. 

Üçüncü hal: Ona göre malının olması olmamasından daha iyidir. Ancak malı 
istemesi onu taleb etmek için harekete geçmeye sevk etmez. Aksine mal ona iste
meden veya aramadan gelirse onu alır ve sevinir. Eğer malı elde etmek için çaba
lamaya ihtiyacı varsa onunla uğraşmaz. Bu hal sahibine "kani' {kanaat eden}" denir. 

Dördüncü hal: Malı terk etmesi acizliğinden dolayıdır. Ne var ki malı iste
mektedir. Çabalamakla elde etme imkanı bulacak olsaydı onu elde ederdi. Bu hal 
sahibine "lıaris {hırs sahibi}" denir. 
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Beşinci hal: Kasd ettiği mala mecbur kalmasıdır. Aç, çıplak, yiyecek ve giyeceği 
olmayan kimsenin durumu gibi. Bu hal sahibine "muztarr {mecbur kalan, muhtaç 
olan}'' denir. Bu kimsenin mal taleb etmekteki arzusu güçlü veya zayıf olsun fark 
etmez. 

Bu beş ha.lin en kuvvetli derecesi zühd hali olan birinci haldir. Bu birinci hal
den daha yüksek bir hal daha vardır. O hal de malın varlığı ve yokluğunun bir ol
masıdır. Onu bulsa sevinmez, kaybetse sıkıntı duymaz. (Kudame, 338) 

* Fukarii {fakirler) üçe ayrılır: Bir kısmı istemez, verilse de almaz. Bunlar n1ha
nllerdendir. Bir kısmı istemez, ancak verilirse alır. Bunlar da haziretü'l-kuds ehlin
dendirler. Bir kısmı muhtaç olduğunda ister. Çünkü bunun istemesinin karşılığı, 
isteme konusundaki sadakatidir {gerçek ihtiyaç sahibi olduğu için isternek hakkı
dır). 

Şeyh Cemaleddffirtı şöyle söylemiştir: "Ben derim ki, (bu konuda) sözün özü 
şudur: Ne zaman fakir dilenıneden ( içinde bulunduğu muhtaç} zamanı savuştura
bilecek güçte olursa, dilenmesi caiz olmaz. Eğer eziyetle savuşturabiliyorsa baka
mn. Eğer tahammül edilemeyecek türden olup da öleceği korkusu yoksa isternek 
mübah, ancak istememek fazilettir. Eğer tahammül edilemeyecek türden ise iste
rnek vacibdir." Süfyan-ı Sevri"' şöyle demiştir: "Acıkıp da istemeyen ve bu yüzden 
ölen kimse cehenneme gider." (Kudame, 345) 

* Fakirierin bidayetleri (başlangıçları) tecrid (dünyayı terk etmek), nihayetleri 
de tefriddir (Hakk ile birlikte olmak}. Fakir, dünyevi mülklerden sıyrıldığında İs
liim makamında olur. Uhrevi mülklerden sıyrıldığında ise lmiin makamında olur. 
Hakk'm dışındaki her şeyden sıyrıldığında da ihsan makamında olur. (Ravza, 618) 

* Fakir vaktinin oğludur (içinde bulunduğu vaktin gereğini yerine getirir), geç
mişe ve geleceğe bakmaz. Çünkü onlara nazar etmesi eldeki vakti geçirmesi de
mektir. Denilmiştir ki "Anıele bakışı ertelemeı;le olan {ameli sürekli erteleı;en} herkesin 
ömrü ziyan olur ve ekim dikimi de boşa gider. Böylece diinyii da, iihiret de zarara uğramış 
olur. Allalı Gafılr ve Rahlm'dir." (Enviir, I, 81) 

* Fakir vaktinin oğludur, geçmişe ve geleceğe bakmaz. Ona düşen Allah'ın hoş
lanmadığı şeylerden içini temizlerneye çahşmasıdır. Allah'ın istemediği şeyler, Al
lah' ın esfiyasma (seçkinlerine) yasakladığı, nefsin meylettiği şehvetlerdir. Bu yolda 
salik oldukça durumu budur. Ha.li kemale erip de ve (yolun sonuna gelmiş olan) 
adamlarm derecesine ulaştığında orada yaptığı ve terk ettiği şeyi bilir. Bu du
rumda {bu makama erdiğinde} dünyayı terk etse de, elde etse de haklı olur. Çünkü 
o, tabiatın aldanışından çıkmış, dünya artık kalbinde değil elinde olmuştur. Onda 
hiç kimseye cimrilik etmeden Hakim ve Alim (olan Allah} gibi (adaletli) tasarrufta 
bulunur. 

Ancak şeriatın vermesini yasakladığı şey müstesnadır. Bu da Allah'ı bırakıp 
başka şeylerle meşgul olmak veya bir günah işlernek gibi şeylerdir. Sonra dünya 
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kalbinden çıkar. O zaman bu konuda adil olabildiğinde, nefsini öne alarak başka
sına tercih edebilir {adaletli davranabilecek bir seviyeye geldiğinde kendisini dü
şünebilir, bu durumda zaten adaletli olduğundan, ihtiyacından fazlasına el uzat
ması mümkün olmayacaktır}. Çünkü kendi nefsi ona muhtaç olan en yakınıdır. 
(Envtir, Il, 124) 

* Fakirin kardeşlerine nasihat ettiğinde kendisini dinlemelerinin {mümkün ola
bilmesi} için şübheden, töhmetten ve rezaletleri işlernekten en uzak insanlardan 
olması gerekir. Mesela kendisi uyurken, onlara gece kalkmalarını; kendisi dünyaya 
rağbet edip mal toplayarak borç, ticaret vs. ile insanlarla inatlaşırken, onlara dün
yaya karşı zahid olmalarını ve dünya malı toplamamalarını söylememelidir. In
sanlara bir şey söyleyip de kendisi dediğini yapmayan fakirierin hal dili onlara 
şöyle der "Sen kendine nasihat et, aksi halde ltibtirını zedelerler." Zaviyenin büyükleri 
bu gibi şeylerden sakınmalıdır. Şeyhleri bütün bu saydıklarunız konusunda {sa
kınmaya} en çok layık olan kişidir. Onun bir defa veya bir gün bile olsa buğdayın, 
odunun, hasadın, tohumun veya ekinin taşınmasında fakiriere yarduncı olması ge
rekir. Bununla fakirlerde bir canlılık meydana gelir. Allah, kardeşine yardun ettiği 
sürece kulun yardımında olur. (Envar, ll, 147) 

* Bazı dil bilginlerine göre fakir, az bir şeyi olana denir. Miskin ise hiçbir şeyi 
olmayandır. Bazılarına göre ise bunun tam aksidir. Hakikat ehlinin ıstilahında 
{ özel olarak verdikleri manaya göre} fakir, Allah'tan başka hiçbir şeyi olmayan, 
yalnızca O'na muhtaç olan ve ancak O'nun huzurunda rahata kavuşan kimsedir. 
Bu kişinin alameti, {kendisini dünyev'i kazanca götürebilecek} hiçbir sebebin ol
mamasıdır. (Ctimi', 203) 

* Fakir, zahidde bulunmayan {zaman zaman insanlarla} konuşmak, {diğer in
sanlardan} ayırd edilememek, {insanların hizmetine koşmak için} kendini parçala
mak, fakiriere hizmet, vecd, {insanlarla sohbet etme konusunda} utanıp sıkılmayı 
bir kenara atmak {sohbet etmekten çekinmemek}, akıllılık, riyazet, adab gibi birçok 
şeyi kapsayan güzelliklere sahib olmak; kibir, kendini beğenme, hased vb. kınanan 
vasıflardan aziide olmak ve daha sayamadığun pek çok vasıflarla donanmıştır. 
Özetle zahidde bulunan güzel vasrtların bir kısmı fakirde, fakirde bulunan güzel 
vasıfların bir kısmı da silfide vardır. (Nebhan'i, II, 353) 

,. Fakir/er, Allah'ın � huzurunda {hakkı} aranacak, Ralıman'ın arşı altında tav af 
edecek olan sadıklardır. Şeyh onlardan sorumludur. Bir an bile olsa, Allah'ın zik
rini terk etmelerinden dolayı sorumlu olurlar. (Nefehat, 101 ) 

* Fakir için yalnızca şeyhi vardır. Onu gözünün önüne koyar, oradan bakar. 
Çünkü dünya ve ahiret hareketi onda toplanmıştır. Sadık {gerçekten bağlı} olan, 
şaşılacak {halleri} görür. (Nefehtit, 131) 

* Fakir, şeyhinin kendisiyle övündüğü kimsedir. Yoksa şeyhi ile övünen kimse 
değil. (Nefe/ıat, 194) 
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•• Fakir-i sillik { sa.lik olan fakir}, elini uzatıp bir lokma ekmek isteyen dilenci gibi
dir. Ekmeği alsa pide ister, pideyi alsa yemek ister. Başkalarının kendisine ver
dikleriyle yetinmez. Allah'ı seven fakir de böyledir, {azla} yetinmez. (Nefehiit, 200) 

·• Allah'ın yoluna intisab eden fakir-i sufi {sı1fi olan fakir), ya tecrid makamında 
veya esbab {sebebler} makamında bulunur. Birincisinin manası, Allah'ın dışındaki 
her şeyden uzaklaşarak ona yönelmektir. İkincisinin manası, {bu yönelme} halinin 
devam etınesiyle rızkı için çabalayıp dünya işleri için çalışarak, kendi yolunda 
sülı1ka devam etınektir. Bu sebeble irşada varis olan kamil şeyhin terbiyesi altın
daki bu taifenin yolunda, seyr ü sülı1kun bir araya getirdiği fakir sı1filer ikiye ayrı
lırlar. Bu kamil şeyhin terbiyesi altına giren müridin tüm müşahede ve halleri an
cak şeyhinin aynası ve vasıtasıyla olur. Şu sözlerinin manası budur: "Fena üç kısım
dır. Birincisi şeyh te, ikincisi Hakikat-i Mulıamnıediye'de, üçüncüsü de Allah'tadır �." Sa
like Hakikat-i Muhammediye'den herhangi biri açıldığında şeyhiyle arasındaki va
sıta asla kopmaz. Muvaffak ve said {mutlu} mürid, hiçbir hal ve makamda şeyhin
den gafil olmaz. (Nefehiit, 225) 

* Fakirierin nazarları, halkın nazariarının üstünde olan Allah'adır. Cezbe ha
linde halkın aklen kabul ve idrak ederneyeceği bazı şeyler yaparlar. Bu da onlara 
zarar verir ve halkın onları reddetınelerine sebeb olur. (Nefelıiit, 231) 

fakr-gına ( ._si- - .}i ) {fakr-ı zat; gına mine'l-ibad; gına-yı halk; kani'} 

* Buradafakrdan maksad, maddeye ihtiyaç duyınamaktır. (Şehide, 41) 

* Fakr, şeref elbisesi, peygamberlerin giysisi, salihlerin örtüsü, muttakllerin tacı, 
müminlerin süsü, ariflerin ganimeti, müridierin uyarıcısı, itaatkarların kalesi, gü
nahkarların zindanı, kötülükleri reddeden, iyilikleri büyüten, dereceleri yükselten, 
gayelere ulaştıran, Cebbar {olan Allah'ıni rızası, onun dostluğuna ehil olan ebrar 
{iyi kullar} için bir keramettir. Fakr, salihlerin şiarı ve muttakilerin adetidir. (Lunıa ', 
74) 

* Fakr ve gına iki haldir. Kulun onlara tabi olmaması gerekir. Aksine kula gere
ken onları geçmek ve orada kalmamaktır. Bu, hakikat ve marifet ehline göredir. 
Hakikatİn hükümleri {yollarda karşılaşılan hallerde değil} sonuçlardadır {amaç 
yollarda meşgul olmak değil, hakikate ulaşmaktır}. 

Bir başka sınıf, bunu söyleyenin fakr ve gınayı eşit tuttuğunu sanarak şöyle 
söylemiştir. "Fakr ve gınii arasında {sadece) lıiil olmaları bakınızndan fark yoktur." 
(Luma ', 521)  

* Ebı1 Muhammed Ceriri şöyle söylemiştir: "Fakr, mevcudu yitirnıedikçe miidumu 
{olmayanı) istenıenıendir." Bunun manası şudur: Rızkı ancak farzları eda etmekten 
aciz kalacağından korktuğunda istemendir. 

İbn Cella da "Kendileri zaruret içerisinde bulunsalar bile onları kendilerine ter-
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clh ederler." [Haşr 59/9] ayetine göre şöyle söylemiştir: "Fakr, senin olmamasıdır. 
Varsa da o senin değildir." 

Muhammed b.  Ruveym b. Muhammed ise şöyle söylemiştir: "Fakr, her mevcu
dun yokluğu, her mefkudun { olmayanıni terk edilmesidir." 

Kinani şöyle söylemiştir. "Allah'a muhtaç olmak sağlamlaştığı zaman, Allah ile 
gına da sağlamlaşır; çünkü bunlar biri olmadan diğeri de olmayan iki haldir." 

{Ebu Hüseyin} Nur! şöyle demiştir: "Faklrin sıfatı yokluk halinde sükun; varlık 
halinde ise sarf ve {başkasını terelli etmek demek olan} isardır." (Ta'arruf, 66) 

* Fakr evliyanın şiarı, asfiyanın süsü ve Hakk'ın � mutlakller ve peygamberler 
için terelli ve ihtiyarıdır. Faklrler, Allah'ın � kulları arasındaki saflık ve mahlukatı 
arasındaki sırlarıdırlar. Onlar sayesinde mahlukatını korur, onların bereketiyle 
mahlllkata rızık verir. Sabreden fakirler kıyamet gününde Allah'ın meclisinde ola
caklardır. (Kuşeyri, 133) 

* Şibli demiştir ki: "Fakrın en zayıf alameti, dünya bütünüyle bir kişinin olsa 
bile, onu bir günde infak etmesidir. Sonradan bir günlük yiyeceğini olsun elinde 
tutmadığı aklına gelir {ve buna üzülür} ise, fakr konusunda sadakat göstermiş ol
maz." 

Üstad Ebu Ali Dekkak'ın şöyle söylediğini duymuştum: "Hangisi olursa olsun, 
fakr ve gına hakkında konuşmak iyidir. Ama bana göre daha iyisi, birine yeline
ceği kadarının verilmesi ve {bu durumun} sürekli olarak muhafaza edilmesidir 
{her zaman için yelinilecek kadar rızkın elde bulunması iyidir] ." (Kuşeyri, 134) 

* Fakrın bir haklkati, bir de şekli vardır. Şekli mecbfui iflas, hakikati ise ihtiyar! 
{isteyerek} ikbaldir. Şekli gören isme 'itimad eder. Muradına eremezse hakikatten 
uzaklaşır. Haklkate ulaşan mahlukattan yüz çevirir ve küll'i bekayı görmek için 
külli fenaya koşar: "Şeklinden başka bir şeıJ bilmeıJen, isminden başka bir duymaz ."  
(Hücvrri, 26) 

* Gına, Hakk'a layık olan bir isimdir. Bu isim mahlukatın hakkı değildir. Fakr 
ise mahlukata layık bir isimdir, Hakk için {kullanılması} caiz değildir. Mecazi ola
rak zengin dedikleri kimse hakikatteki zengin gibi olamaz. Bunun en açık delili 
şudur: Bizim zenginliğimiz sebebierin varlığı iledir. Biz sebebler izin verirse 
sebeblenmiş oluruz. Hakk Teala Sebebler Sebebi'dir. Zenginliğinin sebebi yoktur. 
O halde, bu sıfata birinin ortak olabilmesi imkansızdır . . .  

. . . Gınii-yı insan {insanın zenginliği} ya bir maişete ulaşma ya bir sevincin varlığı 
ya bir afetten kurtuluş ya da bir müşahede ile rahata ermektir. Bütün bunlar son
radan olan, değişken şeylerdir. Taleb ve hasretin temeli, acz ve zillet yeridir. 
(Hücviri, 28) 

* Yahya b. Muaz Razirh şöyle diyor: "Fakrın allimeti, faknn zevalinden korknıaktır." 
(Hücviri, 32) 



fakr-gına 229 

* Hil'at {elbise}, yakınlık alametidir. Seven hil'atı terk eder. Çünkü hil'atta 
{dolayısıyla yakınlıkta} ayrılık alameti vardır {bir şeye, ancak o şeyden ayrı olan 
yaklaşır}. Adernde {yoklukta} kalması vücudu {varlığı} beklediği içindir. Buldu
ğunda, o başkası olur ve onunla rahat edemez, onu bırakmasını söyler. Şeyhler 
şeyhi Ebu'I-Kasım Cüneyd b. Muhammed'in "Fakr, kalbi şekillerden boşaltmaktır'' 
sözünün manası budur. Şekil var olduğu halde, kalbi şekillerle uğraşmaktan kur
tarmaya çalışırken, o {şekli} atmaktan başka çare nedir ki? (Hücviri, 35) 

* Bir topluluğa göre fakr, safvetten daha kamildir. Bir başka topluluğa göre ise 
safvet fakrdan daha kamildir. Fakrın safvetten üstün olduğunu söyleyenler şöyle 
derler: "Fakr, külll fena ve esrarın kesintiye ıığramasıdır. Safvet bir makamdır. (Ama} fena 
meydana gelince bütün makamlar yok olur." 

Safvetin fakrdan üstün olduğunu söyleyenler ise şöyle derler: "Fakr, isim kabUl 
eden ve mevcud olan bir şeydir. Safvet ise, bütün mevcudattan safadır {arınmış 
olmaktır} .  Safa ile fena aynı şeydir. Fakr, gınanın aynısıdır. Fakr, makamların, 
safvet ise kemalin isimlerindendir." (Hücviii, 72) 

•• Ebu'I-Hasan b. Şem'fin bekayla ilgili bir keşf halindeyken fakn safvetten üs
tün tutardı. Aynı şekilde fenayla ilgili bir keşf halindeyken de safveti fakrdan üs
tün tutardı. Mana ehli o vakit ona niçin öyle söylediğini sorduklarında o, şöyle 
cevab verirdi: "Tablatın fena ve inkılabda ( değişikliktel tam bir meşrebi vardır. Aynı şe
kilde beka ve ulviyette de. Ben, bekayı bekada, fenayı da fenada görmekten kendimi fani kıl
mak için fenayla ilgili bir haldeyken safveti fakrdan; bekayla ilgili bir haldeyken de fakrı 
safvetten üstün tutarım. Bunu yaparını ki, tabiatını fena ve bekadan geçsin. (Çünkü fakr, 
fenanın, safvet de bekanın ismidir.}" 

Bu söz ibare olarak güzel bir sözdür. Ancak fena, beka için değil, fena için olur. 
Kendinden geçen her baki fani, kendinde olan her fani de bakidir. Fena, kişinin 
fenanın da fani olduğunu söyleyebilmesi için, kendisinde asla mübalağa bulunma
yan bir isimdir. Çünkü mübalağa, bu mananın varlığının izini {bile} nefyetme {ma
nasında} olur. Mübalağanın fenada olması mümkündür. Çoğu kez de izi kalır. 
Üstelik bundan sonra fena olmaz. Fena meydana geldiğinde, fenanın fenası bir iba
rede manası olmayan irabtan başka bir şey kalmaz. (Hücviri, 72-73) 

•• Allah Teala buyurmuştur ki: "Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız!" [Fatır, 
35/15] Fakr, mülkü görmekten arınmaya verilen isimdir. 

Üç derecesi vardır. Birinci derecesi zahidlerin fakrı olup, isteyerek ya da iste
meyerek dünyadan el çekmek, dili dünya hakkında lehte veya aleyhte konuşmak
tan alıkoymak, {dünya malını} arama ya da terk etme itibariyle ondan selamete 
ermektir. İşte bu, şerefi üzerinde konuşulan fakrdır. 

Fakrın ikinci derecesi, daha fazlasını düşünerek {ilahi} armağana yönelmektir. 
Bu da kişiyi arnelleri görmekten kurtarır, halleri görmeye son verir, {ulaştığı ya da 
ulaşacağı} makamları düşünme kirinden arındırır. 
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Üçüncü derecesi ise, ihtiyacın sıhhati ve vahdaniyyet yolundaki tecrid çölünde 
kalmış olan kişide vak'i olan fakrdır. İşte bu, sufilerin fakrıdır. (Menazil, 26) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Biz seni fakir bulup zenginleştimıedik mi?" [Duha, 
93/8] Gına, tam mülkiyete verilen isimdir. 

Bunun da üç derecesi vardır. Birinci derecesi kalbin gınası olup, kalbin 
sebebden ve hikmetleri sormaktan salim olması ve düşmanlıktan kurtulmasıdır. 

İkinci derecesi nefsin gması olup, bu da nefsin {kendisi için} istenen şeye İsti
karnet bulması, gazab edilen şeylerden salim olması ve her türlü riyadan beri ol
masıdır. 

Üçüncü derecesi ise Hakk'la gınadır. Bunun da üç mertebesi vardır: Birincisi 
"iyyake" { ifadesinin gereği olarak yalnızca O'nun} zikrini müşahede etmek, ikincisi 
yalnızca O'nun yüceliğini mütalaa etmek, üçüncüsü yalnızca O'nun zikrini müşa
hede etmenin mevcudiyetine muvaffak olmaktır {O'nu bulmaktır}. (Menazil, 27) 

* Fakr, muhtaç olunan şeyden yoksun olmaktan ibarettir. ihtiyacı olmayan şey
den yoksun olmaya fakr denmez. Muhtaç olunan şey varsa ve sahib olma imkanı 
da bulunuyorsa, o muhtaç fakir sayılmaz. Bunu anladığında, Allah � dışındaki her 
var olanın fakir olduğundan şübhe etmezsin. Çünkü o, ikinci halde varlığının de
vamına muhtaçtır. Varlığının devamı Allah'ın varlığını ihsan etmesine bağlıdır. 
Varlık aleminde bulunanın varlığı, başka birisinin varlığına bağlı değilse O, mutlak 
zengindir. Bu şekilde var olan, yalnızca Bir olarak tasavvur edilebilir. Varlık ale
minde yalnızca bir tek zengin vardır. Onu dışındaki her şey varlığının devamı için 
onun yardımına muhtaçtır. (İhya', IV, 235) 

•• " . . .  Fakrın hakikati senin gibi olan birine {yaratılmışlara} muhtaç olmamandır. 
(Gınanın hakikati de senin gibi olan birinden müstağni olmandır {yaratılmışlara 
muhtaç olmaktan kurtulmaktır} .  Tasavvuf dedikodu değil, açlığı, hoşlanılan ve 
sevilen şeylerden uzak durmayı öğrenmektir. Fakirin başlangıcı ilimledir, daha 
sonra rıfk gelir. İlim onu vahşete düşürür, rıfk ise ünse götürür.)" (Fütllh, 158-159) 

•• Fakr, tasavvuftan ayrıdır. Aksine fakrın sonu tasavvufun başıdır. Zühd de 
fakrdan ayrıdır. Onlara göre fakr, yoksulluk ve yokluk değildir. Bilakis övülen fakr 
Allah'a güvenmek ve onun taksimine razı olmaktır. (Adabı, 7) 

* Fakrın, rıza ile birlikte ise gınadan daha üstün olduğıında ittifak edilmiştir. Bu 
sebeble Peygamber $, fakrı tercıh etmiş ve Cebrail de :il!� ona işaret etmiştir. 
(Adabı, ll)  

•• . . .  Fakr; m ülke sahib olmamak ve kalbinden elinde bulunmayan şeyleri {bunla
rın sevgisini} silmektir . . .  (Adiibı, 20) 

•• Şibli'ye fakrın hakikatinin ne olduğu sorulduğunda, "Hakk'ın dışında hiçbir 

şeyle yetinmemektir" diye cevablamıştır. ( 'Avarif, 37) 
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* Fakr tasavvufun esasıdır. Tasavvufun var olması için fakrın gerekli olduğu 
manasında değil, tasavvufi rütbelere ulaşmanın yolunun fakr olduğu manasında, 
tasavvuf fakra dayanır. ('Avfırif, 39) 

* Sfıfilerden birine fakrın ne olduğu sorulunca şöyle cevab vermiştir. "İhtiyaç 
duyduğunda kalbe vakıf olmak ve Rabb'den başka her şeyi kalbten silmek." 
(' Avarif, 97) 

* İbn Cella şöyle demiştir: "Fakr, senin olmaması, senin olduğunda da başka
sını tercih edene kadar yine senin olmamasıdır." ('Avarif, 288) 

••Yahya b. Muaz {Razi) de şöyle demiştir: "Fakrın hakikati yalnızca Allah'a ihti
yaç duymaktır. Bunun şekli de bütün sebebierin yok olmasıdır." (' Avarif, 289) 

* {Sözlükte zenginlik demek olan) gına, kanaattir, mevcfıdla yetinmektir. Nef
sin gınasından başka gına, Allah'ın gına-yı nefs verdiği kimseden başka gına sahibi 
yoktur. Gına, sandığın gibi, Rabb'inden fazla istemenle meydana gelen mal çok
luğu değildir. Bu gınaya {gerçekte) fakr hakimdir. İnsan zat olarak {gerçekte} fa
kirdir. Çünkü o mümkün {varlıktır} .  İnsan arızi olarak zengindir. Çünkü o görü
nüşte zengindir. Bu ise -Hakk'ın maksadı olsa bile- ona nisbetle arızi bir durum
dur. (Füti'lhiit, IV, 309) 

* Gınfı, tam ve kamil mülkiyettir. Mutlak olarak zengin olan Allah'tır. Çünkü 
her şeyin zatı O'nundur. Kullardan gına sahibi {gınfı nıine'l-ibfıd) olanlar, O'nun 
dışındaki her şeyden Hakk ile müstağnidirler. Çünkü O'nun vücudunu {varlığını} 
elde ettiğinde, her şeyi elde etıniş olur. Bilakis hiçbir şeyi var ve te'sirli olarak gör
mez. Istenileni elde eder ve sevileni görmekle müjdelenir. (Kaşani, 167; Cami', 91) 

* Gıntı, tam ve kamil bir mülkiyettir. Ilk inceliği kişinin sebeblerden salim kal
ması, hükme boyun eğerek ve hakimiyetten kurtularak gına sahibi olmasıdır. 
Ikinci inceliği kişinin, arzu edilene doğru istikameti düzeltıne ve hazlardan kur
tulma yoluyla gınasıdır. Üçüncü inceliği ise Hakk'la gına sahibi olmaktır. (Ravza, 

486) 

* Şeriatte fakr ile mala ihtiyaç duymak kasd edilir. Mahlfıkun Halık'a ihtiyaç 
duyması da kasd edilir. (Furkiin, 43) 

* Fakr mülkierin görülmesinden arınmaktır. Bunun da basamakları vardır. İlk 
olarak, önce elini sonra da dilini dünyadan silkmektir. İkincisi {yaratılmazdan) ön
ceki haline dönmektir. Bu, arnelin görülmesinden kurtarır, halini müşahede {ta
savvufta yaşadığı halleri görmek} ve makamını mütalaa etınekten {tasavvufta 
ulaştığı makamlardan haberdar olup bunlardan söz etınekten) alıkoyar. Üçüncüsü, 
ihtiyacın sağlamlaşması, vicdani engelleme gücünün gelişmesi ve kişinin tecrid 
{mahrfımiyet) sınırında hapsolmasıdır {fakrın son noktası, mahrfımiyet ve kulluk 
duygusunun benliğe yerleşmesidir) .  (Ravza, 486) 
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* Fakr, hem dünyada hem ahirette, Allah'la beraber O'ndan başka hiç kimseyi 
görmemektir. (Cami', 54) 

* Fakr üçe ayrılır: Birincisi avarom {sıradan insanların} fakrı; mevcudu elden çı
karmadan madumu {olmayanı} istememektir. Ikincisi havassın {aydınların} fakrı; 
yoklukta sükut etmektir. Üçüncüsü ahassın {seçkinlerin} fakrı; varken sarf etmek 
ve başkasını tercih etmektir. (Cami', 61) 

* Allah'ı kasd {ve murad} etmeye giden yollar dört tanedir. Bunların hepsine 
sahib olan muhakkik sıddiklerden, üçüne sahib olan mukarreb evliyadan, ikisine 
sahib olan yakin sahibi şahidlerden, birine sahib olan ise Allah'ın salih kullarından 
olur. İlki zikirdir; yaygısı {göstergesi} salih arrıel, meyvesi ise nurdur. İkincisi te
fekkürdür, yaygısı sabır, meyvesi ise ilirndir. Üçüncüsü fakrdır; yaygısı şükür, 
meyvesi ise şükrün artmasıdır. Dördüncüsü hubbdur {sevgidir}; yaygısı dünyaya 
ve dünya ehline buğz etmek, meyvesi ise Sevgili'ye kavuşmaktır. (Cami', 61, 171) 

* ... Gına sahibi kullar, Hakk dışında her şeyden O'nunla müstağni olurlar. Zira 
onun varlığını elde ettiğinde her şeyi elde etmiş olur. Bilakis hiçbir şeyi mevcud ve 
te'sirli olarak görmez. istenileni elde eder ve sevileni müşahede ederek gizlenir. 
(Cami', 91) 

* Fakr, şeref elbisesi, peygamberlerin giysisi, salilllerin örtüsüdür . . .  Abdullah b. 
Mübarek'" şöyle demiştir: "Fakirlik içerisinde zenginlik göstermek fakirlikten daha güzel
dir." 

Ebu Hafs ise şöyle der: "Kulu Mevla'sına götüren en iyi vasıta, bütün halle
rinde ona ihtiyacının devam etmesi, bütün fiilierinde Sünnet'e bağlı kalması ve 
rızkını helal yoldan aramasıdır." 

Şibllrh de fakrın hakikatini şöyle açıklamıştır: "Fakr, Allah 'tan başka hiçbir şeı;le 
yetinmemektir." 

{Hasan} Musfihirh bu konuda şöyle söylemiştir: "Fakrı, nimetler zenginleştir
mez, zorluklar değiştirmez." 

Ebu Hüseyin Nurirtı fakrı, "Fakrm sıfatı yoklukta sükfin, varlıkta ise başkasını 
tercih etmektir." şeklinde açıklamış ve şöyle demiştir: "Eski püskü giysiler, incinin 
üzerindeki örtüdür. Ancak bugün bunlar leşin üzerindeki çöpe dönmüşlerdir." 

Sehl b. Abdullahrhda "Sadık fakir, istemez, verileni de geri çevirmez, elindekini 
de saklamaz" demiştir. 

Ebu Abdullah b. Haf'ıfrıı "Üç gün aç kalan ve üç günden sonra çıkıp bir şeyler 
isteyen fakir hakkında ne dersin?" şeklindeki soruya "Bulursanız yeyin ve sükut 
edin. Bu kapıdan içeri bir fakir girerse hepinizi küçük düşürür." 

Bişr-i Hafirh şöyle demiştir: "En üstün makam kabre varıncaya dek fakra sab
retmeye istinad etmektir." 
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Ebu Abdullah Kureşi ise şöyle demiştir: "Fakrın fayda ve semereleri açlık ve 
çıplaklıktan elem duyma halinin varlığı, bunlardan lezzet duyma, bu duyguların 
artması ve bu konularda yarışmak {ve bu yarışta üstün gelmeye çalışmaktır} ." 

Üstad Ebu'I-Kasım Ciineyd şöyle demiştir: "Ey fakirler topluluğu! Siz Allah'ı 
tanıyorsunuz ve onun için ikramda bulunuyorsunuz. Şu halde yalnız kaldığınızda 
Allah ile birlikte nasıl olduğunuza bakın." (Nebhani, I, 307) 

* Fakrm hakikati, batının hakikatinde değil, tarikatın zahirindedir. Ziihir, dün
yevi maksaHara karşı ziihid davrananların fakrı; biitın ise Allah'tan başka her şey
den sı yrılarak yalnızca uhrevi maksatlada uğraşanların fakrıdır. 

Tedkik {Bir incelik}: Zenginlik ve fakirlik birbirlerine karşı övündüler. Zengin
lik, "Ben Kebir olan Rabb'in vasfıyım, sen nesin ey hakir?" dedi. Bunun üzerine fa
kir lik, "Eğer benim vasfım olmasaydı, senin vasfın ortaya çıkamazdı, benim teva
zuum olmasaydı, senin kadrin yücelmezdi. Benim vasfım ubudiyyeti yaymanın 
alametidir. Senin vasfın ise rubı1biyyetle çatışmadır. Çatışanın beli kırılır, çatışma
dan uzak kalan kurtulur" diye cevab verdi. 

Talıkzk: Fakirin hali uyanık olmayan kişiye karışık geldi. Bu yüzden, "Fakır Jakih 
değildir {anlanıaz}" dedi. Oysa r harfinin {gerçekte} h olduğunu bilemedi. (Kaviinin, 
28) 

* Fakr-ı ziit mıknatısının hususiyeti ihsan ve bağışları cezbedici olmasıdır. Ki
min fakirlik vasfı çok olursa, nasibi o kadar bol ve büyük olur. 

Tedklk: Fakirierin istemekle tanınmaları, onların istemesinin sonucunu alan, ih
tiyaç ve istekleri karşılanan kişinin bildiği şimdi {var olan}, daha sonra {da var ola
cak olan} bir husı1siyetleridir. 

Tahkik: Rabb'in � mutlak zenginliğe sahib olmakla vasıflanması. O, gerçek fa
kirliği bize emretmiştir. Bu vasıfla lütuflar meydana gelir. Çünkü fakire cömertlik 
etmek ve gönlü kırık m iskine yardımcı olmak zenginin merhametindendir. 
(Kaviinin, 30) 

faraklili ( � J\J ) * Farakllti, "Faraklit'e mensub" demektir. Fa, elif, kesreli ra, 

ya, ta ve elif-i meksure ile {yazılır} .  İbranice bir kelime olup, manası hak ve batılı 
ayıran kimsedir. Bundan murad nübüvvetin batını olan velayetin mazharı 
kasedilir . . .  

Faraklit'ten murad, son peygamber Hz. Muhammed'dir �- Onun doğuşuyla 
hakikatierin keşfini ve velayette nübüvvetin kemal mertebeleri sona ermiştir. 
(Heyakil, 104) 

fariza ( �} ) {b k. farz-sünnet} 
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fark ( J} ) {bk. cem'-fark} 

fark beyne'I-kemal ve' ş-şeref ( J J.!.l iJ J\�ll �� J} ) * Kemal, şeref, noksanlık 

ve cimrilik arasında fark şöyledir. Kemal, insanda ilahi cern'iyetin ve yaratılış ha
klkatlerinin meydana gelmesinden ibarettir. İlahi isimler ve yaratılış hakikatlerinin 
daha çok bulunduğu, bunlarla zuhılru daha eksiksiz olan, tüm esrnil ve sıfatlarıyla 
ilahi cern'iyet kendisinde daha çok bulunan herkes en mükemmel olur. Bunlar 
kendisinde az bulunan herkes eksiktir ve ilahi halifelik rnertebesinden uzaktır. 

Şeref ise, nesneyle onu 'icad eden arasındaki vasıtaları kaldırmak yahut azalt
maktan ibarettir. Hakk ile halk arasındaki vasıtalar ne kadar az ve Vacib olanın 
{Allah'ın} hükümleri, mümkün olanın {yaratılmışların} hükümlerine ne kadar üs
tün gelirse, {o} şey kadar şerefli olur. Şey ile Hakk Teala arasındaki vasıtalar ne ka
dar çok olursa, şey o kadar değersiz olur. Buna göre İlk Akıl ve rnukarreb melekler 
karnil insandan daha şereflidirler, {ama} bu insan da onlardan daha karnildir. 
(Kaşani, 137; Ciimi', 92) 

fark beyne'l-mütehakkık ve'l-mütehallik (Jl,;d,IJ J��dl �� J}) 

* Mütehakkzk ve mütehallik arasındaki fark şöyledir: Mütehallik, ahlaki faziletleri ve 
övülen sıfatları çalışarak, zorlanarak ve gayret sarf ederek kazanan, reziliikierden 
ve yerilen işlerden kaçınan kimsedir. Böyle olduğu için de onda ilahi isiınierin 
eserleri bulunur. 

Mütehakkık ise, Alliih'ın, isim ve sıfatıarına mazhar kıldığı, kendisinde tecelll 
ettiği ve bu suretle {tecelllden önceki} ahlak ve sıfatlarının izlerini sildiği kimsedir. 
(Kaşanl, 137; Ciimz', 92) 

{Ayrıca b k ahlak} 

fark-ı cem'( ��� J} ) * Fark-ı cem', Viihid'in {Bir'in}, ahadiyyet zatının husılsi

yetlerinin zuhılr ettiği rnertebelerde zuhılr ederek çoğalmasıdır. Bu husılsiyetler, 
hak'ikatte ancak Vahid zuhılr ettiğinde tahakkuk eden saf itibarlardan ibarettir. 
(Kaşani, 136; Ciimi', 92) 

fark-ı evvel ( Jji J} ) {makam-ı ehli'l-hicab} * Fark-ı evvel {ilk fark), halk ile 

Hakk'tan perdelenrnek {Hakk'tan uzaklaşıp yaratılanları algılamak}, halk ile ilgili 
{yaratılrnışlara ait} alarnetlerin kendi halleri içinde bill olmasıdır {kalması, görül
rnesidir}. (Kaşani, 136; Ciimi', 92) 

* Fark-ı evvel {ilk fark} makamı, ehl-i hiciibın {hicab ehlinin, yani Hakk'tan ve 
hakikatlerden perdelenenlerin} makamıdır. Onlar müsebbeb {sebeb olarak göste
rilen şey} olmadan sebebler vasıtasıyla orada olamazlar. Onlar Yaratıcı'ya yaratıl
mışlar vasıtasıyla istidHH edebilirler. 
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Şeyh Mahmud Ebu Şammat şöyle demiştir: "Bu {makam) ağyar makamıdır. 
Onlar kendilerini ya da başkalarını müşahede ederek bu makamda bulunmazlar. 
Onların o makamda olmaları, bizzat o makamda kalmış olmaları sebebiyledir." 
(Rihle, 211)  

fark-ı sani ( i_;\j J} _,i ıJ\j J} ) * Fark-ı san i {ikinci fark), halkın {yaratılmışla-- . 
rm} Hakk'la kaim olduklarını müşahede etmek, birini gördüğünde diğerinden 
perdelenmeksizin, kesrette vahdeti {çoklukta birliği), vahdette de kesreti görmektir 
{her ikisini de bir arada görmektir) .  (Kaşani, 136; Cami', 92) 

fark-ı vasf ( � Jll J} ) * Fark-ı vasf, Ahadiyyet Zatı'nın, sıfatlarıyla 

vahidiyyet hazretinde zuhur etmesidir. (Kaşan1, 136; Cami', 92) 

farz-sünnet ( :ı� ... - J'} ) * Sünnet, dünyayı terk etmek, fariza ise Mevla ile 

sohbet etmektir. Çünkü sünnet bütünüyle dünyayı terk etmeğe delalet eder. Ki tab 
{farz} da bütünüyle Mevla ile sohbete delalet eder. Sünneti ve far!zayı öğrenen 
kemale ermiştir. (Şatahdt, 179) 

* Sünnet, tarlkin {yolun) isimlerinden biridir. En düzgün yola "sünnet" denir. 
Bu yola "tarik" "tarzkat", "siinen", "sünnet", "hiiccet" de denir. Sünnet ve tarlkin 
fazlletlerinden biri bu yola sahib olanların, dünyalığın her şubesinde az bir paya 
sahib olmaları, her şeyin en azına kanaat etmeleri ve her şeyde Allah için tevazu 
içinde olmalarıdır. (Küt, II, 138) 

* Tevhid, helali istemek, gerekli olan ilmi öğrenmek, arnelde ihlas ve arnele 
karşı bedel {aramayı} terketmekfarzdır. (Feth, 93) 

* İlim bir far'iza ve bir fazzlettir. Fariza {olan ilim), dillinin vazifelerini yerine 
getirmek için insanın bilmesi gereken şeydir. Fazilet {olan ilim} ise, Kitab ve Sün
net' e muvafık {uygun) olarak ihtiyaç duyduğu miktarın fazlasında kendisine fazi
let kazandıran şeydir. ( 'Aviirif, 23) 

* Feraiz, Allah'ın kullarına yapılmasını yahut sakınılmasını emrettiği hususlar
dır. Bunları yerine getirmeyen günahkar olur. Bunlar iki kısımdır: Farz-ı ayn; 
başkasının yapmasıyla kişiden sakıt olmayan {düşmeyen) farzdır. Farz-ı kifaye; 
başkasının yapmasıyla sakıt olan farzdır. (FütUhiit, II, 165) 

* . . .  Mürid-i sadıkın {sadık müridin) alametlerinden biri de bizim ıstılahımız
daki sünnet ve farzları yerine getirmesidir. Sünnet, dünyayı terk etmek, farz ise 
Allah'ı zikr etmeye devam etmektir . . .  (Envar, I, 138) 

farz-ı batın ( .;ık� J') ) * Hakk'ı bilirsen, O'nu ikrar edersin. Hakk sana Allah 

rızası için zahir farzlada birlikte batın bir farz olduğunu gösterir. Bu ise sırların 
{içlerin, iç dünyalarıni düzeltilmesi, iradenin istikamet bulması, niyetin doğru ol-
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ması, düşüncenin murakabe {kontrol) edilmesi, kalbin Allah'ın hoşlanmadığı her 
şeyden temizlenmesi ve Allah'ın yasakladığını işleyerek kalb ve organları {tutum 
ve davranışları) kirleten tüm şeylerden pişman olunmasıdır. (Adabı, 59) 

fasl ( J..ı=i ) * Fasl, sevgiliden umulan şeyi elden kaçırmak demektir. (Lııma', 

433) 

* Fasl, sevgilinden umduğunu elinden kaçırman demektir. Bu bize göre ittihad 
halinden {O'nunla birliğe erdikten) sonra bu halden ayrılmandır. (Istılah, 534) 

* {SUf1) topluluğuna göre Jasl, sevgiliden umduğunu elinden kaçırmandır. Bize 
göre fasl, sevgili senin gözün, kulağın iken ondan ayrılmandır. Eğer ayrılma bun
dan {Sevgili'nin senin gözün ve kulağın gibi olmasından) önce olmuş ise sözü edi
len fasla girmez. Burada murad edilen, vuslattan {kavuşmadan) sonraki ayrılıktır. 
Bu {kavuşma) zevktir {tatmadır). Bu tatmadan önce kula rednın hak olduğu hatırı 
gelir {yani bu hale recanın öncelik edeceği hissedilir) ve {bu red hali), bu halin 
aniden doğması için yerini bu oluşa bırakmak üzere muvfıfakat eder. 

Yine bu {reca), bu konuda tasnif edilmiş fasHar gibi olur. Bu reddan daha yük
seği yoktur. Sonra bu mertebeden ulv1 ve süfll alemiere isim, sıfat ve vasıflarla ta
hakkuk edecek {bir hill) iner. Bu işlerden, elinden kaçırmış olduğun her şey bu 
milnildaki fasldır. Ancak fasl ve vaslın şartı, her ne kadar irade yoluyla gelse de, 
mehabbet {sevgi) makamından olmasıdır. Mehabbet de, her ne kadar iradenin ay
nısı ise de o, iradeye {duyulan) şehvetin {istek) hususl: alakası gibi hususl: bir ala
kadır. Azirn de aynı şekilde iriide konusunda husus! bir haldir. Hernın {hirnmet, 
düşünce), niyet ve kasdın her biri iradenin halleridir. (FütUhılt, II, 470) 

fass ( � ) * Fass ve fıss diye iki türlü okunmuştur. Fass diye okunınası daha 

doğrudur. (Bııstiin, 40) 

* Fass kelimesi bu kitabda {Fusus) dört manada kullanılmıştır. Birincisi; fass 
"kelime" demektir. {Fusus sahibi) bunu şöyle ifade etmiştir. "Her lıikmetin Jassı ona 
nisbet edilen kelimedir." Fass kelimesi mübteda {özne}, kelime lafzı da haberdir {yük
lem). "Yüzüğün kaşı nasıl yüzüğün bir parçası ise, alem de onun varlığıyla tamamlanmış
tır." Bu manaya göre peygamberlerin rUhları yüzüğün kaşı, varlıkları da kaşa göre 
yüzük durumundadır. 

Ikincisi; fass, "kalb" manasma gelir. Buna da Jass kelimesini mübteda, "fi 
kelimetin" sözünü de haber yaparak, "ilhiimlı hikmetin Jassı, ondan sonra da sayılan di
ğer Jasslar" sözüyle buna işaret etmiştir. Bundan sonra fassı mübteda yaparak, "fi 
kelimetin" ifadesini de perdeteyerek {yani haberin önüne edat getirerek) haberi ör
tülü bir hale getirmeyi muriid etti. Bu durumda, peygamberlerin kalbieri yüzüğün 
kaşı; rUhları da kaşa göre yüzük durumundadır. 

Üçüncüsü; fass "hikmet", yani "rühlarına nakşedilmiş i/imler" demektir. Onların 
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kalbieri hakkında istersen onun dediği gibi "konuşan kalbiere hikmetler indiren" de 
diyebilirsin. Buna göre onların ilimleri yüzüğün kaşı; rUhları da kaşa göre yüzük 
durumundadır. Buna şu sözle işaret edilmiştir: "Ondan şiihid olduğum her şeıjde bize 
emanet edilen bir iliihi hikmet vardır." Fusfıs kitabı, fassı "hikmet" manasında kullan
ınakla beraber hikmetlerin sayısı hakkında hiçbir şey söylememiştir. 

Dördüncüsü; fass hikmetin özüdür. Bunu da şöyle izah etmiştir. "Miilik'in ku
lıına verdiği ilk şeıJ iliihi hilemetin özüdür . . .  " O zaman öz yüzüğün kaşı; hikmet de 
kaşa göre yüzük durumundadır. Bu dört mana ile vücudun {varlığın} tüm merte
helerindeki devrini bildirmek şeklindeki benzetmedeki maksada ulaşılmış oldu. 
(Sofyavi, ll )  

fass-ı hatem ( (1;1.-1 :r:! ) * "Arifin veya insan-ı kamilin kalbi, yüzüğe göre yü

zük kaşının halkası durumundadır." Yüzüğün kaşı mahallinde "Hiçbir fazlalık 
yoktur." O mahal "bilakis" {yüzüğün} kaşı "kadardır." "Yuvarlaklığı kaşa göre 
yuvarlak, dörtgen, altıgen, sekizgen veya kaşın şekli ne ise öyle olur." 

İnsan-ı kamilin, "başka bir şeye değir' yüzüğün halkasına benzetilmesi, 
vücôdun {varlığın} devri oluşuna, yani Allah'tan başlayıp yine ona 
dönüşüne işaret eder. Kalbin yüzük kaşımn halkasına benzetilmesi de, 
ilahi tecellilerin mahalli oluşu sebebiyle insandan maksadın kalb olduğuna 
işaret eder. Şu halde kalbde meydana gelen tecelliler yüzüğün kaşına 
yapılmış olan nakışlar gibidir. Buna göre yüzükten kasd edilenin yüzüğün 
kaşı olduğu gibi, insandan kasd edilen manamn da kalb olduğu böylece 
anlaşılmıştır. (Sofyavi, 210) 

fass-ı hikmet-i fütuhiyye ( :i;:.. _,.i �S:::o- :.ai ) * "Fass-ı hikmet-i Jiitilhiyıje", yani 

fetihlerle ilgili ilimler, "Siilihi kelimeıJe", yani bu Peygamber'in � ruhuna emanet 
edilmiştir. Fetih, bir şeyin kendisinden meydana gelmesi, beklenmeyen şeyden 
meydana gelmesidir. Hz. Salih'in � devesi gibi. Dağdan devenin çıkması 
beklenmiyordu, fakat dağ yarıldı ve bir mucize olarak oradan deve çıktı. Hz. Salih 
�ı, Fettah isminin mazharı olduğundan, dağ onun için açıldı ve oradan deve çıktı 
(Sofyavi, 199) 

fass-ı hikmet-i kalbiyye ( :i;:li :i4S:::o- :.ai ) * "Fass-ı hikmet-i kalbiyye", yani 

Hakk'ın, suretierde {yaptığı} değişikliklerle ilgili ilimler, "Şıı 'aybi kelinıeıjf'', yani bu 
{Şu'ayb} Peygamber'in �� rUhuna emanet edilmiştir. "Bil ki kalbden maksad iirif-i 
billiilıın kalbidir" Çünkü başkasının kalbi geniş değildir, bu sebeble tahkik ehli ka
tında dikkate alınmaz. "0 . . .  " {hikmet}, "Allah Tefilii 'nın rahnıetinden" sudfır etmiştir. 
"Bu kalb rahmetten daha gen iştir. Çünkü Hakk'ı � kaplanı ış tır.'' (Sofyavi, 207) 

fass-ı hikmet-i nftriyye ( :i�JJi 44S:::o- :r:! ) * "Fass-ı hikmet-i nıiriyye", yani nfırla 
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ilgili ilimler, "Yusufi kelimeye" bu Peygamber'in �� rUhuna emanet edilmiştir. "Bu 
nuri hikmet . . .  " mübteda {gramer olarak isim cümlesinin öznesi), . .  "nıtrıınım ya
yılması . . .  " ikinci mübteda, - buradaki zamir hikmete gider- .. " haytil hazretine {doğru
dur}" {cümleciği de) haberdir {isim cümlesinin yüklemidir). Cümle ikinci 
mübtedanın haberi {isim cümlesinin yüklemil durumundadır. Buna göre Hz. Yu
suf �� ile ilgili nuri hikmetin nfuu, uyku makamında yayılır ve bu nur sebebiyle 
sadık rüya görülür. "0 . . .  ", yani nurun hayal hazretine yayılması, . .  "ilk başlangıçlar
dan . . . ", zuhurun ilk kaynağı olan .. "inayet ehlindeki ilahi valıiydir", yani peygamber
lerdeki {rüyalardır), çünkü vahyin başlangıcı sadık rüyalardır. 

Bunun zuhurunun sebebi, nurun hayal makamına yayılmasıdır. Buna da Hz. 
Aişe'nin � şu sözünü delil getirmiştir: "Allah Resıllü'ne . . . " .$ .. "vahyin başlangıcı. . .  ", 
yani zuhuru . .  "sadık rüya ile olmuştur." Allah Resfilü'nün � "  . . .  gördüğü riiya sabah 
aydınlığı gibi mutlaka çıkardı." Yani bu rüyalar his {duyular) aleminde zuhur etmişti. 
Söz Hz. Aişe'nin � sözüdür. "Diyor ki", yani Hz. Aişe �' '"Rüyada . . .  " yani { rüya
nın) doğruluğunda " . . .  hiçbir gizlilik yoktur"' Şeyh'in {İbn Arabil Hz. Aişe'nin riva
yeti hakkındaki tefsiri budur. "{Hz. Aişe'nin} ilmi de buraya kadar ıılaşabilnıiştir, baş
kasına değil." (Sofyavi, 151) 

fass-ı hikmet-i rahmaniyye ( a�\3-J �S:::o- :,a& ) * "Fass-ı hikmet-i Rahmiiniyye", 

yani Ralıman'la ilgili ilimierin özü, "Süleymiini kelimeı;e" yani bu Peygamber'in �� 
ruhuna emanet edilmiştir. Bu hikmeti öğrenen ve bununla konuşan kimse, bu 
Peygamber'in � rlıhundandır. (Sofyavi, 276) 

fass-ı hikmet-i rilhiyye ( a;;:ı-JJ �S:::o- :,ai ) '� "Fass-ı hikmet-i rıihiyye", yani sa

dece rUh ile anlamaya mahsus ilimler, "Yakıtbi kelimeye" yani bu Peygamber'in �� 
ruhuna emanet edilmiştir. "Ruhiyı;e" şeklinde okunınası "ravlıiyı;e" şeklinde 
okunmasından daha iyidir. Şu halde, burada murad edilen "rıthiyye" şeklinde ol
masıdır. Çünkü bu fassta zikredilen bütün ilimler rUhun idrak ve hususiyetlerin
dendir. (Sofyavi, 139) 

fass-ı hikmet-i vüciidiyye ( a�� J� J �S:::o- :,ai ) * "Fass-ı hikmet-i vücıldiyı;e", in

sanın vücuduyla {varhğıyla) ilgi olan ili mler, "Diivıldi kelimeye", yani Hz. Davud'un 
�� ruhuna emanet edilmiştir. Vücudi hikmet sadece Hz. Davud' a �� nisbet 
edilmiştir. Çünkü insanın var edilmesinin sebebi halifeliktir. Bu da tam olarak 
ancak Hz. Davud �� ile tamamlanır. Bu yüzden halifelik hiç kimsede, Hz. 
Davud'da � olduğu gibi ortaya çıkmamıştır. Çünkü Hakk Teala � ona "Biz seni 
lıallfe kı/dık." [Ahkaf, 46/26] şeklinde hitab buyurmuştur. 

Hz. Adem �� ise bu kadar açık ifadeyle ortaya konmamıştır. Hz. Adem'in �� 
hal'ifeliği tam olarak ancak Hz. Davud'un � hal'ifeliği ile zahir olur. "Bil ki risiilet 
ve nübiivvet ancak iliilıi tercilıle olur. Kesb yoluyla {çalışarak ve isteı;erek} elde edilebilecek 

bir şey değildir", yani insan iradesiyle elde edilemez. "Nübüvvet kelimesiyle, teşri {şe-
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rlat getinne} niibüvvetinı kastediyorum." (Sofyav1, 297) 

fatiha ( ��19 ) * Fatiha'nın iki tarafı, yani bir ortası iki rnukaddimesi ve bir rabı

tası vardır. O, vazılı tecellilere açıktır. Rububiyyet ve ubudiyyetle ilgili manaları 
topladığı için rnesanidir. imtihan ve afiyeti içerdiği için kafiyedir. Manaların sıfat
Iarına mahsus olduğu için seb-i rnesanidir. Hem Kadirn'i {ezeli varlığı}, hem de 
hadisi {sonradan yaratılanı} içerdiği için Kur'an-ı Azirn'dir. Nimet ve azabı ihtiva 
ettiği için Ürnrnü'l-Kitc3b'dır Ikitabların anasıdır} .  Bir tarafı ilahi hakikatlere, diğer 
tarafı insani hakikatiere bağlıdır. Ortası rnuhayyer olduğu kadar her ikisinden de 
istifade eder. Birinci mukaddiine gökle, ikincisi yerle ilgilidir. Onların rabıtası ise 
havayla ilgilidir. (Leta'if, 95) 

fatihatü'l-kitab ( yi:S::l l ��19 ) * Bu, Seb'i Mesani olup şu yedi nefsi sıfatı içerir: 

Hayat, ilim, irade, kudret, sern', basar ve kelarn. (İnsan, I, 76) 

fazilet/feza'il ( JH..ı:9 / �l�..ı:i ) {fazl} * İmam Şafii şöyle buyurmuşlardır: "Fezail 

{faziletlerf dörde ayrılır: Birincisi fikret {düşünmek} konusunda denge dernek olan 
hikrnettir. İkincisi şehvet konusunda denge manasma gelen iffettir. Üçüncüsü 
gazab {öfke} konusunda denge manasındaki kuvvettir. Dördüncüsü nefsin 
kuvvetlerini dengelerne konusundaki adalettir." (İhya', V, 164) 

* İnsana ait olması bakırnından insan nefsinin kuvvetleri {kabiliyetleril alim 
{bilen} ve arnil {yapan} olmak üzere ikiye ayrılır. Bunların her birine "akıl" denir. 
Ancak bu ortak isimli olmaları bakırnındandır. Çünkü arnil olan nefse "akıl" den
mesi, alim olana hizmet etmesi, onun emrinde ve çizgisinde gitmesi dolayısıyladır. 

Amil olan kuvvet ise, nefsin kuvveti ve rnanasıdır. Bu rnana, ileride de açıkla
yacağımız gibi, insan bedeninin, alim nazar1 kuvvetin {aklın} gerektirdiği şekilde 
düşünerek belirli, husus! ve cüz'i fiillere hareket etme noktasıdır. Bedenin diğer 
kabiliyetlerinin bu arneli kuvvete hakimiyeti ve kontrolü altında olmaları gerekir. 
Öyle ki bu kuvvet onlardan etkilenrnernelidir. Diğer kabiliyetler bu kabiliyetİn ter
biyesi ve işareti miktarınca durur yahut hareket ederler. 

Eğer arneli kabiliyet diğerlerinin hakimiyeti altına girerse, onda şehvetlere bo
yun eğen tavırlar meydana gelir.  Bunlara "ahlak-ı redfe {düşük alılciklar}" denir. Eğer 
bu arneli kabiliyet {şehvetlere} hakim olursa, {nefste} bir istlla {hakim olma} hali 
meydana gelir. Buna 'jazılet" ve "güzel ahlak" denir. Şehvet ve kuvvetler konu
sunda elde edilen boyun eğme ve edeblenrneye yahut hakimiyet ve terbiyeye "ah
lak" adı verilmesi akla aykırı değildir. 

Sonuç olarak, ahiakın iki nisbeti olan tek bir şey olması da akıldan uzak değil
dir. Çünkü diğer kabiliyetlerin boyun eğme tavrı, bu kuvvetin hakim olma tavrına 
sıkı sıkıya bağlıdır. Ahlak-ı mahmudeden {övülen ahlaktani kasd edilen de budur. 
(Mizan, 21) 
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* Bütün fezail {faziletler} iki manada toplanır. Birincisi, zihnin ve temyiz {ayırd 
etme} melekesinin iyi olması, ikincisi ise güzel ahlaktır. Zihnin iyi olması, saadet ve 
şekavet yolunu ayırd edebilmek ve onunla am el etmek; Hakk' a, cılız taklldler ve 
zayıf ama ikna edici hayallerle değil, yakin ifade eden kesin delillerle nasıl ise öyle 
inanmak içindir. 

Güzel ahlak ise, şeriatın tafsllatlı bir şekilde açıkladığı bütün kötü alışkanlıklar
dan kurtulmak; onlardan nefret edecek ve bu suretle onlardan pislikten kaçınır gibi 
kaçmmakla ve güzel alışkanlıklara yönelmek, onları arzulayıp terelli etmek ve on
lardan yararianınakla {elde edilir} .  (Mizfin, 57) 

* Nazari ve amell ilimlerde sınırları belirlenmiş faziletler ikiye ayrılır. Birincisi 
insanın öğrenmesi ve isteyerek uğraşması ile olur. Bu şekilde faziletierin kazanıl
masmda zamana, uğraşmaya ve meleke kazanmaya ihtiyaç vardır. Kişide faziletin 
güçlenmesi, bazı insanlarda zeka veya aptallık derecesine göre az bir uğraşı ile de 
olsa, şahsın yavaşça gelişmesi gibi fark etmeden yavaş yavaş meydana gelir. İkin
cisi, {kişi} insanın doğuşu gibi, ilah! bir yaratılışla öğretmensiz olarak bilir. Meryem 
oğlu İsa �ı ve Hz. Zekeriyya oğlu Hz. Yahya �ı gibi. (Mizfin, 58) 

* Fazı/et, bazen tabiat ve tavra bağlı olarak alışkanlıkla, bazen de öğrenmeyle 
elde edilir. (Mizfin, 59) 

* Fezfiil çok da olsa, bütün dal ve çeşitleri hikmet, şecaat, iffet ve adalet olmak 
üzere dört kısımda toplanabilir. Hikmet aklın; şecaat öfkenin; iffet şehvetin faZıle
tidir. Adalet ise bu kuvvetlerin gerektiği gibi bir araya gelmesinden ibarettir. Ada
letle bütün işler tamamlanır. Bu yüzden "Gökler ve yer adaletle kaimdir" denilmiştir. 
(Mizfin, 64) 

* Ilim bir farlza ve bir fazilettir. Farlza {olan ilim}, dininin vazilelerini yerine 
getirmek için insanın bilmesi gereken şeydir. Fazilet {olan ilim} ise, Kitab ve Sün
net' e muvafık {uygun} olarak ihtiyaç duyduğu miktarın fazlasında kendisine fazi
let kazandıran şeydir. ( 'Avfirif, 23) 

{Ayrıca b k ahlak} 

fehm ( �! ) {cibal-i fehm; ifham} * Nazm ve nizarn çölünü geç, mest olanlarla 

birlikte sen de mest ol, özü kavra ki dağlar ve tepeler arasında, fehm {kavrayış} 
dağlarmda, selam tepelerinde uçabilesin. O zaman görmen gerekeni görür, 
Mescid-i Haram'dan uzanan {keskin} sam kılıcı haline gelirsin. (Taviisin, 201 )  

* Fıkıh v e  fehm eş anlamı olan iki isimdir. Nitekim Arablar "Fehinı tii {anladım}" 

anlamında "Fakılıtü" derler. Allah kendi katından ilim ve hikmeti {kısmen} anla
mayı lütfetti ve anlayışları kaza ve hükümlerin üzerine çıkardı. (Küt, I, 153) 

* Anlayış seni Allah'a döndürür, seni O'na teşvik eder ve tevekkül ettirir. 
Çünkü Allah tarafından anlayış, sana içindeki ubfıdiyyet sırrını açar. (Tenvir, 5) 
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fehvaniyyet ( �;i1J6j ) * Fehvaniyı;et, misal aleminde mükafeha {mücadele} yo

luyla Hakk'ın hiHibıdır. (Istılah, 540; Kaşani, 137; Cami', 92) 

felah ( e,�! ) * Feltl/ı {kurtuluş} iki türlüdür: Birinci türü, ahirette cenneti ka

zanarak cehennemden, dünyada da afet ve belalardan kurhılmaktır. İkinci türü, 
dünyada itaate muvaffak kılınmak, ahirette ise cennetlerde ebedi olarak kalmak 
suretiyle bereket ve saadete ulaşmaktır. (Gunye, II, 17) 

felek/eflak ( .!.l�ai / .!.1..1! ) {felek-i atlas; felek-i büriic; felek-i cevza'; felek-i es

rar; felek-i kamer; felek-i mükevkeb} 

* Gaybın nurundan bir kandildir o. Işıdı ve eski yerine döndü. Bütün kandil
lere üstün geldi, sultan oldu hepsine. Aylar arasından tecelli eden bir ay o. Öyle bir 
ay ki burcu Jelek-i esrarda {sırlar feleğinde} .  Hakk ona, bütün himmetini topladığı 
için "iimmi", nimetleri büyük olduğundan "lıaremi", yakınında durduğu için de 
"Mekki" dedi. (Tavasin, 191) 

* "Onbir büklümiii bir rakve {deri su kabı} gördüm." -Müellifin bu ifadede geçen 
"onbir büklümiii rakve"den kasdı yer küredir. Bunların dokuz tanesi dokuz felektir 
{gezegendir} .  Diğer ikisinden biri hava, diğeri ise ateştir. Ateş havayı kuşatmıştır, 
bunların her ikisi de telekler tarafından kuşatılmıştır. -

Bir sahana atılmışlar, ortalarında bir miktar su var, suyun ortasında birbirine 
yapışmış kumlar var. Bu kumların etrafında ise, hareket eden birçok canlı var. Bu 
on iki büklümlü su kabının katlarının her birine --dokuz tane yüksek hücreden her 
birini kasd ediyorum- ışıklı bir püskül yerleştirilmiştir. Sadece ikinci kata püskül 
yerleştirilmemiştir. -Dokuz katın her birinde inci telekler vardır. Sadece sekizinci 
katta yoktur. Oraya da birçok felek yerleştirilmiştir.-

Çünkü, bu katta birçok ışıklı püskül vardır. Bu püsküller, Faslı tasavvuf erbabı
nın sarıkiarına benzer. Belki de Faslı tasavvuf erbabının sarıkları, bu gezegenlerin 
hareketlerini ve batıdan doğuya doğru dönüşlerini temsil etmektedir. Aristo'nun 
aksine, birçok Arab feleği görülür. 

Sekizinci felek -ki bu son felektir- batıdan doğuya doğru hareket eder. En üst 
katta püskül yoktur. -Dokuzuncu katta felek yoktur. Bu en büyük kattır, buranın 
görüşü bütün felekleri kuşatır. Bize göre o dokuzuncu kat değildir. Bu, ona göre 
birinci kattır.-

Böylece, bütün bu felekler, top gibi hızlı bir şekilde dönerler, orada hiçbir boş
luk yoktur. Yani orada, ne bir çatlak, ne de bir yarık vardır. Bu dokuzuncu katın 
rengi de yoktur. Bulundukları vaziyetten dolayı çok latiftirler, diplerinde bulunan 
hiçbir şey gizli kalmaz. Bunların rengi yoktur. Çünkü çukur yüzey, tümsek yüze
yin aralığından görülür ve kesruet, arkada kalan kısmın görülmesine mani olur. 
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Böyle olduğu halde biz, bütün bu felekleri birinci feleğin aralıklarından görürüz. 
Aslında burç feleği, sekizinci katın üzerinden ışık saçar. Bütün bu felekler birbirle
rini görebilirler. Çünkü bunlar renksiz, şeffaf ve çok latlf cisimlerdir. Hiçbir kimse 
bu dokuz büklümü aşamaz. -Müellif burada, bu feleklerin yarılıp parçalanamaya
cağını ifade etınektedir.-

Filozoflara göre, bu gezegenlerin birbirinden ayrılamayacağına, yarılıp parça
lanaınayacağına dair kesin deliller vardır. Ancak, en altta kalan iki kat, yani ateş ve 
hava katları, delinebilir. Bunlar latif cisimlerdir, latif olan cisimler kesinlikle 
bölünebilirler. (Cebni'il, 144) 

* Yükselen felekte duha güneşi 

dikilir taze dal ravzada 

"Şems-i duha {Dııhii giineşi}" ile rü'yet anındaki tecellinin apaçıklığını kasd edi
yor. Felek, kendisinde tecell'inin meydana geldiği suretten ibarettir. Bu, itikadlara 
ve elde edilen marifetlere göre farklı farklıdır. Burası, suretlerdeki tebeddül {de
ğişme} ve tahavvül {dönüşme} mertebesidir. Bu ilahi kuvvet ve rabbiini vasıf, alış
verişin olmadığı cennet sokaklarındaki cennet ehlinin alametlerini ortaya çıkarır. 
Burada, bu makama Kuzaybü'l-Ban ve onun gibi bazı arifler hissi sı1retlerle 
ulaşabilir . . .  (Terciimtin, 106) 

* Felek-i büriic {burçlar feleği} atlastır. Sonra Allah o feleği bu Kürsi'nin orta
sında devrettirmiştir. Allah şöyle buyurdu "Burçlara siihib olan göğe andolsun " 

[Bun1c, 85/1 ].  Burçlar felekteki takdir edilmiş şeylerdir. İçinde hiç yıldız olmayan 
ve bu yüzden bu adı alan atlas, Kürsi'nin arşa nisbeti gibi Kürsi'ye nisbetle boşluğa 
atılmış bir halka gibidir . . .  ( 'Ukle, 60) 

* Meratib-i vücı1ddan {varlık mertebelerinden} biri Jelek-i atlastır {atlas feleği
dir}. O, Kürsi'nin altında ve mertebelerinin daha sonra zikredileceği diğer felekle
rin üstünde devreden vücı1di ayni {gerçek varlığa ait ve gerçekliği olan} bir felek
tir. Vucı1di dememiz, ondan önce zikredilen "heba" ve "tabiat" gibi feleklerin 
hükmi olup ayni {gerçek} olmadıklarına dikkat çekmek içindir. Bu feleğe "atlas" 
denmiştir, çünkü, içinde hiç yıldız ve gök cismi yoktur. Bu yüzden devir süresini 
ve yörüngeyi katettiğini gösterecek bir belirti bulunmaz. 

Bu feleğin bir yerinde göz açıp kapayıncaya kadar yörüngesinde yetmiş bin 
defa dönen küçük bir felek gördüm ve onun ne olduğunu sordum. Bana onun an 
feleği, yani her dönmesine an denilen bir felek olduğunu söylediler. Bu atlas feleği, 
kendi hareketiyle dönen bütün feleklerin hareket ettiricisidir. Bunun hareketi bir 
tarzda ve tek iradeyle tabiattan kaynaklanır. Bu yüzden, Allah'ın iradesiyle alemin 
bekası uzun süre devam eder. (Meriitib, 32) 

* Meratib-i vücı1ddan {varlık mertebelerinden} biri olan Jelek-i cevza {ikizler fe
leği}; biaynihi {bizatihl} varlığı olmayan hükml bir gök cismi olup güneş ile ay 
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arasındaki iki bilinen uzaklıktan ibarettir. Bu iki uzaklıktan birine baş, öbürüne ise 
kuyruk adı verilir. Bu uzaklıklardan birinde ay ile güneşin arasına dünya girer, o 
zaman ay, güneşin ışığını alamaz, ay tutulması olur. Çünkü ayın ışığı güneşten ge
lir. 

İkinci uzaklıkta ay, dünya ile güneşin arasına girer ve hpkı bulutun perdeleyip 
ışığı engellemesi gibi, güneş ışığının dünyaya gelmesine engel olur. Bu durumda 
güneş tutulması gerçekleşir. Bunların keyfiyetini açıklamaya kalksak, birçok ma
tematik hesaplamalarıyla vaktini alırız. Bu, felsefenin ta kendisidir. Ancak bu ına
nayla alakah söylenecek keyfiyet bu kadardır. Bu hükmi gök cismini felekler feleği 
mertebesinde saymışlardır. Çünkü hükmi durumlar, vücfı.d {varlık} aleminde 
maddi varlıkların en üst mertebesinde yer alır. (Mertitib, 33) 

* Meratib-i vücfı.ddan {varlık mertebelerinden} biri de, "Jelek-i mükevkeb {gök ci
simleriyle donatılmış Jelek}" ve "mıntıka-yı bıırıic {bıırçlar nııntıkası}" diye adlandırılan 
Jelek-i efiliktır (felekler feleğidir}. Yedi gök içinde yer alan yedi gök cismi dışında ka
lan tüm sabit yıldızlar ve gezegenler onun içindedir. Böyle olmasaydı (yani o felek
ler feleği olmasaydı}, bütün yıldızlar ve gök cisimleri onun içinde yer almazdı. Bu 
sebeble ona burçlar mıntıkası, "fe/ekler feleği" ve "nıiikevkeb feleği" denilmiştir. 

Bil ki, yıldızların feleklerindeki varlığı, balığın sudaki varlığına benzer. Her 
yıldızın feleğinde yıldızın içinde döndüğü küçük bir felek ve mükevkeb feleğin 
kendi cinsinden olup kalbin hayatın devamını sağladığı gibi onu koruyan bir 
kutub vardır. (Meriitib, 34) 

* Dünya semasına ulaştığında, sana Jelek-i kanıerin {ay feleğinin} nmaniyeti ge
lir. Hakimiere (filozoflara} göre o, senin hizmetinde bekleyen Onuncu Akıl'dır. 
Çünkü o, Adem'in hizmetçisi, sen de onun misafirisin . . .  (Esfar, 152) 

fena'-bekii' ( �\aı - �l:j ) {fena' 'an zatik; fena' fi'r-rabıta; fena'-yı arif; fena'-yı 

irade-i siva; fena'-yı murad; fena'-yı mutlak; fena'-yı salik; fena'-yı sıfat-i abd; 
fena-yı şuhfı.d-i si va; fena' -yı vücud-i si va; makam-ı beka'} 

* Hasan Basri, Rabia'ya "Benimle evlenir misin?" diye sorunca, Rabi'a ona 
şöyle cevab verdi: "Evlilik seçme hürriyeti olan için gereklidir. Bana gelince benim 
kendim için {bir şey} seçme hürriyetim yok. Ben Rabb'imin hizmetinde ve onun 
emrinin gölgesindeyim, benim şahsırnın bir kıymeti yok." Hasan Basri, "Bu dere
ceye nasıl ulaştın?" diye sorunca: "Külli fena ile" diye cevab verdi. Bunun üzerine 
Hasan Basri ona "Sen bunu nerden biliyorsun? Bizde bu yok" demiştir. (Şehide, 
150) 

* Fenii ve beka iki isimdir. Bunlar, tevhidinde avam derecesinden havass derece
sine yükselen muvahhid bir kulun iki vasfıdır. Fena ve bekanın başlangıçtaki ma
nası, ilmin bekasıyla cehlin, tilatın bekasıyla masıyyetin {isyan ve günahın}, zikrin 
bekasıyla gafletin, Allah Teaiii'nın inayetini görmenin bekasıyla, kulun kendi hare-
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ketlerini geçmişteki bilgisi dahilinde görmesinin fenasıdır {yok olmasıdır} .  (Luma', 
284) 

* {Cüneyd'e} fenanın ne olduğu sorulunca şöyle vermiştir: "Bütününle va
sıflarından yabancılaşman, Küll'ün seni bütünüyle kullanmasıdır." (Luma', 285) 

* Fena, nefsin sıfatının yok olması, meydana gelen hale engel olma ve bundan 
rahatlık duyma {gibi hallerini ortadan kalkmasıdır. Beka ise kulun bu {fena ha
linde} kalmasıdır. Yine fena, kulun fiilieri konusunda, Allah'ın fiilierini o şekilde 
kaim kıldığını {bütün hal ve hareketlerine hakim olanın Allah olduğunu} görmesi
dir. Beka, kulun Allah için kıyamında, Allah'ın kendisini kaim kılmasından önce, 
Allah'ın kendisini kaim kılmasıyla görmesinin Allah ile baki olmasıdır {yaratılışın 
başından 'itibaren Allah'ın tedbiri içinde olduğunu anlaması ve kendini sürekli ola
rak böyle görmesidir} .  (Luma', 417) 

* Fena, kuldan hiçbir şeyde nasibi kalmayacak şekilde hazların yok olması ve 
kendisinde fani olduğu şeyle meşgul olmasından dolayı tüm şeyler yok olduğun
dan temyizin {eşyayı ayırd etme durumunun} ortadan kalkmasıdır. Nitekim Amir 
b. Abdullah bu konuda şöyle söylemiştir. "Bir kadın mı gördüm, yoksa bir duvar mı  
aldırmam." Hakk, onu {kendisinden başka bir tarafa} çevrilmemesi için kollar, onu 
kendi vazifelerine ve uygun davranışlara yöneltir. Böylece o, Allah için aleyhine 
olacak, sorguya muhatab kalacağı şeylerden ve tüm aykırılıklardan korunmuş ola
cağından onları yapmaya bir yol bulamaz. İşte bu ismettir. (Ta'arruf, 92) 

* Fenadan sonra gelen beka, {nefse} ait olan şeylerden fani, Allah' a ait şeylerle 
baki olmaktır. Büyüklerden biri şöyle demiştir: "Beka, sekinet elbisesi giydirilmiş 
olan nebilerin makamıdır. Bundan dolayı onların serbestlikleri, Allah'ın farzına ve 
fadlına engel olmaz. 'Bu Allah'ın dilediğine bahşettiği bir fazlıdır."' [Maide 5/54] 

Baki olan kul için her şey bir ve aynı şey haline gelir. Bu sebeble bu makam
daki bir zatın bütün hareketleri Hakk'a uygunluk dairesi içinde kalır. Kul, bu dai
reyi aşarak Hakk'a muhalif olma vaziyetine girmez. Bunun için bu makamdaki kul 
muhalefet hatinden fani, muvafakat halinden baki olur. "Kul için her şeyin bir ol
ması" demek, Allah'ın iradesine uygun olmayan şeylerin, rızasına uygun olan şey
lerle eşit hale gelip, nehyettiği şeylerin, emrettiği şeyler gibi olması demek değildir. 
Bunun manası, bu haldeki kulun üzerinde sadece emredilen şeylerle O'nun hoş
lanmadığı şeylerin değil, razı olduğu şeylerin cereyan etmesidir. Yaptığı her işi, 
şimdi veya ilerde elde edeceği bir haz veya menfaat için değil, sadece Allah için 
yapar. 

Sfıfilerin "Veli, kendi vasıflarından Jiini, Hakk'ın vasıflan ile biikidir" demelerinin 
manası budur. Çünkü Allah Teala yaptığı hiçbir işi kendine menfaat temin emek 
veya zararından korunmak için değil, başkaları için yapar. Çünkü Allah, bundan 
münezzehtir. Yaptığı şeyleri ancak başkalarının fayda veya zararı için yapar. 
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Şu halde Hakk ile baki ve nefsinden fan1 olan kimse, yaptığını kendine menfaat 
temin etmek veya karşılaşacağı bir zararı defetmek için yapmaz, fayda temin et
meyi veya zararı defetmeyi, arnelin gayesi olarak düşünmez. Bunun manası, bir 
arneli yaparken maksad ve niyet nefs için fayda temin etmek veya onu zarardan 
korumak değildir. Çünkü nefsinin haz ve arzuları yok olmuştur. Bu, o kimsenin 
yaptığı işten haz duymaması manasma da gelmez. Ne var ki, yaptığı şeyi Allah 
için yapar, sevab ummak veya azabdan korktuğu için yapmaz. Sevab ümıdi ve 
azap korkusu kulda devamlı olarak vardır. Bu kişi, Allah Teala'nın rızasına muva
fakat ettiği için sevabı arzular. Çünkü Allah Teala, bu hususa rağbet etmelerini ve 
bu tür şeyleri kendisinden herhangi bir şey dilemelerirıi, kullarından bizzat kendisi 
istemiştir. Yoksa nefsirı hazzı için amel edilmez. 

Kul Allah'ın azabından, O'nu saymak istediği ve emirlerine uygun hareket et
mek arzusunda olduğu için korkar. Çünkü Allah kullarını korkutmuştur. Kul di
ğer yaptıklarını kendi zevki için değil başkalarının zevki içirı yapar. Nitekim şöyle 
bir söz vardır: "Mii'min, aile efradının iştahını artırmak için yemek yer." (Ta'arruf, 92) 

* Kısaca fena ve beka kendi hazlarından fani olup, {kendisinden} başkasının 
hazlarıyla baki kalmaktır. {Allah'ın emirlerine} muhalefet etmeyi, kasden ve azm 
ederek bu muhalefetle hareket etmeyi görmekten tani olmak, {yine Allah'ın emirle
rirıe} muvafakat {uyma} etmeyi, kasden ve fiilen bu muvafakatla hareket etmeyi 
görmekle baki olmak, Allah'ın dışındaki her şeye tazirnden fani olup, Allah'ı ta
zimde baki olmak fena cinsindendir. (Ta'arruf, 93) 

•• Fena, sıfatını görmeyenin halidir. Aksine sıfatını gaib eden {Allah'la} kaplan
mış olarak görür. Nitekim müellif şöyle demiştir: "Beşeriyetin fenası, onun yok 
olması değil, kulun, o halde iken üzerinde cari olan elem ve lezzeti görmekten 
geçme lezzetiyle kaplanması manasındadır." (Ta'arruf, 95) 

·• Onlardan {sfıfilerdenl, ibareleri değişik de olsa, bu hallerin tümünü tek bir 
hal sayanlar vardır. Buna göre fenayı beka, cem' i fark saymışlardır. Tıpkı gaybet, 
şuhfıd, sekr ve sahvı {da tek hal saydıkları} gibi. Bu da kendisi için olandan fani 
olan Hakk için olanla baki olur. Hakk için olanla baki olan kendisi için olandan 
fani olur. Fani olan cem' halinde olur. Çünkü o, ancak Hakk'ı müşahede eder. 
Cem' halinde olan da fark halirıde bulunur. Çünkü ne kendini ne de mahlfıku gö
rür. Devamlı Hakk ile birlikte olduğundan bakidir. Hakk onu kendisiyle cem' et
miştir. Masiva-yı Hakk'tan {Hakk'tan başkasından} fani olmuş ve onlardan 
ayrılmıştır. O, gaibdir ve temyiz {ayırd etme} ondan kalktığı içirı sekr haJindedir . . .  

Eşyanın onun için bir hale gelmesi manasında (olan fena}, Hakk onu ancak 
kendi [emirleriyle} muvafakat içindeki davranışlara yönelttiğinden muhalefet 
görmez. "Şey" ile diğerlerirıi ayırır, ancak "şeyler" tek "şeıf haline gelirse temyiz 
ortadan kalkar. 
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Bir cemaat fenayı şu şekilde yorumlar: "Kul, her türlü şekil ve şekle tabi olan 

şeyden alınır. O zaman ne bekayı bilir, ne fenayı hisseder ve ne de içinde bulun

duğu vakte vakıf olur. Aksine yaratıcısı onun bekasını, fenasını ve vaktini bilir ve 

onu her türlü kötü şeylerden korur." 

Fani hakkında "Acaba vasıfların bekasına döner mi, dönmez mi?" diye ihtilaf 

vardır. Bir kısmı, "Kul, vasıfların bekasına döner, fena hali devamlı olmaz. Çünkü 

fena halinin devamı farzlarla, dünya ve ahiret işlerinde [gerekli} hareketleri yerine 

getirme konusunda azaların ibtalini gerektirir [organların çalışmasına engel olur}" 

demiştir. Ebu Abbas b. Ata'nın bu konuda Kitabu 'avdeti's-sıfat ve bed'iha {Sıfatla

rın Geri Dönüşü ve Başlangıcı Kitabı} adını verdiği bir kitabı vardır. 

Cüneyd, Harraz, Nuri gibi sufılerin büyük muhakkikleri ise, faninin beka va

sıflarına geri döneceği kanaatinde değildirler. Fena Allah'ın kula bir lütfu, bağışı, 

ikramı ve tahsisidir. Fena mükteseb [kazanılan} fiilierde değil, Allah'ın kendisi için 

seçtiği ve [emrine} aldığı kimseye yaptığı bir muameledir. Allah, onu sıfatına geri 

çevirirse verdiğini almış ve bağışladığını geri çekmiş olur. (Ta'arruf, 96) 

* Fena ve diğer hususi makamların şekilleri değişik, hakikatleri ise birdir. 

Çünkü bunlar çalışma ürünü değil, {Allah'ın} fazlı yoluyla elde edilir. "Fanf olan, 

vasıflarına geri döner'' diyenin bu sözü muhaldir. Çünkü Allah'ın bir kulu seçtiğini, 

onu kendi {emrine} aldığını, sonra da vasıflarına geri döndürdüğünü söyleyen 

kimse {Allah'ın} seçilmeyecek olanı seçtiğini ve {emrine} alınamayacak olanı aldı

ğını söylemiş olur. Bu muhaldir ve fütüvvet yoluyla terbiye ve himaye bakımından 

yakın [bir manaya} gelmesi bile doğru değildir. Çünkü Allah, kula verdiğini geri 

alarak kudretinde tutmaz, hele bunu en yüksek dereceden en alt dereceye döndü

rerek asla yapmaz. (Ta'arruf, 98) 

* (Sufıler} cemaati, fena ile yerilen vasıfların ortadan kalkmasına, beka ile de (o 

vasıfların yerine} övülen vasıfların geçmesine işaret etmişlerdir. Kul bu iki vasfın 

birinden hali olmadığında (bu hallerden biri kula arız olursa}, biri olmadığında di

ğerinin mutlaka olacağı bilinmektedir. Kötü vasıflarından geçen kişide güzel va

sıflar belirir, kötü hasletlerin galib geldiği kimsede güzel vasıflar gizli kalır. 

(Kuşeyri, 39) 

* Fenada değişiklik cereyan etmez. Bekada da tagayyür {değişme} mümkün 

değildir. Fani vuslata ermedikçe {kavuşmadıkça} baki, baki de kurb {yakınlık} ger

çekleşmedikçe fani olamaz. (Hücviri, 34) 

* Bu taifenin, yani sufılerin dilinde adenı (yokluk} ve fenadan maksad, güzel 

sıfatıarın elde edilebilmesi için kötü alet ve rezil sıfatiarın yok olmasıdır. Yoksa 

taleb {isteme} aletinin bulunmasına karşılık mananın olmaması değildir (kötü sı

fatları ortaya çıkaran iç güçlerin tamamen ortadan kalkmasıdır, bu güçler ortadan 

kalkmazsa, fena hali gerçekleşmez}. (Hücviri, 37) 
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* Bekanın, ilim dilinde ve lügatin gereğine göre üç anlamı vardır: Birincisi, başı 
da sonu da fenada olan şeydir. Mesela önceden olmayan, sonradan da olmayacak 
olan, ama şu anda var olan bu dünya gibi. İkincisi, ilk önce kesin olarak yokken, 
sonradan var olan ve hiçbir zaman da yok olmayacak olan varlıklar. Buna misal, 
cennet, cehennem, ahiret ve orada bulunanlardır. Üçüncüsü, her zaman var olmuş, 
hiç yok olmamış ve asla yok olmayacak olan varlık. Buna misal de Cenab-ı Hakk 
� ve O'nun sıfatlarıdır. Allah, ezeli ve ebedidir. Sıfatlarıyla birlikte kadimdir. 
O'nun bekasından maksad, varlığının devamlı olmasıdır. Allah zalimlerin söyle
diklerinden münezzehtir. Hiçbir varlığın O'nun vasıflarma ortaklığı yoktur. 
(Hücviri, 290) 

* Fenii, kulun vücudundan {kendi varlığından} fanl olması, Hakk'ın ceialini te
maşa ve azametini keşfetmesiyle olur. {Bu halin} sonucunda Hakk'ın celalinde 
dünyayı da ahireti de unutur, haller ve makamlar himmetinin yanında hakir görü
nür, halindeki kerametler yok olur gider, aklından ve nefsinden fani olur. Fenanın 
halindeyken fenadan da fan'i olur {fena halinde olduğunu da fark etmez} .  O zaman 
dili Hakk'ı söyler, bedeni huşfr ve hud u halinde bulunur. Nitekim {elest bezminde 
Allah'a söz verilmiş olan} ubfrdiyyet ahdi halinde Hz. Adem'in Wl sırtından 
zürriyetinin çıkarıldığı, afetlerden karımmuş olan başlangıç halinde de durum 
böyledir. (Hücvir'i, 295) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Onun üzerindeki her şey fiin'idir. Yalnızca celal ve 
ikrıim sahibi olan Rabb'inin vecJıi bakfdir." [Rahman, SS/26] Bu babdafena, Hakk'ın dı
şındaki her şeyin önce ilmen {yok bilinmesi}, sonra cehden {varlığının inkar edil
mesi}, daha sonra da hak'ikaten yok olmasıdır. 

Bunun üç derecesi vardır: İlk derecesi, milrifetin Marilf'ta {bilindiği zaman 
Hakk'da} tani olmasıdır. Bu, önce ilim bakırnından fena {bilginin yok olması} ,  
sonra müşahede edilende {müşahede edildiği zaman Hakk'da} fan'i olması şek
linde cehden fenadır {çünkü Hakk'm müşahedesinde O'ndan başka hiçbir şey gö
rülmez ve her şeyin varlığı inkar edilir). En sonunda da talebin vücfrdda {varlıkta} 
fani olması gelir, bu da haKıKı fenadır. 

Fenanın ikirıci derecesi, önce talebin, sonra milrifetin ve buna bağlı olarak en 
sonunda görmenin ortadan kalkmasının müşahede edilmesinin de yok olmasıdır. 

Fenanın üçüncü derecesi ise, fenayı görmekten fenadır. İşte bu, görme esate
tinden kurtulmak, cem' denizine dalmak ve beka yoluna sülilk etmekle tahakkuk 
eden hakiki fenadır. (Meniizil, 44) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Allah daha hayırlı ve biikidir." [Taha, 20/73] Beka, 
şahidierin fenası ve ortadan kalkmasından sonra kaim olan baki olma halinin is
midir. Bunun da üç derecesi vardır: Birinci derecesi, ilmin ilmen değil, haklkaten 
ortadan kalkmasından sonra malfrmun {bilinen şeyin, yani Allah'ıni baki kalması
dır. 
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Bekanın ikinci derecesi, müşahedenin sıfat olarak değil, vücud olarak ortadan 
kalkmasından sonra müşahede edilen şeyin {Allah' m) bekasıdır. 

Bekanın üçüncü derecesi ise, mahv olması itibariyle var olmayanın {kulım) 
ortadan kalkmasıyla hakikaten yok olmayacak olanın {Hakk'm) bekasıdır. 
(Mentizil, 44) 

* M.3şuk aşıka şöyle dedi: "Get kendini ben kıl. Eğer ben kendimi sen kılarsam, 
o zaman maşuk ihtiyaç içinde olur ve eğer sen, ben olacak olursan bu durumda ar
tış maşukta olur. Böylece her şey maşuk olur, aşık değil; her şey naz olur, niyaz 
değil; her şey hazır ve mevcud olur, ihtiyaç değil; hep zenginlik olur, fakirlik değil; 
her şey çare olur, çaresizlik değil." (Sevanih, 39) 

* Aşıkın kendini maşukta kaybetme süreci öyle bir noktaya gelir ki aşık, ken-
dini kendi gözünden ve hatta kendinden bile kıskanır . . .  

Senden dolayı seviyorum seni sevgitim 

Kıskançlığımdan kendi gözümle bile dost değilim 

Kederim Seninle birlikte olmamaktan değil 

Seninle aynı tende olmamak benim derdim 

Bu incelik zaman zaman öyle bir noktaya gelir ki eğer bir gün maşuk daha da 
güzelleşecek olursa aşık incinir ve gazablanır. Bu hal, bu zevki tatmayanlarm anla
yabileceği bir durum değildir. (Sevtinilı, 40) 

* Aşıklık bütünüyle o olmak, maşukluk ise bütünüyle Sen olmaktır. Zira ken
din olman sana yaraşmaz; sana yaraşan maşuka ait olmandır. Aşıklığa yaraşan asla 
kendine ait olmamaktır ve kendi başına kalmamaktır. 

Hevaya bağlı kaldıkça ya altın ya kadındır yolun 

Aşık ol bunlardan kurtulmaktadır kurtuluşun 

A.şıka yaraşır mı tevhzd yolunda iki kzble 

Ya kendi hevana uy ya kazan rızasını dostunun 

Hiçbir değeri yok kralların kapımızda 

Miskin aşıktan başkası yaraşmaz şanımıza 

"Ben, ben " dedikçe efendi sırrımıza eremezsin 

Ki tacımız yakışır ancak başsıziarın başına 

(Seviinih, 103) 

* Aşk, hem aşık hem de maşuk için esrarengiz bir aynadır: Hem kendini, hem 
maşuku ve hem de ağyarı {bunların dışmda kalan her şeyi) gösteren bir ayna. Eğer 
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aşkın kıskançlığı duruma hakim olursa aşık başkasına bakamaz; maşukun cemali
nin mükemmelliğini aşk aynası dışında asla göremez. (Sevanih, 109) 

* Bazen maşukun bela ve cefası tam bir özen ve ihtimamla ve aşkın inayetiyle 
aşıkın arzu toprağına atılan bir tohum olur ve bu topraktan i:tizar (özür dileme) 
gülü biter, tomurcuklanır ve vuslata götürür. 

Ve eğer talih yaver giderse bu vuslat "birlik" e dönüşür. Yeter ki şimşek çakına
sın, yıldırım düşmesin ve yoluna engel çıkmasın; talihi yaver gitsin. Bu yüzden, 
aşık, aşk yolunun tekin olmadığını anlar. Bunun için şöyle denmiştir: 

Gönlümü sana verdiğimi sanıyarsan eğer bil ki 

Yüzlerce kafile geçti daha önce bu yoldan 

Gönlümü vuslatından şen şakrak görüyorsam da 

Ayrılığın payını da görüyorum arada 

Ayrılığında vuslatın nasıl gizli değilse 

Vuslatında da ayrılığın apaçık bana 

(Sevanilı, lll)  

* Fena, nıüna, nıübteğa ve müntehd, velllerin yollarının nihayet bulduğu bir sınır
dır. O, evliya ve abdalın iradelerinden fani olarak yerine Hakk Teala'nın � irade
sinin yerleşmesini istedikleri istikamettir. Onlar vefatıarına kadar devemlı surette 
Hakk'ın iradesini isterler. Bu yüzden de -Allah onlardan razı olsun- onlara abdal 
denilmiştir. Bu büyüklerin günahları, yanılarak, unutarak, hal ve dehşetin galebesi 
{hakim olması} yoluyla Hakk'ın iradesini kendi iradelerine ortak etmeleridir. Bu 
hata vaki olunca, Allah hatırlatma ve uyanıklıkla rahmetini onlara yetiştirir ve 
böylece bu halden dönerler ve Rabb'lerinden istiğfarda bulunurlar. Çünkü irade
den masfım olan hiç kimse yoktur. Ancak melekler iradeden, peygamberler 
hevadan masumdurlar. Malılukatın geri kalanı; mükellef olan ins ve cin bunlardan 
masum değildirler. Ancak bazı veliler hevadan, abdal da iradeden masfımdurlar. 
Bazı zamanlarda meyletmelerinin mümkün olduğu manasında heva ve iradeden 
masum olmazlar. Böyle bir durumda (heva ve iradeye meylettikleri zaman), Allah 
� onlara uyanıklık verir ve rahmetini yetiştirir. (Füti'ılı, 15) 

* "Benim zikrimle meşgul olduğundan dolayı, benden bir şey isternekten uzak 
kalana, isteyenlere vereceğimin en iyisini veririm." (Bu manaya yakın ayet şudur. 
"Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şübhesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve 
biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz." [Taha, 20/124] Yüz çevirmenin 
akibeti nassta varid olana aykırıdır.) o da velilerin ve abdaJın hallerinin gayesi 
olan fena halidir. Sonra ona tekvin gelir ve böylece Allah'ın izniyle muhtaç olduğu 
şeylerin tümü meydana gelir. (Fütuh, 109) 
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* Fena eşiğine ulaşmak; Hakk'a � yakın olmaya ulaşmak, onu tanımak, sırlara 
ve dm ilimlerine ermek ve karanlığın, nurların tabiatıarına zarar vermeyeceği şe
kilde nurlar denizine dalmaktır. Tabiat, kısmetlerin tamamlanması için ruhun be
denden ayrılacağı zamana kadar bakidir. Çünkü tabiat {ya da huy), insandan ayrı
lacak olsaydı, {insan) meleklere katılmış olurdu, o zaman da hikmet ortadan kal
kardı. Bu yüzden tabiat, asıl olarak değil ama vazife olarak kısmetler ve hazları 
tamamlamak üzere baki kalmıştır. (Fütfıh, 134) 

* Fena, mahlukatı yok sayman ve tabiatının, meleklerin huyuna dönüşmesi, 
sonra da meleklerin tabiatından da fani olması, daha sonra da ilk derecelere dahil 
olmandır. İşte o zaman Rabb'in seni sulayacağı şeyle sulayacak ve sende alacağı 
hasadı yetiştirecektir. Bunu istersen sana önce İslam, sonra tesllm olmak, sonra 
Allah'ı bilmek, sonra marifet, sonra da vücud gerekir. Vücudun {varlığın) onun 
için olursa bütün her şeyin onun için olur. Zühd bir saatin, vera iki saatin, marifet 
ise sonsuzluğun amelidir. (Fiitillı, 162) 

* {Terclh demek olan) ihtiyarı terk etmeye ve Allah'ın fiiliyle kalmaya "fena" 

denir. Bununla irade ve hevadan fenayı kasd ederler. Irade, heva türlerinin en latif 
alanıdır. Bu, {görünürdeki fena demek olan) fena-yı zahirdir. Fena-yı batın ise, 
Zat'ın tecelllsinde görülenleri müşahede nuru parıldadığında vücud {varlık) eser
lerinin mahvolmasıdır. O, dünyadaki yakin türlerinin en kamil olanıdır. Zat hük
münün tecelllsine gelince o, yalnızca ahirette olur. O, Hz. Musa'nın � "Len teriini'' 

ile alıkonduğu, fakat Allah Resulü'nün � mirac gecesinde eriştiği makamdır. 
( 'Aviirif, 93) 

* Denilmiştir ki: "Fenii, bütün hazlardan sıyrzlmak, hiçbir şeye karşı haz dııynzanzak
tır." Böyle bir kimse kendisinden fani olduğu ve Cenab-ı Hakk'la meşgul bulun
duğu için bütün eşya ile alakasını kesmiş olur. 

Amir b. Abdullah şöyle demiştir: "Gördüğüm bir kadın mıdır, yoksa duvar mıdır 
aldırmam." Böyle bir kimse Allah için yaptığı her işte muhafaza edilir ve {O'nun 
emrine karşı) her türlü muhalefetten uzak tutulur. Beka, fenanın peşinden gelir. O 
da kendisine ait olandan fani, Allah için olan şeylerde baki olmasıdır. 

Denilmiştir ki: "Baki {beka sahibi), kendisine her şeyin bütünüyle tek bir şey 
haline geldiği kişidir. Böylece onun hareketleri, hiçbir muhalefete düşmeksizin 
Hakk'la muvfıfakat içinde olur. Şu halde bu kişi {Hakk'a) muhalefetten fan'i, 
{Hakk'a) muvafakatla bak1 olur." Bana göre, bu kişinin zikrettiği husus bir şeyde 
fan'i ve baki olmak değil, tevbe-i Nasfıh makamının sıhhatidir. 

Abdullah b .  Ömer'den rivayet edilen şu hadise fenaya işaret etmektedir: Ken
disi tav af ederken biri kendisine selam vermiş, fakat o, bu kişinin selamma karşılık 
vermemişti. Bunun üzerine o kişi, arkadaşlarmdan birine Abdullah hakkında şika
yette bulunmuştu. Abdullah da {bunu duyunca) demiştir ki: "Biz o mekiinda, kendi
mizi tamamen Allalı 'a vermiştik." 
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Denilmiştir ki: "Fena, Cenab-ı Hakk dağa tecelli ettiğinde Hz. Musa'nın ken
dinden geçmesi gibi eşyadan fani olmaktır." Harraz şöyle demiştir: "Fena, Hakk ile 
(Hakk sayesinde) yok olmak, beka ise Hakk ile birlikte olmaktır." Cüneyd ise fe
nayı şöyle açıklamıştır: "Fena beşeri ve nefsani vasıfların tümüne karşı yabancı 
kalman, tüm varlığınla Cenab-ı Hakk'la meşgul olmandır." 

İbrahlın b. Şeyban: "Fena ve beka ilmi, vahdaniyetin ihlası ve ubildiyyetin sıh
hati üzerinde döner. Bunun dışmdakiler ise mugalata ve zmdıklıktır (yani tevhid 
konusunda ihlas ve kulluk olmazsa, fena yerirıe aldaruş ve zındıklıktan başka bir 
şey elde edilmez)" demiştir. 

Harraz'a, "Fena halindeki kimsenin alameti nedir?" diye sorulunca o: "Fena 
iddiasında bulunan kimsenin alameti, Allah Teala dışmda dünya ve ahiretle ilgili 
bütün hazlarının gitmesidir." Yine Ebil Said Harraz şöyle demiştir: "Fenada fani 
olanların fenalarının sıhhati, beraberlerinde beka bilgisinin; bekada baki olanların 
bekalarının sıhhati de beraberlerinde fena bilgisinin bulunrnamasıdır." (' Avarif, 
305-306) 

* Akıl alemi mahcilb {perdelenmişl ve gayr-i mahcilb (perdelenrnemiş) olmak 
üzere ikiye ayrılır. Sıfat sahibleri, mahcilb olanlardır. Bunlar makam sahibieri olan 
melekut alemidir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Her birimizin bilinen bir makamı 
vardır." [Saffat, 37/164] Gayr-i mahcilb olanlar gayb hazinelerinde gizlenmiş, selb 
ashabı olan Allah'ın güveyleridir (vuslata ermiş kişilerdir) .  Allah, onları kıskandı
ğından başkaları onları bilmesin, onlar da yalnızca onu bilsinler diye onları gizle
miştir. Onlar, muhakkiklerin {tasavvuf yolunda kendilerinde Hakk'm gerçekleşmiş 
olduğu insanların) 'Jenti" dedikleri makamdadırlar. (Tedbirat, 154) 

* Fena, kulun, fiillerini Allah'ın olduğu şekilde kaim kıldığını görmesidir. (Istı
lah, 532) 

* "Fena nedir?" dersen, deriz ki: "Fena, kulun bu haldeyken (huzur halindey
ken}, fiiliinin Hakk ile kaim oluğunu görmesidir. Bu bekaya benzer." "Beka ne
dir?" diye sorarsan, şöyle deriz: "Kulun, fark aynından her şeyi Allah'ın ayakta 
tuttuğunu görmektir." (Fütilhat, II, 129) 

* {Silfi) cemaatine göre fenanın birtakım işlerin karşılığı olduğu söylenir. Bazı
ları şöyle der: "Fena günalıların janı olmasıdır." Şöyle diyen de vardır: "Fena, kulun 
fiilierinde kendi fiilierini Allalı'ın o şekilde kainı kıldığını görnıesidir." Bazıları ise şöyle 
söylemişlerdir: "Fena, malılı/kattan janz olmaktır." Onlara göre bu tür fena da tabaka
lara ayrılır. Fenadan fena bunlardan biridir. Bir kısmı fenayı yedi tabakaya kadar 
çıkarmıştır. Biliniz ki -Allah bizi ve sizi rilhu'l-kuds ile te'yid etsin-, fena ancak 
şundan olur, beka da ancak bununla ve şununla {fenayla) birlikte olur. Fena mut
laka gereklidir. Bu yolda fena ancak en yücesi karşılığnda en düşüğünden fanl ol
makla olur. En yücesinden fani olmak ise sözlükteki manasıyla doğru da olsa, bu 
cemaatin {silfilerin) kullandığı terim değildir. (Fiitıllıfit, II, 501) 
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* Bir taifeye göre, fenanın, günahların fenası olduğu gibi, beka da taatlerin be
kasıdır. Bu görüşün sahibieriyle diğer bazılarına göre beka, kulıın Allah'ın her şe
yin üzerinde kairn olduğunu görmesidir. Bu görüş, fena hakkında, "Fena, kulun 
fiilierinde kendi fiilierini Allah'ın o şekilde kaim kıldığını görmesidit-" diyenierin görüşü
dür. 

Bazılarına göre beka, Hakk ile bekadır. Bu da fena hakkında "Fena, halktan 
{yaratılmışlardan} fan'i olmaktır" diyenierin görüşüdür. Bil ki, bize göre bu yolda be
kanın nisbeti fenanın nisbetinden daha şereflidir. Çünkü en düşük olandan fena, 
faniye göre ebed derecesindedir. 

En yüksek olanda baki olmak da bakiye göre ebed derecesindedir. Bekanın 
seni bu dururndan ifna eden kuvvet ve hakimiyeti vardır. Beka, Hakk'a mensub 
olman ve ona bağlanmandır. Bu anlarnda beka bu yolda ehlullahın kendi dille
rinde kullandıkları şekliyle en yüksek rnertebedir. Fena varlığa nisbet edilmendir. 
Çünkü sen "Ben şundan fani oldum" dersin. Oysa Hakk'a nisbet daha üstündür. 

Nisbet konusunda beka daha evladır. Çünkü beka ve fena birbirlerine bağlı iki 
haldir. Bu yolda ancak fanl olan baki, baki olan fani olur. Fena He vasıflanan ancak 
beka, beka ile vasıflanan da ancak fena halinde olur. Şu halde bekanın nisbetinde 
Hakk'ı rnüşahede, fenanın nisbetinde ise mahh1ku müşahede vardır. (Fiitfilıiit, II, 
505) 

* Tam bir arınınaya götürür fena 

An la 

bu sözün özünü etmişim sana feda 

(Leta'if, 63) 

* Cümle şey haliktir illa veeh-i Hakk 

Veeh-i Hakk'da halik olmaktır ehak 

Kim olursa veeh-i Baki'ye seza 

"Küllü şey' e halikün" olmaz ceza 

Geç di "la" dan oldu "illa" da bil 

Kim ki "illa" da ola fan1 değil 

Ol ki ma vü men d ise der-gahda 

Redd olur yok kadri bab-ı şahda 

(Mesneviı, I, 120) 

* Allah'ın Zat'ından başka her şey fan1dir. Madem ki O'nıın Zat'ında yok olma
mışsın, artık varlık arama. 
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Kim bizim Zat'ımızda, hak1katimizde yok olursa, "yok olmak" tan kurtulur, beka 

bulur. 

Çünkü o "illıi"dadır; "lıl"dan geçmiştir. Makamı "illii"da olanlar ise yok olup 

gitmez, yani Hakk'da fan1 olamaz. (Not: Tevh1di bildiren "Iii. ildhe illallalı" cümle

sinde kabul ve inkar kelimeleri bir arada geçer. "Lii iltihe" dediğimiz zaman, Al

lah'tan başka tanrı inkar edilir. "İllallah" da ise Allah'ın varlığı tasdik ve kabul olu

nur. İşte bu tevhld kelimelerini söyleyenlerden bir kısmı Allah'tan başka tamıyı in
kar eder de, "Yalnız Allah vardır" demez. Böyle kişiler "Lii"dan geçmiştir. "İllii"da 

takılıp kalmıştır. Halbuki, kurtuluş yolunu bulan mü'min; Allah'tan başka tanrıyı 

değil, kendi de dahil olmak üzere, Allah'tan başka ne varsa her şeyi inkar eder, 

onları yok bilir. Şefik Can) 

İşte bu yüzdendir ki, kim Hakk kapısında "ben" ve "biz" diyerek varlık iddia 

ederse, o kapıdan kovulur, "La" makamında dolaşır durur. (Mesnevi2, I, 196) 

* Sıbgatullah oldu reng-i humm-ı H u 

Anda yek yek-reng oldu kar-ı çar-su 

Her ne kim ol Humdadır itsen sual 

Hum menem davasıdır lübb-i meal 

Humcia benlikdir ene'l-Hakk'dan nişan 

Ateşem dir ahen-i ateş-feşan 

Mahv olur ateşde rengi ahenin 

Bais oldu lafı ateştir anın 

Ateş ile humretinden bi-zeban 

Pes ene'n-nar ile laf eyler hernan 

itdi rengin tab' -ı ateş muhteşem 

Dir anınçün ateşem ben ateşem 

Ateşem ben var ise sende gürnan 

Tut beni destinde eyle imtihan 

Ateş em ben eyler ise iştibah 

Bir teveccühdür tarik-i intibah 

Tutdu adem tab-ı nur-ı Kibriya 

Oldu mescud-ı melaik b1-riya 
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Hem anın mescududur kim çün melek 

Ruhudur azade-i tuğyan-ı şek 

(Mesnevfı, II, 49) 

* Vahdet küpünün rengi Allah'ın boyasıdır. [bk. Bakara, 2/138] Bütün sanatlar; 
her şey o küpte boyanır. 

Bir Hakk aşıkı o küpe düşse de sen ona; "Kalk, küpten çık" desen, neşesinden 
der ki "Beni kınama ben küp aldıını " (Not: Tevhid mertebesine eren kişiye "Bu nın
kanıdan ayrıl!" denilse, o oradan o kadar çok zevk duymaktadır ki, o neşe ile "Ben 
yabancı değilim, hatta ben küp oldum, ben küpten ibiiretim" der. Şefik Can) 

"Ben küpiinı" demek; "Ene'l-Hakk {Ben Hakk'ını}" demektir. Demir demirdir, 
ama ateş rengine girmiştir; o renge boyanmıştır. (Not: Ariflerden birisi, "Allah 
adamları, yani ermiş kişiler Allalı olamazlar, fakat Allah'tan da ayrı değillerdir'' demiştir. 
Gerçekten de ilahi tecelllye mazhar olan Hakk yolcusu, demir gibi olan maddi var
lığını ilah! potada yakar. Kıpkırmızı ateş haline gelir. İşte o zaman Hakk aşıkının 
dilinden çıkan bu söz, ateşe sokulmuş ve kıpkırmızı bir hal almış olan bir demir 
parçasının "Ben ateşim" demesine benzer. Bu halin devamı müddetince o "Ben ate
şinı" demekte haklıdır. Çünkü ateşin rengini ve yakıcılığını almıştır. Fakat bu hali 
geçince, yani ateşten çıkınca, onun demirliği belirir. Şefik Can) 

Demirin rengi, ateşin renginde yok olmuştıır. Susmuş gibi görünür ama hal dili 
ile ateşlikten dem vurmaktadır. Yani "Ben ateşim" demektedir. (Mesneviı, II, 364) 

* Madenden çıkan ateş de kıpkırmızı olunca dilsiz, dudaksız "Ben ateşim" diye 
söylenir. O, ateşin renginden, ateşin huyundan alevlenmiş; ihtişam, ululuk peyda 
etmiş; bu yüzden de "Ben ateşinı, ben a teşinı" demeye başlamıştır. 

"Ben ateşim" der, "Şübhen varsa; ateş olmadığımı sanıyorsan, bir dene; elini 
bana dokundur." 

"Ben ateşim; şübhe ediyorsan bir an için yüzünü yüzüme koyuver." 

İnsan da Allah'ın nuru ile nurlanırsa, Hakk'ın seçkini olur da melekler ona 
secde ederler. 

O yalnız meleklerin secde ettikleri kişi olmakla kalmaz. Melekler gibi 
şübheden, isyandan, azgınlıktan kurtulan insanlar da onun önünde saygı ile eğilir
ler. (Mesnevfı, II, 365) 

* Fena, Hakk'ın dışındakilerin önce ilmen (bilgi olarak}, daha sonra cehden 
(mücahede ederek}, en sonra da haklkaten (gerçekten} yok olmasıdır. Fenanın ilk 
inceliği, marifetin fenasıdır. İkincisi, talebin, marifetin ve görülen şeylerin müşa
hede edilmesinin düşürülmesi (ortadan kaldırılması} için fan1 olmaktır. Üçüncüsü, 
fenanın müşahede edilmesinden (farkında olunmasından} fenadır. (Ravza, 495) 
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* Beka, fenadan sonra kaim kalan şeydir. Birinci inceliği, ilmin ortadan kalkma

sından sonra malfunun ilim olarak değil ayn olarak kalmasıdır !bilgi değil yaşantı

nın kalmasıdır) .  İkincisi, müşahedenin ortadan kalkmasından sonra müşahede 

edilenin, sıfat olarak değil vücud {varlık) olarak bekasıdır !yani müşahede edilen 

Zat'ın sıfatlarının değil varlığının baki olmasıdır) .  Üçüncüsü, hak olmayanı orta
dan kaldırdıktan sonra devamlı hak olanın bekasıdır. (Ravza, 496) 

* Fenii an z{itik !kendi zatından fani olmanın manası) ve bunun gerçekleşmesi 

şöyledir: Zatın latlf !ruhi) ve keslf {yoğun) maddeden oluşmuştur. Sendeki her za

tın bir hakikati ve birbirinden farklı halleri vardır. Sendeki latifeler, her halde za

manlar içerisinde değişik suretlerdedir. Beden ise arazları !hususiyetleri} değişse 

de tek bir şekilde sabittir. Eğer sen, Hakk'tan ve Hakk'ın dışında gördüğünü mü

şahede etmekle zatından fani olur da, bu halde zatını müşahede etmekten gaib ol
mazsan, bu fenanın sahibi değilsin demektir. Eğer bu müşahedede zatını değil, 

müşahede ettiğini görecek olursan, sen o zaman böyle bir fenanın sahibisin de
mektir. 

·• Miişiilıede ettiğini görecek olursan . . .  " diyerek "yalnızca Hakk'z müştilıede etmek" 
şeklinde bir sınırlandırmacia bulunmadık Sebebi şudur: Bu fenanın sahibinin mü
şahede ettiği şey, mükevvenattan herhangi biri olabilir. Eğer sen bu fena halinde, 

latif zatının ! ruhani boyutunun} çeşitli şekillerini görür de ondan başka bir şey mü

şahede etmezsen ve sen, başkasında değil de kendinde fani olursan, kendi zatın

dan fani olmadan {kendini kaybetmeden ve unutmadan} fena hali yaşamış olur

sun. Çünkü sen, senin için lafıfen itibariyle kendinle müşahede edilmiş; sen, senin 
için kendinle beraber şekil ve bedenin itibariyle tani olmuş oluyorsun. Bu fena ha

linde terkibini {nelerden yaratılmış olduğunu} müşahede edersen, müşahede etti
ğin bir hayal ve kendin ya da başkası olmayan bir misaldir. Bu fenada senin halin 

rü'yet sahibi olan uyuyan kimsenin hali gibidir. (Esfiir, 66) 

* Fenii, Allah'tan başka her şeyden Allah ile fani olmaktır. Bu fenada {fena ha

linde olduğunu} görmekten de tani olman gerekir. Böylece Hakk'ı müşahede ha

linde olduğunu bilemezsin. Çünkü bu halde şahid olunabilecek bir gözün yoktur. 

Burada bu durumda olan bazı kimselere bir yanılma söz konusu olmaktadır. 

İnşallah sana, Allah'ın bana ilham etmiş olduğu bu durumdan {yanılgıdan} 
kurtulma yolunu açıklayacağım. Bu şöyle olur: Bu halin sahibi, dediği gibi, Allah'ı 

müşahede ederek ondan başka her şeyden fani olduğunda, onu ya işlerinde {ya da 

fiilierindel müşahede eder yahut alem veya Allah'ın alemdeki eserlerinden gaybet 

etmediği ve Allah' ı işlerinde müşahede ettiği halde {müşahede ettiğini} görmez. 

Eğer O'nu işlerinde { yani O'nun fiillerini} müşahede ederse, Allah'tan başka 

her şeyden fani olmuş olmaz. Eğer işlerinin dışında, O'nun asla aleme muhtaç ol

madığını müşahede ederse, bu doğru bir iddia olur. Çünkü Allah alemiere muhtaç 

değildir. Bu müşahede makamı Sıddik-i Ekber'in - makamı idi. Çünkü o şöyle de-
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mişti: "Gördüğüm hiçbir şet) yoktur ki, ondan önce Allah'ı görmüş olmayayım " Bu sö

züyle o, hiçbir şey yokken Allah'ı gördüğünü isbatlamış oldu. Sonra bir diğer mü

şahede makamına getirildiğinde "şeıfin ondan sadır olduğunu gördü. Onu hiçbir 
şey yokken görmüştü. O, bu görüşü müşahededen önce saydı ve şöyle dedi: "Gör
düğüm hiçbir şey yoktur ki, ondan önce Allah'ı görmüş olmayayım." Böylece işi sana ol

duğu gibi açıklamış oldum. (Esjar, 68) 

* Bize göre bu yolda bekanın nisbetifen8nın nisbetinden daha şereflidir. Çünkü 

en düşük olandan fena, faniye göre ebed derecesindedir. En yüksek olanda baki ol

mak da bakiye göre ebed derecesindedir. Bekanın seni bu durumdan ifna eden 

kuvvet ve hakimiyeti vardır. Beka, Hakk'a mensub olman ve ona bağlanmandır. 

Bu anlamda beka bu yolda ehlullahın kendi dillerinde kullandıkları şekliyle en 

yüksek mertebedir. Fena varlığa nisbet edilmendir. Çünkü sen "Ben şundan janz ol
dum" dersin. Oysa Hakk'a nisbet daha üstündür. Nisbet konusunda beka daha 

evladır. Çünkü beka ve fena birbirlerine bağlı iki haldir. Bu yolda ancak fani olan 

baki, baki olan fani olur. Fena ile vasıflanan ancak beka, beka ile vasıflanan da an

cak fena halinde olur. Şu halde bekanın nisbetinde Hakk'ı müşahede, fenanın 
nisbetinde ise mahh1ku müşahede vardır. (Esfar, 254) 

* Zevali olmayan, hükmü değişmeyen, hem Hakk, hem de halk olarak sabit 

olan beka, ilahi bir sıfathr. Fena ise, yok olabilen bir nisbet olup yaratılmışlarla il

gili bir sıfattır. Hakk'ın hazretinde onun bir te'siri yoktur. Hakk'a nisbet edilen her 

sıfat yaratılışa mahsus sıfattan daha tam ve daha yüksektir. Ancak ubfıdet müstes

nadır, çünkü onun yaratılışa nisbeti ve üstünlüğü, rubfıbiyyetin nisbetinden daha 

tam ve daha yüksektir. 

Eğer "Fena ubiidete bağlıdır ve ondan ayrılmaz" diyecek olursan sana şöyle cevab 

veririz: Onun ubfıdet gibi olması doğru değildir. Çünkü ubfıdet sabit bir sıfat olup 

yaratılışının ortadan kalkması mümkün değildir. "Fena ubiideti kendisinden ifna etti
rebilir" hükmü ubfıdetin hükmüne aykırıdır {Hiçbir fena kulluğu ortadan kaldır

maz}. Şey'i aslından çıkararak hakikatini perdeleyen her durum, bu taifeye göre 

şeref değildir. Çünkü o, sana işi olduğunun tersini vermiş ve seni cahillere katmış

tır. Beka, kulun yok olmayan sabit halidir. Çünkü, aynının, vücfıdundan {varlığı

nın} başka bir şey olmasıyla vasıflanması muhal olduğu gibi, onu isbat etmek için 

aynının yok olması da muhaldir. Bilakis vücfıd {varlık} yokluktan sonraki sıfatıdır. 
(Esfar, 255) 

* Fena, kulu şaşkınlık hükmü istila etmesinden doğan şufırsuzluktan ibarettir. 

Kendinden fenası O'nunla bir şufırsuzluk hali, sevdiğinde fenası ise O'nda yok ol

masıdır. Fena bu taifenin dilinde şahsın nefsini ve nefsin gereklerinden herhangi 

bir şeyi bilmemesinden ibarettir. Bunu bilirsen mahlfıkata tahsis edilmiş olan ilahi 

iradenin her halde ve her şekilde illetsiz ve sebebsiz olarak sadır olduğunu, aksine 

sırf ilahi tercilile meydana geldiğini de bil. Çünkü o, yani irade, azarnet hükümle

rinden veya ulfıhiyyet sıfatlarından biridir. Ulfıhiyyeti ve azameti sebebsiz olarak 
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kendisine aittir, Bu görüş, İmam Muhyiddm Arabi'ninrh görüşünün aksidir. Çünkü 
o bu konuda şöyle demiştir: "Allah'ın 'ihtiyar eden' olarak adlandırı/ması caiz değildir, 
Çünkü o, herhangi bir şeyi isteyerek yapmaz, aksine kendisinde olan bilginin gerektirdiği 
şekilde yapar. Kendisinde olan bilginin gerektirdiği bilgi de ancak olması gerektiği şekilde 
olur. O zaman da ihtiyar eden olmaz." İmam Muhyiddm'in el-Füti'ıhatü 'l-Mekkiyye adlı 
eserindeki sözü böyledir. O, ilahi tecelllden elde ettiği sırla konuşmuş, ancak elde 
ettiğinden fazlasını da kaçırrnıştır. Bu, ilahi azametin gerektirdiği şeylerdendir. 
Onun elde ettiklerini biz de elde ettik, daha sonra izzetin tecelllsinde Allah'ın eş
yada ihtiyar sahibi olduğunu, zaruretsiz ve irade eden olmaksızın bilakis ilahi bir 
iş ve zati bir sıfatla sadır olan dilemeyi ihtiyar etmesi hükmünce eşyada tasarrufta 
bulunduğunu gördük. (İnsan, I, 49) 

* Tevhfd-i viicudf'yi ilk olarak açıkça ortaya koyan Muhyiddm b. Arabi'dir. 
Daha önce gelen meşayıhın ibarelerini, tevhfdi anlatıp ittihaddan haber vermiş ol
salar bile, bunları tevhld-i şuhüdiye hami etmek mümkündür. Hakk' dan � başka 
hiçbir şey görülmediği için bazıları {şatahat cümlesinden olmak üzere) "Ma fi 
cübbeti sivallah {Ciibbenıin içide Allah'tan başka hiçbir şeı; yoktur}", bazıları "Sübhani ma 
azame şiinf {Kendimi tesbih ederim, benim şiinım ne yiicedir}", bazısı da "Leyse fi'd-diiri 
gayri {Evde benden başka hiç kimse yoktur}" demişlerdir. Bütün bunlar rü'yet-i Vahid 
{Vahid olan Allah'ı görmek) dalından toplanan çiçeklerdir. Bunlarda Vahid'le ala
kah olarak tevhid-i vücudiye delalet eden hiçbir şey yoktur. Vahdet-i vücud mesele
sini bablara, fasıllara ve daha alt başlıklara ayıran, onu sarf ve nahiv ilimleri gibi 
tedvm eden Şeyh Muhyiddin b. Ara bi' dir. Hatta o, bu bahisler arasında bulunan 
bazı çetrefilli marifetleri kendisine tahsis etmiş ve şöyle demiştir: "Hiitem-i nübiiv
vet, bazı ilim ve milrifetleri hatem-i veldyetten alır." O, hatem-i velayet-i 
Muhammediyye ile kendisini kasd etmektedir. Şarihler, bu cümlenin açıklanması 
sadedinde şöyle demişlerdir: "Sultan hazinedanndan bir şeı; alsa ondan ne eksilir?" 

Hülasa fena ve bekanın h usUle gelmesinde ve velayet-i sugrii ile ve layet-i kiibranın 
elde edilmesinde tevhid-i vücudiye ihtiyaç yoktur. Aksine fenanın tahkiki sıra
sında masivilnın {Allah dışındaki her şeyin) unutulmasının mümkün olması için 
gereken şey tevhid-i şuhudidir. Üstelik, salikin bidayetten nihayete sülUk edip de 
kendisinde tevhid-i vücudi ilim ve marifetlerinden hiçbirinin asla zuhur etmemesi, 
bilakis bu ilimleri inkar edecek noktaya gelmesi bile imkan dahilindedir. 

Bu fakire göre de, süluku, bu marifetler zuhur etmeksizin mümkün olan kişi
niri yolu, bu marifetlerin zuhuruyla süluk eden kişiriiri yolundan daha kısadır. 
Yine bu {şuhudi} yolun çoğu si'rlikleri matluba ulaşırken, bu yolun dışında kalan 
yolların çoğu salikieri de yolda kalırlar. Bunlar, denizden bir damla görürler, asıl 
yerine gölgeyle birleşme vehmine düşerler, böylece bu vuslattan mahrılm kalırlar. 

Ben de bu manayı çeşitli tecrübelerle anladım. Doğruyu ilham eden Allah'tır 
�. Bu fakiriri de seyri her ne kadar ikinci yoldan olmuş ve tevhid-i vücudi ilim ve 
marifetleririin zuhura gelmelerinden bol miktarda haz almışsa da, haline Hakk'ın 
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� inayeti şamil olduğundan ve seyri de mahbubl seyir olduğundan, O'nun yardım 
ve iniiyetiyle bu yolun vadi ve çöllerini geçti, gölgeler mertebelerini aştı ve yine 
Allah Teaiii'nın tevfik ve yardımıyla asla ulaştı. 

Ancak !kendisi irşada ehil olup dal, irşad arayanlara muamelesi vakl olunca, 
diğer yolun vuslata daha yakın ve elde edilmesinin daha kolay olduğunu gördü. 
"Bizi bu hidfiyete ulaştıran Allah 'a hamd olsun! Eğer O'nun lıidfiyeti omasaydı, biz bu 

yolu b11lamazdık. Rabb 'inıizin resiılleri hakkı getirmişlerdir. " [Araf, 7/43] (Mektubfit, I, 
287) 

* Tenbzh: Yapılan tahkikten anlaşılmıştır ki mevcudat, her ne kadar müteaddid 
ve O'ndan başka her şey mevcud ise de, Jend ve bekanın tahakkuk etmesi, velayet-i 
sugra ve velayet-i kübranın elde edilmesi mümkündür. 

Fena, sivanın !Allah'tan başka her şeyini yok sayılıp, kökten ortadan kaldırıl
ması değil, unutulmasıdır. Fenanın gereği, masivanın yok olması ve bir hiç mesa
besine indirilmesi değil, kaybolmuş görülmesidir. Bu kelam zahir olmakla beraber, 
havassın pek çoğundan gizli kalmıştır. Peki av ama ne demeli? Çünkü onlar, tevhld

i şuhfıdfyi tevhzd-i vüciıdznin aynı sanarak, valıdet-i viicud marifetini tarikatın şartı 
haline getirmişlerdir. Bunun nihayetinde, vücudun çokluğu görüşüne inananları 
da hem sapmış, hem de saptırıcı olarak kabul etmişlerdir. Hatta bunların büyük bir 
çoğunluğu, Hakk'ın � marifetinin, tevhld-i vücudiye münhasır olduğunu düşün
müşler ve vahdeti kesret aynalarında müşahede etmenin, bu husustaki kemalattan 
geldiğini sanmışlardır. (Mektfıbfit, I, 288) 

* Fenfi, ahadiyyet zatının aynında ikiliğin ortadan kalkması ve tüm şekillerin 
tamamen yok olmasıyla olur. Bu, mahbubiyyet makamıdır. Bu da şu suretle olur: 
Bidfiyfitta !başlangıçta} emirlere uymak suretiyle adet ve alışkanlıklardan feniidır. 
Ebvdbda ise nurani ve kalbi haller aracılığıyla, nefsani tabii hallerden fenadır. 
Mufimeleta ilahi fiillerin yardımıyla beşeri fiillerden; ahldkta ilahi huylada nefsani 
melekelerden; ıısı11de Hakk'ın iriidesini ve talebini dilernekle O'nun dışında ka
lanları dilemekten; edviyede ledünni ilimler ve ilahi hikmetler karşılığında şekli 
ilimlerden ve akli hikmetlerden; ahvdlde Ralıman'ın mehabbeti için, yaratılmışlara 
bağlanmaktan ve onları sevmekten; velfiydtta Zat'a doğru yönelmekle sıfatlardan; 
lıakaikte gizli bekanın bekasıyla beraber ikiliği gerektiren nurani inniyetlerin {ben
liklerini farkında bile olmaksızın şekillerden fan1 olmaktır. İşte bu, hullet !dostlukl 
makamıdır. (Cfimi', 300) 

* Fena hakkında bazı kimseler şöyle demiştir� "Fena, kötü vasıfların gitmesi
dir." Bir kısmı ise, "Fena, Rabb'i dağda Musa'ya -ona ve Peygamberimize salat ol
sun- tecelll ettiğinde fam olduğu gibi eşyadan da fani olmaktır."  Bir kısmı da şöyle 
demiştir: "Fena, Allah hariç, dünya ve ahiret hazlarının gitmesidir." (Nebhan'i, I, 
236) 

* Bazıları "Bekadan maksat, yerilen sıfatiarın yok edilmesinden sonra övülen 
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sıfatiarın kalmasıdır" demişler, bazıları da "Beka, fenanın tersine, Hakk'ı halktan, 
halkı Hakk'tan perdelemeyen bir makamda olur. Çünkü sahibi olan Hakk, onu 
halktan perdeler." (Nebhan1, I, 237) 

* Fena-yı mutlak {mutlak fena}, Hakk Teala Hazretlerinin � emrinin kulu istila 
etmesidir. Böylelikle Hakk'ın � varlığı kulun varlığına hakim olur. Bu da fena-yı 
zahir ve fena-yı batın olmak üzere ikiye ayrılır. 

Fena-yı zalıir {zahiri fena), Hakk'ın � fiilieri yoluyla tecelli ederek kulun ihtiyar 
ve iradesini ondan aldığı için, kendisi ya da başkası için Hakk'tan başka fiil gör
memektir. Kim Hakk'la birlikte muamelede bulunursa Hakk ona yeter. Fenanın bu 
makamında olan bazı kimselerin Hakk Teala'nın fiilierine koyuluncaya ve Allah'ın 
istediği ve sevdiği şekilde yedirip içireni ona nasib edinceye kadar günlerce yeyip 
içmediklerini duydum. Hayatım üzerine yemin ederim ki bu fenadır. Çünkü Al
lah'ın Hillerine bakarak Allah'tan başkasının fiilierini bırakmış ve böylece hem 
kendinden hem de başkasından fani olmuştur. 

Fenii-yı batın {batın1 fena) ise, bazen sıfatları bazen de Zat'ın azametinin eserle
rini müşil.hedeyle olur. Böylelikle Hakk Teala'nın emri batmını {içini} istlla eder ve 
sonuçta onda ne şübhe uyandıran, ne de vesvese veren bir şey kalır. Hislerin 
{duyuların) kaybolması fenanın gereklerinden değildir. Hislerin kaybolmasına 
bazı şahıslarda rastlanabildiği, fakat bunun, fenanın şartlarından olmadığı konu
sunda ittifak vardır. (Nebhan1, I, 395) 

* İhsanın kemali, arneli karşılık beklemek, bir maksad gütmek veya riyadan 
arındırmaktır. İhlasın manası budur. İhsanın kemali ancak bütün ibadetlerde hasi
ret nO.ruyla uluhiyyet hazretini müşil.hede etmekle elde edilir . . .  Bu ihsan, huzur ha
linin devamından ibaret olan ubudiyyetin havatır üşüşmeden ve ağyara bağlanma
dan devamı için gerçekleşen ihsandır. Bu huzur, onlara göre Hz. Peygamber' e $ 
ulaşan nisbet ve "hakka'l-yakin" diye adlandırılır ve gerçekte salikin sıfatının 
Hakk'ın sıfatında ve onunla bekasında ilmen -yalnızca ilmen değil- şuhuden ve 
halen "fena" diye tefsir edilir. (Bıtğıje, 26) 

* Fenfi-yı sıjfit-ı abd {kulun sıfatlarının fenası}, kötü sıfatlarının yok olması, güzel 
sıfatıarın kalmasıdır. Kul ne zaman kötü sıfatiardan fani olursa, o zaman onda 
övülen sıfatlar ortaya çıkar. ittihad çukuruna yuvarlanan ve doğru yoldan sapanın 
vehmettiği gibi, kulda gerçekte fani olan zatı değil sıfatlarıdır. (Buğye, 26) 

* Fena gerçekten zordur. Çünkü kendisinde fena yerleşmeyen kimsenin ittihad 
çukuruna düşmesinden korkulur. Zira fena yolunda salikin başına zarar ve peri
şanlık gelebilir. Onu o durumdan ancak yolculuğunda ona eşlik eden ilmin basireti 
kurtarabilir. Aksi halde helak olanların yoluna gider . . .  

Fena ü ç  manada kullanılır: fen tl yı vücıld-ı siv{i {masivarun varlığından fena bul
mak}; fenfi-yı şuhıid-ı siv{i {masivayı görmekten fena bulmak}ve masivayı murad et
mekten fena;fenfi-yı irade-i sivii {masivayı isternekten fena). 
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Fena-yı viicild-ı sıva {masivanm varlığından fena bulmak}, başka hiçbir şey 
olmayacak şekilde vahdet-i vücudla kaim olanların fenasıdır. Ariflerin ve salikierin 
gayesi, mutlak vahdette fena bulmak ve her türlü itibarla varlığın çoğalma ve artı
şını nefyetmektir. Böylece asla bir gayrılık görmez. Bilakis kulun varlığını Rabb'in 
varlığının aynısı görür. Onlara göre haklkatte Rabb ve kul yoktur. Bu taifenin fe
nası, mümkün ve vacib olan iki varlık bulunması itibariyle vücudun {varlığın} tü
münü -ki o da vücudu kendinden olan Allah'tır- müşahede etınektir. Onlar, mah
lukatm vücudunun {varlığının} Allah ile kaim olmasıyla mahlukatm vücudunun 
Allah'ın vücudunun aynı olması arasında bir fark görmezler. Onlara göre alemler 
ile alemierin Rabb'i arasmda bir fark yoktur. Emir ve nehyi, kendilerinin müşa
hede ve fenalarmdan mahcub {perdelenmiş} olanlar için gerekli görürler. Onlara 
göre mahcub olan kimse, fiilierini itaatler veya günahlar olarak görür. Çünkü o 
kimse fark makammdadır. Böyle bir kişi, onların derecesine yükseldiğinde, ne 
itaat, ne de günah vardır. Çünkü bu, ikiliği ve çokluğu; itaat edeni ve edileni; asiyi 
ve kendisine isyan edilen bir varlığı gerektirir. İşte onlara göre bu, şirkin ta kendi
sidir. (Buğı;e, 27) 

* Fena-yı şıılııld-ı siva {masivayı görmekten fena bulmak}, çoğu sufinin işaret et
tiği fenadır. Bunun hakikati Allah'tan başkasını müşahede ve hissetınekten fena 
bulmaktır. Bu da bir kişinin müşahede ettiği şeyden gaybet halinde olması, bu 
gaybetin de müşahede ettiği şeyden ve kendisinden gaybet olmasıdır. Çünkü o, 
mabuduyla O'na ibadetten, mezkurüyle {zikrettiği Allah ile} zikrinden, mevcu
duyla varlığından, mahbubuyla {sevdiğiyle} sevgisinden ve meşhudüyla {müşa
hede ettiğiyle} müşahedesinden gaib olmuştur. Manaları arasında bir fark gör
mekle birlikte böyle birisinin hilline "sekr", "ıstılam", "nıahv" ve "cem"' gibi isimler 
verilir. Kalbe, onunla gaib ve fani olana kadar sevdiği ve zikrettiğini müşahede 
etıne durumu hakim olur. Böylelikle onunla birleşir ve kaynaşır, hatta O'nu ken
disi sanır. 

Şu hikaye bu durumu anlatır: Bir kimsenin sevdiği kendisini suya atınca seven 
kimse de ardından kendisini suya atmış. Bunun üzerine sevdiği ona "Niçin suya 
atladın?" diye sorunca o: "Seninle kendimde kayboldımı, bunun için seni ben sandını." 
cevabını vermiş. 

İşte bu halde olan kişi, aklı başına gelince yanıldığını anlar ve hakikatler kendi 
içinde ayırd edilmeye başlar. {Bu durumda anlaşılır ki, } Rabb Rabb'dır, kul ise 
kuldur. Yaratan yaratılanlardan farklıdır. Buna göre yaratılmışlarda O'nun zatın
dan, O'nun zatında da yaratılmışlardan hiçbir şey yoktur. Ancak sekr, mahv, 
ıstılam ve fena halinde bu temyizden gaib olur {bu ayrımın farkmda olmaz} .  

Bu halde iken bazı hal sahibieri hakkında anlatılan v e  akıl başındayken söyle
yenin sapık sayılacağı şatahat kabilinden bazı sözler söyler. Ancak terneyyüz 
{ayırd edilme} ve şuurun geri gelmesiyle bu hal de ortadan kalkar, o zaman {bu 
sözlerden dolayı} niçin sorumlu olsun? 
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Bu fenanın övüleni var, yerileni var, affedileni var. Allah'tan başkasını sev
mekten, ondan korkmaktan, ona ümid beslemekten, ona tevekkül etmekten, ondan 
yardım beklemekten, kulun dillinin hem zahir hem de batın olarak Allah için kala
cak şekilde ona yönelmekten fan1 olanın fenası övülür. 

Sahibinin, kendisiyle başkasını ayıramayacak şekilde şuur ve bilgisinin olma
ması hiçbir şekilde övülmez ve kemal vasfı sayılmaz. Bu, onun için arzu edilen ve 
emredilen bir şey değildir. Bilakis sahibinin gayesi, aklı, terneyyüzü {ayırd edişi) 
taşıyabilecek ve her mevki sahibini yerli yerine koyabilecek şekilde ilme uygun, 
hikmet gereğince, hakikatleri olduğu gibi görmek, kadlın {ezell} olanla hadis 
{sonradan} olanı, ibfıdetle mabudu ayırabilecek kadar güçlü olmadığı için mazur 
görülmelidir. Bu sebeble ibadeti mertebelerine indirir, mertebelerini müşfıhede 
eder ve her mertebeye kulluk hakkı neyse onu verir ve onu yerine getirdiğini 
müşfıhede eder. (Buğye, 28) 

* Fenii-yı iriide-i sivil {masivayı isternekten fena), velilerin havassının {velller 
içinde özel bir kesimin) ve mukarreb imamların fenasıdır. Bu da şöyle olur: Sahibi, 
sadece başkasının değil, Sevgilisi'nden iirade ettiği şeyden bile tani olup, kendi 
iradesi Sevgili'sinin iradesinde yok olmuş olarak Sevgili'sinin iradesine razı olur, 
onun irade edip razı olduğu şekilde cem yoluna girer ve masivayı isternekten fena 
bularak esir olmayı kabul eder. Kaderle ilgili kevnl değil, dmi tercihe dayalı ira
deyi kasd ediyorum. Böylece iki murad bir olur. Akılda sahih bir birlik yok, ancak 
bilgi ve hayırda bu sahTh birlik vardır. 

Şu halde iki iradenin, iki ilmin ve iki hayrın zıtlığına rağmen, iki murad ve iki 
malum bir olmaktadır. Mehabbetin gayesi, sevenin muradının sevdiğinin mura
dıyla bir olması ve iradesinin sevdiğinin muradında fena bulmasıdır. Bu birlik ve 
fena muhiblerden {sevenlerden} havassın ittihad ve fenalarıdır. Onlar, O'na ibadet 
etmek, O'nu sevmek, O'ndan korkmak, O'na ümid beslemek, O'na tevekkül etmek, 
O'ndan yardım beklemek ve O'ndan talebde bulunmak yoluyla, masivayı sevmek, 
ondan korkmak ümid etmek ve tevekkül etmekten fanl olmuşlardır. 

Bu fenanın gerçekleşmesinin yollarından biri, ancak Allah için sevmek ve an
cak Allah için buğz {nefret} etmek, ancak O'nun için dostlukta bulunmak, ancak 
onun için düşmanlık yapmak, ancak onun rızası için vermek, ancak onun için men 
etmek, ancak ondan ümid etmek ve ancak ondan yardım istemektir. 

O zaman dillinin hem zahiri, hem de batını Allah için olur. Allah ve Resulü ona 
her şeyden daha sevgili gelir. Sonuçta en yakınları da olsalar Allah ve Resı1lü'ne 
karşı sınırı aşanlara sevgi beslemez. Bunun hakikati, Rabb'inin razı olduğu şeyler 
ve O'nun hukukunu koruma yoluyla nefsinin heva ve hazlarından fan1 olmasıdır. 
(Buğıje, 29) 

* İbn Abbas'ınrtı rüyasında Resulüllah'ı $ gördüğünü ve mü'minlerin annele
rinden birinin yanına girince Hz. Peygamber'in $ ona aynasını çıkardığını, 
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aynaya bakınca ResUlüllah'ın suretini gördüğünü, fakat kendi suretini göremediği 
anlatılır. Bu taifenin {sufilerin} dilinde rabıtadaki fena budur. Sözümüz "Hz. 
Peygamber'in sılreti hakkında değildir" denilemez. Çünkü biz, bunun peygamberlerin 
hususiyetlerinden olmadığını söylüyoruz. Ehline göre hiç şübhesiz bu şekilde olan 
her şey peygamberlerle veliler arasında ortaktır. Evet, namazda Hz Pey
gamber'den başkasıyla konuşmak namazını bozar. Namazda suretini göz önüne 
getirmesi, namazın sahibine teslim olması, Hazret-i RUh-i Vücud ve Kerim ve 
Vedud {olan Allah} tarafından Makam-ı Mahmud sahibinin -O'na, Al'ine ve 
Ashab'ına salat ve selam olsun- hususiyetlerindendir. (Buğıje, 75) 

* Fenn-yı mürid {müridin fenasıl nefsini kirlerden temizlemesidir. 

Fenn-yı murnd {muradın fenasıl ise takdis sıfatlarıyla ahHiklanmasıdır. İstersen 
salikin fenasının sükundan nuriara doğru olduğunu da söyleyebilirsin. 

Fenn-yı nrif {iirifin fenası}, Allah'tan başkasının görmesini müşahede etmekten 
fenadır. Buna istersen "Niyetin nıahvolması ve inniyyetin fenasıdır" diyebilir sin, ister
sen gibi "Nılrun tecellisi için tahalli {kalbi boşaltma} fennsı" da diyebilirsin. 

Meşrn: Tahkik ehlini sevmek suretiyle avam yolunun fenasıdır. Eğer onlara 
yardım gelirse onları hidayet yoluna sev keder. 

Menzn: Fenn-yı mulıibb {sevenin} fenası, Habib'in {Sevilen'in} mehabbetiyle olur. 
Habib'in fenası ise gözetenin gaib olduğu anda vuslat iledir . . .  

Fenn-yı ferd {ferdin fenası}, Bir'in tecelli etmesiyle herkesten gaip olma yoluyla 
olur. 

Menzn: Hissin görüldüğü yerin olmasıdır. O, güneşin yörüngesidir. Senin gü
neşin de zeval vaktinde tam tepeye geldiğinde var olan bütün gölgeler yok olur. 
Hissinin bulutlarının meydana getirdiği gölgelerin yok olması için güneşinin tam 
tepede olmasına çalış. (Kavnnfn, 45) 

* Beka, müşahedenin hakikatına sahib olunan, müşahede edilenle beraberken 
edebin de muhafaza edildiği bir makamdır.(Kavnnin, 47) 

* Nihayiit {son mertebeler), marifet, fena, beka, tahk"ık, telbis, vücud, tecrid, 
tefrid, cem' ve tevhiddir. (Rihle, 207) 

•• Makanı-ı beka {beka makamı) "cem"' ve "fark" diye de isimlendirilir. Çünkü 
kulun Rabb'ini müşahede etmesi onun cem'i, O'nda kemal-i istiğrakla O'nun fiil ve 
yarattıklarını müşahede etmesi ise farkıdır. Beyrut müftüsü Şeyh Mustafa Neca'nın 
görüşüne göre, "Bu makam, 'cem'u'l-cem" diye tnbir edilen makamdır." Keşfii 'l-esrnr'da 
cem'u'l-cem' makamından "Bu makam, Hakk'zn kulunu fendsından sonra alnıası ve Al

lah'ın Zatı'nz miişnhede makanıında onu sekr haline getinnesi ve daha sonra da kulun 
nefsinden ve Allah 'zn dışındakilerden fnni kılmasıdır. Fakat farzların vakti ve halkın işlerini 

yerine getinııe konusımdaki fiiller anında kendisine getirilir ve Allalı 'a olan bu dönüş Allalı 
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iledir." şeklindeki görüşe sahib olan bir şeyh topluluğunun görüşünü zikrederek 
şöyle der: "Bu riicil fark-ı siini {ikinci fark} ' diye isimlendirilir. O da Hakk'ın halk ile 
kaim olduğuna şiilıid olmak, kesrette valıdeti görmek ve biri diğerine miinf olmadan kesretin 
va/ıdette olduğunu gönııektir; bu ise kiinıil veliiyettir." 

Bu işin ehlinden olan diğer bir topluluk ise şöyle der: "Fark-ı sanı makamı 
cem'u'l-cem' makamından başkadır, ayn-ı vahdet de makamların üstündedir. Bu 
mertebe, Kutb-ı Gavs-i Ekber'in Allah'ı müşahede etmeyi arzuladığı mertebedir." 
(Rihle, 217) 

* Fenaya çağıran 

bekaya da çağırdı beni 

Giydirdi bana sevinç elbisesini 

"Sen bensin " sözünün derinliğiyle 

Bağışladı bana tüm sevgisini 

(Mevahib, 46) 

fena'-yı külliye/fena' bi'l-külliyye ( ;Qs:.JLı �l:.S ) * Hasan Basri, Rabia'ya "Be

nimle evlenir misin?" diye sorunca, Rabia ona şöyle cevab verdi: "Evlilik seçme 
hürriyeti olan için gereklidir. Bana gelince benim kendim için {bir şey} seçme hür
riyetim yok. Ben Rabb'imin hizmetinde ve onun emrinin gölgesindeyim, benim 
şahsırnın bir kıymeti yok." Hasan Basri, "Bu dereceye nasıl ulaştın?" diye sorunca: 
"Külli fena ile" diye cevab verdi. Bunun üzerine Hasan Basri ona "Sen bunu ner
den biliyorsun? Bizde bu yok" demiştir. (Şehide, 150) 

{Ayrıca bk. fena'-beka'} 
fena'ü'l-fena' ( .uh .ı:J ) * Fenii-yı fena {fenanın fenası}, fenadan daha üstündür. 

Çünkü o, takva ehline göre bekanın dehlizidir. Fenanın başlangıcında kalmaktan 
sakın. Aksi halde yanılgıya ve davaya düşer, edeb ve takva ehline muhalefet eder
sin. Hüseyin Hallilc'ın haline bak Fenanın başlarında "Ben . . . " sözüyle o andaki ha
liyle yetinip kaldığında nasıl meşakkate düştü. En basit sözlerinden biri, bazı halle
rini açıkladığı şu sözüdür: 

Hem Sana şaştım hem de kendime 

Yok ettim Seninle kendimi 

O kadar yaklaştzrdın ki Kendine beni 

Kendim sandım Sen 'i 

"Kendim sandım Sen'i" sözünde fenanın fenasına ait edebin şuuru vardır. Ancak 
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bu manfuun hakikati kemale ermemiştir. Zira kemale ermiş olsaydı, beşeri yanılgı
dan kurtulmuş olacaktı ve rububiyyetle beraber edebin kemiHiyle edeblenmiş ola
caktı. 

Sen 

Hayatımın eğlencesi 

Defnimden sonraki rahatım benim 

Senden başkasında yok benim ünsiyetim 

Sensin benim korkum 

ümidim 

Menzii: Muhakkiklere göre muhakkik fan'i, gaybet ve huzur halinde vücudu
nun {varlığının} şuurunda olandır. Vücudunu {varlığını} bilmesi, karanlıkta ona 
şahid olmasa da karanlığın yok olmasıdır. Üzerine güneşin doğduğu ve bu sebeble 
gözleri kamaşan kişiyi görmüyor musun? Gerçekten var olduğunu görmese de, 
yıldızların ışığının hala var olduğunu inkar etmez. Fani kimse de böyledir; Hakk'ın 
nurunun müşahedesi hakim olduğunda, hem Hakk'ın hem de halkın varlığını an
lar. Bu kamil peygamberlerin ve takva sahibi büyüklerin yoludur. (Kavanin, 46) 

fennü'r-rabbi'I-mahbiib ( y J�$:1 y Jll .:rJ ) " Fenn-i Rabbi'l-mahbftb {Rabb'in 

sevilen dalı} üç yapraktır: Fiillerin, sıfatiarın ve Zat'ın sevilen yaprağı. (Ravza, 542) 

fer' ( t} ) {bk. asl-fer'}  

ferah ( C 1} ) * Bu sema daki, yani yedinci semadaki Beyt-i Marnur "fertih" ola

rak adlandırılır . . .  O, bir haberde varid olduğu {geçtiği} gibi, Kabe'nin hususiyetini 
taşır. Oradan taşlar düşse, Kabe'nin üzerine düşerdi. Onun her gün yetmiş bin 
meleğin girdiği iki kapısı vardır. {Bu melekler} ebedi olarak ona yönetirler. Doğu 
kapısından girerler. Çünkü o, nfuların zuhur ettiği kapıdır. Batı kapısından çıkar
lar. Çünkü orası nurların örtüldüğü kapıdır. Gayb hakkında {bilgiler} elde ederler. 
Hiç kimse onların karar kıldıkları yönü bilmez. Bunlar Allah'ın her gün, Ruhu'I
Emin'in taşması esnasında hayat nehrinden yarattığı meleklerdir. Allah onu her 
gün meleklerin sayısınca hayat nehrine batırıp çıkarmçıktadır. Bunlar, mü'min ol
sun yahut olmasın Ademoğullarının her giinki havatırı {zihinlerine ansızın gelive
ren düşünceleri} olurlar. {İnsanoğlunun aklına} her gün yetmiş bin düşünce gelir. 
Onları ehlullahtan başkası anlayamaz. Beyt-i Mamura giren melekler oradan çı
karken Allah'ın, kalbe gelen havatırdan yarattığı meleklerle bir araya gelirler. Bir 
araya gelişlerinqe zikirleri, kıyamete kadar istiğfar olur. (Esfar, 218) 

fera'iz ( J=il} ) {b k. farz-sünnet} 
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fesad-ı kalb ( �ll .:ı l-i ) * Fesdd-ı kalb !kalbin fesadı}, kasvet ve katılığı 

demektir. (Adıibı, 147) 

feth ( � ) * Her devirde, "ricdlü'lfeth" olarak isimlendirilen yirmi dört kişi 

vardır. Artınazlar, eksilmezler. Allah ehlullahın kalblerini, marifet ve sulara aç
mıştır. Allah bu !adamları} her saat için saatler adedince kılmıştır. İçlerinde gece ya 
da gündüz herhangi bir saatte kendisine bilgi ve mariletierin açıldığı kimseler var
dır. Bu durum, o saatin adarnma aittir. Onlar farklı farklı yerlerdedirler, asla bir 
araya gelmezler. Her birinin ebedi: olarak kalacağı bir mekan vardır. Bunlardan 
Yemen'de iki kişi, Şark ülkelerinde dört kişi, Mağrib'de altı kişi vardır. Geri kalan
ları diğer bölgelerdedir. Onlarla ilgili ayet Allah'ın Kitab'ında şu şekilde geçmek
tedir: "Allah 'ın insanlara açacağı herhangi bir ralınıeti tutup Jzabseden olamaz. O'nun tut
tuğunu O'ndan sonra salıverecek de yoktur " (fatır, 35/21 (Fütfıhiit, Il, 15) 

* Fetlı ve feth hali, tekvinin eşyaya taalluk etmesi halidir. İstersen şöyle de: 
"Kudreti n makdiira {kudrete konu olana} taalluk etmesi halidir." Bu konuda yani kud
retin makdura taalluk etmesi konusunda Allah'tan başkası için bir zevk yoktur lbu 
kudrete O'ndan başka sahib olan yoktur, bu zevki O'ndan başka kimse tadamaz} .  
"Orada . . . " yani kudrette zevk yoluyla . .  "ne bir tecelli ne de bir keşf . . " vaki olur . 
. .  "Çünkü Allah'tan başka hiçbir varlıkta kudret de, fiil de yoktur. Çünkü sınırlananıayan 

vüciid-i mutlak {mutlak varlık} O'na aittir." Mukayyed varlığa sahib olan kimsenin, 
Resul' den razı olandan başkasını övmeye ya da yerıneye gücü yetmez. Çünkü bu 
ilahi bir inayettir. Bunun hakkında daha önce bilgi verilmişti. (Sofyavi, 242) 

* Mücahedeyi terk etınekten sakın! Hatta fethin emarelerini görernesen de 
mücahedeye devam et! Şübhesiz fetih mücahededen sonra {gelmesi} gereken bir 
durumdur. Fetihten önce müdhede mutlaka gereklidir. Arneller onu ister, nefsler 
ona ulaşır. Ancak fethin belirli bir vakti vardır. O vakti aşamaz. Dolayısıyla {feth 
gelmedi diye} Rabb'ini itharn etıne! Çünkü eğer ihlaslı bir kul isen arnellerinin so
nucu {fethin gelmesi} gerekir. Rabb'ine karşı töhmeti tek bir celsede kaldırıp at! 
Töhmet ehli olmaktan da kaç! (Enviir, I, 129) 

feth-i karib ( ı....:-�} e:::! ) * Kula, nefs menzillerini kat ederken, kalb makamın

dan, {Allah' m} sıfatlarının ve kemalatının zuhuru cinsinden açılan şeydir. Şu ayette 
buna işaret edilmiştir: "Allah'tan bir yardım ve yakın bir feth" [Saff, 61/13] (Kaşani, 
135; Ctinıi', 91) 

feth-i mutlak ( Jib..o � ) * Fetihlerin en yücesi ve en mükemmelidir. Bu, kula 

ahadiyyet zatının tecellisinden açılan şeydir. Bu da yaratılmış olan tüm şekillerin 
fenasıyla ayn-ı cem' {halinde} istiğraktır. Buna şu ayette işaret edilmiştir: "Allah'ın 
yardımı ve fetih geldiği zaman . . .  " [Nasr, 110/1) (Kaşani, 136; Ctimi', 91) 
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feth-i mübin ( W::� ı:;:t ) * Kula velayet makamından, kalb sıfatları ve 

kemalatma dayalı olarak, ilahi isiınierin nurlarının tecellileri cinsinden açılan şey
dir. Şu ayette buna işaret edilir: "Biz sana apaçık bir fetih ilısfın ettik. Böylece Allalı se

nin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar" [Rahmiin, 55/1-2] (Kaşani, 135; Cami', 91) 

feth-i samedani ( i;'.4.P ı:;:3 ) * Feth-i sameddni, Kilinatın Efendisi'nin "Allah 

vardı, O'nunla birlikte bir şey yoktu. Hala da öyledir" sözünden dolayı, her fiinlden 
gaybetindir. Allah şöyle buyurur: "YenJiiziinde bulıman her canlı yok olacak." [Rah
miin, 55/26] (Ct1mi', 158) 

fetk-retk ( Jj.) - J;t ) * Fetk (ayrışma), mutlak maddenin tür bakımından 

suretleriyle tafsili (ayrıntılı olarak ortaya konması) ile bir araya gelmelerine veya 
ahadiyyet mertebesinde gizli olarak mevcud olan izafi isiınierin açığa çıkması ve 
zat-ı ahadiyyette saklı tüm zati durumların zuhur etmesine tekabül eder. Hariçteki 
taayyününden sonra kevni hakikatler gibi. (Kaşam, 135; Cami', 91) 

* Retk: Gökler ve yer yaratılmazdan önce, "kenetlenmiş en büyük mutlak unsur" 

diye adlandırılan vahdiiniyyete ait maddenin bütününe "retk'' denir. Meftuk 
(parçalanmış, ayrılmış), yaratıklara taayyün ettikten sonraki halidir. La zuhfu (gö
rünmez) olduğu için bazen, hazret-i vahdaniyyetin nisbetlerine ve çekirdekle gizli 
olan ağaçta olduğu gibi, ahadiyyet mertebesindeki tafsilattan önce, Ahadiyyet 
Zat'ında gizli olan hakikatlarİn gaybabetine ve gizliliğine de "retk" denir. (Kaşani, 
148; Ciinıi', 84) 

fetret ( ö .J;j ) * Müddin vakfesi {duraklaması), fetretinden (gevşeklik gös

termesinden) daha kötüdür. Fetretle duraklama arasındaki fark (ise şudur): Fetret, 
müridiikten dönüş ve çıkıştır; duraklama ise, tembellik hallerine kapılarak sey
rinde durgunluk göstermeisidir. Seyr ü sülukun başlangıcında duraklayan hiçbir 
müridden hayır gelmez. Müddini imtihan edecek olan şeyh, münasib göreceği zi
kirlerinden birini ona telkin etmelidir. Şeyh müddine ilk önce bir ismi dille zikret
meyi emreder, sonra da kalbini de dille zikre dahil etmesini emrederek şöyle der: 
"Ebedi olarak kalbin ile Rabb'inin huzurundasın. Mümkün olduğu kadarıyla dilinden bu 
isimden başka bir şeıJ çıkmasın!" Sonra şeyh müddine sürekli olarak ziihiren de tahii
ret üzerine abdestli olmasını emreder. Uyku bastırmadıkça uyumamasını, tedrid 
olarak, azar azar, takat getireceği ölçüde yemeğini azaltınasını söyler. Adetlerini 
birden terketmesini emretmez . . .  

Sonra şeyh müridine halvet ve uzleti tercih etmesini, bu hal içinde, hiçbir şe
kilde yok edilmesi mümkün olmayan dini havatın ve kalbini meşgul eden hevacisi 
(nefsani çağrılan) defetmek için gayret sarfetmesini emreder. Bil ki, müridliğin 
başlangıcında bulunan bir kimse, halvet halindeyken itikad konusundaki vesvese
lerden nadiren korunabilir. Bilhassa müddde kalb kiyaseti varsa (ince ruhluysa) 
durum böyledir. Müridliğin başlangıcında bu tür vesveselerle karşılaşmayan pek 
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az salik vardır. Zikredilen hususlar mürldlerin karşılaştıkları imtiharuardır. Bu du
rumda şeyhin yapması gereken şey, kendisinde kiyaset görürse, müridi akli delll
lere yöneltınektir. Çünkü marifet yolunu tutan salik, kendisine arız olan vesvese
lerden ilim yoluyla kurtulabilir. 

Eğer şeyh müridinde tasavvuf yoluna dair bir kuvvet ve sehat bulunduğunu 
keşfederse, kalbinde kabfıl nurları ışıldayıp sırrında vuslat güneşi doğana kadar 
sabrı ve zikre devam etınesini emreder. !Mürid emre uyarsa} en kısa zamanda so
nuç alınır. Fakat bu !terbiye şekli} ancak seçkin birkaç müridden başkasına tatbik 
edilemez !bu yol herkeste başarılı bir sonuç vermez} .  Müridierin çoğunun terbi
yesi, delile başvurmaları ve müride lazım olacak miktarda usul ilmini tahsil etınek 
şartıyla ayetler üzerinde düşünmeleri suretiyle mümkün olur. (Kuşeyri, 198) 

.. Fetret, başlangıçta yakıcı olan ateşin humududur !sükun bulmasıdır}. (Istıltih, 

534) 

* Fetret, başlangıçta gerekli olan talebin hararetinin humududur. (Kaşani, 136; 
Cami', 91) 

fettah ( c_ 1� ) * Fetttih, melekut kapılarını, kalbieri ve fetihleri açan demektir. 

Ona bu !isimle} yaklaşmak açlık, halvet, temizlik ve kıbleye dönmekle olur. 
Hususiyetleri rızkın genişlemesi, zahirin kolaylaştırılması ve vehbi ilimlerdir. 
(Ravza, 324) 

fetva-yı kalb ( �� ı.> y:i ) * Fetvd-yı kalb {kalbin fetvası} fakihin fetvasını bo

zar. Çünkü fakih kendi içtihaclma göre fetva verir. Halbuki kalb, sadece azimetle, 
Hakk'ın razı olduğu ve O'na muvafakat eden !uygun olan} fetvayı verir. (Fet/ı, 286) 

feyz ( Ja.} ) * Feyiz, taşıyanın taşıyacağından fazla olan demektir. Bu da şöyle 

olur. Mahal ancak alabileceği kadarını alır. Bu, mahlukun taşıyabileceği miktarı ve 
yönüdür. Bundan fazlası ise mahlukun taşıyamayacağı kısmıdır. Onu Allah kaldı
rır. Mahlukun nasibi olmayan hiçbir iş yoktur. Allah'ın da bir nasibi vardır. Al
lah'ın nasibini tefviz !işleri havale etmek} ortaya çıkarır. Emir toptan, bir kerede 
mahlukata iner ve her mahluk taşıyabileceği kadarını alır. (Fütfıhtit, IV, 102) 

* Yalnızca icad, feyiz ve nefesleri cem etınek vardır. İrfad, bütün cinslere yal
nızca vermek demektir. Makam-ı Akdes'i !En Kutsal Makam'ı !  vermekten menet
mekle vasıflandırma asla mümkün değildir. Çünkü bu yokluk demektir. Bu tür 
şübheleri kıdem bürhanları geri çevirir. (Letii'if, 27) 

* Feyiz, ezeli ve ebedi olan daimi tecellidir. İlahi ruh olmaksızın tamamlanmış 
alem cilalanmamış aynaya benzer. İlahi rfıh ile cilalanmış gibi olur. Nasıl ki ayna 
parlak olduğundan karşısındakinin suretini kabul eder ve onu sahibine gösterirse, 
alem de İlahi RUh'u kabul etmesi sebebiyle daimi tecelliyi kabul eder. Bu tecelli, 
mükemmel olan o mahalde, O'nun aynının kendisine zuhur etınesidir. (Sofyavi, 
16) 
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feza' Hallah ( kı Jl t_} ) * Fez!i ilallalı, hayret anında Allah' a iltica etmektir. 

Bazı alimler şöyle söylemişlerdir: "Akıl, şu anda acı veren, ama sonucu faydalı 
olana; heva da tam tersine şu anda tat veren ancak sonucu vahim olan şeye meyle
dince birbirleriyle çekişirler. Tedbir ve tefekkür eden kuvvete başvurduklarında 
Allah Teala'nın nuru derhal aklın yardımına koşar. Buna karşılık şeytanın ve 
dostlarının vesvesesi de h evanın yardımına koşar ve bunlar birbirlerine karşı savaş 
vaziyeti alırlar. Tedbir eden kuvvet, şeytan ve dostları cümlesinden ise Hakk'ın 
nurundan gaflet eder, ahiret menfaatını göremez, dünya lezzetine aldanır, sonuçta 
oraya meyleder ve Allah dostlarına kahreder. Şayet Allah'ın ve O'nun dostlarının 
taraftarlarından ise O'nun nuruyla hidayete erer. Bunun sonucunda da dünyayı 
basit görür ve ahireti ister." (Miziin, 50) 

fıkh ( o�A! ) * Öğrenen kimsenin fıkhı {kavrayışı} sadrın içindedir. Nı1ru da öğ

renmekle ve o {bilgiyi} kullanınakla artar, kavrayış ve anlayışının nurları dallanıp 
hudaklanır ve kavrayışının nuru ile meseleleri istinbat eder {ortaya çıkarır}, bilme
diği şeyleri benzerlerine, uyanlara ve manası yakın olanlara kıyaslar. Dillde fakili 
{kavrayışlı} olmak ise, Allah'ın mü'min kulunun kalbine, kandil gibi onunla gör
mesi için koyduğu nı1rdur. Bu nfu, kafir ve münafıkta olmaz. (Beyan, 77) 

* Fzkzlı ve fehm {kavrayış ve anlayış} aynı manaya gelen iki isimdir. Arablar, 
"fehimtu" manasında 'jakzhtii" derler. Allah kendisi tarafından bahşedilen fehmi, 
ilim ve hikmetten üstün tutmuş ve fehimleri yargı ve hükümlerin üstüne çıkarmış
tır. (Küt, I, 153) 

fıtrat ( ö):z; ) * "Fıtrat nedir?" Cevab: "Kendisiyle mümkün varlıkların 

karanlığının ortadan kalktığı ve diğer suretler arasında 'Bu, şu değildir' 
diyerek ayrım yapılabildiği nfirdur. Aralarındaki ortak yönlerden dolayı 
'Şu, şunun aynısıdır' da denilebilir." (Fütfihat, II, 70) 

fikr ( 1�3 ) {semere-i fikr} * Birinci şekil avamın, ikincisi havassın fikridir. Da

ire Hakk'ın ilmidir. Dairenin içi nihayetin devrettiği yerdir. Daireyi çevreleyen 
"liinıelif' harfleri her yönden olumsuzluğa delalet eder. Yanlardaki iki "M" harfi 
yan kenarlarda iki engeldir. Geriye tevhid kalmıştır. Bunun ötesindeki her şey 
hadistir. (Taviisin, 215) 

* Fikir ile tefekkür arasındaki fark şudur. Tefekkür, kalbin cevelanı {oradan 
oraya gezip dolaşması}, fikir ise irfanı üzerinde durmasıdır. (Lunıa', 303) 

* Fikrin manası, kalbde bir üçüncü marifet meydana gelebilmesi için iki mari
feti hazır hale getirmektir. Bunun misali şudur: Dünyaya meyleden ve dünya ha
yatını terclh eden, ancak ahiretin dünyaya tererne daha layık olduğunu bilmek iste
yenin önünde iki yol vardır. Birincisi, başkasından ahireti dünyaya tercih etmenin 
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daha layık olduğunu işitmesi, onu taklid etmesi ve işin hakikatini araştırmadan 

tasdik eder. Sonuçta arneliyle sadece onun sözüne güvenerek ahireti tercih etmeye 

meyleder. Buna "marifet" değil, "taklid" denilir. 

Ikincisi, ebed'i olanın tercihe şiiyan olduğunu, sonra da ahiretin ebedl oldu
ğunu anlar. işte bu suretle onun için bu iki milrifetten bir üçüncü marifet meydana 
gelir. o da ahiretin tercihe daha layık olduğudur. Ahiretin dünyaya tercih edilme
sine daha layık olduğunu bilmek, ancak önceki iki milrifetle mümkün olur. Buna 
göre önceki iki milrifeti kalbde hazırlamak üçüncü milrifete ulaşmak içindir ki 
buna "tefekkür'', "itibar'', " tezekkür'', "nazar", "teemmül" ve "tedebbür" denilir. 

Tedebbür, teemmül ve tefekkür, aynı manaya gelen mürilclif {eşanlarnlı} kelimeler
dir. Arkasında değişik manalar aranmamalıdır. Tezekkür, 'itibar ve nazar kelimele
rine gelince, bunların isimleri bir ise de manaları farklıdır. (İhyii', V, 164) 

9 p lll , .  d 9 X lii i l l l i i i i i 
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* Fikrin semeresi ilimler, haller ve amellerdir. Ancak husfı.s'i semeresi ilimden 

başka bir şey değildir. Evet, ilim kalbde meydana gelince {kalb} değişir. Kalbin hali 
değişince de azalardaki arneller değişir. Amel hale, hal ilme, ilim de fikre tabidir. 

Şu halde fikir, bütün hayırların başlangıç noktası ve anahtarıdır. İşte bu, sana te
fekkürün faziletini ve hem zikirden hem de tezekkürden daha hayırlı olduğunu 

açıklar. Çünkü fikir zikirdir ve ondan ziyadesictir Izikirden ibaret olmayıp daha da 
fazlasıdır} .  Kalbin zikri azaların zikrinden daha hayırlıdır. Dahası amel, içinde zi
kir bulunmasından dolayı şereflidir. Şu halde tefekkür bütün arnellerden daha üs
tündür. Bu yüzden "Bir saat tefekkiir bir yıl ibadet etmekten daha hayır/ıdır'' denilmiş
tir. Yine "Tefekkiir, kötii, lıoşlanılnıayan şeıjlerden sevilen şeylere, rağbet ve lıırstan ziihd 
ve kanaate götiiriir." denilmiştir. Şöyle de denilmiştir. "Tefekkiirden miişiilıede ve takva 
neşet eder." (İiıyii ', V, 1 65) 
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* Bir incidir o 
fikirdir avcısı onun 

fikret 

Ayrılmaz asla o derinliklerden diplerden 
Bakan saf bir ceylan sanır onu 
O boyun 
o güzel naz 

IŞair) demek istiyor ki: "Fikir, o inciyi çıkarmak için denizin derinliğine dalar, 
oysa o inci fikirle çıkmaz. Fikir ise dalmaya devam eder durur. Onlar, bu tür işleri 
nazar ve istidliH yoluyla elde etmek isteyen fikir ehlidir. Oysa istedikleri ne kadar 
uzak ve gayeleri ne kadar ıraktır. V allahi bu ancak sırf bir inayetle ve fikirlerden 
arınmış bir sırla meydana gelir. Çünkü bunlara çabalamakla erişilmez. Bunlar an
cak ilahi inayetle elde edilebilir. Meydana gelip misal aleminde tecelli ettiğinde 
bembeyaz kum tepesinde ona dönerek güzel bir şekilde konuşması ve hitab etme
sinden dolayı -bu şiirde naza benzetilmiştir- tertemiz bir ceylan sanır." (Tercüman, 
174) 

* Gaybın anahtarları Hakk'a ve halka ait olmak üzere ikiye ayrılır. Hakk'a ait 
olan, isim ve sıfatıarın hakikatidir. Halka ait olan ise, Rahman'ın veemlerinin 
lyönlerinin} vücuduna !varlığına} karşılık gelen ziHtan, yani insan zatından olan 
cevher-i ferdin latomun) terkibini bilmektir. Fikir o yönlerden biridir şübhesiz. O 
gaybın anahtarlarından biridir. Ancak o bir nurdur. O anahtarı almak için yol 
gösteren bu parlak nur nerededir? 

Gökleri ve yeri değil, onların yaratılışı hakkında düşün. Bu manalar ince işa
retlerdir ki, kendi gizlilikleri içinde kaybolmuştur. İnsan fikrin şekillerine yüksel
ıneye başlayıp da bu işin göğüne vardığında rUhani suretler madde alemine iner 
ve kıyas kabUl etmeksizin, saklı olan şeyleri çıkarır ve göklere yükselerek, dilleri 
başka başka olmasına rağmen göklerin melekleriyle konuşur lar. (İnsan, II, 24) 

* Fikr, onlar vasıtasıyla Rabb'in milrifetine {Rabb'i tanımaya) ulaşmak için ayet
leri üzerinde teemmüldür {derin bir şekilde düşünmektir). (Oinıi ', 54) 

* Fikr, üç kısma ayrılır: Avarum Isıradan insanların) fikri, Allah'ın nimetleri 
hakkında olur ve bundan marifet hasıl olur. Havassın {aydınların} fikri, Allah'ın 
vaad ve sevabı hakkında olur, bundan Allah'ın sevabına rağbet hasıl olur. Ahassın 
lseçkinlerin) fikri Allah'ın vaid ve cezası hakkında olur. Bundan ise onun azabın
dan rehbet lkorkma) meydana gelir. (Cami', 62) 

fikret ( � JS:3 ) ·� Cüneyd şöyle demiştir. "Meclislerin en şerefiisi ve en üstünü 

tevhld meydanında fikr etmek {düşünmek) ile oturmak, marifet esintisini kokla
mak, vedad lsevgi) denizinden mehabbet kadehiyle içmek ve Allah'a � hüsn-i 
zanda bulunmaktır." Sonra da şöyle demiştir. "Onlar ne güzel ve ne yüce meclis
ler, ne lezzetli içeceklerdir. Ne mutlu onlardan rızıklananlara." . . .  
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. . .  İmam Şafii bir defasında da şöyle demiştir: "Fezail {faziletler} dörde ayrılır: 
Birincisi fikret {düşünmek} konusunda ltida.l {denge} demek olan hikmettir. İkin
cisi şehvet konusunda. itidal manasma gelen iffettir. Üçüncüsü gazab {öfke} konu
sunda itidal manasındaki kuvvettir. Dördüncüsü nefsin kuvvetlerini itidalde tutma 
{ dengeleme} hususundaki adalettir." (İhya', V, 164) 

* Fikret şehvetle akıl arasında gidip gelir. Akıl ona üstünden, şehvet ise altın
dan hizmet eder. Pikret akıl tarafına ıneylederse yücelir, şereflenir ve güzellikler 
meydana getirir. Şehvete meylederse aşağıların aşağısına alçalır ve çirkinlikleri 
doğurur. (Mizan, 51) 

firar ( Jl} ) * Firiir, halktan Hakk'a kaçmaktır. Birinci inceliği cehaletten ilme 

kaçmaktır; ikinci inceliği haberden şuhı1da {görmeye}, üçüncüsü ise Hakk'ın dı
şında her şeyden, hatta şuhı1ddan da kaçmaktır. (Ravza, 478) 

* Bidayatta {başlangıçta} firiir, taatla meşgul olup masıyetten uzaklaşmaktır . 
Ebvt'ibda {tasavvufa giriş yahut bu konuda ilk mertebelere ulaşma sırasında} kuvvet 
iddiası, heva ve meylin dünyayı istilası, süfll yönü cezbeden tabiatın gerektirdiği 
şeylerden olur. Mıu1meleta, iki dünya için istenen bedellerden dolayı, nefsin arnel
leri ifsad eden maksadları, riayet ve hürmet şartlarını ihmal etmek, dinde Hakk'tan 
meşgul eden her şeyden {firar etmektir} .  Ahldkta kişinin mürüvvetini zedeleyen ve 
fütüvvetine halel getiren her şeyden {kaçmaktır} .  UsUlde, sülı1k yolundaki azınini 
zayıflatan her şeyden olur. Bu, "lıuzılr el1linin tarzkat edebi" olarak adlandırılır. 
Edviyede {manevi hastalıkların tedavisindel ilim ve hikmetle meşgul olsa bile him
metin yüceliğine aykırı, kalbi, yönünden çevirecek her şeyden {kaçıştır}. Ahvalde 
{ha.ller konusunda} kesbi {kendi çabasını}, ameli, vuslata yapışmasını görmekten, 
{hedefini}  unutınaya götüren, yüce himmeti azaltan her şeyden {sakınmaktır} .  
Ve/fiyatta saf olsalar bile {önceden} kalan her şeyden {kaçmaktır} .  Hakaikte, isim te
cellilerinin çokluğu ve onlara şahid olma sırasında {hataya düşmekten), onların 
dalgalanmasıyla benliğe ait zahiri şekillerin kalmış olmasından {sakınmaktır) .  
Nihiiyatta {sülı1kun sonunda) firar v e  neticelerini görmeyi {gerektirecek) ikilik hü
kümlerinden {kaçınmaktır) .  (Ciimi', 275) 

firaset ( :i....ı l} ) * Firaset, kalbe hücum eden ve oradaki zıddı olan şeyleri kovan 

bir hatırdır. Firasetin kalb üzerinde hakimiyeti vardır. Firaset, arslanın ferisesi 
{arslanın boğazından yakalayıp parçaladığı av) kökünden gelir. Piraset karşısında 
nefsin ve aklın şübheye düşmesi ihtimali yoktur. Firaset, imanın kuvveti 
nisbetinde hasıl olur. Şu halde imanı en kuvvetli olan firaseti en keskin olan kim
sedir. (Kuşeyri, 1 14) 

* Firaset, yakin mükaşefesi ve gaybın ayan beyan olması olup, iman makamla
rından biridir. (Kuşeyri, 115) 
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* "Müridlerin firaseti zandır, tahkik ve yakin gerektirir. Ariflerin firaseti ise 

tahkik ve yakindir, hakikati gerektirir" denilmiştir . . .  

. . . Firiiset, karşısına hiçbir şeyin çıkmadığı ilk hatırdır. Eğer karşısına kendi cirı

sinden bir muarız çıkarsa o firaset değil, ha tır ve hadis-i nefs olur. (Kuşeyri, 116) 

* Firaset, "iftiriis"tan türemiştir. O, hükmü bu sıfatırı sahibierinden korkmak 

olan müstesna kahredici ilahi bir sıfattır. İstisnanın sebebi tabii bir korkudur. Bu da 

ya nefsin ülfet ettiği ve gücünün ortaya çıktığı bedeninden ayrılması ya da tabii 
veya ehll firaset yoluyla kendisine mütecavizlik isnad edilen nefsin kötülenmesiyle 

ilgili bir nisbet yönünden olur. Bundan dolayı sadece iki istisnayla alakalıdır. 

Çünkü aleme hakim olan kendilerini bilmemektir. Bu cehaletlerinin sebebi terkibe 

dayalı varlıklar olmalarıdır. Mürekkeb değil de basit unsurlar olsalardı, bu vasıfla 

muttasıf olmazlardı. 

Bil ki kul mütecaviz olmakla !sınırı aşmakla} vasıflandığında, üzerindeki bu 
alametlerle istidlal edilir. Bu alametler tabii ve mizaca aittir. Bu hikmetli bir 
firasettir. Ondan ruhani, nefs! ve iman! bir firaset doğar. Ayrıca o ilahi bir firasettir. 

Mü'minin gözünde ilahi bir nurdur. Onunla mütecaviz kişide vaki olan şeyi veya 

durumunun dayandığı şey keşf edilir. Mü'minin firaseti, alakaları itibariyle tabii 

firasetten daha umUınidir. Firaset iyi ve kötü ahlakı bilmenin, eşyada acele etmeye 
veya gecikmeye götüren şeyi bilmenin gayesidir. (Fütıl/ıiit, II, 232) 

* Firiiset, gaybla alakah bir hükmü şahide ihtiyaç duymadan kesin hale getir

mektir. İlk irıceliği ilimden ortaya çıkmayan, başka hiçbir şeye işaret etmeyen ve 

muvafakatı destekleyen geçici bir firasettir. İkinci inceliği iman ağacından devşiren 

ve keşf caddesini pariatan bir firasettir. Üçüncüsü ise düşüncenin, açıklama veya 

işaret yoluyla bulandırmadığı bir firasettir. (Ravza, 488) 

* Firdset, sözlükte tesebbüt ve nazar demektir. Hakikat ehlinin ıstilahında ise 

yakm mükaşefesi ve gaybın ayan beyan olmasıdır. "0, Allalı 'ın kalbieri mııttali kıl
dığı bir nurla gayba nıuttall olmaktır" denilmiştir. Hz. Peygamber $ buna işaret et

miştir: "Mii'nıin Allalı'ın nılruyla bakar" Diğer bir rivayette "Mii'nıinin firiisetinden 
sakının, çünkü o Allalı 'ın nuruyla bakar" buyrulmuştur. 

Firasetin, kalbe hücum eden ve oradaki zıddı olan her şeyi kovan bir hatır 

olup, kalbe hakim olduğu ve arslanın ferisesi !boğazından yakalayıp parçaladığı 
av} kökünden geldiği söylenmiştir. "Firiiset, n ı1rlann kalbieri pariatan yansınıalan ve 
gaybla ilgili sırlan taşıyan milrifetin temkinidir {yerleşmesidir}" denilmiştir. Firaset ima

nın kuvveti nisbetinde hasıl olur. Şu halde imanı en kuvvetli olan, firaseti en kes

kin olan kimsedir. (Cami', 241) 

* Mükaşefe, "mütalaa" manasma gelir. Müşahede manasma gelir. Kulların sırla

rına muttall olma manasma gelir. Gerçek olan şu ki, mükaşefe firdsettir. (Kaviinfn, 
94) 
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firaset-i hikemiyye ( ��"�� J....... l} ) * Allah seni üstün kılsın. Bu kitabda fikri 

marifet, nazari ilimler ve tecrübi hükümlere ihtiyaç vardır. Çünkü Allah yakin ml
runu herkese vermemiş, basiretinden hırs perdelerini kaldırmamıştır ki, şer'! 
firaset ehlinin yolunda muntazaman !düzenli olarak} yürüyebilsin. Bu jfiraset}, 
Allah tarafından hibe edilen bir şey olması sebebiyle, her bir kimseye mahsus kılın
mamıştır. Bunun için, O'nun kullarından sadece havass olanlar ondan feyz alabilir. 
(Tedbiriit, 162) 

firaset-i şer'iyye ( ::ı.�� _r. � .... 1;3 ) * Allah sana rahmet etsin ve hasiretini aydınlat

sın! Bilesin ki, melekut alemi, şehadet alemini hareket ettirir ve Allah'ın bir hikmeti 
olarak O'nun kendi hakimiyeti altındadır. Bunun böyle olması kendisinin buna 
müstehak olmasından değildir. Şehadet aleminden hiçbir durgunluk, yeme, içme, 
kelam ya da susma meydana gelmez. Bunlar ancak gayb aleminden sadır olur . . .  

Bize göre şehadet alemi, adet olarak his ile {duyu organlarırnızla} idrilk ettiği
miz her şeydir. Gayb alemi ise adet olarak hisse zahir olmayan lduyularla algıla
namayan} şeyde bizim şer'i bir haber ve fikri bir nazarla idr ak ettiğimiz şeydir. 

Deriz ki, şehadet alemi nasıl gözün görmesi yoluyla ile idrak edilebiliyorsa, 
gayb alemi de basiret gözüyle idrak edilebilir. Nitekim göz, önünden karanlık per
deler gibi engeller kalkroadıkça idrak edemez. Şimdi engeller kalkıp da hissedile
bilenler {duyularla algılanabilen varlıklar} üzerine nurlar yayılınca göz tüm görü
lebilenleri idrak eder, Gözün idraki, kendi nuruna, güneşin veya kandilin ve ben
zerlerinin ışığına bağlıdır. 

Hasiret gözü de böyledir. Bunun gibi hasiret gözünün perdesi hırslar, şehvetler, 
{Allah'tan} başka şeyleri düşünme {dikkate alma, hesaba katma} ve benzeri şeyler
dir. Bunlardan dolayı onunla melekut, yani gayb aleminin arasına bir engel girer. 
İnsan kalb aynasına yöneldiği ve onu riyazat ve mücahedat türleriyle cilaladığı za
man ondan bütün perdeler ortadan kalkar. Onun nuruyla gayb alemine açılan nur 
birleşir. Böylece ehl-i melekut peyderpey görünmeye başlar. Bu, hisler {duyular} 
dünyasındaki güneş gibidir. Bunun yanında hasiret gözünün nuru temyiz {ayırd 
etme} nuruyla birleşir ve ardından gayb bilgileri olduğu gibi açılır. (Tedbirat, 170) 

fitne ( �::! ) * Fitne, imtihan etmek demektir. {Altın ve gümüşü yabancı 

maddelerden temizleyerek saf olarak elde etmek için} ateşe sokup erittiğinde, "Gü
müşü ateşle imtihan ettim" dersin. Allah "Mallarınız ve evlatlarınız ancak bir fitnedir" 
[Tegabün, 64/15] buyurur. Yani "O ikisiyle sizi imtilıiin ederiz. Sizi bizden ve sizi sınır
ladığımız şeylerden alıkoyuyorlar mı?" 

Hz. Musa :%§1 şöyle der: "Bu iş senin imtihiinından başka bir şey değildir. Onunla 
dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin" [Araf, 7/155] Allah'ın insanı de
nediği en büyük imtihan, onu kendi suretinde yaratması sebebeyle, yalnızca O'nu 
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tanıyıp tanımayacağıdır. {Bu imtihan! kulluğunu hakkıyla yerine getirip getinne
yeceğini, suretinin konumundan dolayı biiyüklenip büyüklenmeyeceğini göster
mek içindir. Çünkü insanın, isirolerin hükmünden başka kendisine ait hiçbir silret 
yoktur. O, kemali üzere Hakk'ın suretiyle kaim bir halifenin tasarrufuyla aleme ta
sarruf eder. (Fütuhat, Il, 185-186) 

fu'ad ( .)lji ) {bk. kalb} 

fuhş ( _;..:..; ) * Fuhşun tar1fi ve haklkati, çirkin şeyleri açık sözlerle ifade etmek

tir. Bunlar genellikle cinsi münasebet ve bunlarla alakah sözlerdir. Çünkü ehl-i 
fesad olanların {ahlakı bozuk insanlarıni bu hususta kullandıkları çok çirkin ve çok 
açık tabirleri vardır. Halbuki salih kimseler bunlardan sakınırlar, bunları ve bun
larla alakab her şeyi kinaye, rum uz ve 1ma yolu ile anlatırlar . . .  Burada fahiş ve açık 
kelimeler var ki, onları anmak çirkindir. Bunların çoğu sövüp saymakta ve ayıpla
makta kullanılır. Bunlar da kendi aralarında farklıdır. Her biri diğerinden daha fa
hiştir. Bunların çoğu ülkelerin örflerine göre değişir. En hafifleri mekruh, en ağır
ları ise mahzurludur. Aralarında kalanlar, bunlar arasında kalan farklı dereceler
dedir. (İhyfi', III, 151) 

fukara' ( � ı.,a ) {bk. fakir/fukar�i'} 

fukara'-yı müdahinun ( ıJ J��l..l4 ç.\}� ) * Fukarfi-yı müdfilıinun {dalkavuk fakir

ler} o kimselerdir ki birisinin fiili batıl bile olsa onların isteklerine uygun ise onu 
över ler; isteklerine uymazsa doğru bile olsa onu yererler. Onlar bu davranışlarıyla 
halktan bir mevki beklerler ve onlara batıl bir yolla dalkavukluk ederler. (Hücv1r1, 
23) 

furkan ( ıJ\i} ) * Furkiin, Hakk'la batılı açıklayan ve ayırd etme ilmidir. Kur'an 

bütün hakikatleri bünyesinde toplayan icmali {özl ledün ilmidir. (Kaşanl, 136; 
Cami', 92) 

* Furkan, çeşit ve Itibarlarındaki farklılığa rağmen, isim ve sıfatıarın haklkatin
den ibarettir. Hakikatlerine göre her isim ve sıfat birbirinden ayrılır. Böylece en 
güzel isim ve sıfatları bakımından Hakk'ın kendisindeki fark ortaya çıkar. Çünkü 
Hakk'ın Rah1m ismi Şedid'den, Mün'im ismi de Müntaklm'den farklıdır. Rıza sı
fatı da gazab sıfatından farklıdır. (İnsiin, I, 67) 

fütilh ( C.Y; ) * Arifin tedbiri, Hakk'ın tedbirinde fena bulur. Fethe vakıf olan 

ancak Allah'la vakıf olmuş olur. Bu kimse, Allah'ı temaşa edip durmaktadır. 
( 'Avarif 95) 

* Fiitılhla {manevi fetihlerle} birlikte vakıf olanın gözünde, Ademoğulları'nın 
huzurunda olmakla meleklerin huzurunda olmak bir olur. Kudret ve hikmet eliyle, 



fütôr 275 

mahrum olanın talebi ve sebeblerden sıyrılmak da bir olur (aynı değerdedir } .  (Bu 
dal sebebleri görmeyi bir kenara atmak {demektir} .  Tevh'id sağlam hale geldiğinde 
sebebler insanın gözünde yok olur. ( 'Aviirif, 97) 

* Fütıl/ı, zahirde ibarenin; batında ise {'iman} halavetinin {tatlılığının }  ve keşfin 
açılmasıdır. (Istıldlı, 536) 

* Batında halavetin açılması fütıllıdttandır. Bu Hakk'ın onu kendisine 
cezbetmesinin sebebidir. Bu tatlılık manevi olursa, sahibi onun eserini soğuk su
yun soğukluğunu hissetmesi gibi hisseder. Bunun histeki {duyulardaki} yolu be
yinden geçer. Oradan tat mahalli olan {dile} iner. Ondan bir zevk hisseder. Bu zev
kin yanında aza (organ} ve mafsallarda bir rahatlık, fazla lezzetten dolayı organ
larda bir karıncalanma hisseder. Bu zevke erenler arasında tatlılığın bir saat, bir 
gün veya daha uzun bir zaman devam ettiği kimseler vardır. Onun bedende kalı
şının husus! bir zamanı yoktur. (Fiitülıat, II, 495) 

* Fiitıih; rızıklar, ibadet, ilimler, marifetler, keşfler gibi kula zahir ve batın tüm 
nimetler kapalı kaldıktan sonra Allah'tan kula açılan her şeydir. (Kaşam, 135; 
Cıimi', ?1) 

fürur ( J�! ) * Fiitılr, halkın Hakk'tan taayyün ve buna tabi olan şeylerle 

temyizidir {ayrılmasıdır} . . .  (Kaşani, 137; Cami', 92) . . . .  {Bu ayrım} haller ve şekillerle 
olur. (Clinıi', 92) 

fütüvvet ( öj:.t ) * Fiitüvvetin (gençliğin, burada dervişliğin ya da insanlığın} 

aslı, kulun ebedi olarak başkasının emrinde bulunmasıdır . . .  

. . . Fudayl {b. İ yaz} demiştir ki: "Fiitiivvet, dostların kusurlarını hoş görmektir." Fü
tüvvetin, kendini başkasından üstün görmemek olduğu da söylenmiştir. Ebu Bekr 
Verrak şöyle der: "Fetfi, düşmanı olmayan kimsedir." 

Muhammed b. Ali Tirmizi demiştir ki: "Fütüvvet, Rabb'in rızası için nefsine 
düşman olmandır." Denilmiştir ki, "Feta hiç kimseye düşmanlığı bulunmayan 
kimsedir." . . .  

. . .  Cüneyd'e fütüvvetin ne olduğu sorulunca şöyle cevab verdi: "Fütüvvet, fa
kirden nefret etmemek, zengin e yaranınaya çalışmamaktır." N asrabazi şöyle der: 
"Mürüvvet, fütüvvetin bir şubesidir. Fütüvvet ise iki alemden (dünya ve ahiretten} 
yüz çevirmektir." . . .  

. .  . Sufılerden birine "Fütüvvet nedir?" diye sorulunca şöyle cevab verdi: "Ku
lun sofrasında yemek yiyen veli ile kafir arasında fark görmemesidir." 

Cüneyd "Fütüvvet, halka eziyet etmekten sakınmak ve elde olaru onlar için 
harcamaktır" der. Sehl b. Abdullah (Tüster'il "sünnete tabi olmaktır" der. 
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Fütüvvet için, "Vefa ve {verdiğin sözü) muhafaza etmektir" denilmiştir. "İşle
diğin, fakat nefsine pay çıkarmadığın bir fazilettir" denilmiştir. "Dilenci sana 
doğru yöneldiği zaman kaçmamandır" denilmiştir. "ihtiyaçlarını sana arz için ge
lenlerden saklanmamandır" denilmiştir. "Biriktirmemek ve özür dilememektir 
{özür dileyecek bir şey yapmamak veya herhangi bir konuda özür beyan ederek 
geri durmamaktır)" denilmiştir. "N'"ımeti açıklamak, fakat milineti {sıkıntıyı) gizli 
tutmaktrr" denilmiştir. "Sofrana on kişi davet ettiğin zaman dokuz veya on bir ki
şinin gelmesi halinde bozulmamandır" denilmiştir. "Temyizi {ayrımcılığı) terk et
mektir" denilmiştir. (Kuşeyri, 1 13) 

* Dostların kusurlarını, bilhassa düşmanın şamata yapmasına sebeb olacak 
ayıplarını örtmekfiitüvvetin şanındandır. (Kuşeyri, 114) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Onlar Rabb'lerine inanmış gençlerdi, biz de onların 
lıidayetlerini artınnıştık." [Kehf, 18/13] Fiitiivvet, kendini fuzull sayman, kendine ait 
hiçbir hak görmemendir. 

Bunun üç derecesi vardır: Birinci derecesi düşmanlığı terk etmen, hatayı gör
mezden gelmen ve eziyeti unutmandır. 

İkinci derecesi, sana karşı çıkana yaklaşman, sana eziyet edene ikramda bu
lunman, sana zarar verenden senin özür dilemendir. Bunları da öfkeni tutarak de
ğil, müsamaha ederek, karşılıklı olarak birbirine sabretme yoluyla değil, karşılıklı 
olarak birbirinizi sevmek yoluyla gerçekleştirmektir. 

Üçüncü derecesi ise, yolculuğa çıktığında {istidlal yoluyla elde edilecek) bir 
delile bağlanmaman, {herhangi bir davete) icabet etmene karşılık bekleme şaibesi 
sakmarnan ve müşahedende şekle takılıp kalmamandır. 

Bil ki, düşmanının şefaatine muhtaç olan ve ondan özür dilemekten utanma
yan kişi fütüvvet kokusunu koklayamaz. Sonra husus! ilirnde {havassın ilmindel 
şu vardır: Hakikat nurunu istidlal yoluyla taleb eden kişi için fütüvvet davasının 
düğümü asla çözülmez. (Meniizil, 23) 

* Fiitiivvet bize göre tekellüfü {yapmacık davranışları) terk etmek ve hazırda 
bulunanı takdim etmektir. Bazen yapmacık davranışlarla misafirin ayrılmasına 
sebeb olunabilir. Yapmacık davranışları terketmekle onun makamı örtülmüş ve 
gitmesi de engellenmiş olur. ('Aviirif, 257) 

* Fiitüvvetin kuvvet makamı vardır. Allah'ın tabiattan yarattığı şey havadan 
daha kuvvetlidir. İnsanın yaratılışı -eğer mü'minse- havadan daha kuvvetlidir. 
Nitekim bir kudsi hadiste Allah'ın arzı yarattığında, meleklerin onu genişiettikleri 
varid olmuştur. (Fütı1/ıiit, I, 307) 

* Fiitiivvette {gençlikte) herhangi bir zayıflık yoktur. O, çocukluk ve ihtiyarlık 
arasında bir haldir. O, insanın büluğ çağından kırk yaşını tamamlayıncaya kadar 
geçen ömrüdür. (Fiitülıiit, I, 308) 
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* Fütüvvet başkasının hakkını kendi hakkına tercih etme işidir. Şari, başkala
rıyla alakah olarak şunu ortaya koymuştur: İnsanın nefsinin kendi üzerindeki 
hakkı, Allah katında başkasının hakkından daha gereklidir. Feta ise, kendi işinde 
değil, başkasının işinde; -sadece Rabb'inin emriyle- kendi nefsinin hakkı için değil, 
başkasının hakkı için çalışandır. 

Bunun da iki tarafı vardır: Biri caiz olup Allah'ın bir emrini yerine getirmektir. 
Diğeri her yerde caiz değildir. Arifin, hakları sahibierine verme makamında ol
duğu ve geriye kendisiyle alakah haklar kaldığı zaman, mutlak olarak fiitüvvet sa
hibi olması konusunda bir mevzii yoktur. {Bu durumda zaten} başkasını kendisine 
tercih eder. Çünkü o, kendi nefsinin hakkını eda etmekle işe başlamıştır. Onun bu 
başlangıcı, fütüvvet şartına bir halel getirmez. Bununla başlamadığında ise Al
lah'ın emrine uymak olan fütüvvetin diğer tarafına bir halel gelirse, helak olur, ka
lır. Bunun tahsisi ise şöyle demesidir: "Ben mü'minim, Allah da mii 'minlerden 
nefslerini satın almıştır." (Fiitıihdt, II, 232) 

* Fiitiivvet, kendinde bir üstünlük ve bir hak görmemendir. İlk inceliği düş
manlığı terketmek, zillet ve eziyete aldırmamaktır. İkinci inceliği uzaklaşana yak
laşmak, eziyet edene {öfkeyi} yutmasına ya da sabr etmesine gerek bile kalmadan 
ikram etmektir. Üçüncü inceliği ise şekilleri görmeyle meşgul olmamaktır {insanla
rın dış görünüşleriyle uğraşmamaktır}. (Ravza, 484) 

* Fiitiivvet; dostun iyiliklerini görmek, kötülüklerini görmemektir. (Enviir, II, 
164) 

* Fiitüvvet, sözlükte, cömertlik ve ikram anlamına gelir. Hakikat ehlinin ıstıla
hında ise dünya ve ahiret ile teessürlerinden sonra halkı kendine tercih etmektir. 
Bu, kendini her nefs ve hasis olan kişi için harcamandır. Bunların senin üzerindeki 
tasarrufunu iyice yerleştirmektir. "Fütiivvet, safa, sehii {cömertlik} ve veftidır" denil
miştir. "Hiçbir şeyde önem ve değer gömzemendir" denilmiştir. "E/ıli olana da, olmayana 
da iyilık yapmaktır. Ehli yoksa, sen onun ehli ol!" denilmiştir. "Fiitiivvet kulun ebedi ola
rak başkasının enzrinde olmasıdır" denilmiştir. (Cami', 232) 
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gaflet-teyakkuz ( t;a_; - aU� ) * Gajletin her şerrin kaynağı olduğu gibi, tC1;ak

kuz da her hayrın aslıdır. Kendine göre rnüteyakkız {uyanık ve dikkatli} olan çoğu 
kimse aslında gafildir. Ona en sevimli gelen şey teyakkuzdan gafil olmaktır. Onun 
ünsiyeti gafletledir. Bil ki teyakkuzun en açık alarnetleri hernın {düşünce, kaygı} ve 
hüzündür. Sonra ilitimarn ve hüzünden dolayı güzel bir şekilde ölüme hazırlık ge
lir. Gafletin en açık aHirnetleri ise kibir ve neşeli olmadır. Zira her ikisi de teyak
kuzu unutturur. Teyakkuzun terkinde ise ölürnden sonraki hayata hazırlığın terki 
söz vardır. (Adiibı, 118) 

* Gajlet, tı11-i emel {uzun emel} ve ahireti unutmak ancak hatırla olur. Kul an
cak hayırları sırtının arkasına atmakla yoluna devarn eder. Bundan hep hayırları 
erteleme ve günah denizinde b oğulma neticesi ortaya çıkar ... 

. . . Teyakkuz, ölümü yakın bilrnek ve ölümü gözetlernek, ölürnden sonra başına 
gelecekleri düşünrnektir. Böyle yapmakla sana arnel kapısı açılır. Böylece sen, 
ölüm seni yakalamadan ölüme koşar, ecel gelmeden önce hayatının her saatini ga
nlınet bilirsin. Çünkü kulun rızkı, buna devarn etmesine bağlıdır. Bundan da Allah 
� isterse, hayır pınarları fışkırır. (Addbı, 119) 

* Kalb gajlet içinde olduğu zaman zikir gafleti oradan kovarnaz. Ancak onu, 
dildeki zikirler olmasa bile tezekkür ve itibar kovabilir. Zira zikrin alanı dil, te
zekkürün alanı ise kalbtir. Heva dile değil kalbe gelir. Onu oradan çıkaracak olan 
da onun yerine geçip onun yaptığını yok edecek olan tezekkürdür. (Tenvır, 21) 

gaflet 'ani'l-lisan ( 0l-.UI .f aU� ) * Dille ilgili gafletin yedi zararı vardır. İlk 

avı kendi sahibidir. Bundan dolayı nefsinden kaynaklanan sözlerin kapısını sağ
lam bir anahtarla iyice kapa! Sonra sadece sana gerektiği kadarını aç! Onu açtı
ğında da bazı şeylerden sakın! Sözden ihtiyacın olduğu kadar al ve ardından ka
pıyı kapat! (Adiibı, 62) 

galebe ( � ) * Galebe, kulda görülen bir haldir. Bu hale sahib olan bir kimse-
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nin sebeb ve vasıtaları görmesi ve şer'latın adabına riayet etmesi mümkün olmaz. 
Galebe hali yaşayan kişi, karşısına çıkan hayır ve şerri ayırd etme imkanından 
mahrurndur. Kendisinden, halini bilmeyenierin inkar edeceği pek çok şey zuhfır 
eder. V ecd halindeyken, kendine galebe çalan hususlar sükfınete erince, galebe ha
lini bulamaz. Böylece üzerindeki galebe, havf, heybet, iclal, haya yahut bunlara 
benzer bir hal olur. (Ta'arrııf, 83) 

* Safa kederin {saflık ve berraklık, bulanıklığıni zıddıdır. Keder beşere ait sı
fatlardandır. Hakikatte sfıfi keder sahasını geçmiş olan kimsedir. Nitekim Hz. Yu
suf'u � müşahede ederek güzelliğindeki inceliklerde istiğrak haline eren Mısırlı 
kadınlar üzerinde beşeriyet hali galib olmuş ve {ona beşeriyetlerinin faoilik pence
resinden baktıkları için, yaşadıkları} galebe hali {tasavvufi manasmm} tersine dön
müştü. (Hücvlri, 41) 

* Galebe, veedin birbiri ardından sürekli gelmesidir. Vecd, parlayan şimşek 
gibidir. Galebe, vecd şimşeğinin sürekli ve birbiri ardından gelen parıltılarla de
vamlı olmasıdır. Bu dururnda göz, bunları birbirinden ayırd edemez. Vecd, çok ça
buk söner; galebe ise sırlar için sağlam bir muhafız olarak kalır. ( 'Ava.rif, 309-310) 

gamiim ( ��4� ) {Gamam: bulutlar} 

* Bulutlar nurlar mahalli 

En yakın örtüdür bu yüzden 

Onlardan akar bilgiler akla 

Onlarla mümkün olur gözler için keşf 

Ondadır aydınlığı sönmeyen şimşekler 

Gözlerimiz 

temiz kılmak içindir gözleri 

Ondadır gürnbürtüsü durulınayan gök gürültüleri 

Kulaklarırnız 

tenzih etmek içindir sırları 

Ondadır 

İzimizi, şekJimizi silmeyen yıldırımlar 

izierimize yardım içindir yakışı 

(Divan, 41) 

gaşyet ( � )  * . . .  Gaşyet kalbin kendisine gelen şeyler sebebiyle gaib olması ve 
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bu durumun da {gaybetin tersine} kulun zahirinden anlaşılmasıdır. (Luma', 416) 

* ... Gaşyet {sekrin aksine} insan tabiatıyla karışık olduğundan onun vürudu es
nasında tabiat ve hislerde değişmeler olur. Böyle bir şey abdesti bozabilecek nite
liktedir. Gaşyet devam etmez, sekr ise devamlıdır. (Luma', 417) 

{Ayrıca bk. gaybet-huzur; sekr-sahv} 

gavs ( .;ı� ) * Gavs, iltica konusunda vakit elverdiğinde, bizzat zamanın bir ta

nesidir. (Istılah, 536) 

* Gavs, kendisine sığınılan kutba denir. Bu vaktin dışında gavs olarak isim
lendirilınez. (Kaşaru, 167; Cami', 91) 

* Kıttb-i Gavs'a ölüm anında ancak Hz. Peygamber'in � sureti tecelli eder. 
Çünkü kutub {kalb Itibariyle} Hz. Peygamber'in � kalbi üzerinedir. (Esfar, 299) 

* Gavs, insanların mecburiyet anında sırları açıklama konusunda ihtiyaç duy
dukları ve kendisinden dua taleb ettikleri büyük kutub, aziz bir insan ve kerim bir 
efendiden ibarettir. Çünkü bu insanın duası makbuldur. Allah üzerine yemin etse 
Allah muhakkak onun yemininin gereğini yapar. Hz. Peygamber'in zamanında 
Üveys-i Karani'nin durumu böyleydi. Kutub, zikri geçen bu sıfatlar kendisinde 
toplanmadan kutub olamaz. (Cami', 4, 22) 

* Yardıma ihtiyacı olan kimsenin iltica etmesi Itibariyle kendisine "gavs" da 
denilen kutub, bütün zamanlarda Allah Teaiii'nın nazar kıldığı yer olan vahidi {tek 
noktayı} toplayan fertten ibarettir. Allah ona kendi katından en büyük tılsımı ver
miştir. O, rUhun bedende dolaşması gibi kainatta, ziihir ve biltın ayniarda dolaşır. 
Umumi feyzin terazisi elindedir. Ölçüsü bilgisine, bilgisi Hakk'ın ilınine, Hakk'ın 
ilmi de mec'Ul {yaratılınış} olınayan mahiyetiere tabidir. Kutub hayat rUhunu en 
yükseğinden en alçağına kadar kainata akıtır. O, insan olınası bakımından değil 
ama, hayat maddesini taşıyan melekiyet hususiyetine göre İsrafll'in �� kalbi üze
rindedir. Cebrilll'in !Mil ondaki hükmü, insaniyyet {insanlık ya da insan oluş} sıfa
tının kaynağında bulunan yaratılışındaki nefs-i niltıkanın hükmü gibidir. Mikall'in 
%lfll ondaki hükmü, çekim kuvveti, Azrall'in iM\1 ondaki hükmü de itme kuvvetinin 
hükmü gibidir. Kutbiyet-i kübra {en büyük kutubluk} Kutbü'l-aktab {kutublar 
kutbu} mertebesidir. Kutbü'l-aktab, Hz. Peygamber'in $ peygamberliğinin batını
dır. Buna göre, ekmeliyyet {en kamil olmak} O'na mahsus olduğundan, kutubluk 
da onun varisierine yaraşır. Yelayet ve kutbü'l-aktablık mührü ancak peygamber
lik mührünün batını üzerine olur. (Cami', 4) 

{Ayrıca bk. kutb/aktab} 

gayb-şehadet ( ö�� - ı...:-:'- ) *  Gayb, Hakk'ın kendisinden değil senden gizle

diği şeydir. (Istıliilı, 539) 
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* Gayb, şehiidet aleminin zarfıdır. Burada şehadet alemi, Allah Teaiii'nın dışında 
yaratılan yaratılmayan veya yaratılıp da sonradan suret ve arazlar gibi gayba ha
vale edilen her şeydir. Şehadet alemi, Allah'a şahid olunan alemdir. Bundan dolayı 
ona "şehiidet iilemi" deriz. Hakk, gayb aleminden parça parça sayı olarak sonsuza 
kadar çıkarmaya devam eder. Bunlar şahıslar, cinsler ve çeşitlerdir. Bunlardan 
alemde Allah'ın gaybına geri döndürdüğü ve ebedi olarak döndürmeyeceği şeyler 
vardır. 

Onun ebedi olarak gayba döndürmeyeceği şey nefsiyle kaim olan her bir zattır . 
Bunlar bilhassa cevherlerden başka bir şey değildir. Cevherlerin dışında varlık ve 
renkler gibi cisim ve arazlar, gayba döndürülecek ve onların misalleri ortaya çıka
caktır. Allah onları gaybdan şehadet alemine çıkarır. O, gayb ve şehadet alemidir. 

Gaybdaki şeylerin kemmiyeti yoktur. Çünkü kemmiyet hasrı {nicelik sınırlı ol
mayı} gerektirir ve "ne kadar, kaç tane?" gibi sorular sorulur. Bu gaybdan ayrılan bir 
şey değildir. Çünkü o sonsuzdur. Kem {nicelik}, keyfe {nitelik}, eyne {mekan}, za
man, vaz' {konum}, izafet {mensubiyet}, araz, en yef'ale {etken fiiller, etki}, en 
yenfe' ale {edilgen fiiller, edilgi}; bunların hepsi nisbettirler {kategorilerdir}, ayniarı 
yoktur. Onların hükmü cevherin kendi zuhfuuyla ortaya çıkar. Hakk onları 
gaybından ortaya çıkarıp da cevherlerin ayniarı zuhur ettiğinde onları bu 
nisbetlere tabi kılar. 

Denİlıniştir ki, "Kaç ayn ortaya çıkmıştır?" "On ayn, daha azı veya daha çok" 
cevabı verilıniştir. 

Yine denİlıniştir ki, "O nasıldır?" Buna da şöyle cevab verilıniştir: "Farklı cis
mani unsurların birleşmesi, varlık ve rengin kendilerine hulul etmesiyle meydana 
gelmiştir." 

Denilmiştir ki, "Nerededir?" Cevab: "Boşlukta veya mekanda." 

Denİlıniştir ki, "Ne zaman?" Cevab: "Şu surette şöyle olduğu zaman." 

Denilmiştir ki, "Onun lisanı nedir?" Cevab: "Arabca veya başka bir dildir." 

Denİlıniştir ki, "Dini nedir?" Cevab: "Şu (veya bu) şeriat." 

Denİlıniştir ki, "Ondan, babaların sırtlarından zuhfu eden şey zuhfır etti mi?" 
Cevab: "O falanın oğludur." 

Denilıniştir ki, "Ne yaptı?" Cevab: "Yemek yedi " 

Denİlıniştir ki, "Yemeğinden herhangi bir te' sir aldı mı?" Cevab: "Doydu." 

Cevherlere arız olan bu nisbetlerin hepsini Allah gaybından çıkardığında, son-
radan olan varlıkta sadece ve sadece cevherlerin ayniarı ve ona tabi olan nisbetler 
bulunur. içindekilerle birlikte gayb sanki bilenine mutabık bir sureti ihtiva eder. 
Öyle ki, onu kendi nefsiyle bildiğinde onu ayrıca ilimle bilıniş olur. Alim de bir 
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alem olduğu için alem suretinde ortaya çıkar. Onun cevherden olan sureti zatıdır. 
İsimlerinin sayısı kemmiyetten; "O her giin bir iştedir" sözü de keyfiyettendir. (Fit
tıiluil, III, 13-14) 

* Gayb ismini sadece cem' mertebesi için, melekut ismini sadece mücerred !so
yut} varlıklar ve müdebbir !alemi idare eden} nefsler için kullanırlar. (Esfiir, 329) 

* Halife yani insan-ı kamil, "gaybdır" yani alemin batını ve onun rnüdebbir 
!sevk ve idare eden} rUhudur. Halife hariçte mevcud olsa da hakikatte gayb, ru
han'i ve cismani büyük alemin müdebbir rUhudur. İlk Akıl halifenin rfıhlar ale
minde gördüğü ilk şeydir. Halife bütün alemin sultanıdır. "Bundan dolayı . . .  ", yani 
halifenin gayb olması sebebiyle . . "sııltan .. " hilafetin kendisindeki manasından ge
len türün varlığından dolayı halkın gözünden .. "perdelennıiştir." Alemin hasıl ol
duğu irtibatın beyanı tamamlanınca, Hakk'ın bizden gizlediği irtibatın beyanı 
başlar. (Sofyavi, 34) 

gayb-ı hüviyyet ve gayb-ı mutlak ( Jlk.o �ei:- J a�Jıbl �:!- ) * Gayb-ı hiiviyyet ve 

gayb-ı mutlak, taayyünü olmaması itibariyle Hakk'ın Zat'ıdır. (Kaşiini, 168; Cami', 
91) 

gayb-ı maslin ve gayb-ı rneknun ( ıJ J�'" �:!- J ıJ J..a'" '-:":!- ) * Gayb-ı nıeknun ve 

gayb-ı masun, Hakk'tan başka kimsenin bilmediği Zat'ın sırrı ve künhüdür. Bundan 
dolayı zikredilen sır, ağyardan saklı, akıl ve gözlerden gizlidir. (Kaşani, 168; Cami', 
91) 

gaybet-huzur ( J�,.. - � ) !gayr; ihzar; makam-ı gaib; makam-ı hazır; 

şuhıld} 

* Gaybet, kulun zahirinde (dış görünüşünde} herhangi bir değişme olmaksızın, 
kalbin, Hakk'la huzılr ve müşahede halinde bulunduğu halde halkı müşahede et
mekten gaib olmasıdır. Gaşyet ise kalbin kendisine gelen şeyler sebebiyle gaib ol
ması ve bu durumun da kulun zahirinden anlaşılmasıdır . . .  

. . .  Huzur, kalbin gözünden gaib olan şeyi yakin berraklığıyla sanki hazırmış gibi 
görmesidir. Her ne kadar O, kuldan gaib olsa da kulun, kendisini O'nun huzu
runda hissetmesidir. (Luma ', 416) 

* Sahv geçici, huzur ise dairnidir. (Lımıa', 417) 

* Gaybet, kulun nefsin hazlarmdan kaybolması, onları görmemesidir. Yani bu 
halde kulun hazları kendisinde mevcıld ve onunla kaimdir. Ancak o, Hakk'a ait 
olanı müşiihede halinde bulunduğundan kendine ait hazlardan gaib bulunmakta
dır. 

Ebıl Süleyman Darani şöyle der: "Evzal'ye 'Pazarda senin mavi gözlü cariyeni 
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gördük' denildi. Buna karşılık Evzai 'Öyle mi, cariyemin gözleri mavi mi?' dedi." 
Bu konuda Ebu Süleyman şöyle demiştir: "Onların baş gözü kapanmış kalb gözü 
açılmıştır." Evzai'nin "Öyle mi, gözleri mavi mi?" demesinden anlaşıldığına göre, 
o siyah ve ahu gözden hoşlanmakta ve bundan haz almaktaydı. Bununla beraber o, 
cariyesinin gözlerinin maviliğinden gaibdi. 

Şuhıld, kulun nefsinin hazlarını {Hakk ile} görmesidir. Bunun manası, kulun 
faydalandığı her şeyle beşeri bir tevazu içinde ve kulluk hali ile faydalanması, zevk 
için faydalanmamasıdır. Bunun ötesinde bir gaybet hali daha vardır. Bu, kulun sa
dece baki olanı ve bekayı düşünerek fenadan ve faniden gaib olmasıdır. Nitekim 
Harise kendisinde bulunan bu tür bir gaybetten bahsetıniştir. 

Şuhud iki türlüdür: Iyan şeklindeki şuhud, galebe şeklindeki şuhud. Burada 
söz konusu olan ıyan {apaçık} şuhudu değil, galebe şuhududur. Bu ise insanın 
fayda ve zarar veren şeyleri göremeyecek derecede gaib olduğu şeylerden uzaklaş
masıdır. Yoksa bu, örtü ve hicab gaybeti değildir. (Ta 'arruf, 87) 

* Gaybet, kulun kendisine gelen varidat sebebiyle hisle meşgul olduğu için hal
kın hallerini bilmekten gaib olmasıdır. Sevabı hatıriama veya azabı düşünme tü
ründen bir varid sebebiyle kalbin kendisi ve başkası ile ilgili duyarlığını kaybede
rek gaybet haline geçtiği olur. 

Rivayet edilir ki, Rebi b. Haysem, İbn Mes'ud'a giderken bir demirci dükkanı
nın önünden geçti. Körüğün ağzındaki kızgın bir demir parçasını görür görmez 
kendini kaybetti. Ertesi güne kadar ayılamadı. Kendine gelince bu halin sebebi so
ruldu. Şöyle cevab verdi: "Celıennenıliklerin cehennemdeki hallerini diişünmüştünı!" 
Bu gaybet, gaybetin sınırını aşıp gaşyet {bayılma} haline geçiştir. (Kuşeyrl, 40) 

* Sufi, Hakk ile hazır olandır, çünkü O'nun hıızılrunda bulunur. Çünkü o 
halktan uzaklaşınca Hakk ile beraber olur. Bunun manası sanki huzurunda hazır
mış gibi olur, demektir. Bu durum Hakk'ın zikrinin kulun kalbini kaplaması sure
tiyle meydana gelir. O zaman kul kalbiyle Yüce Rabb'inin huzuruna çıkar. Kul, 
halktan gaybeti nisbetinde Hakk ile huzur halinde olur. Eğer halktan tamamen 
gaib olmuş ise huzur hali gaybet haline göre olur. "Falan lıiizırdır" cümlesinin ma
nası "Kalbi ile Rabb'inin lıuzftrımdadır, O'ndan gafil değildir, O'nu ihmal etmiş değildir, 
aksine daima O'nu zikretmektedir" demektir. Sonra Hakk'ın kendisine ihsan ettiği 
manalar derecesi nisbetinde Hakk'ın huzurunu keşf yolu ile temaşa eder. Bazen 
nefsin ve halkın halleriyle his hallerine dönülmesi durumuna da "Kul lıiizırdır" de
nilir. Bu, "Kul gaybet Iriilinden dönmüştür, gaybet hiili son bıtlnııtştur" demektir. Buna 
"halk ile lwzilr", ilkine ise "Hakk ile huzılr" denir. Sufilerin gaybetteki hilli değişik 
olur. Bazılarını gaybet hali sürekli değildir. Bazılarının bu hali süreklidir. (Kuşeyri, 
41) 

* Ebu Muhammed Mürtaiş der ki: "SftJi, düşüncesi, hiçbir şekilde adımından önce 
olmayan ziittır." Yani sfıfl, bütünü ile huzur halindedir. Kalbi nerede ise bedeni 
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orada, bedeni nerede ise kalbi orada olur. Ayağı nerede olursa sözü orada, sözü 
nerede ise ayağı orada olur. Gaybeti olmayan huzurun aHimeti işte budur. 

Fakat "Bu, 'Sufi nefsinden gaib ve Hakk ile hazır olan zattır' şeklindeki tarif 
aykırıdır" denilirse, deriz ki: "Hayır, {hakikatte} sufi Hakk ile de nefsiyle de hazır
dır. Bu, cem'u'l-cem'e işaret eder. Çünkü, insan nefsini görmeye devam ederken, 
nefsinden gaib olmadıkça, gaybeti olmayan huzur hali hasıl olmaz. Nefse nazar 
etme hali yok olunca gaybeti olmayan huzur hali hasıl olur. Bu ise Şibll'nin şu 
sözünün aynıdır: 'Sufi iki cihanda Allah'la beraber, Allah'tan � gayrı olan bir şey 
görmez."' Hülasa, kulun vücudu {varlığı} gayr olan bir şeydir, ağyardır. Sufi, gayr 
olan şeyi görmeyince nefsini de görmemiş olur. Nefy ve isbat halinde kendisinden 
tamamen fani olur. (Hücviri, 48-49) 

* Huzur, kalbin yakin vasıtasıyla huzur bulrnasıdır. O kadar ki, onun gayb ha
lindeki hükmü ayn {görme) halindeki hükmü gibi olur {gaybette açıkça görür gibi 
olur}. Gaybetten murad, kalbin kendinden geçineeye kadar Hakk'tan başka her 
şeyden gaib olmasıdır. O kadar ki bu gaybetle kendisinden gaib olur. Bunun ala
ıneti şekillerin hükmünden yüz çevirmesidir. Bu, Nebi'nin haramdan korunmuş 
olması gibidir. Nefsten gaybet {gaib olmak}, Hakk'la huzur bulmak; Hakk'la huzur 
bulmak da nefsten gaybettir. (Hücviri, 297) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "(Hz. Yakılb �} onlardan yüz çevirerek dedi ki: 
'Vah Yılsuf'a (duyduğum} esef!"' [Yusuf, 12/84] Bu babda kendisine işaret edilen 
gaybet üç derecedir: Birinci derecesi, müridin hakikatleri arzulamak için, kasdım 
alakaların elinden kurtarma ve kendisine mani olan şeyleri aşma hususundaki 
gaybetidir. 

İkinci derecesi, salikin ilmin şekillerinden, gayretin illetlerinden ve gevşekliğin 
ruhsatlarından gaib olmasıdır. 

Üçüncü derecesi ise, arifin, hallerinin şahidierini ve ayn-ı cem'deki derecelerini 
görmekten gaib olmasıdır. (Menazil, 39) 

* Şııhıld, bir an murakabe, bir an da müşil.hede vasfı ile birlikte olmaktır. Kul, 
Hakk'ı müşil.hede ve O'nun murakabesi altında bulunduğu için huzılr halindedir. 
Murakabe ve müşil.hede halini kaybedip huzur dairesinden çıkar ve gaybet haline 
geçer. Gaybet derken kulun Hakk'la eşyadan gaib olmasını kasd ediyorlar. Bu ma
naya göre bu fena makamına raci olarak hasıl olur. ( 'Aviirif, 311) 

* Gaybet, kulun kendisine gelen varid sebebiyle hisle {duyularla) meşgul ol
duğu için, kalbin halkın hallerini bilrnekten gaib olmasıdır. 

Huzur, kalbin gaybetten sonraki Hakk'la huzfu halidir. (Istılah, 532) 

,. "Gaybet nedir?" Deriz ki: "Gaybet, kulun kendisine huzur haliyle gelen varid 
sebebiyle hisle meşgul olduğu için, kalbin halkın hallerini bilmekten gaib olması
dır . .  " 
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"Huzur nedir?" diye sorarsan, deriz ki: "Huzur, gaybet sonrasında kalbin 
Hakk'la huzur halidir. Bunun ardından fena ile muttasıf olur." (Fütfıhat, II, 129) 

* Sufiler topluluğuna göre gaybet, kulun kendisine gelen varid sebebiyle hisle 
meşgul olduğu için, kalbin halkın hallerini bilmekten geçmesidir. Böyle olduğunda 
gaybet sadece ilahi bir tecelliden kaynaklanabilir. Gaybetin, tarif ettikleri mahlu
katın varid olmasına göre gerçekleşmesi doğru değildir. Çünkü o halkın hallerin
den uzaklaşmış, gaib olmuştur. Bu taife diğerlerinden bu hal ile ayrılır. Şübhesiz 
tüm taifelere göre gaybet hükmün mevcud olmasıdır . . .  (Fütiilıiit, II, 533; Esfiir, 251) 

* ... Allah'ın � /ııızilrunda hazır olmak ise; O'nu övüp yüceltmek, gaybetle 
beraber O'nun isimlerini takdis etmektir. (Sufilerin oluşturduğu} topluluğa göre 
böyledir. (Fiitülıiit, II, 533) 

* Makam-ı giiib !görmek yoluyla değil, } eserle !haber ve rivayet yoluyla} varılan 
bir m akamdır. Haber !ve rivayet} yoluyla görülmekten alıkonmuş bir makamdır. 
Tercümesi O'dur !Allah'tır} .  O, cumhura hitabdır: "0, Ralınılin ve Ralıinı'dir, O'ndan 
başka tanrı olmayan Allah'tır." [Haşr, 59/22-23] . . .  

. . . Makam-ı lıiizır, mükaşefe ve müşahede makamlarında bulunan gayriyyetten 
gaib olmaktır {Allah' ın dışındakilerle meşgul olmaktan uzak olmaktır}. Bunun ter
cümesi "Sen" dir {Hazır olmanın tercümesi ikinci tekil şahıstır} .  (Ravza, 203) 

* Gaybetin birinci inceliği müddin arzu ve alakalardan, ayrıca hakikatleri ara
maya engel olan şeylerden gaybetidir. Ikincisi, salikin ilimierin şekillerinden, ça
balama illetlerinden ve ruhsatların gevşekliklerinden gaib olmasıdır. Üçüncüsü ari
fin Hakk'tan başka her şeyden gaib olmasıdır. (Ravza, 493) 

'' . . .  Bu taifenin gaybeti ise halktan uzaklaşıp Hakk iledir. Böylece şeref ve övgü 
yönünden O'na nisbet edilmesi mümkün olur. (Esfiir, 251) 

" Şunu bil ki, gaybet hali ancak lızızfırla olur. Böyle olunca da huzurunda 
bulunduğun zat, müşahedenın şiddetiyle seni gaybet haline sokar. Tıpkı beka şid
detinin fena haline getirmesi gibi. Çünkü o artık sahib-i vakt olmuştur. Huzur 
hususundaki hüküm ve tafsilat, işin ehli için farklılık arz etmez. Her gaib !gaybet 
halinde olan} huzurdadır. Her huzurda olan da gaibdir. Cem' olunanla beraber 
olarak huzur hali mümkün değildir. O ancak, kendisiyle cem' olunan ahad ile 
beraberdir. Çünkü isimlerle ayniarın hükümleri birbirine zıttır. Hüküm huzurda 
olan içindir. Eğer huzur hali kendisiyle cem' olunan varlık {olan Allah �} ile bera
ber gerçekleşseydi, O'na tekabül eder, bu da reddedilecek fasid bir hale giderdi. 
Cem' olunan varlık !olan Allah} ile beraberken huzur, yanlış bir görüştür {çünkü 
huzur ikilik, cem' ise teklik halidir} .  Ancak halkla beraber huzurun olabileceğini 
kabul edenlere göre ise durum böyle değildir. Tekabül hususunda ayniarın hükmü 
ile isirolerin hükmü aynıdır. İhtilaf, şiddetin zuhuru hususundadır. Bu hususta 
iyice düşünürseniz gerekli bilgiye ulaşırsınız. (Esfiir, 253) 
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* Gaybet, kulun kendisine gelen varidat sebebiyle, kalbin halkın hallerini bil
mekten gaib olmasıdır. Ardından sadece başkasından gaib olur, varid büyüdü
ğünde kendisinden de gaib olur. Sonra gaybet uzar, kısalır, {ancak} devam eder. 
(Ctlmi', 254) 

{Ayrıca b k sekr-sahv} 

gaybet-i arifin ( �! J\ı�ll Aı�� ) * Gaybet-i arifin {ariflerin gaybeti} Hakk'tan 

Hakk'la gaib olmaktır. Onların dışında bir de ehlullahın gaybeti vardır ki bu, 
halktan Hakk'la gaib olmaktır. Allah'ı bilen büyük alimierin gaybeti ise halk ile 
halktan kaybolmaktır. Onlar vücudun {var olanın} sadece Allah olduğunu bilirler. 
Allah mümkün olan ayan-ı sabitelerin hükümlerine silret vermiştir. Onlara 
Hakk'ın varlığındaki bir aynın hükmüne ait silretten başka hiçbir şey gaib değildir. 
Onlar, bunun vermediği şeyi Hakk'ın vücudunda veren başka bir aynın suretinin 
hükmünden de gaib olabilirler. Ayan ve hükümleri halktır. Sadece Hakk'ın vücu
dunda {varlığında} halktan halk ile gaib olurlar. (Esfiir, 251) 

gaybftbiyyet ( 4.:-ı.r�"- ) * Hakk'ın hüviyyeti, zuhfıru mümkün olmayan gaybdır. 

Ancak bu, isim ve sıfatıarın bütünü itibariyledir. O, vahidiyyetin batınma işaret 
eder gibidir. "Gibi" deyişim hüviyetin isme, sıfata, vasfa, mertebeye veya isim veya 
sıfatlar itibarı bulunmaksızın Mutlak Zat' a mahsus kılınamaması sebebiyledir. 
Bilakis hüviyyet, hem bütünüyle, hem de tek tek bunların tümüne işaret eder. 
Hüviyyetin durumu, batıniarı ve gaybubiyyeti işaret eder. "Hiive {O}" gaibe işaret 
eden bir lafızdan alınmıştır. Bu, Allah hakkında hüviyyet, gaybubiyyetin 
aniaşılmasıyla beraber O'nun isim ve sıfatları itibariyle Zat'ın künhüne işaret eder. 
(İnsan, I, 58) 

gayn ( .:.tf- ) (gayn dfıne reyn} * Bu terimin açıklanmasında -haber zayıf olsa 

da- çokları şu hadisı zikreder: "Benim kalbime bazen dalgm/ık ve gaflet gelir. İstiğfar 
ederim ve günde yüz defa tevbe ederim." [Buhar!, Daavat, 3; Tirmizi, Daavat, 38; 
Miisned, I, 388] Derler ki: "Gayn, Hz. Peygamber'in kalbine tiı·ız olan bir hdldir ve o btm
dan tevbe ederdi." Bu durum, bakanın üzerine soluduğu ve parlaklığını kaybettiği 
ayna gibidir. Ancak üzerindeki nefes izi dağılınca, aynanın parlaklığı tekrar ortaya 
çıkar. (Luma', 451 )  

* Cüneyd demiştir ki: "Reyn, vatanat {makam ya da alışkanlıklar}; gayn ise hatanit 
{fikirler} ciimlesindendir." Vatan kalıcı, hatre ise geçicidir. Bunun misali şudur: Ne 
kadar cila ustası bir araya gelse de bir taştan ayna yapmaları mümkün değildir. 
Ama ayna paslanınca sadece bir parlatıcı aletle temizlenebilir. Çünkü pas ve si
yahlık taştaki asli bir unsurdur. Işık da aynadaki asli bir unsurdur. Asıl bakldir, bu 
geçici vasıflar kalıcı değildir. (Hücvlri, 8) 

* Gayn, kalb üzerindeki perdedir. Bu perde, mağfiret talebiyle ortadan kalkar. 
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Bu {perde} iki türlü olur: Biri şeffaf, diğeri kalın. Kalın olan gaflet ve büyük günah 
sahibierinde bulunur. Şeffaf olan peygamber ya da veli her mahlukta vardır. 
(Hücviri, 474) 

* Gayn, reynden başkadır. Gayn pastır. Bu pas arınmaya engel olan ince bir 
perdedir. Bu perde imanın bekasıyla birlikte tecellinin nuruyla kaybolur. Reyn ise 
kalb ile iman arasmda Hakk' a engel olan kalın bir perdedir. Gayn, doğru bir 
itikadla birlikte şahid olmaktan dalgınlık ve ondan örtünmedir. (Kaşani, 168; 
Cami', 91) 

gayr ( J}- )  * . . .  Biz deriz ki: " . . .  {Hakikatte} sufi Hakk ile de nefsiyle de hazır

dır. Bu, cem'u'l-cem'e işaret eder. Çünkü, insan nefsini görmeye devam ederken, 
nefsinden gaib olmadıkça, gaybeti olmayan huzur hali hasıl olmaz. Nefse nazar 
etme hali yok olunca gaybeti olmayan huzur hali hasıl olur. Bu ise Şibli'nin şu 
sözünün aynıdır: 'Sufi iki cihanda Allah'la beraber, Allah'tan � gayrı olan bir şey 
görmez."' Hülasa, kulun vücudu {varlığı} gayr olan bir şeydir, ağyardır. Sufi, gayr 
olan şeyi görmeyince nefsini de görmemiş olur. Nefy ve isbat halinde kendisinden 
tamamen fani olur. (Hücviri, 48-49) 

* . . .  Gayretin aslı, gayn {eşyayı} müşahede etmektir. Onun sabit olmasıyla ma
kul {düşünülen} şeylere ait aynı değil, gayrm vücuduna ait aynı kasd ediyorum. 
Bu şübhesiz makuldür. Ancak acaba bu makul olan gayr, mevcudun aynı mıdır 
{Allah' tan başka düşünülen herşey varlığın özüne dahil midir} yoksa değil midir? 

Tecellilerde zahir olduğunu söyleyen kimse, onun hükmünün sabit olmasıyla 
ve halinin gayretle ifade edilmesiyle birlikte gayrm varlığını kabul etmemiştir. İşte 
bu, zahirde tecellilerin istidadmm {hazırlığınm} bir eseridir. A yn ve hal olarak kes
ret gayreti bunu gerektirir. Kesret şübhesiz makuldür. Ancak onun ayni bir vü
cudu var mıdır, yoksa yok mudur? Bu konu tahkike muhtaçtır. 

Bazıları şöyle der: "A ynda zahir olan kesret, sadece tek bir aynda var olan ayn 
ile kaim bulunan muhtelif hallerdir. Bunlar nisbetlerdir. Onların ayna ait vücudda 
ayni hakikatleri yoktıır." 

Bazıları da şöyle der: "Onların tek bir ayn ve tecellilerdeki zahirle azalmayan 
ayniarı vardır. Çünkü kesret olmamasma rağmen kesir görülmektedir. Kesret ma
kuldür. Kesir ise şahid olunan mevcuddur." (Fütılhat, II, 489-490) 

gayran ( ol))� ) * Birinin varlığı olmadan da diğerinin var olabilmesi mümkün 

olan iki şeydir. (Hücviri, 469) 

gayret ( ö � ) * Kendisine, "Mehabbet hakkında ne dersin?" diye soruldu, o da 

şunları söyledi: "Sevenle sevilen arasmda hiçbir engel yoktur. Seven kimse, şevki 
hakkında konuşur, zevkini anlatır. Tadan bilir, fakat vasfeden vasfedilemez. 
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Hazretinde gaib olduğun, varlığında hareket ettiğin, şuhudunda zilllib olduğun, 
sahvın ile sarhoşluğuna erdiğin, onun vasıtasıyla boşluğunu doldurduğun, ondan 
gelen neşenle üzüldüğün şeyi nasıl vasfedebilirsin? Heybet, insanı dilsiz yapar ve 
konuşamaz, hayret, korkanın bir şeyi açığa çıkarmasına engel olur, gayret ise göz
lerin ağyarı görmesine engel olur. Dehşet, akılları bağlar ve bir şey söyletmez, her 
zaman devamlı dehşet, ayrılmaz bir hayret, şaşkın kalbler, gizli sırlar ve hasta be
denler vardır . . .  ve mehabbet, güçlü devletiyle kalbiere hakim olur." (Şehide, 173) 

* Gayret {kıskançlık} iki türlüdür: Beşeri gayret ve ilahi gayret. Beşeri gayret ki
şilere karşı olur. İlahi gayret ise Allah'tan başkası için zayi edilecek vakte karşı 
olur. (Lımıa', 299) 

* Gayret, başkasının ortak olmasından hoşlanmamak demektir. Hakk'ın gay
retle vasıflanmasının manası şudur: Kulun taat etmesi konusunda hak sahibi ol
duğu konuda, başkasının kendisine ortak olmasına razı olmaz. (Kuşeyri, 125) 

* Gayret mürldlerin amelidir. Hakikat ehli ise böyle değildir. Ebfı Nasr 
Isfahani'den duyduğuma göre Şibll şöyle demiştir: "Gayret iki türliidiir: Beşeri ve 

ilahi gayret. Beşeri gayret kişilere karşı olur. Ilahi gayret ise kalbiere karşı olur." Yine 
şöyle der: "Nefs/ere karşı olan ilahi gayret, bu nefs/erin Allalı'ın iradesi dışında zayi edil
mesidir." 

Şöyle denilmesi daha doğrudur: Gayret iki türlüdür: Hakk'ın kuluna karşı gay
reti, onu halka bırakmaması ve halktan kıskanmasıdır. Kulun Hakk için olan gay
reti hallerinden ve nefeslerinden hiçbir şeyi Allah' dan başkası için harcamaması
dır. O zaman "Ben Hakk'ı kıskanıyorum" denilmez, fakat "Ben Hakk için kıskancım" 
denir. Demek ki, Allah'a karşı gayret cahilliktir, bazen dini terketmeye neden olur. 

Allah için gayret ise Hakk'ın haklarına saygılı olmayı, amellerin O'nun yo
lunda ihlasla ifa edilmesini gerekli kılar. 

Biliniz ki Hakk, evliyası ile muamelede bulunurken şu sünnete uyar: Evliya 
Hakk'tan başkası için sükfın ve huzur bulur veya O'ndan başkasını düşünür yahut 
gönülleri başka bir şeye ısınırsa, Allah hemen bunların o hallerini alt üst eder. Ev
liyasının kalbieri tekrar ve halis olarak kendisine dönünceye kadar sükunet bul
dukları veya düşündükleri ya da ısındıkları şeyden tamamen ayrılana kadar evli
yasını kıskanır. (Kuşeyri, 126) 

* Gayret, sınırları aşmak suretiyle Hakk'ı kıskanmaktır. Gayret sırları gizlemek 
manasında da kullanılır. Hakk'ın gayreti evliyasını -ki onlar muhtaçdırlar- bırak
mamasıdır. (Istıliilı, 536) 

* Bir topluluğa göre gayretin üç makamı vardır: Hakk'ta gayret, Hakk'a karşı 
gayret ve Hakk'tan gayret. Bu üç makamın kendisine nisbet edilen benzerlik du
rumuna göre üç hali vardır. Gayretin aslı gayrı {eşyayı } müşahede etmektir. Onun 
sabit olmasıyla makul {düşünülen} şeylere ait aynı değil, gayrın vücuduna ait aynı 
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kasd ediyorum. Bu şübhesiz makuldür. Ancak acaba bu makul olan gayr, mevcfı
dun aynı mıdır {Allah'tan başka düşünülen herşey varlığın özüne dahil midir} 
yoksa değil midir? 

Tecellilerde zahir olduğunu söyleyen kimse, onun hükmünün sabit olmasıyla 
ve halinin gayretle ifade edilmesiyle birlikte gayrın varlığını kablll etmemiştir. İşte 
bu, zfıhirde tecellilerin istidadının {hazırlığının} bir eseridir. Ayn ve hal olarak kes
ret gayreti bunu gerektirir. Kesret şübhesiz makuldür. Ancak onun ayni bir vü
cudu var mıdır, yoksa yok mudur? Bu konu tahkike muhtaçtır. 

Bazıları şöyle der: "A ynda zfıhir olan kesret, sadece tek bir aynda var olan ayn 
ile kaim bulunan muhtelif hallerdir. Bunlar nisbetlerdir. Onların ayna ait vücfıdda 
ayni hakikatleri yoktur." 

Bazıları da şöyle der: "Onların tek bir ayn ve tecellilerdeki zahirle azalmayan 
ayniarı vardır. Çünkü kesret olmamasına rağmen kesir görülmektedir. Kesret ma
kuldür. Kesir ise şfıhid olunan mevcfıddur." (Fütfıhat, II, 489-490) 

* Gayret mehabbetin gereğidir. Seven ve sevilen onunla vasıflanır. Bu sevgide 
seven ancak kendinin -gizli de olsa- sevgiliden başka bir nasibinin olması konu
sunda kıskanılır. O kadar ki sevdiğini onun dışında bir şeyden dolayı sevmez, eh
linden olmayan iddia sahibi kimselerin mehabbetle vasıflanrnası için sever. 

Sevilenin gayreti ise kendi zatına ve sevenin kalbine uygun olarak başkasına 
iltifat etmemesidir. Hz. Peygamber � "Gayret imiindandır" [Sünen, X, 225; Deylemi, 
III, 1 17] buyurmuştur. (Ravza, 648) 

* Gayret sözlükte başkasının ortak olmasından hoşlanmamak demektir. Bu ke
lime ehl-i hakikatİn ıstilahında da böyledir. Bazıları şöyle der: "Gayret ehl-i 
bidayenin bir vasfidır. Ehl-i nilıiiye ise gayrı { eşyayıl görmez, ihtiyarı {seçme hakkı} kaybol
duğu için mülkiinde cereı;an eden şeı;lere itiraz edemez." Gerçek olan şu ki, Allah için 
gayret haktır. O, kulun hal ve nefeslerinden bir şeyi Allah'tan başkası için yapma
masıdır. Bu ise Allah'ın haklarına saygıyı ve arnelleri O'nun için arındırmayı ge
rektirir. Ayrıca gayret mehabbetin gereklerindendir. (Ciinıi', 118) 

gına ( � ) {bk. fakr-gına} 

gına-yı zati ( ��� ($'- ) {bk. 'illet} 

gırre ( ö J� ) {hüsn-i zann-ı kalb; iğtirar} 

* Müslümanların avam ve günahkarlarının kendilerini aldatmaları, nefs veya 
düşmandan {şeytandan} gelen bir hiledir. Bunlar ümid, kerem ve cömertlikten söz 
eder, bunlarla nefslerini memnun ederler. Böylece bunlarla günahlara karşı cüret
leri artar, günah işlerler. Ardından bunun reca olduğunu zannederler. (Ri'iiye, 274) 
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·�  Iğtiriinn laldanmanın) kaynağı, hüsn- zann-ı kalbdir !kalbin hüsn-i zannıdır, 

iyi niyettir) .  Kalbin, Allah'ın hoşlanmadığı şeyle beraber olmasına rağmen IO'nun 

kendisi hakkında iyi muamelede bulunacağına dair) hüsn-i zannın kaynağı ise nef
sin yalanıdır. (Adiibı, 72) 

gırre billah ( Iiııı ö J'- ) * Gırre billah !Allah ile aldanınal türü aldanma ve gaflet 

kafirlerden, günahkar müslümanlardan, çok ibadet yapan diyanet sahibi kimseler

den ve herhangi bir şeyle aldanan herkesten sadır olabilir. Böylece Allah'ın � em

rini zayi etmiş olur. Kişinin Allah'tan korku ve çekinmesi azalır. Allah � ile al
danma, ancak nefsin Allah'ın kula yaptığıyla veya Allah'ın reca lümid) ismiyle ya

hut bir parça ibadet ve ilimle kendini aldatmasıdır. Pek çok abid bu şekilde aldan

mıştır. Hatta Allah o kimseyi muhsinlerden kabul ettiği halde o Allah'a isyan et

miştir; fakat kendisini muhsinlerden kabUl etmiş ya da Allah'ı inkar ettiği halde, 

kendisinin hidayete erenlerden sanmıştır veya aldanarak bile bile isyan eder, fakat 

kendisinin mağfirete ereceğini ve azaba uğramayacağını, kurtulacağını zanneder. 

Kafirlerin aldanınası ise, dünyanın zahirini ahirete tercih etmiş olmaları yoluyla 
nefslerinin ve düşmanlarının {şeytanın) aldatmasıdır. (Ri'Eiye, 270) 

gışa' ve gışavet ( ö Jl..!.'- J �\..!.&- ) * Gışa ve gışavet, kalb aynasında birikip insanın 

hasiretini bağlayarak aynasınırı yüzünü örten pas ve kalb katılığıdır. (Kaşani, 167; 
Cami', 91) 

gıybet ( �'- ) * Gıybet, duyduğu zaman kardeşinin hoşuna gitmeyeceği şeyle 

onu anmandır. Bu kusur bedeninde, nesebinde, ahlakırıda, fiilinde, sözünde, di

ninde, hatta elbisesinde, evinde, hayvanırıda, her nerede olursa olsun farketmez. 

(İhyti', III, 177) 

* Gıybet, gaib olanı duyduğunda hoşlanmayacağı şey ile anmaktır. Bu, 

mü'minlere haramdır. Hakk gaib değildir. Çünkü evvel emirde ve aJimlere göre de 

işitendir, görendir. Kullarının hoşlanmayacağı ve kendisinin övdüğü şeyleri ortaya 

koymuştur. Kullarından iman edenler vardır, kafir olanlar vardır. Aynı zamanda 

fail ve mef'ul isim de gaib değildir. 

Gıybet, aralarında {düşmanlığa sebebiyet veren) şey sebebiyle mükelleflere de 

haramdır. Mü'minlerin dışında ehl-i mürüvvet de nezaheten ve nefsin şerefi için 

ondan kaçırıır. Çünkü onların kaçınması bilhassa husılsi yerlerde usUlün keremine 

delalet eder. Şübhesiz bu durum gereklidir ve Allah'a yakırılaşmadır. Mü'min

lerden vera ehli olanlar bunu imayla belirtirler ve açıklamazlar. Muhaddislerin 
şer'i hükümleri nakleden ravileri cerhetmeleri bundandır. 

Bize Allah'ı bilen alimierin bazılarından şu rivayet edilmişti: Onlardan biri ar

kadaşına "Gel, Allah hakkında konuşalım", "Nikdh konusımdaki nıiişavere anında konu

şalım" der. Şübhesiz bu güvenilir bir haldir. Samirniyet de gereklidir. Bir de gıybet-i 
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mürsele {isim zikretmeden gönderme yapma} vardır. Bu, herhangi birinin bizzat 

bir şahsı tayin etmeksizin hakkında gıybet yapmasıdır. Yine terbiye halinde 

müridierin şeyhlerinin gıybetinden bahsedilebilir. Bu gıybette müridin iyiliğine bir 
şey varsa, gıybet olmakla birlikte övülen bir şeydir. Gıybette tayin etmemek tayin 
etmekten daha evladır. (Fiitlıhiit, Il, 193) 

gumme ( W ) * Gımıme, "zulmet {karanlık}" demek olup çokluk perdesini ifade 

eder. (Sofyavi, 214) 

gurab ( yiJ" ) * Gımib külli cisimdir. (Ishlah, 537) 

* İdrak ve nurdan mahrum olması, ahadiyyet mertebesinden ve mukaddes 

alemden pek uzak olmasına kinaye olarak külli cisme "guriib {karga}" denmiştir. 

Çünkü o da {külli cisim de karga gibi} uzaktadır, rengi {karanlığın rengi olan} 
siyahtır. (Kaşani, 167; Cami', 91) 

gurabiyye ( ���\J" ) * . . . İrade himmeti, müridin başlangıçtaki sıdkıdır. Bu, bir 

şeyin kendisi için kaim olmadığını kavramayı sağlayan bir himmettir. Bu himmet 
çoğunlukla Afrika'da "Guriibiyye" olarak adlandırılan bir toplulukta bulunur. Bu

nunla dilediklerini öldürürler. Nefs, cem haline erdiğinde alemin cisim ve hallerine 
te'sir eder. Bu durum ona zor gelmez. O kadar ki, kendisine, bu ilme ait, kendisi

nin henüz sahib olamadığı bir keşf ve iman kuvveti gösterilir. Bazı insanların elle
rindeki zahiri alametler, ancak bu himmetle gerçekleşir. Bunun öyle bir kuvveti 

vardır ki, kamil şeyhlerin te'sirleri mürl:de yerleştiğinde, onlara tasarrufta bulu
nurlar. Illiamın saflığı yardımıyla gerçekleşen hakikatİn himmeti ise, düşüncelerini 

Hakk'ta toplayabilen ehlullahtan büyük şeyhlere aittir. Bunlar bu himmeti, kes

retten kaçarak ve kesretin tevhidini isteyerek ahadiyyet için tek bir himmete dö

nüştürürler. Arifler kesrete de, onların sıfatlardaki, nisbetlerdeki veya isimlerdeki 
ahadiyyetine de tenezzül etmezler. (Esfiir, 279) 

* Muhammed Şehristani, bu taifenin fikre önem verdiklerini nakletmiştir. On
lara göre fikir, mahsus (duyularla algılanabilen} ile makul (düşünülebilir olan} ara

sında orta bir yerdedir. Mahsustaki suretler kendine; makulattaki hakikatler de 

kendine döner. O, alemdeki iki ilmin kaynağıdır. Bu taife, bütün gayretleriyle ça
lışmışlar, hatta gayretlerini sağlam bir riyazetle mahsus alandan fikir alanına çe

virmişlerdir. o kadar ki, fikir bu alemden tecrid edildiğinde (soyutlandığında} bu 

aleme tecelli etmiş ve gaybdan haber verir olmuştur. Bazen yağmurları engelle

meye kuvveti vardır. Bazen diri bir adama bir vehm (fikir} gelir, o haldeyken o 

adamı öldürür. 

Şehristanirh şöyle der: "Bu durum uzak görülmez, çünkü vehmin cisimleri ve 

nefsleri sevk ve idare etmede acaib bir te'siri vardır. Uyku esnasındaki ilitilarn 

vehmin cisimdeki tasarruf değil midir? Yüksek bir duvar üzerinde yürüyen bir 
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adamın o anda düşmesi böyle değil midir? Yerle aynı seviyede attığı adımlarla 

yüksek yerde attığı adımlar birbiriyle aynı olur mu?" 

Vehmin adlib arnellerden tecr!d edilmesi, Hindlinin {-burada muhtemelen çi

vili tahta üzerine yatan, günlerce yeraltında aç, susuz ve nefessiz yaşayabilen yo

giler kasd edilmektedir-} his alanındaki şeyleri düşünmekle meşgul olmamak için 

günlerce gözünü kapatmasına benzer. Tecridle birlikte ona başka bir vehim yak

laştığında, bu iki vehmin tam olarak birleşmelerinden dolayı bilhassa sözü geçen 

amel üzerine müşterek te'sirde bulunurlar. (Esfiir, 280) 

gurbet ( �}" ) * Gurbet, maksada ulaşmak için vatandan ayrılmaktır. Denilmiş

tir ki, "HaJden olan gurbet o hale gerçekten nüffiz etmek demektir. Hakk'tan olan 

gurbet ise marifetten uzaklaştıran dehşet cinsinden bir gurbettir." (Istılah, 536) 

* Bir taife gurbetle, maksada ulaşmak için vatandan ayrılmayı kasd eder ve 

böyle tarif eder. Bu kelimeyi "şu hali bırakıp göç etme" anlamında kullanırlar. Şu hali 

bırakıp göç etme, o hale gerçekten nüffiz etmek içindir. Hakk'tan olan gurbet ise 

marifetten uzaklaşmadır. 

Onların vatanlarından ayrılmalarıyla vaki olan gurbetieri ise alıştıkları şeylere 

dayanmalarından dolayıdır. Bu, onları tevbeyle taleb ettikleri maksadiarından 

uzak düşürür. Onlar eşyayı Hakk vechiyle bilen kimseler olmadıkları hiHde, 

yakaza {uyanıklık} onlara lütuflar hazırlar. Böylece onlar maksadiarının ancak va

tanlarını terketrnek suretiyle gerçekleşeceğini ve Hakk'ın vatanlarının dışında ol
duğunu tahayyül ederler. (Fütiihiit, II, 516) 

* Gurbet, alışılmış şeylerden uzaklaşarak yalnızlaşmaktır. lik inceliği vatandan, 

ikincisi inceliği, münafıklar arasından Hz. {Ebu Bekr} Sıddik'in ayrılması gibi hal

den, üçüncüsü himmetin gurbetidir. Bu ise, Hakk'ı aramanın gurbeti olup arif 

içindir. (Ravza, 492) 

gusl ( � ) " Gusül veya abdest, kişi her zikre niyet ettiğinde elbisesini ve ağ

zını güzel koku ve tütsüyle temizlemesidir. (Enviir, I, 36) 
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ha ( s.  lA )  * Hii, Zat' ın; zuhur, huzur ve vücudu bakımından itibarıdır. (Kaşani, 

45; Cami', 104) 

* Süryani dilinde Jıii, tazim ve yüceitme için kullanılır. (Meşiirık, 25) 

habib ( "-:-'�::-- ) {habibüna} * Riibiatü'l-Adeviyye bir gün dedi ki: "Sevdiğimize 

{ulaşmak için} bize kim yol gösterecek?" Cariyesi ona cevab verdi: "Sevdiğimiz bi
zimledir. Ama dünya bizi O'ndan kopardı." (Şehide, 121) 

* Sevgili 

hiçbir sevgili alamaz senin yerini 

Hiç kimseden nasibi yok kalbimin O'ndan başka 

Sevgili 

Gaib oldu gözümden ve özümden 

Ama asla çıkmaz gönlümden 

Gönlümün sözcüsü yaptım seni 

Cismimi açtım dostluğumu isteyene 

Munis gelir cismim dosta 

Kalbimin sevgilisi 

tek ünsiyetimdir gönlümde 

(Şelıfde, 130) 

hacc ( � ) * Şeriat, imanın vasıflarını içine alan on iki hasleti ihtiva eder: 

. . .  {Bunlardan} beşincisi haccdır, bu kemaldir . . .  (Küt, II, 140) 
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* Hacc iki çeşittir: Gaybette hacc, huzurda hacc. Mekke' de gaybet halinde olan 
evinde gibi olur. Çünkü bu gaybet, terelli edilebilecek bir gaybet değildir. Evinde 
huzur halinde bulunan ise Kabe' de bulunan kişi gibidir. Bu huzfu da, terdhe şii
yan bir huzur hali değildir. Hacc, müşahedenin açılması için yapılan bir 
mücahededir, ama mücahede müşiihedenin illeti değil sebebidir. Sebebin manalar 
üzerinde büyük bir te's1ri yoktur. Haccdan maksad beytullahı görmek değil, mü
şahedenin açılmasıdır. (Hücv1r1, 394-395) 

* . . . Haccda {tahiiretl, kalbin nefsten tecrid makamına çıkması, nefsin hevaların
dan çıkarılması ve {Allah'tan başka} bütün aidiyetlerinden yok etmektir. Özetle 
tüm bunlarda sırrı masivadan temizlemek, himmeti Hakk' a döndürmek, O'ndan 
başka her sevgiliyi terketmek, orucu görmeksizin oruç tutmak, müşahede alemin
de haccetmek vardır. Böylece bu üçüncü tarla ihsana bakanın bakışına aittir. 
(Ravza, 196) 

hacel ( J� ) * Hacel, aşırı hayadan dolayı nefsin durgunluğudur. Ancak bu 

hal, erkeklerde değil, çocuklarda ve kadınlarda övgüye layıktır. Bununla birlikte 
insan, kendi gözünde büyüttüğü kimselerden utanır. İnsanlardan utanma ise şöyle 
olur: Kişi başkasına göre nefsini daha aşağı görür. Allah'tan utanmayan kimse ise 
O'nun Celal'ini bilmediği için böyledir. (M!zdn, 75) 

hacis/hevacis ( ��J� 1 ı.r:>:-IA )  {b k. hatırihavatır ya da hatre/hatarat} 

hadd ( ::ı� )  * O'nunla arandaki ayrılıktır. (lstılah, 540) 

hades/muhdes ( .::.ı� 1 .::.ı�� ) * Hades, önceden yokken sonradan var olan şe

yin ismidir. (Lunıa', 448) 

* Mııhdes, varlığı sonradan olan, yani yok iken var olan demektir. (Hücv1r1, 468) 

hafıza ( :ıl:ıal� ) * Batını hislerden {duyulardan} biri de hiifızadır. Cüz'i hallerin 

ve geçen vakıaların hatırlanınası onunla mümkün olur. (Heyiikil, 53) 

haflfiyyiln ( .:ı J,.i,.i,.:. ) * Hafifiyyün, Ebu Abdullah Muhammed b. Hafif' e mensub 

olan bir topluluktur. Muhammed b. Hafif, bu topluluğun en büyük efendisi, 
zamanının ve geçmiş selefierinin en azizidir. Zahiri ve batını ilimleri bilirdi. Ta
savvuf alanında eserleri olduğu bilinmektedir. Menakıbı, zikretmeye gerek olma
yacak kadar meşhurdur. Özetle hal ve nefs bakımından yüce; nefsin şehvetle
rinden yüz çeviren biriydi. (Hücv1r1, 296) 

ha'ir ( )!? ) * Hdirin {hayret sahbinin} bir merkez etrafında dönüşü ve devri 

{dairesel} hareketi vardır. O, mevcudun etrafında döndüğü eksendir, alemin kutbu 
olan Hakikat-i Muhammediyye'dir, vücud devridir. Hair kutbun etrafında döndü-



hakii'ik 297 

ğiinde . . . . . .  "devam edip gider . . . " yani {dönmesine} devam eder ve kutubdan asla ay
rılmaz. Çünkü o, vücfıd d�iiresinde nereye yönelirse, Allah Tea.la'nın vechini görür, 
her mevcfıdda istediği şeyin O'nunla beraber olduğunu görür. Bu ehlullahtan va
sılların {Allah'a ulaşanların} makamıdır. (Sofyavl, 84) 

haka'ik ( Jil.a:-- ) * Namazın manası, bütün bağ ve alakalardan tecrld ve hakl

katlerle tek başına kalmaktır. Bağ ve alakalar ise, Allah'ın dışında olan şeylerdir. 
Hakaik {hakikatleri ise Allah için ve Allah'tan olan şeylerdir. (Ta'arruf, 109) 

* Hakaik {hakikatleri kısmı {makamları} on baba ayrılır. Bunlar; mükaşefe, 
müşahede, muayene, hayat, kabz, bast, sekr, sahv, ittisal ve infisaldir. (Menazil, 40) 

* Hakaik dört çeşittir: Mukaddes Zat'a ait haklkatler, münezzeh sıfatıara ait 
hakikatler -ki bunlar nisbetlerdir-, fiillere ait hakikatler -ki bunlar "kiin" emri ve 
benzerleridir ve mef'fılata ait hakikatler -ki bunlar da maddi şeylerdir-. Bu kevnl 
hakikatler üç ulvl mertebe üzerinde bulunur: Makulat, süfliyyat -ki his alemidir
ve berzehiyyat -ki hayal alemidir-. (Fütılhdt, I, 72) 

* Hakaik iki kısımdır: Hayat, ilim, nutuk ve his gibi akılda müfred olarak bulu
nan hakikatler ve alim, insan, taş gibi mürekkeb varlığı bulunan hakikatler. Dersen 
ki, "Birbirlerine karışmaZarından birçok şeyin zuhür ettiği birbirine zıt bu ana esasları bir 
araya toplayan sebeb nedir?" Deriz ki, "Burada acdib bir sır vardır. Bu sır birbirine karış
ması zor olan şeylerin keşfine engel olur. Çünkü onu taşımaya gücü yetmez. Çünkü akıl 
onu akledenıez. Onu ancak keşf nziişdhede eder." (Fütühdt, I, 98) 

* Hakaik, dünyaya ilgi ve alaka gösteren kişilerin, içinde kaybolduğu incelikler
dir. Hal, mürldin alakasıdır. Keşf, daha fazla lezzeti tatınayan kimsenin nihayeti
dir. Durumu müşahede eden herkes müşahede edilen şeye göre olacak değildir. Bu 
durum, onun içindedir, ona aittir. Şöyle demekten sakın: "0, şiibhesiz dışta bulunan 
{kdindtın dışında kalan} iilenzdedir." Tahkik ehlinin nazarında bunun imkansız oldu
ğuna şübhe yoktur. Kendi ile başkasının arasını ayıramayan kimse şerr ile hayrın 
arasını da ayıramaz. (Letd'if, 46) 

* Hakaik, kalblerle kaim olan manalardır, onlarla açığa çıkan ve gayblerden açı
lan şeylerdir. Allah'ın bahşettiği şeylerdir, kerametlerdir. Onlarla iyilik ve taata 
ulaşılır. Bunun delili şudur: Hz. Peygamber Haris'e "Nasıl sabahladın ?" diye so
runca Haris "Gerçek nıii 'nzin olarak sabahladım" diye cevab vermiştir. [Mübarek, 106; 
Abd, 165; Taberani, III, 266] 

Şazell şöyle der: "Onlar kalbde istikrar bulan şeylerdir ki, ne zarar verir, ne 
fayda verir, ne de bahşeder. Allah'tan başka man! olan yoktur." Yine onlar sıkıntılı 
değil, sükun bulmamıştır, halka nisbet etmemiştir 

Dedim ki: "Onun için sabit olan ve cezası gereken şey benim için nasıldır?" 
Dedi ki: "Sevab, ceza ve kulların fiilierinden sabit olan şey benim için nasıldır? 
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Sana ancak sabit olan şeyin sebatı zarar verir. Sana ancak onlarla ve onlardan gelen 
isbat zarar verir." 

Dedi ki: "Bana ait olan hak bana, sana ait olan hak sana göre sabittir. Sonra sen 
sana ait olan hakkı alıyorsun, bana ait olan hakkı bırakıyorsun." De ki: "Ey 
mevcud, her mevcuddan öncesin ve şu anda nasıl idiysen öylesin, ey Semi, ey 
Karib, ey Mürid, ey Kadir, ey Allah, Hayy, Kayyfim olan, Rahman, Rahim, Evvel, 
Ahir, Ziliir, Batın, Mütekebbir, Gaffir, Gaffar, Tevvab, Gani, Kerim, Vas'i', Alim, 
büyük lütuf sahibi {olan Allah}!" (Cami', 53) 

* Hakaik {makamları } şunlardır: Mükaşefe, müşiliede, muayene {gözle görme!, 
hayat, kabz, bast, sekr, sahv, ittisal ve infisal. (Ri/ıle, 207) 

hakii'ik-i enbiya'iyye ( ı:ıSI::il Jil� ) * Hakaik-i enbiyaiyı;e {peygamberlerin haki

katleri}, İbrahim!, Mı1sevi ve Muhammed! hakikatlerden ibarettir. (Cami', 69) 

hakii'ik-i fi'liyye ( ı:lıı� .,;i\4:-- ) * Hakk'ın seni yerleştirdiği ve seni "kiin" bilgi

sine muttali kıldığı her müşahede mahalli, kudretin husı1si bir şekilde takdir edi
Ienle her türlü alakasıdır. Çünkü kulun buna dair bir fiili ve kendisiyle hadis olan 
kudretinin bir etkisi yoktur. (Fiitiihiit, I, 72) 

haka'ik-i ilahiyye ( �) Jii.A:o- ) * Bu, Kabe'nin, Kur'an'ın ve namazın hakikatin

den ibarettir. (Ciimi', 69) 

haka'ik-i kevniyye ( ı�§" Jii.A:o- ) * Hakk'ın seni yerleştirdiği, rUhların ve ci

simlerin bilgisine muttali kıldığı her tecelligahdır. Cisimlerle alakah bilgiler de, 
onun basit ya da mürekkeb {saf ya da bileşik} olması, ittisal ve infisal {birleşme ve 
ayrışma} hallerinde dair bilgilerdir. (Fütiilıdt, I, 72) 

hakii'ik-i sıfatiyye ( A::�..P ..;na:-- ) * Hakk'ın seni yerleştirdiği her tecelligahda 

O'nun Alim, Kadir, Mürid, Hayy ve benzeri isimleri sebebiyle milrifete muttall 
olursun. (FiitU/ıdt, I, 72) 

haka'ik-i zatiyye ( ı:JI� Ji\A:o- ) * Hakk'ın seni içinde teşbihsiz, keyfiyetsiz 

yerleştirdiği her müşiliede mahallidir. Onu ne ibare anlatabi!ir, ne de işaret ima 
edebilir. (Fiitıl!ıiit, I, 72) 

haka'iku'l-esma'/hakikatü'l-haka'ik ( ..;i\.Q�I ıa:� / s-\ı:"�i Jii.A:o- ) * Bunlar, 

Zat'ın taayyün ve nisbetleridir. Çünkü bunlar kendileriyle isiınierin birbirlerinden 
temyiz edildiği sıfatlardır. (Kaşani, 60; Cami', 81) 

* Hakfkatü 'l-lıakaik {hakikatler hakikati}, tüm hakikatleri toplayan ahadiyyet 
mertebesidir. Bu, "cem' ve viicfıd mertebesi" olarak da isimlendirilir. İsimlerin haki-
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kati, Zat'ın taayyün ve nisbetleridir. Çünkü onlar kendileriyle isiınierin birbirle
rinden temyiz edildiği sıfatlardır. Hakikat-i Muhammediyye ilk taayyün ile birlikte 
olan Zat'tır ki, bu İsm-i A'zam'dır. Ayan-ı sabite ise Allah'ın ilmindeki mümkün 
varlıkların taayyünleridir, ki bunlar ilmiyye mertebesindeki ilahi isiınierin hak'i
katlerinin sfuetleridir. Onların Zat ve zaman dışında Hakk'tan te'hir edilmeleri söz 
konusu değildir. Onlar ezelldir, ebed'ldir. Nisbetin manası başkasına göre değil, 
Zat'a göre geri kalmadır. (Cami', 240) 

haka'iku'l-eşya' ( ı:.L��� JiiA;o- ) * Hakaikıı 'l-eşyii (eşyanın hakikatleri}, isimler 

mertebesinden bir ilimle ayan-ı sabiteler şeklinde gayb aleminden şehadet alemine 
doğru zuhur etmeyi taleb etti. İsimler şöyle cevab verdi: "Senin zııhıirun benim 
elimde değildir. O ancak, isiınierin işinde ve lıaklkatlerin ortaya çıkarılmasında hiikim ve 
ciimi olan ismin enırindedir. Bunları ciinıi olan isim emredince, isimler ona diiir sözler alır
lar." Demek ki, hakikatierin şehadet alemindeki zuhuru, rabhani hikmetlerin gere
ğille göre gerçekleşir. (Nefelıiit, 55) 

* Hakaiku'l-eşyii çevrilmez, ters yüz edilmez. Fakat sıfatın hükmü çevrilebilir. 
Büyük sufiler buna "kimya" adını vermişlerdir. (Nefehat, 64) 

hakikat ( � ) (bk. şeri'at-hakikat} 

hakikat-i muhammediyye ( 4.t� aa�a;o- ) * Hakıkat-i Muhammediyye, ilk taay

yün ile birlikte olan Zat'tır. Güzel isimleri vardır. İşte bunlar, İsm-i Azam'dır. 
(Kaşan'l, 60; Cami', 81) 

* . . .  Hakıkat-i Mııhammediyı;e ilk taayyün ile birlikte olan Zat' tır ki, bu İsm-i 
Azam' dır. Ayan-ı sabite ise Allah'ın ilmindeki mümkün varlıkların taayyünleridir, 
ki bunlar ilmiyye mertebesindeki ilahi isimlerin hakikatlerinin suretleridir. Onların 
Zat ve zaman dışında Hakk'tan te'hir edilmeleri söz konusu değildir. Onlar ezeli
dir, ebedidir. Nisbetin manası başkasına göre değil, Zat'a göre te'hirdir (sonraya 
bırakılmadır} .  (Ciinıi', 240) 

* Hakikat-i Muhammediyı;e, kendisinden nübüvvet, risalet ve velayetin zuhur et
tiği ilk taayyündür. Ondan tüm taayyünler ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı Pey
gamberimiz Hz. Muhammed $ varlığın efendisi ve bütün mevcudun köküdür. O 
ilkierin ilki, peygamberlerin sonuncusudur. Diğer peygamberler hariç sadece ken
disinin olan zata ait İsm-i Azam'la mevsuftur. Çünkü o, tüm taayyünlerin asli mer
ciidir. (Rilıle, 220) 

* Allah kendi nurundan bir parça aldı. İşte o Hakikat-i Mııhamnıediyye' dir. O, 
mükemmel bir suretle zuhur etmiştir. Allah ondan olmuş ve olacak şeyleri yarat
mıştır. Yine ondan said ve şaki olan kimseleri yaratmıştır. Sonra bu nur iki toplulu
ğun halleriyle gizlenmiştir. Onun eşiti en parlak olan kalbdir, ki bu da kürsidir. 
O'nun arşı üzerinde nurani bir parlaklık vardır. O, olmuş ve olacak şeylere yardım 
etmekle (varllığına} devam eder. (Ri/ıle, 45) 
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hakikat-i rabbaniyye ( ��llJ �� ) * Nübüvvet aynasının ortasında ruhani la

tife gören, hakikat-i rabbiiniyı;e ise görünendir. Onun ışıkları velinin kalbine yansır. 
Bundan dolayı Nebi'nin suretiyle çıkar. O, şeriatı neshederek yerine başka bir şey 
yerleştirmez. Taliminden bir ücret taleb etmez. Ancak kazanmaksızın bize verdiği 
için Kitab'ı miras bırakması doğrudur. Her varis seçilmiştir, onun dışmdakiler ise 
sınırdadır. (Letfı'if, 52) 

hakikatü'l-haka'ik ( Ji\4�1 a4..,h- ) lbk. haka'ik-i esma'/hakikatü'l-haka'ik] 

hakim ( �� ) * Eşyanın en faziletlisini tanımadan ibarettir. (Ravza, 313) 

* Hakim, düşüncesini Hakk'a götüren şeyi arzulayan, arayan, sonra Hakk'ta 
tani olan, ardından Hakk'la baki olandır. (Ravza, 621) 

hakimiyyiln ( ı:ı J�"'��� ) * Hakinıiyyıin, Ebu Abdullah Muhammed b. Ali Hakim 

Tirmizi'ye intisab edenlere verilen isimdir. Hakim Tirmizi zahiri ve batmi bütün 
ilimlerde zamanının imamlarından biriydi. Birçok nükte ve eserleri vardır. Sö
zünün ve tasavvuftaki yolunun temeli velayetti. Vel.ayetin hakikatini anlatır, evli
yanın derecelerinden ve ondaki tertibe riayetten bahsederdi. Hakim Tirmizi sahili 
olmayan bir denizdi, birçok hallere sahibdi. Onun mezhebini anlamak için önce şu 
gereklidir: Allah'ın halk arasından süzerek seçtiği velileri vardır. Allah velilerinin 
birnınetini dünyevi bağlardan koparmış, nefslerinin davalarmdan ve hevalarmdan 
satın almış, onlardan her birini bir derecede bulundurmuş ve üzerine manalardan 
bir kapı açmıştır. (Hücviri, 253) 

hakk ( J� ) !'ayn-ı hakk) * Hakk, güneş misali aydmlatıadır. Ona bakan daha 

ziyade yakine erişir. Beyandan sonra beyan isteyen kimse ise hüsrandadır. (Şatalıfıt, 
102) 

* Hakk, halkına teslim olan şeydir. Çünkü o !halk] O'dur, ben O'yum, O da 
O'dur. (Tavfıs'in, 1 93) 

* Beşinci elif bizzat Hakk'tır. Hakk, Vahid'dir, Ahad'd.ır, Muvahhid'dir. Vahid 
ve tevhid, "fi {O'nda}", '"an {O'ndan}" "nıinlıü {O'ndan}" ayrılıktan ayrılmaktır. Bu 
da onun şeklidir. (Tavfıs!n, 21 1) 

----1- � 14+-
* Hakk Allah'tır. Allah şöyle buyurur: "Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek oldu

ğunu anlayacaklardır." [Nur, 24/25] (Luma', 413) 

* Sufilerin Hakk'tan muradı Allah'tır. Bu, Allah'ın isimlerinden biridir. 
(Hücviri, 466) 



hak k 301 

* Hakk, kula Allah tarafından vacib olan ve Allah'ın da kendine vacib kıldığı 
şeydir. (Is tıla/ı, 539) 

* "Hakk nedir?" Cevabı şudur: Hakk, ayniarı ve kevnlerinin {özleriyle varlıkla
rının} istihkak ettikleri mazhariyyetler bakımından kullarına gerekli kıldığı şeyden 
dolayı "Hakk" olarak isimlendirilmiştir. Çünkü Hakk, Hakk'tan başka bir şey taleb 
etmez. O, gözle görmekle elde edilen ilimdir. O, taleb ettiğinde gerektiği kadar 
vermesi vacib olandır. "0, nefsine ralınıeti farz kılmıştır." [En' am, 6/12] Yani kendine 
vacib kılmış, bu da O'nun üzerinde bir hak olmuştur. (FütuJıat, II, 93) 

* Ne zaman olursa 

Hakk'ın aynı benim aynım şahidim 

Olur bize alemde yaratma ve emir 

O dem öğretir bana Hakk'taki benzerimizi 

Kim ki kalbinde hızla köklenmiyorsa inkar 

Kim ki bilirse ona getirdiğim şeyi iyice 

Gelir ona Rabb'inden kucak dolusu nimet 

Kim ki kabıli eder bu gerçeğin mümkün olduğunu 

Ona netsinden gelir kucak dolusu nefret 

Kim ki muhal olduğunu söylerse bunun 

o zalimdir o perdeli ve cahil 

(Divan, 202) 

* Allah, eşyayı ancak mutlak adernde {yoklukta} olduğu halde bilir. Bilesin ki, 
O'ndan başkası O'nun bildiği gibi bilemez. O'ndan başkası eşyayı mevcud ve kesin 
olan Hakk'ın bilgisiyle bilir. Allah'tan başkası bilgilerini sadece mevcuddan {varlık
tan} elde edebilir {yani var olan şeyleri bilebilir} .  Hakk ise bilgilerini hem mutlak 
adernden ve hem de vücuddan {yani kendi Zat'ından} alır. Bilakis iyice araştırdı
ğında Hakk'ın, bilgilerini sadece kendi Zat'ından aldığını görürsün. Zira Zat ölü 
durumların {yani varlığa çıkmamış yaratıkların! suretlerini ihtiva eder. işte bu 
Hakk'ın vücudunun {varlığının} ta kendisidir. Bunu anladıktan sonra dilersen 
"Allalı kendi bilgilerini yokluktan almıştır" ya da istersen "Bu bilgileri vücüddan, yani 
zat 'ından almıştır" diyebilirsin. 

Şübhesiz O'nun Zat'ı, ilmin Zat'a taallukundan öncedir. Zat bütün yönlerden 
basit [parçalardan oluşmayani ve tek bir şeydir. Onun tüm nisbet ve izafetleri Zat 
içinde herhangi bir yönüyle ayırd edilmeden yok olmaya mahkumdur. Zat'ın 
mutlak bir tarifi vardır. Zira Zat ilim ve ayn mertebesinde zuhuru gerektirir. Onun 
kendine nisbeti birini diğerine tercih etmeksizin eşit seviyededir. Zat zuhura yö
neldiğinde tüm yönlerden bizzat kendi aynı olan bilgisi yine Zat'a taalluk eder. 
Zat'ı tamamen kuşatır. (Esjfir, 27) 
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* Hakk'ın iki teşbThi söz konusudur: Birincisi ziitl teşbThtir. Bu, üzerinde mahsus 
{hissedilebilen} mevcudatın bulunduğu veya hayaldeki mahsus mevcudata benze
yen şeydir. İkincisi vasfi teşbihtir. Bu da üzerinde hayalde mahsus mevcudata ben
zemekten münezzeh olan isme ait manaların suretlerinin bulunduğu şeydir. Bu sıl
retler zihinde akledilebilir; histe keyfiyetieri bilinmez. Keyfiyetieri bilindiği zaman 
zat'i teşbihe iltihak edilirler. Çünkü keyfiyet teşbihin kemalinden kaynaklanır. Zati 
kemal ise daha evladır. Geriye vasfi teşbih kalıyor. Bunda herhangi bir şekilde, 
herhangi bir darb-ı meselle keyfiyetin bulunması mümkün değildir. (İnsan, I, 33) 

* Hakk'm mertebesi, cem'in mertebesidir. Çünkü bu mertebe cem', vücud, keşf 
ve şuhud mertebelerini kuşatır. Bundan dolayı "Makul, delil ve burhan olmaksızın 

tahkik, vuslat ise, keşfin, 'ıyanın {gözle görmenin} ve bütünün kendisidir'' denilmıştır. 
Anla! (Menitib, 21) 

* Hakk, kul nasıl inanıyorsa öyle olduğunda, . . .  "kalb . . .  " hakikatte basiret gö
züyle . . .  "nıüşahede etmez ve göz de Hakk'ın . . .  " aynasında . . . "inandığından başka hiçbir 
sıireti müşahede etmez .. . " Hakk'ı değil, bilakis kendi inandığı Hakk'ı görür. Bu da 
hakikatte nefsinin suretidir . . . . "İtikadındaki . . .  " ism-i mef'ul {edilgen} olan . . .  "Hakk, 
kalbin sriretini genişlettiği Hakk'tır ve o . . . " yani kalbin suretini genişlettiği Hakk da 
kişinin inancına göre . . .  "kalbe tecelli eden Hakk'tır. Boylece kalb Hakk'ı tanır . . . " Yani 
kalb, Hakk'ı, zannına uygun olarak tecelli ettiği için tanır. 

Hadis-i kudside . . .  "Ben kulumun zannı iizereı;im . . .  " buyrulduğu gibi. Ancak 
itikadının aksine tecelli ettiğinde onu tanımaz, hatta inkar eder. Göz, ahirette tecelli 
esnasında, başka bir şekilde değil, . . .  "ancak kendi ltikadına göre olan Hakk'tan . . . " baş
kasını göremez. İnsanlara göre . . .  "ltikadların çeşit çeşit olmasında gizli bir yön yok
tur . . .  " Bunun gibi ltikadlara göre tecellilerin çeşit çeşit olmasında da gizli bir yön 
bulunmaz. Sufller içinde Hakk'ı takyid edenler ve mutlak kılanlar vardır. (Sofyavi, 
212) 

hakk bi'l-hakk li'l-hakk ( J� J�lı J;o- ) * Ebu Said Harraz şöyle der: "Hakk' a 

Hakk ile Hakk için bağlanmış olan kul, Allah' a Allah ile Allah için bağlanmış olan 
kul demektir." Aynı şekilde "O'ndan . . .  O'nunla . . .  O'nun için" ifadeleri "Allah' tan . . .  
Allah ile . . .  Allah için" manasındadır. Bazen kulun kesbiyle olan bir şey kasd 
edildiği yerde de bu ifadeler kullanılır. Nitekim Ebu Yezid Bistami şöyle demiştir: 
"Bana Ebu Ali Sindi şöyle demiştir: 'Ben, benden, benimle, benim için bir halde 
idim; sonra O'ndan, O'nunla, O'nun için bir hale dönüştüm."' Bu sözün manası 
kul, kendi işlerine bakar ve o işleri kendine izafe eder. Kalbine marifet nurları 
hakim olduğu zaman bütün her şeyi Allah'tan, Allah ile kaim, Allah ile bilinen ve 
Allah' a dönecek işler olarak görür. Hal, kula bir anda gelen, kalbe rıza, tefviz {Al
lah'a havale} ve benzeri vasıfları getirip yerleştiren bir durumdur. Kul o anda hal 
ve vaktinde safvete erişmiş olur. Ama bu hi'ıl bir süre sorıra kaybolur. (Luma', 41 1)  
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hakka'I-yakin ( .;,:ı1el l J:>- ) {bk. 'ilme'l-yakin-'ayne'l-yakin-hakka'l-yakin} 

hal/ahval ( Jıyi 1 J�:>- ) {hal-i nii.zile; 'ilm-i ahval ve tenezzülat; ilm-i hal; 

'ulftm-ı ahval} 

* Alıvcil {haller}, kalbiere arız olan ya da kalbierin arız olduğu zikir sıhhati gibi 
durumlardır . . .  

. . . Hiil-i nilzile {inen hal} kalbiere iner, fakat devam etmez. Denilmiştir ki: "Hiil, 
zikr-i lıafidir" (Lunıa', 66) 

* Alıviil amellerin mirasıdır. Arneli sağlıklı olanlardan başkası bu hallere varis 
olamaz. Arnelleri sağlıklı hale getirmenin ilk şartı bunlara ait bilgileri öğrenmektir. 
Bunlar hkıh ve usul-i fıkıh ilmine ait şer'i hükümterin bilgileridir. Namaz, oruç, ve 
diğer farzlardan tutun da evlenme, boşanrna, alış-veriş, muamelat ve Allah 
Teaiii'nın � farz kıldığı ve yapmaya teşvik ettiği hususlara ve hayatın zarfiri ihti
yaçlarına varıncaya kadar birçok bilgi bu konuya girer. Bunlar öğrenmek ve çalış
ınakla elde edilen bilgilerdir. (Ta'arruf, 58) 

* Hiil, insan kalbine Allah tarahndan gelen miinadır. Kut varid geldiği sırada 
ne kadar çabalasa da onu kendisinden uzaklaştıramaz, kendisinden uzaklaştığı 
zaman da ne kadar çabalasa geri getiremez. 

Makam, tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen müridin yolundan ve ittihad !çalı
şıp çabalarnal hususundaki vaziyetinden ibarettir {çalışıp çabalamakla elde edilir}. 
Makamın derecesi, kulun Allah katındaki derecesi kadar olur. Hiil ise, Allah'ın ku
lun kalbine olan fazl ve lütfundan ibarettir. Kulun gayretiyle elde edilmez. Çünkü 
makam ameller, hal ise lütuflar cümlesindendir. Makam, kesbidir Ikazanılarak 
elde edilir}, hal ise vehbidir {Allah'ın balışettiği şeylerdendir}. Makam sahibi ma
karnını mücahedesiyle elde etmişken, hal sahibi nefsinden fani olmuştur. Onun 
hale ulaşması, Allah Teaiii'nın bu hali onun üzerinde yaratması sayesinde olur. 
(Hücviri, 216) 

* Hiil vakte varid olan şeydir, ceseddeki ruh gibi vakti süsler. Vaktin ise hale 
muhtaç olduğu asla şübhe götürmez. Çünkü vaktin safası {tasfiyesi} hal ile müm
kün olabilir, devamlılığı da hal iledir. Vakit sahibi, aynı zamanda hal sahibi oldu
ğunda, değişmeyle bir alakası kalmaz, vaktinde müstakim olur. Çünkü zeval {kay
boluş}, hali olmayan vakit için mümkündür. Hal vakitle birleştiğinde bütün gün
leri tek bir vakit olur, o zaman da kaybolması mümkün olmaz. Gelip geçici olarak 
ortaya çıkan her şey kümftn lgizlenme} ve zuhftr [açığa çıkma} olur. Vaktin sahibi 
de böyledir. Çünkü gaflet, hal sahibi için değil, ancak vakit sahibi için mümkün 
olur. 

Demişlerdir ki: "Hiil, dilin beyiin türlerinden arınmasıdır." Hal sahibinin dili, ha
lini beyan etmesi ve inceleyip konuşarak muamelede bulunması noktasında sessiz 
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kalır. Bu sebebden dolayı şeyhlerden birirh şöyle buyurmuştur: "Hali sonnak imkan
sızdır " Çünkü hal konusunda ibare {halin dille anlatılması} imkansızdır. Çünkü 
hal sözün fenasıdır {yok olmasıdır} .  (Hücviri, 447) 

* Ahval kısmı {makamları} on baba ayrılır. Bunlar; mehabbet, gayret, şevk, ka
lak {kaygı, tasa, endişe, telaş}, ataş {susuzluk}, vecd, dehş {dehşet}, heyeman {tut
kunluk, aşıklık, aşırı heyecan}, berk ve zevktir. (Meniizil, 32) 

* Ahval velilere, makamat ise abdala mahsı1stur. (Fiitılh, 21) 

* Alıviilin tamamı kabzdır. Çünkü veli onu korumakla yükümlüdür. Korun
ması emr olunan her hal kabz halidir. Kadere teslim olmak tamamen bast hali olur. 
Çünkü bu durumda kaderde mevcı1d olmasının dışında korunması emr olunan 
herhangi bir şey yoktur. Kadere ters düşülmemelidir. Acı-tatlı kaderin her şeyine 
rıza gösterilmelidir. Haller sınırlı olduğu için, bu sınırların korunması emredilmiş
tir. Lütuf ise -ki kaderdir- sınırlı değildir ki korunması emredilsin. (Fiitüh, 125) 

* Alıval kalbierin muameleleridir. Onlar kalbiere gelen zikirlerin safasıdır. 
Cüneyd şöyle demiştir. "Hal, kalbe inen fakat devamı alnıayan bir feyizdir." Haller şun
lardır: 

Murakabe, saf yakin ile gaybe ait olan şeylere bakmaktır. 

Kurb, Allah'tan � başkasından gaib olarak onun huzurunda himmeti {dikkati} 
toplamak tır. 

Melıabbet, sevdiği ve sevmediği şeyler konusunda sevilene muvafakat etmektir. 

Reca, {ahiret nimetleri gibi} vaad ettiği konularda Hakk'ı � tasdik etmektir 
{Hakk'ın � vaadine güvenmektir} .  

Havf, kalbin Allah'ın � gücüne ve intikamına vakıf olmasıdır. 

Hayii, kalbi bast halinden sınırlamaktır. Bu sınırlama, kurbun bu halleri gerek
tirmesi sebebiyledir. Bazı sı1filer kurbet halinde {Allah'ın �� büyüklüğüne ve hey
betine bakar ve bu sebeb le kendilerine havf ve haya galib olur. Bazıları da Allah'ın 
lütfuna ve ezeli ilisanına bakar; dolayısıyla onun kalbine mehabbet ve reca galib 
olur. 

Şevk, sevileni andığı zaman kalbin kendinden geçmesi, coşmasıdır. 

Üns, Allah'ta sükı1n bulmak ve bütün işlerde ondan yardım beklemektir. 

Tımın 'nzne, kaderin cilveleri altında sükı1neti korumaktır. 

Yakın, şübheyi ortadan kaldırarak tasdik etmektir. 

Miişalıede, yakinen görmekle gözle görmeyi ayırt etmektir. Zira Hz. Peygamber 
$ şöyle buyurmuştur: "Allalı 'a onu görüyormuşsım gibi ibadet et. Sen onu görmüyor
san da o, seni görüyor." Bu, hallerin sonudur. Sonrasında feviitilı, leviiilı ve nıeniiilı 
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vaki olur ki hiçbir söz bunları anlatamaz. "Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız saya

nıazsınız." [İbrahim, 14/34] (A.diib2, 21) 

* Sehl b .  Abdullah {Tüsteri, sfıfilerin ilmi hakkında} şöyle demiştir: "Hal ilmi, 
yani kulun dünyası ve ahireti konusunda Allah ile kendi arasındaki halinin 
hükmüdür." 

Denilmiştir ki: "Hiil, lıelfıl yemenin farz olması bakınızndan heliii olanı bilmeyi taleb 
etmektir." Helali taleb etmenin farziyyeti {farzlığı} varid olmuştur. Bu farziyyetten 
sonra da, farziyyeti itibariyle helali bilmek de farz olmuştur. 

Yine denilmiştır ki: "O {hal ilmi}, biitım {iç dünyilyıl bilmeyi taleb etmektir, {bu 
bilgi} kulun yak'inini artırır." Bu ilim ancak alimierin salih olanları, yakin sahibleri, 
zahid ve Allah'a yakmlaştırılmış olan kimselerle sohbet ve yakınlık kurmakla elde 
edilir. Allah bu kişileri kendi orduları arasına dahil etmiştir. İsteyenleri onlara sevk 
eder, onları bu üstüh insanlarm yollarıyla güçlendirir ve irşad eder. Çünkü bunlar 
Hz. Peygamber'in t!t ilmine varistirler. Bu kişilerden yakin ilmi öğrenilir. ( 'Avarif, 
23-24) 

* Hill, değişme husfısiyeti gösterdiği için {"/ıiil" diye}, makam ise değişmediği, 
istikrar bulduğu için "makam" diye isimlendirilir. Bir şey özü itibariyle hal olur, 
sonra makam halini alır. Kulun kalbinde bir muhasebe hissinin {duygusunun} 
doğması, sonra nefsani husfısiyetlerin hakim olması yüzünden bu hissin kaybol
ması, yine bunun bazen ortaya çıkması ve bazen kaybolması gibi. Kul, muhasebe 
halini devam ettirirse, bu durum devamlı hale gelir. Nefsani sıfatiarın ortaya çık
masıyla muhasebe halinin ortadan kalkması, ilahi yardımın gelmesine kadar de
vam eder. Hakk'm yardımıyla muhasebe hali kula hakim olur ve nefs mağlfıb edi
lir. Muhasebe hali bütün te'siriyle onu kuşatır, nefsin vatanı, istikrar yeri ve ma
kamı olur. Diğer hal ve makamlar da böyledir. ('Aviirif, 273; Cami', 138) 

* Bunun devamlı olması ve kulda yerleşik duruma gelınesi halinde kul, muha
sebe makamından murakabe makamma yükselmiş olur. Muhasebe kişinin makamı 
olduğunda, murakabe onun için hal olur. Sonra murakabe hali, hata ve gafletin 
zaman zaman kulun iç dünyasında galib gelmesinden dolayı, hata ve gafletin da
ğılmasına götürür. Allah, yardımıyla kulunu destekler. Böylece murakabe hal ol
duktan sonra makama dönüşür. 

Muhasebe makamı, ancak murakabe halinin gelmesiyle istikrara kavuşur. 
Kula, müşahede haline yükselme imkanı verildiğinde, murakabesi istikrar bulur ve 
makamı haline gelir. Müşahede, bazen gizlenerek bazen de ortaya çıkarak açık bir 
şekle dönüşen bir hal olur. Sonra makam haline gelir ve bu makamın aydınlığı 
gizlilik örtüsünden kurtulur {makam haline gelınesi onun gizliliğini ortadan kaldı
rır}. 

Müşahededen sonra fena fillahı gerçekleştirme, beka billaha ulaşma, ayne'l
yakinden hakka'I-yakine çıkma gibi en üst derecelere yükseliş ve kulda kalbi kap-
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layan örtüyü yaran hakka'I-yakin hali meydana gelir. Bu ise müşahedenin en üst 
derecesidir. ('Avarif, 273-274) 

* Makamat {makamlar} kesbl, ahvfıl {halleri vehbldir. Bizim terribimize göre ta
mamı vehbldir. Kesbl olanlar vehbi olanların yardımıyla elde edilince, vehbi olan
lar da kesbl olanların yardımıyla elde edilir. Haller veedin meyveleridir. Makamlar 
ise vecde götüren yollardır. Ne ki makamlarda kesb ve gayret ortaya çıkmış mev
hibeler gizlenmiş; hallerde de mevhibeler ortaya çıkmış, kesb gizlenmiştir. Haller 
semavl ve ulvl mevhibeler, makamlar ise bu mevhibelere giden ve götüren yollar
dır . . . . . .  Haller amellerin mirasıdır . . .  ( 'Aviirif, 274; Nefehdt, 24) 

* Bazıları demişter ki: "Alıviil şimşekler gibidir {parlar ve derhtıl kaybolur}. Eğer de
vamlı olursa bu hal değil, nefsin sözü ve vesvesesidir." Bu söz her hal için değil, ancak 
önce ortaya çıkan sonra da nefsin imtihan edildiği haller için doğru olabilir. Suyun 
yağa karışmadığı gibi, haller de nefse asla karışmazlar. 

Bazıları da bu hallerin baki ve daimi olduğuna işaret ederek, "Haller devamlı 
ve peş-peşe gelmezse hal değil, levalh, tavali' ve bevadir adını alır. Bunlar hallerin 
kendisi değil, başlangıcıdır." 

Hiil zikr-i hafidir {kalben yapılan zikirdir} .  

Hiil Allah'ın ihsan ettiği şeydir. Çalışmak ve arneller yoluyla sahib olunan her 
şey için derler ki: "Bu, kulun gayret ettiği şeydir." Mür'idde mevhibe {Allah tarafın
dan hibe edilen} ve vecd türünden herhangi bir şey görüldüğü zaman derler ki: 
Bunu, bu hiilin bu tür ilısnnlardan bir nıevhibe olmasına işiiret olarak 'Jıtıl' diye isimlen
dirm işlerdir." 

Sı1filerden bazıları demişlerdir ki: "Bir kulun içerisinde bulunduğu makam, 
ancak o makamdan daha ileri bir makama terfi ettiği zaman tamamlanmış olur. 
Bundan sonra da üst makamdan altta olan makama bakarak bulunduğu makarn 
hakkında hükme varır." 

En iyisini Allah bilir, ancak şunları söylernek de mümkündür: Kul belli bir ma
karndayken, daha sonra yükseleceği makamdan kendisine bir hiil verilir. Kendi
sinde bu halin bulunmasından ötürü, bulunduğu makamda Hakk'ın tahakkuk et
mesi tasarrufunda bulunur. Terfi etse de etmese de kula bunun dışında bir şey ve
rilmez. Kul, makamlara haller vasıtasıyla yükselir. 

Haller, daha sonra makamlara varılınca kesble iç içe olan mevhibelerdir. Kula, 
daha sonra terfi edeceği bir makamdaki hal, ancak o makama terfi etmeye yaklaş
tığı zaman görülür. 

Yine kul, makamlara terfi etmeyi halleri artırarak sürdürür. Bu münasebetle, 
tevbeye varıncaya kadar hallerle makamların iç içe olduğu görülür. İçerisinde hal 
ve makam bulunmayan hiçbir fazilet yoktur. Zühdde hal ve makam vardır, tevek
külde hal ve makam vardır, rızada da hal ve makam vardır. ('Aviirif, 275) 
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* Sillik rıza hususunda hal sahibi değil, makam sahibi olur. Hal makamdan 
önce gelir, ama makam daha köklüdür. Deriz ki: "Çünkü makam kulun kesbinden 
filizlenerek ondaki tabiata yüklenen şeydir. Hal ise Allah'tan gelen bir mevhibedir. 
Tab1atla karışması söz konusu değildir." Rıza hali en şerefli hal, rıza makamı da en 
sağlam makamdır. Makamların çok sayıda hali olması gerekir. Makam ancak bir 
halin geçmesi sayesinde olur. Haller geçip gitmeden makamların ortaya çıkması 
mümkün değildir. Hallerden makam haline gelenler olduğu gibi, makam haline 
gelmeyenler de vardır. Bundaki sır, bizim şu sözümüzde yer alır: "Makamlarda 
kesb zahir, mevhibe gizlenmiş; hallerde ise kesb gizlenmiş, mevhibe zahir olmuş
tur." ('Av arif, 276) 

'' Zevk 'iman, şürb ilim, reyy ise lıiildir. Zevk bevadih ehlinin {kalbine ansızın 
manevi haller gelip giden kişilerint şürb, tavali, levaih ve levami ehlinin {manevi 
hallerin bir nebze daha kalıcı olduğu kişilerin), reyy ise ahval ehlinindir. Çünkü ah
vii! {halleri sabit olur. Sabit olmayan şey hal olmaz, ancak levami ve tavali olabilir. 

{Ama diğer taraftan şöyle de) denilmiştir: "Hal sabit olamaz, çünkü değişir, sa
bit olursa makam olur." ('Avarif, 311) 

'' Denilmiştir ki "Nefes nıiintelıiye, vakit miibtediye, hill ise nıutavassıta nıalısüstur." 
Bunun işaret ettiği şey mübtediye zaman zaman Allah'tan bir ilham gelmesidir. 
Mutavassıt, kendisine hali hakim olduğu için hill sahibidir. Müntehi ise kendisine 
hal sağlam olarak yerleştiği için nefes sahibidir. Huzfu ve gaybet hillleri ise gelip 
geçici değildir. Vecd halleri nefesleriyle birlikte istikrar bulmuştur. Bunların hepsi 
erbabına ait hallerdir. ('Aviirif, 311-312) 

* Hli.l, herhangi bir düşünce ve gayret olmadan varid olan şeydir. Hemen orta
dan kalkması ve {kalbi) saflaştırmazsa benzerlerinin peşpeşe birbirini izlemesi 
onun şartları arasında yer alır. Bazen de haller birbirini izlemez. Bu sebeble bir gö
rüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Benzer hallerin birbirini izlediği {bir durumu yaşayan] 
kişi, onun devam etttiğini söyler. Benzer hallerin birbirini izlemediği {bir durumu 
yaşayan) kişi ise onun devam etmediği kanaatindedir. Denilmiştir ki: "Hiil, kul üze
rindeki sıfatiarın değişnıesidir." (Istılii!ı, 530) 

* İnsanın pek çok hali vardır. Fakat kabz ve bast denen iki hal vardır ki bunların 
tümünü kapsar. İster havf ve recii, ister valışet ve iinsiyet, ister lıeybet ve teenniis, 
hangisini dersen de. İster arif, ister temkin ya da telv'in sahibi {belli bir halde kalan 
ya da halden hale geçen) bir mürid, {yani hulasa) her kim olursa olsun, bir kulun 
herhangi bir etken veya sebeb olmadan devamlı olarak bu hallerle hallenmesi 
mümkün değildir. (Rıllı, 39) 

'' Hiil akıldadır. Akıl nefste değil rlıhtadır. Ruh, melek sahibidir. Melek ise, ilim, 
feraset, ilham, uğur, ahiret, zikir, hak ve yak'in sahibidir. (Rftlı, 40) 

* İlnı-i alıviilin {hilllerin bilgisine) varmanın yolu sadece zevktir. Akıl onu tarif 
etmeye muktedir değildir. Balın tatlılığını, sabrın acılığını, cimanın, aşkın, vecdin, 
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şevk ve benzerlerinin lezzetini bilmek gibi bir delille onu bilmek de mümkün de
ğildir. Bu bilgilerin -kişi onlarla vasıflanmadıkça, onları tatmadıkça- bilinmesi im
kansızdır. Nitekim tatma hissine bir keresinde safra tadı hakim olan kimse, başka 
seferinde de aynı tadı hisseder. (Ancak} böyle değildir, çünkü safra tatma hissiyle 
bir defa temas etmiştir. (Fütı1ht1t, I, 69) 

* Ulılm-ı ahviil (hal ilimleri}, sırlar ilmi ile akıllar ilminin ortasında bir ilimdir. 
Ahval ilmini kabfıl eden kimselerin çoğu tecrübe sahibi kimselerdir. Bu ilim, sırlar 
ilmine akli ve nazari ilimlerden daha yakındır. Ancak zan1ri, akli ilmi tasnif eden 
kimseye de yakındır. Hatta o, bizzat onun kendisidir. Fakat akıllar bu bilgiye sa
dece bilen kimseden veya peygamber ya da veliden duydukları haberlerle ulaşır. 
Bundan dolayı zarfiri bilgiden ayırd edilir. Ancak onu görenlere göre bu bilgi za
ruridir. Sana göre güzel olduğunda, onu kabfıl ettiğinde ve ona iman ettiğinde, 
sana zarfiri olarak açılmasma sevin. Sen bundan başka bir yol bilmiyorsun. Kalb, 
sadece doğruluğu kesin olan şeylerden dolayı ferahlık duyar. Burada akla bir yol 
yoktur. Çünkü onu idrak etmesi söz konusu değildir. Ancak bunu masum bir kişi 
getirdiği zaman, akıl sahibi kişinin kalbi ferahlık duyar. Masfım olmayan kişinin 
sözünden ise, zevk sahibinden başkası lezzet almaz. (Fiitılhiit, I, 71) 

* Hill, sekr, mahv, gaybet, rıza gibi, belli bir vakitte, o vakte bağlı olmaksızın 
meydana gelen her sıfattır. Mevcfıdiyyeti belli bir şarta da bağlı olabilir. Bu du
rumda, bela karşısında sabır, nimet karşısında şükür gibi (burada bela ve nimet 
şart, sabır ve şükür ise hal olmaktadır}, şartm ortadan kalkmasıyla o da ortadan 
kalkar. Bu durumlar iki kısma ayrılır: Bir kısmı, vera ve tevbe gibi insanın zahir ve 
batınındaki kemalidir. Diğer kısmı ise insanın yalnızca batınındaki kemalidir, ama 
bu konuda zahir de batına uyarsa beis yoktur. Buna da zühd ve tevekkül misal 
gösterilebilir. Ancak Allah Teala yolunda makam, batmda olmaksızın sadece za
hirde asla olamaz. (Fütılhiit, I, 72) 

* "Hal nedir?" Deriz ki: "Hal, herhangi bir çaba ve gayret sarfetmeksizin kalbe 
varid olan şeydir. Hemen ortadan kalkması ve (kalbin} safiaşması için benzerleri
nin peşpeşe gelmesi, onun şartlarmdandır. Ama bazen de birbirini izlemez. Bu 
sebeble, hallerin sürekliliği konusunda (sfıfiler} taifesi arasmda görüş ayrılığı or
taya çıkmıştır. Benzer hallerin birbirini izlediği görüşünde olup da onların sadece 
birbirine benzer olduğunu bilmeyenler, halin devamlı olduğu ve onun 'hulfıl'den 
türediği kanaatindedirler. Hruin benzerlerinin birbirini izlemediğini söyleyenler ise 
onun devamlı olmadığı ve ortadan kalktığı zaman değişikliğe uğrayan (manasın
daki} 'hal' kelimesinden türediği kanaatindedirler." . . .  

. . . Denilmiştir ki: "Hal, kul üzerinde vasıflarm değişmesidir. Eğer bu vasıflar, 
sabit ve kalıcı olursa bu makamdır." 

Eğer "Makam nedir?" dersen, deriz ki: "Makam, içinde bulunulan durumun 
haklarını tam olarak gerçekleştirmekten ibarettir. Sahibinin gayesi bir sonraki ma
kam değildir. Bu da edebdir." 
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Eğer "Edeb nedir?" dersen, deriz ki: "Edebden, bazen şeriatın edebi, bazen hizmetin 
edebi ve bazen de Hakk'ın edebi kastedilir." Şeriatın edebi, dillin zahirine tam olarak ri
ayet etmektir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Hizmetin edebi, hizmette ileri gitmekle 
beraber, kendisinden cereyan eden şeyleri görmekten fani olmaktır. Hakk'ın edebi 
ise, Allah'a ve kendine ait olanı bilmektir. Edib, vaktin hükmünde olan veya vak
tini bilen kimsedir. 

Eğer "Vakit nedir?" dersen, deriz ki: "Vakit, geçmişe ve geleceğe bakmadan, 
içinde bulunulan anı yaşarnaktır. işte ehl-i tarikin (tasavvuf ehlininJ vakit anlayışı 
böyledir." 

Eğer "Sfı.filere göre tarik nedir?" dersen, deriz ki: "Ruhsat verilmeyen konu
larda, azlınetler ve azlınet mesabesindeki ruhsatlar cinsinden meşru hakları yerine 
getirmektir." Azlınet mesabesindeki ruhsatları ancak azimet sahibieri yerine geti
rir. Tarik ehlinin bir çoğunun ruhsatla amel etmeye izin verınemesi ise yanlıştır. 
(Fütfı.hiit, II, 130) 

* (Sfı.filer} tiiifesine göre lıfil, herhangi bir gayret ve çaba olmaksızın kalbde 
viirid olan şeydir. Devarn etmesi durumunda hal sahibinin sıfatlarında değişme ve 
farklılaşma meydana gelir. (Sufilerden} bir kısmı halin devam ettiği, bir kısmı da 
devam etmesinin mümkün olmadığı kanaatindedirler. 

Kelamcılara göre, halin, araz gibi var olduğu zaman dışında da bir bekası yok
tur ve her hali bir benzeri takib eder. Böylece onun gerçekte öyle olmadığı halde 
devamlı olduğu sanılır. Bu doğrudur, ancak kendisinden çıkan benzerleri tahayyül 
edilemeyecek (kadar hızlı bir şekilde} ardarda gelir. 

Halin "huWl" kelimesinden türediğini söyleyenler, onun devamldığı ve asla 
kaybolmayan daimi bir sıfat oluşturduğu görüşündedirler. Çünkü onlara göre, 
kaybolursa hal olmaz. Bu görüş, halin devamlılığını savunanların görüşüdür. 

Biri de demiştir ki: "Allah beni kırk seneden beri devamlı tek bir hiilde bıraknıanı ıştır. 
Bu ben istemediğim hiilde olmuştur." Imam, rızanın devamlılığına işiiret ederek rıza
nın haller cümlesinden olduğunu söylemiştir. İmaının söylediği bu hususun ger
çek olması mümkündür. Ancak Allah Teiilii yolunda uzak bir ihtimaldir. Bu efen
dinin sözünde ifade edilmesi mümkün olan şeyin, ancak kırk seneden beri Allah'ın 
kendisini zahirinde sürekli olarak bulundurduğu şey olması gerekir. Biitınında şe
riat nazarında kötülenen haller konusunda böyle olması mümkün değildir. Aksine 
bu konu hakkındaki vakitleri ortadan kalkmaz, tiiatler ve Allah'ın razı olduğu 
şeylerle korunmuştur. 

Bir de çok sadık, Ebıl Yezid Bistiirni tarikı üzere hal sahibi olan ve üstelik bu 
meşguliyelinde edeb hususunda böbürlenmeye düşmesi de mümkün bulunan bir 
şahsa da rastlamıştım. O da bir gün bana demişti ki: "Elli seneden beridir nefsime şe
riatın mekrıllı saydığı hiçbir kötü hiitır gelmemiştir. İşte bu, iliihi bir isnıettir {nı{isftnıiyet
tir} " Bu efendinin sözü de bu kabildendir, buna göre haller kesbi değil, vehbidir. 



310 hallahval 

Bil ki ha.l, Allah'ın fiilieri ve kil.inata teveccüh etmesi bakımından iLmi bir sıfat

tır. Bir an için bile olsa, O'nun hakkında zaid {ilave, fazla} herhangi bir şey düşü

nülemez. O kendisi hakkında şöyle buyurmuştur: "0, her an yeni bir iştedir " [Rah

man, 55/29] (Fütiilıiit, II, 379) 

* Hakikatler dünyaya bağlanıp alaka gösteren kişilerin, içinde kaybolduğu in
celiklerdir. Hiil, müridin alakasıdır. Keşf, daha fazla lezzeti tatmayan kimsenin ni

hayetidir. . .  (Letii 'if, 46) 

* Ahviil kula Rabb'inden gelen birtakım mevhibelerdir. Bu ya kalbi saflaştıran, 

nefsi arıtan salih arneller sonucunda, ya da doğrudan doğruya sırf bir lütuf olarak 

kula ihsan edilir. Hal denmesini sebebi, kulun birtakım menfı hareketlerinin, 

mahlfıkata ait şekil ve derecelerinin, gizli sıfatıara ve Allah'a � kurbiyete ulaşması 

yardımıyla değişmesidir. (Kaşani, 26; Ciimi', 75) 

* Hiil, çaba ve gayret harcamaksızın, kalbierde tam bir mevhibe olarak varid 

olan şeydir. Hüzün, havf, bast, kabz, şevk, zevk vs. gibi. Nefsin sıfatlarının ortaya 

çıkmasıyla ortadan kalkar. Onu benzerinin takib etmesi ya da etmemesi birdir. De

vam ettiğinde meleke haline gelir ve "makam" olarak isimlendirilir. (Kaşani, 57; 
Ciinıi', 81) 

• •  Red, salikierin makamları ve taliblerin halleri cümlesindendir. Bundan do

layı, sabitleşmiş ve yerleşmiş olan vasfa "makam" denir. Geçici ve yerleşik olmazsa 

buna da "hiil" denir. Sarılık da altında olduğu gibi sabit, utanma ve hastalıkta ol

duğu gibi geçici olınak üzere iki kısımdır. Kalbin husfısiyetleri de bunun gibi kı
sımlara ayrılır. Sabit olmayanına "hiil" denir, çünkü hemen kayboluverir. Bu kalbin 

her sıfatı için geçerli olan bir haldir. .. (Kudfune, 316) 

* Sfıfılerin mertebesi: Onlar zikrin delalet ettiği şeylere ulaşmayı isterler. Sfıfıler 

Allah'ı istedikleri zikirlerle zikrederler. Bu, nefslerinin, zikrettikleri şeyin delalet 

ettiği Zat'ı {Allah'ı} hissetmelerine kadar devam eder. Böylece hislerini {duyula

rını} tamamen kaybedecek şekilde te'sir altında kalırlar. Hiilin kuvveti ve zayıflı

ğına göre müşahededen haz alırlar. Bu durumda idrak, ilmi ya da nazari değil, 

zevki idrilk olur. Bu kişiler zikri, hali davet ve takviye etmek için kullanırlar. Tıpkı 

günümüzde, cem'in ezkarı konusunda tevacüd için arnelin kullanılması gibi. 

Onlar, yani sfıfiler, daha büyük hallerdedirler. Onların kamil olanları arasında, 

kendilerini sadece Aziz Kitab {olan Kur'an- Kerim} okumayla sınırlandıranlar var

dır. O zikr-i hakimdir. Onun üstünde zikir yoktur. Bu, ancak arifler arasında en 

mükemmel olanların makamıdır. 

Yine onlar arasında, kendilerini Kur'an'ın ayetlerinden sadece bir kısmını tek

rarlamakla sınırlandıranlar vardır. Bunları "esriir" diye adlandırırlar. Onlara göre 

bu ayetler, ancak tekrar edildiği esnada halin kuvvetinin zuhfır edebileceği tarzda 

gizlenmiştir. Hal ise bu ayetlerin tekran sırasında nefste meydana gelen idraktır. 

Tıpkı, ye�eğin yenmesiyle bedendeki kuvvetlerin ortaya çıkması gibi. 
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Hill, Allah'tan gelen bütün sebebleri müsebbiblere bağlar. Böylece zakirin di
liyle alışkın olduğu zikrini tekrar etmesi kesintiye uğramaz. Himmetini yöneiterek 
ve hislerini [duyularını }  ona hasrederek kalbiyle zikretmeye devam eder. 

Kabiliyeti ölçüsünde sürekli olarak pek çok defa tekrar ederse, zikir onu nur 
alemine çeker, hayalinin hareketi zayıflar, fikrinin hareketi güçlenir. Zikir fikir için, 
gece karanlığında sabah olana kadar yürüyen kişinin önündeki kandil mesabesin
dedir. Sabahın aynılığı, o karanlığı ortadan kaldırır. Fikrin hareketi kuvvetlendiği 
zaman, nefsi tecerrüd eder {her şeyden sıyrılır}. Bu sırada da nefsin idraki, makamı 
miktarınca kendi içindeki amacına ulaşmış, hayali' sfıretlerden uzaklaşmış olur. 
Sonra hissine {duyularına} döner, böylece üzerindeki bu hal ondan uzaklaşır, bu
nun ardından sözü edilen bu halin daha açık ve belirgin bir şekilde kendisine geri 
dönmesi için nefs onu tazelerneye ve yeniden istemeye hazır hale gelir. (Ravza, 505) 

* Bir hiilden bir başka hale yükselmek, kendisinden ayrılarak üst derecedeki bir 
hale geçtikten sonra, onun altındaki hale bir daha geri dönmemektir. Bununla kasd 
edilen, halin kendisiyle geldiği, varidat-ı ilahi [ilahi varidat} ve marifetullah türün
den olan şeydir. Bunlar {Allah'ın verdiği} kerametierden değil, makamlar cümle
sindendir. Haller defalarca geri dönerler. Ancak hal sahibi, hali içerisindeyken, 
Allah hakkında {belli bir} marifete sahib olmadıkça O'nu medhedemez. Bu bilgi 
ona gereklidir. Bu bilginin artması laihadır {tecelli nurudur}. Hal sırasında bu bil
gide artma olmazsa, halin sıhhatiyle beraber laiha ortaya çıkmaz. Hal, beka ya da 
fena, sahv ya da sekr, cem' veya tefrika, gaybet veya huzur hallerinden biri içinde 
bulunmandır. (Esfiir, 161) 

* Ahviil, hal sahibierine ancak bu semadan verilir. İster kabz, heybet, havf gibi 
eelall olsun, ister bast, üns ve reca gibi cemali olsun fark etmez. (Esfiir, 164) 

* Ahval, mevcud değildir, madum {yok} da değildir. " . . .  Çünkü onlar nisbettir; 
ve ahval hükmünde madum da değildir. Zira ilim sahibi olana a.lim denir . . . " Alim 
olmak ise bir haldir. " . . .  Buna göre alim ilim ile mevsüf olan bir zattır . . .  " Onun 
alim oluşu zatının aynı değildir. " . . .  Alim, ilmin de aynı değildir . . .  " Böyle olmakla 
birlikte ortada bir alim bir de ilim vardır . ... "ve alimin alim oluşu, bu alimlik sıfa
tıyla sıfatianınası sebebiyle bu zat için bir haldir . . .  " Hal ise hadistir. İlmin alime 
nisbeti de hadistir. {Burada} alimle ilmin ittisali {bir araya gelmesi} vaki olmuş, 
. . .  "ve {kişi} alim diye adlandırılmıştır." (Sofyavl, 345) 

* Sufilere göre hiil, zorlama ve gayret olmadan kalbde varid olan ve çalışınakla 
da elde edilemeyen bir manadır. Tarab {sevinç veya hüzünden gelen hafiflik}, hü
zün, kabz, bast, şevk, inzi'ac {vaaz veya sema gibi herhangi bir etkiyle kalbin 
Hakk'a doğru hareketlenmesiL ihtiyaç ya da hibe gibi. Haller vehbi, makamlar ise 
kesbidir. Haller bağış kaynağından {Hakk'tan}, makamlar ise mücahedenin çok
luğu sayesinde elde edilir. Makam sahibi makamında yerleşmiştir, temkin ehlidir. 
Hal sahibi ise halinden {bir başka hale} yükselir. (Ciinıi ', 157) 
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* Haller ve makamlar bilgisi bu ilimle muttasıf olan kimselere mahsus bir bilgi 
türüdür. Bu durumla sıfatıanan kimselerin iki yolu vardır: Hakk'ı, kıdemin baş
langıcı olarak görmek ve sadece O'na yönelerek amel etmek. Bu Şazeliyye[, 
Nakşibendiyye (Cami')] ve bunlara meyledenlerin yoludur. 

İkincisi nefsi görme, Hakk'ı nefse muttali kılma ve bu şekilde amel etme yolu
dur. Bu ise Gazali, [Sühreverdi (Cami')] ve bunlara meyledenlerin yoludur. Bunla
rın dayanağı "Allah'a seni göriiyonnıış gibi ibadet etmendir (bu amel ilk kısma aittir); sen 

O 'nu görmüyorsan da O seni görüyor (bu da ikinci kısma aittir)" şeklindeki hadistir. 
İlimle meşgul olmanın ve nefsin ilacı olan bu yola "tarik-i burhan {burhan yolu}" da 
denilmiştir. Çünkü bu konu hiç kimseye taarruzda bulunmaya ve hiç kimseyi da
laletle suçlamaya gerek yoktur. Ancak bu işe ancak akıllı insanlar muktedir olabi
lir . . .  (Cami', 168; Rihle, 43) 

. . .  Halkın bu yollarla seyr-i süluku ise, ilikadlarını dindarlığına güvenilen bir 
alime göre tashih etmekle mümkün olur. Böylece onlar, şifa verecek ve nefslerini 
tatmin edecek şekilde hal ilminden nasiblenirler. Hal ilmiyle ilgili konularda sabır
dan sonra büyük bir gayretle takvii ve istikamet sahibi de olmak gerekir. Bu ko
nuyla ilgili bir ihtimal veya te'vil soz konusu olamaz. Burada kendi imamının dı
şında muteber bir imarnın da bir müdahalesi yoktur. Sonra halk, halleriyle ilgili 
olarak daha önce bu tecrübeleri yaşamış olan nasihat edecek bir şeyhe veya salih 
bir dosta güvenir. Böylece {onlardan kendilerine} kalan her şeyi alır ve diğerlerini 
bırakır. (Ccimi', 168) 

•• İnsanlardan kimileri hiil, kimileri de makam sahibidirler. Makama erişenler 
için ilahi doğuşlar devamlı olarak meydana gelir. 

Tedklk (İnce/ik): Zati hakikat, tüm vasıflardan tecrid edildiğinde, manası, kendi
sini kabul eden kimsedeki vasıflardan dolayı televvün eder {çeşitli hallere girer } .  
(Suyun rengi kabının rengidir.)  "Tek bir s u  ile sulanmaktadır/ar. Bunıınla birlikte yeme 
konusunda bazılarını bazılarına üstün kılarız." [Ra' d 13/4] (Kaviinin, 12) 

* Salik, Jıali meleke haline getirdiğinde o hal onun makamı olur. Böylece o ma
kamda o hal ile devamlı olarak tasarrufta bulunur. "Hiil" değişen bir şeydir. Sahi
bine hakim olan, fakat, sahibinin hakim olamadığı şey haldir . . .  

. . .  Hiilden üstün olan hal, kendisiyle beraber hiçbir muhal şeyin bulunmadığı 
şeydir. (Kavanfn, 17) 

•• Hiil sahibi halin değişmesiyle değişir. Belli bir kararı olmadığından ve kesin
liği bulunmadığından telvin halindedir {renkten renge, yani halden hale girer} . . .  

. . .  Adamlara {sufilere} göre salik, müşahedelerin nurunda sehat ettikten sonra, 
varidatın galebesinin {hakim olmasından) dolayı Iziillerin te' siri altında kaldığı za
man hal sahibi olur . . .  
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. . .  Halin vihid olması, huzurdan sonra gaybeti elde etmeye yardırncı olur, nfırun 
galebesiyle hisleri {duyuları! öldürür {işlemez hale getirir! . . .  

. . .  Sülfıkunda tertib {ve düzeni bulamayan, karışıklık {ve düzensizlik), aceleci
lik, güçlük ve bıkkınlık bulur. Bu hdller yorucudur. Mevhibe ehli bundan Allah'a 
sığınır. (Kaviinin, 18) 

* . . .  Alıviili ancak fiilierini düzeltenler anlayabilirler. Şeriat ile hakikat birbirinin 
olmazsa olmazıdır lar. Birini diğerine terelli etmek doğru değildir. (Nefelıiit, 24) 

* Alıviil {haller}; rnehabbet, gayret, şevk, kalak {kaygı}, ataş {susuzluk), vecd, 
dehşet, heyernan, berk, zevktir. (Rilıle, 206) 

* Hiil, hedeflerneksizin, gayret etmeksizin ve çalışıp çabalarnaksızın kalbde 
varid olan bir rnanadır. Haller; tarab, hüzün, kabz, bast, hey' et gibi şeylerdir. Nef
sin eserlerinin zuhfır etmesiyle hal ortadan kalkar. Hrulerin benzerlermin birbirini 
izlernesi ya da izlernemesi birdir. Devarn ettiği zaman rneleke haline gelir ve "ma
kam" olarak adlandırılır. Denilmiştir ki: "Hiil kulun sıfatlarının değişmesidir." (Rilıle, 
209) 

hal'-ı 'adat ( ...::.ı l.)\,.!1 d,;. ) * Hal'-ı iidiit {adetlerin ortadan kaldırılması}, kulun 

Hakk'ın emrine rnuvafakat ederek ubfıdiyyeti tahakkuk ettirmesidir. Bu tahakkuk 
sayesirıde, herhangi bir sebeb, kulu kendi tabiat ve alışkanlığının gereğirıe göre 
davranmaya yönlendirernez. (Kaşani, 161; Ciinıi', 83) 

{Ayrıca b k. kerarnet/kerarnatl 

hal-i gayret 'ale'I-hakk-hal-i gayret ınine'l-hakk ( Jı� - J�l ı..}l;. ö .J:All j� 
J�l ıY' ö _J:li)l ) * Hiil-i gayret ale 'l-Hakk {Hakk'a geyret etmek ya da Hakk üzere gay

ret etmek!, kalbierin ve sırların gizlenrnesidir. Bu hal, rnechfıl rnelarnetllerden 
ahfiya {gizli olanlar} ve ehriyanın {Allah katında makbul olanlarıni bilinmeyen ma
karnlarıdır. Onlara ilah} emir zahir olmaz. O emir le Allah'ın kendilerine inayet etti
ğini bilirler. İnce bir hikmet sebebiyle halleri makamlarını örter. Onlar çekişme 
rnahallirıde ortaya çıkmazlar. Bu rnakarnda, efendileri olan Allah Teala'nın 
ulfıhiyyetirıe itiraz edildiğirıde bu taife, efendileri hakkında ciddidirler ve bu cid
diyet onları, efendilerinin gizlediği bu makarnı açığa vurmaktan alıkoyar. 
Kendilerinin ehlullahdan olduklan söylenmesin diye, halkla beraberken halkın 
davrandığı gibi davranır, zahiri ibadetler konusunda şer'! örfteki gibi yerirıe ge
tirmeyip umursamaz görünürler. Çünkü evliyanın bazılarından harikulade halle
rin ortaya çıkması ya da emir ve yasaklara aykırı şeylere müdahale etme gibi on
lardan kendilerini halktan ayıracak herhangi bir fiil ortaya çıkmaz. Böyle bir mü
dahale ortaya çıktığında, kendilerini halktan ayıracak bir fiil işlemiş olurlar. Bu da 
onların halktan ayrı olduğunu gösteren bir delil olacaktır {Melarneti kendisini 
halktan ayıracak hiçbir şey yapmaz! .  İşte bu hal-i gayret ale'l-Hakk'tır. 
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Hfil-i gayret mine'l-Hakk (Hakk'tan gelen gayret} ise, O'nun, diğer kullarından 
gizleme yönünden evliyasını korumasıdır. Onların gizli kalmasını ister. Makamın 
hükmüne göre onları marifete muvaffak kılar. Onlar efendilerinin sıfatıyla sıfat
ıanmış ve adetlerin perdesi arkasında kalmışlardır. Onlar Allah'a muhtaç ve O'nun 
elinde kukla gibi olan kullarıdır. O'na göre onlar, onlara göre O gibidir. O'ndan 
başka hiçbir şeyi, müşahede etmezler. O da onlardan başkasına nazar etmez. On
ları tanımak isteyen, gayret ale'l-Hakk rnesleğine sül"uk etmelidir. O, onların 
sülilklarını tanzim eder. Hal-i gayret ale'l-Hakk konusunda bazılarının gafillerin 
diliyle zikretmesine dair sözlerine gelince, zikreden her dil gafil değildir. Bilakis 
zikrin, bu dilin sahibinin netsindeki niyet o zikirle alakah olmasa bile, zakirin ula
şacağı salih faydaları vardır. (Fiitftlult, II, 490) 

halet-i berzahiyye ( � j1ı �l\.,.. ) * Halet-i berzalıiyıjede, Allah'ın mukaddes var

lıklarının ve kullarından Allah'ın alarneti olan kişilerin azameti sürekli olarak 
bulunur. Onlar azarnet ehlidir. Azarnet, bu sınıftan azametin kendisine ulaştığı 
Musul' da hadis ehlinden olan bir Musullu' dan başka hiç kimsede yoktur. Bu ma
kam onundur. Başına rnüşkilatlı bir iş gelmişti de kendisini bundan kurtaracak bi
rini bulamarnıştı. Bizim geldiğimizi duyduğunda, ona itikad eden biri onu bize 
getirdi. Bu kişi fakih Necmeddin Muhammed b. Şal Mevsıll idi. Bize derdini an
lattı. Biz de onu o sıkıntıdan kurtardık Buna sevindi, gönlü ferahladı, biz de onu 
dost edindik O, bu makamın ehlindendi. Ben onun, bulunduğrı hal üzere kalma
sıyla beraber, o makarndan daha üstün bir makarna yolculuğunda ona yardıma de
vam etmedim. 

Makamlardaki yolculuk, makarnı terk ederek yapılacak bir şey değildir. O an
cak kendisinde bulunan bir makarndan ayrılmadan daha yüce bir makamın elde 
edilmesiyle olur. Bu, şu makamdan bu makarna değil, bilakis şu rnakarnla beraber 
bu makarna intikal etmektir (tasavvufta geçilen makarn terk edilip de başka bir 
makarna ulaşılmaz, yani bir makarna varıldığında, ona eskisiyle beraber varılır} .  
(Fütfllıfit, III, 220) 

halet-i hakikat ( AA:�' �11.,.. ) {halet-i velayet; mübah} 

* Hillet-i Jıakf/aıtte {hakikat halinde} isen (bil ki} o velayet halidir. O halde 
hevana muhalefet et ve bütün emidere uy. Ernre uymak iki kısma ayrılır: Birincisi 
dünyadan nefsinin hakkı olan azığı alman, hazları terk etmen, farzları eda etmen, 
gizli açık günahların her türlüsünü terk etmekle meşgul olman dır. 

İkinci kısım ise batının emriyle alandır. O da Hakk'ın � ernridir. O, kuluna 
emir ve yasaklamalarda bulunur. Bu emirler, hakkında şerlatta hiçbir hüküm bu
lunmayan mübahlarda, vacib bir emir ya da yasaklama kabilinden olmayan bir 
manada tahakkuk eder. Bilakis o, kulun, terk edilmesi önem taşımayan, dilediği 
gibi tasarruf edebileceği bir alandır ve bu sebeble "nziibiilı" olarak isimlendirilmiş-
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tir. Kul o konuda kendi adına hiçbir şey ihdas edemez, ama o, bu konuda da bir 
emir bekler. Emir geldiği zaman emre uyar. Böylece durması ve hareket etmesi, 
Allah � ile olur. Bu durum şeriatta hükmü bulunan şeylerde olduğu gibi, hak
kında şeriatta hüküm bulunmayan hususlarda da böyledir. O, her durumda batın
dan gelen emirle hareket eder. O zaman, ehl-i hakikatten muhikk {hakkı tahakkuk 
ettiren} olur. Artık onda batını bir emir de olmaz. Bu durumda o hal, teslim halinin 
mücerred fiili olur. (Fiitiih, 26-27) 

halet-i hakku'l-hakk ( J�1 J� :ıli� ) {hal et-i mahv ve'l-fena} 

* Eğer sen, Hakk ile hak halinde bulunuyorsan, {bil ki} o hal mahv ve fena hali
dir. Bu hal O'nun uğrunda kalbieri kırık olan abdalın, muvahhidlerin, ariflerin, 
ilim ve akıl erbabının, sadat-ı ümeranın {önde gelen şeyhlerini ve hufeza-yı halkın 
{halkı gözetenlerini ahilla, ayan {ileri gelenler} ve ahibbasının {sevdiklerinin} hali
dir. Selam olsun onlara! Bu konudaki emre uymak ise senin {nefsine} muhalefetinle 
olur. Kuvvet ve kudretten {kuvvet ve kudret iddiasında bulunmaktan}sıyrılman 
gerekir. O'nun dünya ve ukbasıyla alakah herhangi bir şeyde asla bir irade ve gay
retinin bulunmaması gerekir. O zaman, mülkün, emrin ya da hevanın değil Malik 
{olan Allah' ın} kulu olursun. (Fiitılh, 27) 

{Ayrıca b k fena' -beka'; mahv-isbat/nefy-isbat} 

halife ( � ) * Ulema, "halife" tabir ettiğimiz bu rfı.h hakkında ihtilaf et

mişlerdir. Onların bir kısmı rUhun cevher-i ferd ve mütehayyiz {yer kaplayan} bir 
varlık olduğunu ileri sürmüşler ve onun hayvan! bedenin aksine manevi sıfatıara 
sahib olduğunu iddia etmişlerdir. Diğer bir kısmı ise, her bir idrakin kendi yerine 
ait olduğunu, fakat Allah'ın, bunların yerlerini bedene bağladığını iddia etmiştir. 
Onların bekası, ruhun bekasıyladır, rfı.h bedeni terk edince, idraklar da bedeni terk 
eder. 

Bir başka taife ise, rUhun bedende hususi bir yeri olmadığını, suyun yüne sira
yet ettiği gibi rUhun da bedene sirayet ettiğini iddia etmektedir. Abdülmelik b. 
Habib şöyle der: "Riilı, bedenin şekli üzerinde olan latıf bir surettir. Bedende onun, iki 
gözü, iki kulağı, iki eli ve iki ayağı vardır. Bunların her biri, insan bedeninde bıılıınan aynı 
organların karşılığıdır." 

İşte bütün bu topluluklar, bunların araz olmasını muhal görürler. Bu görüşte 
olanlara, buna neyin mani olduğu sorulduğunda, "Bize göre bu -yani rUhun araz 
olması- uzak bir ihtimal değildir. Ancak, Hz. Peygamber'den işittiğimize göre, rUh
lar da mutlu olur veya azab çeker, çünkü onlar bakidir." Halbuki bu iki sıfat, ara
zın sıfatları değildir. Mananın mana ile kıyas edilmesi gerekir. Bu durum, aklı ba
şında olan her ilim ehli için aklen imkansızdır, şeriat muhal olan şey getirmemiştir. 

Ruh hakkındaki ikinci görüş onun baki oluşudur. Bu da akıl deliliyle çelişir. 
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Çünkü rUh araz olsaydı, arazın baki olması caiz olurdu. Onlar {arazlari her zaman 
yenilenir. RUh da araz olsaydı, onun da yenilenmesi gerekecekti. Buna göre de, her 
canlı için geçirdiği zamanlar sayısınca ruh olınası gerekirdi. Bütün bunlar batıldır. 

Ruhun cevher olınadığını iddia edene gelince, onun delili de cevherlerin 
mümasili {rUha cevherin birbirlerine benzer} olınasıdır. Buna göre, eğer bir cevher 
ruh olınuş olsaydı, her cevherin rUh olınası gerekecekti. Bu da akıl deliline aykırı 
bir durumdur. (Tedblriit, 129) 

* Her insan bir lıalifedir. Hayvani insan ise bize göre halife değildir. Erkek olına 
da halifeliğe mahsus bir şey değildir. Öyleyse bizim sözümüz erkek ve kadınlar
dan kemale erenlerle ilgilidir. Şübhesiz insanlık erkeği de kadını da, erkekliği ve 
kadınlığı da kapsar. Ancak her ikisi -diğer hakikatler bunları çağırsa bile- tüm 
canlılar bu konuda ortak olduğu için insani hakikatlerden olınayan iki arazdır. 
('Ukle, 46) 

* Halife, her nefsin üzerine kaimdir. Erkekler kadınlar üzerine kaimdir 
{kavvam, idareci, emir} .  Erkekler ailelerinden ayrıldıklarında, kendisi ne iş yapı
yorsa o işleri yerine getirmesi için onlar için Hakk'ı geriye {halife} bırakırlar. Ay
rıca Allah'ın yeryüzünde ard arda halifeler kılması da bu mertebeden sayılır. Aynı 
anda iki kişinin valilik yapması sahTh değildir. (Fütıllıtit, IV, 269) 

* Halife yani insan-ı kamil, . . .  " gaybdır'' yani alemin batını ve onun müdebbir 
{sevk ve idare eden} ruhudur. Hallfe hariçte mevcud olsa da hakikatte gayb, ru
hani ve cismani büyük alemin müdebbir rUhudur. İlk Akıl halifenin rUhlar ale
minde gördüğü ilk şeydir. Halife bütün alemin sultanıdır. "Bundan dolayı . . . ", yani 
halifenin gayb olması sebebiyle . . .  ll sultan .. ll hilafetin kendisindeki manasından ge
len türün varlığından dolayı halkın gözünden . . .  "perdelenmiştir." Alemin hasıl ol
duğu irtibatın beyanı tamamlanınca, Hakk'ın bizden gizlediği irtibatın beyanı 
başlar. (Sofyavi, 34) 

halk ve huluk ( J-l� ) {b k. ahlak} 

halk-ı cedid ( J�J� J-l� ) * Ralıman'ın nefesinin mümkün mevcudata {varlık

lara} her an kesintisiz ulaşması sebebiyle, bu mevcudatın varlıklarını aralıksız ola
rak sürdürmeleridir. Mümkün mevcudat, zatları gereği değil, ancak Hakk saye
sinde vardırlar. Bu var olına Hakk'ın onları her an yeniden yaratması ile gerçek
leşmektedir. (Kaşanl, 161; Ciinzi', 83) 

halvet/'uzlet ( ;ü j" � y� ) {celvet; haltat; halvet-i mürid; hayat-ı hal vet} 

* Müridde yedi hasJet bulunmalıdır: .. . iradenin doğnıluğu . . . . . .  taatlere sebeb 
aramak. . . . . .  nefsinin durumunu bilmek. . . . . .  Allah'ı tanıyan kimselerle dostluk et
mek. . .  . . .  nasfih tevbede bulunmak.. .  . . . ilmin karşı çıkmadığı heial yiyeceklerden 
yemek. . . . . .  kendisine danışabileceği salih bir dost edinmek. .. 
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. . .  { Mürid} bu yedi hasleti binasının temeli ve  direklerinin desteği olan dört 
hasletle destekler. Bunların ilki açlık, diğerleri uykusuzluk, susmak ve halvettir. Bu 
dört haslet nefsi hapseder ve onu baskı altında tutar. Nefsi bu hasletlerle bağlamak 
onun vasıflarını zayıflatır ve bunlarla nefsin muamelesi güzelleşir. (Kiit, I, 94) __ 

•• Halvet, kalbin halktan boşaltılması, bütün himmet ve gayretin Halık'ın em
rine yöneltilmesidir. Halvet, müridin sebattaki kararlığını kuvvetlendirir. Çünkü 
insanlarla iç içe olmak kulun sehatını zayıflatıp himmet ve gayretini dağıtarak ni
yetini zayıflatır. Halvet, kulun dünyevi hazlar üzerindeki nefsani arzularını azaltır. 
Halvette olan kul bunlara çok daha az şahid olur. Çünkü gözler kalbin aynasıdır. 
Kalbin afetleri de gözler yoluyla girer, şehvet ve lezzetleri de gözlerde bulunur. 
(Küt, I, 97) 

* Halvet, safvet ehlinin sıfatı, uzlet ise vuslat ehlinin emarelerindendir. Bidayet 
{başlangıç} halinde bulunan bir müridin hemcinsinden ayrı yaşaması, nihayet ha
linde üns mertebesini gerçekleştirince de halvet halinde bulunması şarttır. Uzleti 
tercih eden bir kimse için hak olan şey, halktan ayrı yaşamaktan maksadın insanla
rın şerrinden selamette olmak değil, kendi şerrinden insanların selamette bulun
malarına inanmasıdır. Bu iki şıktan ikincisi kendini hor ve hakir görmenin; birin
cisi ise halkta bulunmayan bir meziyete sahib olmaya inanmanın neticesidir. Nef
sini hor ve hakir gören mütevazi; kendisinin herhangi bir kimseden üstün oldu
ğuna inanan ise mütekebbir olur. (Kuşeyri, 54-55) 

•• Halvetin faydaları; zihni meşgul eden şeyleri terketmek, kulak ve gözü iyi 
zabtedebilecek hale getirmektir. Çünkü kulak ve gözü kalbin kanallarındadır. 
Kalb, his nehirlerinden kirli, pisli, bulanık suların döküldüğü bir havuzdur. Riya
zetten maksad havuzun kendisi ortaya çıksın ve onda temiz su görülsün diye onu 
bu sulardan ve onların oluşturduğu çamurdan temizlemektir. N ehirler havuza ak
tığı halde {nehirlerle kirlenen} suyu oradan almak nasıl mümkün olabilir? Böylece 
{riyazet yoluyla} fazla olan her halde eksilmesinden dolayı bu havuzu yenilenir. 
(İlıya', III, 94) 

* Halvet, kurbun anahtarıdır. Ey halvetinde susan kişi, eelvetinde susmaya ne 
dersin?! Ey oğulcuğum, önce halvet sonra eelvet gerekir. Önce susmayı öğren, 
sonra konuş! Önce m ülke sonra memluke yönelmen gerekir. (Fet/ı, 293) 

* Zünnlın Mısri şöyle der: "Halvetten daha ziyade ihlasa teşvik eden bir şey 
görmedim. Halveti seven ihlasın esaslarına iyice sarılmış, sıdk erkanına kavuşmuş 
olur." Şibli kendisinden nasihet isteyen birine şöyle demiştir: "Yalnızlığa yapış, 
halka ismini unuttur, ölünceye kadar yüzün kıble duvarına dönük olsun!" Yahya 
b. Muaz "Yalnızlık sıddiklerin idealidir" demiştir. ('Avarif, 125) 

•• Zikir, zikr-i Zat'a (ilahi Zat'ın zikrine} dönüşür. Bu zikir, müşahede, 
mükaşefe ve {hakikati} ayan beyan görme ile yapılan zikirdir. İlahi Zat'ın zikrin
den maksad da zikir nurunun kalbe bir cevher halinde yerleşmesidir. Halvetten 
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elde edilmesi beklenen asıl maksad budur. Bazen bu h�H, halvette kelime-i tevhid 

zikri olmadan Kur'an tilavetiyle de hasıl olabilir. _ 

Eğer mürid çokça Kur'an okur ve kalbini diliyle söylediğine uygun hale getir

meye çalışırsa, ilahi kelam dil üzerinden akarak nefsin itirazlarını engeller ve 

mürid kolaylıkla Kur'an okuyup namaz kılmaya başlar. TiH1vet ve namazdaki bu 

kolaylık gönlü nurlandırır. İlahi kelamın nuru cevher olarak kalbe yerleştiğİnden 

Kur'an tilaveti İlahi Zat'ın zikri yerine geçer. Hakk'ın keH1m sıfatının azametini 

müşahede ile ilahi kelamın nuru kalbde toplanır. Bu tür ilahi mevhibeler olmadan 

kula ilm-i ledünn kapıları açılmaz. 

Kul, Kur'an tilaveti ve zikir sayesinde bu mertebeyi elde edip batmını tasfiye 

edince üns duygusunun kemalinden ve zikrin tatlılığından gaybet haline geçer. 

Onun zikir esnasındaki gaybeti, uyuyanın haline benzer. Uyuyan kimseye haki

katler nasıl hayal şeklinde keşf olunursa, gaybet halinde olan müride de gerçekler 
önce hayal görüntüsüyle tecelli etmeye başlar. ('Avdrif, 129) 

* Halvetten maksad, vakitleri imar ederek {zamanı değerlendirerek} ve fiilieri 

rnekruh olan şeylerden alıkoyarak Allah'a yaklaşmakhr. Halvet erbabı sufilerden 

bir kısmına göre, evradını bütün zamanlara dağıtarak devam ettirmek, diğer bir 

kısmına göre bir zikre devam etmek daha iyidir. Başka bir kısmına göre 

murakebeye devam etmek daha uygundur. Diğerlerine de zikirden evrada intikal 

veya evraddan zikre intikal uygun düşebilir. Bunların şekil ve miktarını mürşid 

olan şeyh bilir ve tayin eder. Böyle bir şeyh, insanların durumlarını ve onların 

farklı yapıda yaratıldığını bilen, bütün ümmete şefkatinden dolayı nasihat veren, 

müridi nefsi için değil, Allah için murad edendir. Kendisine tabi olunınayı istemesi 

nefsinin arzusundan değildir. Çünkü insanların kendisine tabi olmasını nefsi için 

isteyenin ifsadı ıslahından daha çok olur. ( 'Avdrif, 131) 

* Uzlet, farz ve fazilet olan uzlet olarak ikiye ayrılır. Farz olan uzlet kötülükten 

ve şerli kimselerden, fazilet olan uzlet ise, faydasız işlerle bunları adet haline ge

tirmiş kimselerden uzak durmaktır. Halvetin uzlet olmadığı ileri sürülmüştür. 
Halvet, toplumdan ve insanlardan uzak bir köşeye çekilmek; uzlet ise nefsten, onun 

arzu ve isteklerinden, Allah'tan başkasıyla meşgul eden her şeyden kaçmak ve 

bunları terk etmek demektir. Halvette vücud çokluğu; uzlette ise vücud azlığı var

dır. 

Ebu Bekr Verrak şöyle demiştir: "Hz. Adem'den �� günümüze kadar hiçbir 

fitne haltattan başka hiçbir şeyden zuhur etmemiş, haltattan sakınmaktan başka da 

hiçbir şey bu fitnelerden salim kılmamıştır." Denilmiştir ki: "Selamet on parçadır, 

dokuzu samtta {susmakta}, biri de uzlettedir." 

Denilmiştir ki: "Ha/vet asıl, haltat {insan/ann arasına karışmak} ise drızidir." O 

halde asla yapışmak gerekir. Ancak ihtiyaç miktarınca dışarı çıkılabilir. Dışarı çıkıp 

insanlarla karıştığında bunu keyfi olarak değil, bir mecburiyetten dolayı yapar. İn-
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sanlarla bir araya geldiğinde susması gerekir. Çünkü burada susmak asıl, konuş
mak ise arızi bir durumdur. Konuştuğunda da ancak bir mecburiyetten dolayı ko
nuşur. Sohbetin tehlikeleri pek çoktur. Kul, bu konuda ilmini artırmaya muhtaçtır. 
insanlarla bir araya gelmek ve sohbet etmekten sakınma konusunda pek çok haber 
nakledilmiştir. ( 'Aviirif, 247) 

* Halvet, sırrın {kişinin iç dünyasının} melek ya da herhangi bir kimse araya 
girmeksizin Hakk'la beraber olmasıdır. 

Celvet, kulun halvetten ilahi sıfatlarla çıkmasıdır. (Istılah, 537) 

* Dinde halvetin kaynağı şudur: "Yalnız olarak beni zikredeni ben de yalnız 
olarak ananın. Bir topluluk içinde beni zikredeni ben de bir topluluk içinde ana
mn." [Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Tevbe, 1 ]  Bu, sahih bir kudsi hadistir. Halvet ve 
celveti içerir. Halvet kelimesinin kökü, alemin içinde bulunduğu "hala {boşluk}" 
kelimesinden gelir ... (Fütfıhat, II, 147; Esfar, 83) 

halvette olan 

hiçbir şey hissedemez 

halvette kaldıkça 

bela ve imtihandır haivetin hükmü 

(Fiituhiit, Il, 147) 

* İstishiib {Hakk ile sohbeti isteme} makamlarından olan halvet, sonsuza kadar 
dünya ve ahirettir. Bunu gerçekleştirebilen kimse ebedileşir. Çünkü onun ayndan 
sonra herhangi bir izi yoktur. Marfıf olan halvet ise makam değildir. Sadece {haki
katlerden} perdelenmiş olan kişi için sahm olur. Keşf ehline halvet her zaman için 
sahmtir. Onlar, ulvi ve nar1 {ateşten yaratılmış} rUhları müşahede ederler. Varlığı, 
zatının ve halvet evinin maddeleri itibariyle natık olarak görürler. . .  (Fütühiit, II, 
148; EsJfır, 86) 

. . .  Allah onun gözünü, idrak edilen şeylerden çekip alınca, o hayvan, cansız 
maddeler, melekler arasını, ayrıca susmayı konuşma aleminden, sükfınu hareket 
aleminden ayırır. Rabb'iyle başbaşa kalmayı ister. Öyle ki herhangi bir maddenin 
konuşması, hareketi onu meşgul edemez. Onlar içinde bakışını, fikrini Allah'tan 
alıp Allah bilgisini artırmak isteyen kimseler vardır. Bu maksadların en mükem
melidir. (Fiitühfıt, Il, 148) 

* Uz/et, eşyanın vuslata mani olmasından korkmaktır veya kişinin nefs ve 
madde perdesinin içinde olması nedeniyle uzletle vuslatı ümid etmesidir. O'nun 
Zat'ının hakikati, kişiyi üzerinde bulunduğu ilahi sılretteki vuslatı aramaya davet 
eder. Nitekim aralarında bir bağ olunca Rahim de Rahman'a vuslatı taleb eder. 
Sonra kul, alemin çözülmesi mümkün olmayan bir bağla Allah'a bağlılığını müşa
hede eder. Çünkü alem, O'nun bu bağla tecelli ettiği zati vasfıdır. Bu tecelliden 



320 halvet/'uzlet 

O'nun __ vacib olduğu ve bu makamın hedefinin sadece O'nunla gerçekleştiği, 
O'nun bu tecellinin sırrı olduğu anlaşılır. Eğer böyle bir şey batı! olsaydı, 
rububiyyet de batıl olurdu. Her şeyde O'nu yanındaymış gibi görür. Her şeyin 
nisbeti, onun ona olan nisbeti gibidir. Onun için uzlet {ayrılmak) karar kılan, 
yerleşik bir şey değildir. (Fütillult, II, 151) 

* Halvet, Hakk'la konuşmasıdır. Öyle ki, Hakk'tan başkasını görmez olur. Bu, 
gerçek halvettir. Bunun şekli, başkasından koparak Allah' a götüren şeylere teves
sül etmektir. (Kaşani, 161; Cami', 83) 

* Halvet, meşguliyetleri duvar ile örten bir kaledir. Alışkanlıkların yayılmasın
dan koruyan duyuların kilididir. Kalb, -duyu kanallarının kendisinden koptuğu
tuzu artmayan bir havuzdur. Bu, halvetin vazifesidir. Bazen örtüden kurtarır ve 
{dünya ile ilgili) bağlılıklardan vazgeçmeyi sağlar. (Rnvza, 472) 

* Halvet sevenlerin bahçesi, mütefekkirlerin bostanı, zikredenlerin baharıdır. 
Derler ki: "Kendisine ünsiyetin hakim olduğu kişilerin tek düşüncesi infirad {yal
nız kalmak) ve halvet olur." (Ravza, 654) 

* Ha/vet, sevgili hariç {herkese karşı) susmayı, sevgili haricindeki şeylerden yüz 
çevirmeyı gerektirir. Halvet dışındaki şeylere karşı bu meziyet için sevgili yeterli
dir. Bundan dolayı halvet riyazetin esasıdır. Halvet zikirle birleştiğinde hüsn-i 
müşahede doğar. (Ravza, 654) 

* Uzlet iki kısımdır Mür1dlerin uzleti, bedenierin Allah'tan başkası ile bir araya 
gelmekten uzak tutulmasıdır. Muhakkiklerin uzleti ise, kalbierin maddeden uzak 
tutulmasıdır. Onların kalbleri, Allah'ı bilmekten başka bir şeyin mahalli olamaz. 
Onlar, o kalbierde müşahededen hasıl olan şeyi, yani Hakk'ı müşahede ederler. 

Uzlete çekilenierin üç maksadı vardır: İnsanların şerrinden sakınma; kendi 
şerlerinin başkasına zarar vermesine man! olma -ki bu birincisinden daha üstün
dür, çünkü ilkinde insanlara karşı su-i zan; ikincisinde kendine karşı su-i zan söz 
konusudur; kendisine su-i zan ise daha evHidır; çünkü sen nefsini daha iyi bilirsin
ve ahlaki yönden Mevla ile sohbeti tercTh etme. 

İnsanların en yücesi Rabb'iyle sohbeti tercTh edip uzlete çekilen kimselerdir. İn
sanların arasına katılmama uzletini tercTh eden kimse, Rabb'ini başkasına tercTh 
etmiş olur. Kim Rabb'ini tercTh ederse, hiç kimse Allah'ın ona bahşettiği sırları bi
lemez. Uzlet kalbde sadece uzlete çekilenin kalbine giren bir yalnızlıkla ebedi ola
rak kalır. Onu uzlete sevkeden şeyle ünsiyet kurar. Uzleti tam manasıyla yerine 
getiren kimse, ilahi vahdaniyyet sırrına vakıf olur. (Esfar, 82) 

* Sadık ıniiridin halveti onun seccadesidir, sırrıdır, gizliliğidir. (Envar, I, 1 10) 

* Müridliğe girmenin şartı halvettir. Halvet, Allah'ın müride sahTh keşfi muttall 
kılması sayesinde müridin, halvetin tüm şartlarını yerine getirmeye gücünün yet
mesidir. Bunu hiçbir şey bozamaz. Böylece Allah halvetin tüm sonuçlarına bu kulu 
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kendisinden bir beyyine ve bilgi ile muttali kılar. Halvet ada.bını yerine getirmeyip 
onun sonuçlarını elde edemeyen kimse sadık bir mürid değildir. Nitekim Allah her 
şeyhi halvetin neticelerine muttall kılmaz. Çürıkü o şeyh sadık şeyh değildir. O, 
nefsinde nefsiyle öldürülmüş olan bir kimsedir. Ehl-i tarik ile alay eder. Onun 
hükmü, hayaldeki bir düşün hükmü gibidir. Bir kadı {hakim} veya emirin kapısın
dan çıktığında küçülür ve herkes ona güler. (Envfir, II, 100) 

* Halvet için zaman tayin etmeye gerek yoktur. Halvet kemale erdiğinde dışarı 
çıkılabilir. Mesela halvet için kırk gün tayin edip de içinden daha ilk gün geçtikten 
sonra nefsin içten konuşması sonucu, bu hatırla dışarı çıkmayı düşünenler vardır. 
Çünkü bu, halvetin uzun sürmesinden dolayı kalbde bir parçalanma ve ayrılık 
meydana getirir. Halvette olanın halvetini, kabri haline getirmesi gerekir. Kabirden 
ise ancak kıyamet günü çıkılır. (Envfir, II, 105) 

* Şunlar keşf sonucu kabUl edilen şeylerdendir: Allah'ın hava ve suda yürüme 
gücü vermesi, Allah'ın izni sayesinde, hirnmetiyle maddeye tasarrufta bulunması, 
arzın ona musahhar kılınması, hatırıamadığı müddetçe Allah'ın onu oradan az
letmesi. Bunlar, halvetin neticesidir. Alemierin Rabb'ine hamd olsun. (Envfir, I, 119) 

* Uzletin neticesi çeşitli mevhibeler elde etmektir ki bunlar dört tanedir: Perde
nin açılması, rahmetİn inmesi, mehabbetin gerçekleşmesi ve dilde doğruluk. 
(Cami', 31)  

* Büyük sı1filerden Nakşibendiyye'nin kurucusunun tercih ettiği delil şudur: 
Halvet celvette; uzlet insanlar içinde olur. Sı1fi hem burada, hem uzaktadır; garibdir 
ve yakındır; arştadır ve yerdedir. (Buğı;e, 37) 

* İnsanlar arasında şöhreti taleb edenler riya, fakirlik ve iflas sahibi kimseler
dir. Onlar ancak Allah'ın gazabına razı olmalıdırlar. Onlara ancak cehalet ve 
hevaları arkadaşlık eder. Arnellerinin selametini istiyorsan, insanlarla alakayı kes! 
Halvet gelinlerini tazlın et {Allah'la baş başa kalmaya bak}! Tefekkürün bekarla
rıyla ünsiyet kur {düşüncenle saf halde baş başa kal ve hiç ulaşamadığın yerlere te
fekkürle ulaş} !  (Kavfinin, 35) 

hamd ( J:l" ) * Hamd {övme}, tesbih ve tehlil şekillerinden biridir. Bu, zahir bir 

mesaidir. Şükür sabır ve tefviz {Allah'a havele} şekillerinden biridir. Bu da batıni 
bir mesaidir. Çürıkü şükür küfrün; hamd ise kınamanın karşılığıdır. Çünkü hamd 
daha umı1midir, daha çoktur, şükür daha azdır, daha husı1sidir. (Minhfic, 83) 

* Hamd, hamdin hamdidir. Bu, livau'l-hamdin {hamd sancağının} insanları 
kendinde toplayacağından dolayı harndierin en mükemmel ve en parlağı, mertebe 
olarak da en yücesidir. O, mülk mertebesinin bir alametidir. Harndierin hamdinin, 
tüm harndieri kendinde toplaması da böyledir. Çürıkü bu, ihtirnalin, şek ve 
şübhenin dahil olmadığı sahih bir hamddir. Çürıkü o, O'nun zatından kaynaklan
maktadır. O, kendinde, içinde bir sancaktır. Bir şahıs hakkında "Kerznıdir" desen 
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veya içinden "Kerfmdir" diye geçirsen bu övgüyü doğrulamak da, doğrulamamak 
da mümkündür. O şahıstan ihsan yoluyla bir bağış aldığında verenin cömertliğiyle 
birlikte o bağışı onun kendisinden bilir. Buna başka bir ihtimal dahil olamaz. İşte 
bu hamdin harndinin manasıdır ve "livfıü'l-hamd" olarak ifade edilmiştir. "Livci" 
olarak isimlendirilmiştir, çünkü tüm harndiarı ihtiva eder. Bir hamd bile onun dı
şında değildir. Çünkü bu şekilde hamd, her hamd sahibinden vak'i olur ki, bu akı
betin akıbetidir. Anla! Tüm harndieri topladığı için onun gölgesi tüm 
hamdedenleri kapsar. (Fiituhfıt, Il, 87) 

* Hamd, konuşan herhangi bir durumla takyid etmedikçe umfunl bir övgüdür. 
Hamdin üç mertebesi vardır: Hamdin hamdi, övülenin kendisini harndi ve başka
sının onu hamdi. Buradan dördüncü mertebeye geçilir. Sonra bir şeyin kendini 
övmesi şeklindeki hamdde ve başkasının onu övmesi şeklindeki hamdde de iki kı
sım vardır: Bu, ya fül vasfıyla ya da tenzTh vasfıyla onu hamdetmektir. Bu noktada 
üçüncü hamd olan hamdin harndi ise, iki hamdin tam olarak gerçekleşmesidir. 
Çünkü böyle olmasıydı, onun hamd olması mümkün olmazdı. (Fütiılıfıt, Il, 397) 

harnınarn ( �\3- ) 

* Güvercin ötüşüyle 

havada uçuşur ölüm 

ve sonra 

kolay mı değil mi diye 

ona bekadan haber sorar ölüm 

Hammfım {güvercin}, insani latlfeyi karanlık heykelin {bedenin} idaresinden 
ayıran makamdır. Dolayısıyla takd'is, rıza, müşahede gibi ilah'i latifeleri ve rabban'i 
ilimleri ona duyurmuştur. (Tercüman, 65) 

{Ayrıca b k. hayat-mevt; ruh} 

hankah ( o  \Ai \,:. ) {bk. tekye/tekke} 

harf ( J J� ) * Harf lugat, o da Hakk'ın sana kendisiyle ibareler cinsinden hitab 

ettiği şeydir. (Istılfılı, 537) 

hark ( JJ� ) {bk. berk-hark-tams} 

harraziyyftn ( 4J y..jl� ) * Harrfıziyı;ıln {Harrazller}, Ebu Said Harraz'a intisab 

edenlerdir. Harraz'ın tasavvufla ilgili güzel eserleri vardır. Tecr!d ve inkıta hak
kında büyük te's'irleri mevcı1ddur. Fena ve beka halinden ilk bahseden de odur. 
(Hücvir!, 289-290) 
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hased ( ..ı....� ) * Dedi ki: "Hased Kitab ve Sünnet'te iki türlüdür: Bu manalar 

sözlükte de vardır. Birincisi haram olmayan haseddir. Bunun bir kısmı farz, bir 
kısmı fazilet, bir kısmı mübah, bir kısmı da noksan ve harama götürür." 

Dedim ki: "Haram olmayan hased nedir?" Cevab verdi: "Münafesedir {iyilikte 
yarışmaktır}." Bunun üzerine sordum: "Münafesenin hased olduğuna ne delll 
gösterilebilir?" Cevab verdi: "Allah � buyurmuştur ki: 'Münafese edenler bu ko
nuda münafese etsinler {yarışanlar bu konuda yarışsınlar}"' [Mutaffifın 83/26] 

(Ri'aye, 305) 

* Allah hasedi kalb fiili olarak vasfetmiştir. O'nun hasedi vasfetmesi, bedenle 
değil, kalb ile olan bir iş olması sebebiyledir. Hasedden doğan üzüntü ve ilk halin 
terk edilmesi, hasedin hoşlanılmayan yönüdür. Hased kalbden amel etme duygu
sunu yok eder. Hoşlanmayarak ortadan kaldırdığı şeyi, organların yapmasına da 
man! olur. Şeytanını susturmaya gücü yetmezse, tabiatının da kendisiyle mücadele 
etmesini durduramaz {hased eden kişinin içi içini kemirir} .  (Ri'aye, 322) 

* Hasedin eseri sende düşmanın {şeytanın} ortaya çıkmasından önce çıkmıştır. 
Esrnal demiştir ki: "Yüz on yaşında bir bedevi gördüm ve ona sordum: 'Senin öm
rünü uzatan nedir?' diye. Bana dedi ki: 'Hasedi terk ettim, geriye ben kaldım."' 

İbn Mübarek demiştir ki: "Bana hased eden kişinin kalbinde bulunan şeyi 
emirimin {idarecimin, beni idare edenin} kalbine koymayan Allah'a hamdolsun." 
(Kuşeyri, 79) 

* Hased, bir başkasındaki nlınetin yok olmasını temenni etmen için kinin seni 
zorlamasıdır. Bu te'sirle sen, isabet etmiş olan nlınetten dolayı üzülür, o nlınetin 
yok olmasına sebeb olan bir musibetle de sevinirsin. Ama bu, münafıkların fiille
rindendir. (İhya', III, 224) 

* Hased, müslüman kardeşinin elinden, Allah'ın, kendisinde fayda bulunan bir 
nlınetinin çıkmasını istemendir. O nlınetin onun elinden çıkmasını istemediğin 
halde, benzerinin de senin elinde bulunmasını istiyorsan bu {hased değil} gıbta 
olur. (Minhac, 35) 

* Hased, insan ve cinlerde yaratılıştan gelen gazab, gıbta, hırs, açgözlülük, 
korkaklık, cimrilik ve benzeri sıfatlardır. Bu cümleden olan sıfatıarın olmaması im
kansızdır. Ancak bununla sıfatıanan ayn {öz, varlık} yok olursa bu sıfatlar yok 
olur. Hakk bu iki tür sıfatın ortadan tamamıyla kaldınlmasının mümkün olmadı
ğını bildiği için, onların kullanılacağı belirli yerler tayin etmiştir. Bunları şiiri'in 
emrettiği yerlerde sarf ettiğin zaman vacib ya da mendfıb bir işte kullanırsın. Böy
lece övülecek bir şey yapmış olursun. Meşru dairenin dışında kullanacak olursan, 
bu defa da kınanacak bir iş yapmış olursun. (Fiitfıhat, II, 192) 
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haşyet ( ae.;;.,:. ) * Haşyet, Allah'ın huzfırunda sürekli bulunmasından dolayı 

kalbin kırılrnasıdır. (Luma', 116) 

* Havfın ilk makamı takva . .. . .  . ikinci makamı hazer {sakınrna) . . . . . .  üçüncü ma-
kamı haşyettir. Bu makamda alimler, abidler ve muhsinler bulunur ... (Küt, I, 241) 

* Havf, kötü zandan kaynaklanıp kalbde meydana gelen bir korkudur. Haşyet 
de bunun benzeridir. Ancak haşyet {Allah hakkında) bir tür taz'imi ve {kendi hak
kında) küçümserneyi gerektirir . . .  (Minluk, 63) 

{Ayrıca b k havf-reca') 

hatem ( ( 1� ) * Hiitem, makamları tamamen aşmak ve kemalin nihayetine ulaş

maktır. Bu manaya göre hatem çeşit çeşit olup pek çoktur. (Kaşanl, 159) 

* Hiitem, nübüvvetin kendisiyle son bulduğu kimsedir . . .  Bir de velayetin son 
bulması vardır . . .  (Cami', 82) 

hatem-i nübüvvet-hatem-i vetayet (�t�Jll (1� - �:J�I (1::>-) {bk. veli-nebi-re

sul) 

hatfe ( 4Ak� ) * Hatfe, şimşek gibi çok çabuk demektir. "Fa 'le" vezninde olup 

zorla alma, ele geçirme manasma gelir. Burada bununla mahsus {hissedilir, duyu
larla algınabilir} �Uemden latif bir gaybet kastedilmektedir. Nurların müşahedesi, 
konuşmaksızın peşpeşe nefse gelen nurların feyzinden gelen bir müşahededir. 
(Heyiikil, 105) 

hatırihavatır ya da hatre/hatarat (..:.ıl}�� 1 ö }:.� Ji )•IJ� 1 ;bl� ) {ahval li'I

kalb; 'azın; 'anz; efham-ı hala'ik; hatır-ı 'akl, hatır-ı melek, hatır-ı nefs, hatır-ı 
ruh, hatır-ı şeytan, hatır-ı yakin, havatır, havatır-ı hakk, havatır-ı nefs; mevarid; 
rih-i hatır-ı meleki; rih-i hatır-ı nefsani; rih-i hatır-ı rahmani; rih-i hatır-ı şeytani; 
tezkire} 

* {Dedi ki: }  "Hatarat {hatreler ya da hatırlar}, hayır ve şerr yönünde kalbe gelen 
dürtülerdir ."  Dedim ki: "Hataratın başlangıcı neresidir? Hangi yönden gelir? Bir 
yönden mi, çeşitli yönlerden mi gelir?" Dedi ki: "Başlangıcı Allah veya şeytanın 
uyarmasından sonra nefsin hevası veya akıl kaynaklıdır.  Hataratın üç manası var
dır: Birincisi Rahman' dan bir uyarı olabilir. Böyle bir şeyi Hz. Peygamber' den pek 
çok kimse rivayet etmiştir: ' Allah hayır dilediği kimsenin kalbinde bir vaiz yaratır.' 
[Müsned, IV, 182; Deylemi, II, 429] Başka bir rivayette: 'Allah sevdiği kulunun nef
sine bir vaiz; kalbine de emrettiği ve yasakladığı şeyi benimseten bir şey koyar.' . . .  

İkincisi nefsin bir ayartmasıdır. Allah şöyle buyurur: 'Hayır, nefsleriniz sizi 
böyle bir işe sürekledi. Bana düşen artık güzel bir sabırdır.' [Yusuf, 12/83] Üçün-
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cüsü şeytanın süslü göstermesi, kışkırtması ve vesvesesidir. Allah peygamberine 
şeytanın hataratından kendine sığınarak sakınmasını emretmiştir." (Ri'aye, 44) 

* Hatre {fikir, düşünce} arneli terk etmek suretiyle ihlasa; tefekkür ederek halk
tan uzaklaşmaya; kendini beğenme ve aldanışla arnele bel bağlamaya; hasedle nefs 
yarışma; Allah'ın � gazabına davet eder. Böylelikle kişi, din ve dünyaları konu
sunda müslümanların musibete uğramasını; Allah'ın kendilerine haram kıldığı şe
yin helal olduğuna inanınayı temenni eder. (Ri'iiye, 46) 

* Mahlukatın kavrayışlarının hakikatle, hakikatin de mahlukatla alakası yok
tur. Haviihr ise alaiktir {Hakk yolundan alıkoyan engellerdir}. Alaik onları hakikate 
ulaştırmaz. Hakikat bilgisini idrak etmek kolay değilken, hakikatin hakikatini nasıl 
idrak edeceksin? Hakk'ın hakkı hakikatin ötesinde. Hakikat ise Hak'tan apayrı bir 
şey. (Taviisfn, 194) 

* Hiitır {insanın içine gelen düşünce}, başlangıcı olmaksızın sırrın {iç dünyanın} 
harekete geçirilmesidir. Bir hatır kalbe geldiğinde sabit durmaz, o gider benzeri 
başka bir hatır gelir. Vaki ise sabit olan şeydir. Bir başka vakiin gelmesiyle zahir 
olmaz. (Luma', 418) 

* Arız; şeytan, nefs ve hevadan kalb ve gönüllere gelen şeydir. Yani nefs, şeytan 
ve hevadan gelen her şey arızdır. Çünkü Allah bu düşmanların evliyanın 
kalblerine, hiitır, kadih, biidi ve viirid gibi haller dışında, arızdan başka bir yola gir
mesine izin vermemiştir. (Lımıa', 419) 

* Hiitır dört türlüdür: Allah' tan, melekten, nefsten ve şeytandan gelen hatır. Al
lah'tan gelen hatır tenbih içindir. Melekten gelen hatır taata teşvik içindir. Nefsten 
geleni şehveti taleb etmek içindir. Şeytandan geleni ise masıyyeti süslemek içindir. 
Allah' tan gelen tevhidin nuruyla; melekten gelen marifetin nuruyla kabul edilir; 
nefsten gelen lınan nuruyla mani olunur, şeytandan gelen de Islam'ın nuruyla 
reddedilir. (Ta 'arruf, 62) 

* Hiiviitır {çeşitleri}: Kalbe gelen şey, hayır işindense buna "ilhiinı"; şer işinden 
ise "vesvas"; korku cinsinden ise "ihsiis"; hayrı tayin ve düşünme yönünde olana 
"niyet"; mübah olan işleri tedbir ve tama' hususunda olana ise "ümniyye" ve 
"emel"; ahireti, cennet ve cehennemİ hatıriama cinsinden olana "tezekkür'' ve "tefek
kür''; yakin gözüyle gaybı tayin şeklinde olana "nıüşiihede"; nefsten gelene "henım"; 

alışkanlık veya şehevi arzular kısmından ise buna "lenıem"; bunların tümüne de 
"Jıaviitır'' denir. Çünkü bunlar ya nefsin hatırıdır ya hasedi sebebiyle düşmanın 
{şeytanın} hatırıdır ve yahut da melekten gelen bir "hems"dir. (Küt, I, 126) 

* Haviihr, kalbiere gelen bir hitabdır. Havatırı, kalbe bazen melek, bazen de 
şeytan bırakır. Bazen nefsin vesvesesi şeklinde olur. Bazen de Hakk Teala tarafın
dan gelir. Melekten gelen havatıra "illıiim", nefs tarafından gelene "heviicis", şeytan 
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tarafından gelene ise "vesviis" denir. Havatır, Cenab-ı Hak tarafından kalbe 
bırakılmış ise buna da "hatır-ı Hakk" denir. (Kuşeyri, 46-47) 

•• Hatariit, tarikat yolunda, manevi hallerle ilgili olarak kalbe gelen şeylerdir. 
(Hücvlri, 466) 

* Silfiler hatırla, başka bir hatırın gelmesiyle süratle kaybolan bir mananın 
kalbde hasıl olmasını ve hatır sahibinin gücünün bunu kalbden defetrneye yettiğini 
kasd ederler. (Hücviri, 469) 

* Haviihr, kalbde zikir ve düşünceden hasıl olan şeylerdir. Bundan teceddüd ve 
tezekkür yoluyla kalbe gelen bilgileri kasd ediyorum. Bunlara "haviitır" denir, 
çünkü kalb bunlardan habersizken kalbe gelirler. İşte iradeyi harekete geçiren bu 
"haviitır"dır. Şübhesiz niyet, azim ve irade ancak bir şey hatırlandıktan sonra olur. 
İşierin başlangıcı hatırlardır. Hatır arzuyu harekete geçirir, arzu azmi harekete ge
çirir, azim niyeti harekete geçirir, niyet ise organları harekete geçirir ve iş meydana 
gelir. Arzuyu harekete geçiren hatır iki kısımdır: Bir kısmı ileride zararı dakunacak 
olan kötülüğe, diğeri ise ahirette faydalı olacak iyiliğe doğru hareket ettirir. Bunlar 
birbirinden farklı iki hatır oldukları için ayrı ayrı isim alırlar. Dolayısıyla iyiliğe 
çağıran hatıra "ilham", kötülüğe çağıran hatıra da "vesvese" denmiştir. Sen bu 
hatırıarın hadis olduğunu, her hadisin de bir muhdisi olması gerektiğini bilirsin. 
(İhyii', m, 32-33) 

* Uzuvlarla arnelden önce kalbin dört hali (alıviil-i kalb) vardır: Nefsın konuş
ması olan hiitır, ardından meyl, onun ardından niyet, en sonunda da himmet {ge
lir]. (İhyii', III, 51) 

* Allah tarafından gelen hiitır bir başlangıçtır. Bazen ikram olarak hayr, delili 
gerektiren bir şey; bazen imtihan için bir müjde, mihnet için bir yerıne olur. İlham 
eden {melek} tarafından gelen hatır sırf hayırdır. Çünkü o mürşidin bir nasihatıdır. 
O, sadece bunun için gönderilmiştir. 

Şeytan tarafından gelen hatır sırf şerrdir. Bazen tuzak ve istidrac cinsinden ha
yu olabilir {yani hayır gibi gözükür, ama tuzaktır}. 

Nefs tarafından gelen hatır kabul etmeme ve zorlanma yönünden kendisinde 
hayır olmadığı için şerrdir. Seleften bazılarının şöyle dediğini tesbit ettim: "Nejsin 
heviisı aynı zamanda maksadı şeytana ortaklık olan bir hayra davet eder {çünkü şeytan 
bakımından o hayzrdır} . . . .  " 

. .. Haviitır, kulun kalbinde meydana gelen ve onu yapmaya ve terketmeye 
sevkeden saiklerdir {dürtülerdir} .  Havatır, rüzgar gibi hatırıarın ıztırarından dolayı 
bu adla isimlendirilmiştiL Onların kulun kalbinde yaratılması haklkaten Al
lah'tandır. Ancak bunlar dört kısımdır: Başlangıçta Allah'ın kalbde yarattığı şey ki, 
buna sadece "hiitır" denilir. İnsan tabiatma uygun yarattığı kısım ki, buna "lıevii-yı 
nefs {nefsin heviisı}" denir ve ona nisbet edilir. İlham edenin davetinin ardından -ki 
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ona nisbet edilir- yarattığı kısım ki, buna "ilham" denir. Şeytanın davetinin ardın
dan -ki ona nisbet edilir- yarattığı kısım ki, buna da "vesvese" denir. Bu vesvese 
şeytana nisbet edilir. Vesvese hakikatte şeytanın daveti esnasında meydana gelen 
şeydir, bu konuda sebeb gibidir. Ancak şeytana nisbet edilir. (Minhdc, 22) 

* Kalbe gelen havatır altı türlüdür: Nefsten, şeytandan, rUhtan, melekten, akıl
dan gelen ve yakini olan hatırlar. Akıldan gelen hatır, günahları işlerneyi ve 
hevanın mübah olan şeylere tabi olmasını emreder. Şeytandan gelen hatır, küfrü, 
şirki, şakiliği, Allah'ı vaadinde töhmet altında bırakmayı, ibadet ve muamelatta 
günah işlemeyi, tevbeyi ertelemeyi ve kişiyi dünya ve ahirette helake sürükleyecek 
şeyleri emreder. Bu iki hatır zemmedilmiştir. Her ikisi de bütün mü'minlerde bu
lunur. 

Ruh ve melekten gelen hatır, Hakkı, O'na itaati, sonucu dünya ve ahirette se
lamet olan ilme muvafık şeyleri emreder. Her ikisi de övülmüştür ve insanların ha
vassına gelirler. Akıldan gelen hatır ise bazen nefs ve şeytanın emrettiğini, bazen 
ruh ve meleğin emrettiğini emreder. Bu durum, kulun aklıyla, doğru bir müşahede 
ve doğru bir temyizle hayır ve şerre dahil olması için Allah'ın bir hikmeti ve sana
tındaki sağlamlığıdır. Bunun sonucunda kulun lehine veya aleyhine olacak müka
fat ve ceza vardır. (Gunye, I, 101) 

* Hiitır-ı yakin {yakin hatırı}, lınanın rUhu ve ilmin kaynağıdır. Allah'tan varid 
olur, O'ndan kaynaklanır. Bu sıddik olan evliyanın, şehidlerin ve abdalların havas
sına mahsustur. Bu ancak -vurudu gizli, gelişi inceden olsa bile- Hakk'la varid 
olur. Bu sadece ilm-i ledünn, gayb haberleri ve sırlada elde edilir. Bu hatır, murad 
edilen, sevilen, zahirierinden geçerek farz ve müekked sünnetler hariç bütün zahiri 
ibadetlerini batına çevirerek Allah'ta fan! olmayı terelli edenlere aittir. Bunlar ebedi 
olarak batınlarının murakabesi altındadır. Allah onların zahirierinin terbiye 
edilmesini üzerine almıştır. (Gunye, I, 101-102) 

* Şeyh Ebu Muhammed Basri'nin Basra'da şöyle dediğini duymuştum: 
"Havatır dört tanedir: Nefsten, Hakk'tan, şeytandan ve melekten gelen hatır. 
Nefsten gelen hatır kalbin alt tarafından hissedilir. Hakk'tan gelen hatır kalbin 
üstünden; melekten gelen hatır sağından; şeytandan geleni ise solundan hissedi
lir ." Kul bu tür hatırları ancak takva ve zühd ile kendinden uzaklaştırabilir; bu şe
kilde varlığını saflaştırabilir, zahir ve batınma istikamet verebilir. Böylece onun 
kalbi parlak bir ayna gibi olur. Şeytan ona herhangi bir yerden gelemez. Çünkü kul 
onu sezer. Kalb karardığında ve reyn {pas} onu kapladığında ise şeytanı sezemez. 
(' Avarif, 270) 

'' Sufiler demişlerdir ki: "Vciridiit, havatırdan daha umumidir." Çünkü hatırlar, 
hitab ve taleb türüne mahsustur. Varidat ise bazen hatır şeklinde tezahür eder; ba
zen de sevinç varidi, bazen hüzün varidi, bazen kabz varidi, bazen de bast varidi 
olur. ('Avarif, 271-272) 
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* Hiitır-ı akl !aklın hatırı), dört ltaviitınn arasındadır. Bu h�Hır, kulun havatırını 

ayırd edebilmesi ve kula delilin isbat edilebilmesi için, nefs ve düşmanla jşeytanlal 

birlikte bulunur. Kul herhangi bir işe ancak aklıyla müdahale edebilir. Aklı kaybet
tiği zaman, teklif de, ceza da düşer. Akıl hatırı, fülin serbestçe ve hür irade ile ya
pılabilmesi ve sevaba ulaştırması için de melek ve ruhla birlikte bulunur. 

Hiitır-ı yakin !yakin hatırı} lınfuun rfıhu ve ilmin artmasıdır. Bunun hakkında 

şöyle söylemek uzak değildir: "İnsandaki yak'in neticesinde kazanılan bir hiitır olup so
nunda Hakk'tan gelen hiitıra döner." Aklın hatırı ise bazen melekten bazen de nefsten 

gelir. Aklın kendine mahsus, bağımsız bir hatırı yoktur. Ya nefsin ya da meleğin 

etkisi ile ortaya çıkar. Yukarıda belirttiğimiz gibi akıl, ilimierin kendisi ile idrilk 

edildiği tabii bir kabiliyettir. Bazen nefs, bazen de melek tarafından ilka edilen 

çağnlara yönelir. Bazen meleğin, bazen de şeytanın hatıriarına ceviib verir. Akla ait 
müstakil bir hatır yoktur. Çünkü akıl, daha önce de zikrettiğimiz gibi, ilimleri id

rak etmeye hazır olan bir garizedir !tabii bir kabiliyettir } .  Onunla bazen nefsin, ba

zen meleğin, bazen rfıhun, bazen de şeytanın davetine kapılır. 

Şu halde, havatır türlerinin dörtten fazla olduğunu iddia etmek doğru olmaz. 
Hz. Peygamber � de, !melekten ve şeytandan gelen} iki lümmeden başka bir şey 

zikretmemiştir. Bu iki lümme de, hatıriarın temelini teşkil eder. Diğer iki hatır ise, 
bu iki temel hatırın dallarıdır. Çünkü meleğin lümmesi rUhu harekete geçirdiği ve 

ruhta da salih bir himmet sayesinde bir kıpırdanma meydana geldiği zaman, o 
salih hirnmet yardımıyla harekettenerek kurb sahasına yaklaşmış olur ve bu es

nada kendisinde Hakk havatın varid olur. Kurbun tahakkuk etmesiyle, fena da ta
hakkuk eder. Daha önce kurb mevzuunda zikrettiğimiz gibi, bu esnada Hakk 
havatın sabit olur. Böylece de havatır-ı Hakk'ın !Hakk'ın havatırmıni aslı olmuş 

olur. 

Şeytanın te' sirine gelince, nefs harekete geçti mi, yaratılışındaki asli hususiye
tine ve kötülüğe yönlendirici vasfına bürünür. Nefsten ve nefsin hareketinden, 

onun tabii hasletine, hevasına uygun hatırın meydana geldiği anlaşılmış olur. Bü
tün havatırın aslı melek ve şeytandan gelen bu iki te'sirli güç, diğerleri ise bunların 

değişik tezahürleridir. Yakin ve aklın hatırı da bunların arasında yer alır. ('Aviirif, 
273) 

* Hiitır, rabbani, meleki, nefsi ve şeytani olarak kalbe gelen geçici bir hitabdır. 
Bazen hiç düşünmediğin bir varidle kalbine gelebilir. (Istıliilt, 533) 

* Hiicisi "ilk ltiitır" olarak ifade ederler. Bu rabbam ve rahmiini hatırdır. Asla 

hata etmez. Bunu "seltl-i sebeb-i evvel {ilk sebebin kolaylaştırılması)" ve "nakru 'l-hiitır 
{hiitırın rahatsız etmesi)" olarak isimlendirirler. Işte bu hatırdır. Hatır nefste tahak

kuk ettiğinde onu "irade"; üçüncü olarak geldiğinde "lıemnı"; dördüncü gelişinde 
"aznı"; muradına yöneldiği anda "kasd"; fiile başlarken de "niyet" olarak isimlendi
rirler. (Istıliih, 529) 
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* "Hikis nedir?" Deriz ki: "İlk hatırdır. O, asla hata yapmayan rabbani hatırdır. 
Onu ilk sebeb ve nakru'l-hatır olarak adlandırırlar." (Fütuhat, II, 131) 

* Havatır dört tanedir, beşincisi yoktur: Rabbani, melek!, nefsani ve şeytani ha
tır. (Fütulıdt, I, 354) 

•• Allah'ın kulunun kalbinde elçileri vardır. Bunlar "havatır'' olarak isimlendiri
lir. Kulun kalbine ancak belirli bir zaman yerleşmek için girerler. Oraya yerleşmek
sizin ne için gönderilmişlerse onu yerine getirirler. Çünkü Allah onları gönderil
dikleri şeyi ulaştırmak için yaratmıştır. Her hatır, bizzat risaletin {mesajın} kendi
sidir. Kalbe bir hatır düşünce, onu düşünür. Ya gelen şeyin gereğince amel eder ya 
da etmez. Allah onunla bu kalbin arasında beş yol yaratır. Bu hatırlar kalbe doğru 
yürür ler. 

Allah bu yolları, bu şeriatları yarattığı için yaratmıştır. Şeriatlar olmasaydı, Al
lah onları yaratmazdı. Onlar, etrafındakilere ışık saçan ay gibidir. İlk yol "vücılb ve 
farz"; ikinci yol "nıendılb"; üçüncü yol "haram"; dördüncü yol "nıekrulı" ve beşinci 
yol "mübah" olarak isimlendirilir. 

Allah kalbe vekil bir melek yaratır. Melek onu Allah'ın emrine sevkeder. Ona 
vücub ve nedb {farz ve müstehab} gibi yollar tayin eder. Onun karşısına da bir şey
tan koyar. Allah'ın emrine itina gösterene hased duymak suretiyle, O'nun emrin
den alıkoymak için şeytanı yanına oturtur. Yapmak veya terketmek cinsinden 
meşru kılınan şeyi hakkıyla yerine getirmekle, bunun gibi haram ve rnekrUh yo
lunu eşit kabUl edip, mübah yolunu da şeytanın yolu olarak görünce, kendini saa
dete götüren şeyi anlamış olur. 

Allah orada böyle bir kulun karşısında bir melek yaratmaz. Allah nefsin tüm 
kuvvetlerini yaratmış ve onun yaratılışını bu yolda bütün gücünü sarfedecek şe
kilde donatmıştır. Ona şeytanın bu yolundan kendini korumasını da emretmiştir. 
Allah, insana ait olan bu nefste kabul etme vasfı yaratmıştır ki, bu vasıfla kendine 
yönelen her şeyi kabul eder. Hz. Adem' den � günümüze, hatta dünyanın sonuna 
kadar şeriatların yaratılmasını kabUl eder. Zikrettiğimiz gibi koruyucu melek ve 
çatışmacı şeytan şeklinde bir gerçeklik vardır. Herhangi bir yasaklama, herhangi 
bir hüküm olmaksızın Allah'tan kula, kuldan Allah'a olan emir, şeriatlar ortadan 
kalktıktan sonra O'na döner. Hatta irade ve meşietini verdiği şeye göre tasarrufta 
bulunur. 

Sonra Allah, bu insana ait nefste mezkur yolları isteyenler için murakabe vasfı 
yaratmıştır. Ona öyle bir ilham vermiştir ki, böylelikle kendisiyle onlar arasında 
elçiler bulunur. Bunlar, o yollardan kendisine gelirler. Orada uzun süreli yerleş
mezler. Biz onların zatını risaletleri {mesajları} suretinde telif ettik. O kadar ki, on
ları gördüğünde, Allah'ın onun vasıtasıyla sana gönderdiği şeyi müşahede ederek 
kavrarsın. Ardından uyanırsın, onlardan gafil olmazsın. Onlar senin alanına uğrar, 
geçerler; kalıcı değildirler. (Fütuhdt, Il, 553-554) 
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* Havatır ehline göre {kalbe} hiitır gelir. Kalbi idare edenlere göre bu h�kistir. 
Bir defa daha ona dönüp gelirse irade olur. Irade, listediği şeye ulaşması konu
sundal sahibine yardımcı olur. Üçüncü kez dönerse, o zaman bu hemm {himmet, 
düşünce, gayret} olur. Bu ancak mühim bir durum için döner. Dördüncü kez ge
lirse azm olur. O, ancak kesin karar haline gelmiş bir durwna ulaşmak için döner. 
Beşinci kez dönerse niyet olur. Bu, başlamış olan mevcı1d fiilin kaynaklandığı ni
yettir. Fiile yönelmeyle fiilin kendisi arasında da kasd ortaya çıkar. O, Rabb ile 
kulun sıfatlandığı mukaddes bir sıfattır. (Letii'if, 65) 

* Hevacis, nefsani hatırlardır. (Kaşanl, 46; Cami', 105) 

* Hatır kalbe gelen bir hitabdır veya kulun {her zaman için} kendisiyle amel 
etmediği bir variddir. Hatırı dört kısma ayrılır: Rabbiini hatzr havatırın ilkidir. "ilk 
sebebin kolaylaşnıasz" olarak isimlendirmiştir. Bu, hatırın kalbe iyice kazınmasıdır; 
asla hata etmez. Kuvvetle, hakimiyyetle bilinir, aceleci davranmakla değil. 

Me/eki hiitzr, mendubu veya farzı işlemeye sebeb olan şeydir. Kendisinde iyilik 
bulunan şeylerin hepsi bütünüyle "ilhiinı" olarak isimlendirilir. 

Nefsani lziitzr, kendisinde nefsin payı olan hatırdır, "hiicis" olarak adlandırılır. 

Şeytani hatır, Hakk'a muhalefet etmeye çağıran hatırdır. Allah şöyle buyurur: 
"Şeytan sizi fakirlikle korku tur, size kötülüğü telkin eder." [Bakara, 2/268) Hz. Pey
gamber şöyle buyurur: "Şeytanın size uğraması Hakk'ı tekzib ve şerre döndürmek 
içindir." [Tirmizi, Tefs'iru's-sfue, 2, 35] Bu da "vesvese" olarak isimlendirilir. 

Şeriat terazisinde Allah'tan olan hatır "kurbiyyet" olarak adlandırılır. Böyle bir 
hatırın sahibieri ilklerdendir. Şeytandan olan hatır ise "keriilıiyet ve mulıiilefet" ola
rak adlandırılır. Böyle bir hatırın sahibieri sonlardandır. Mübahlar ise nefse mu
halefet etmeye daha yakın olursa ilk iki sırada yer alan hatırlardan, hevaya ve 
nefse muvafakat etmeye daha yakın olursa sonraki iki sırada yer alan hatırlardan 
olur. Saf, sadık ve gerçek olan Hakk'ın huzurunda bulunan kalbdir. Böyle bir 
kalbe Allah'ın yardımıyla her ikisinin arasını ayırd etmek kolaydır. (Kaşani, 158; 
Ciinıi', 82) 

* Hatre, reddedilmesi imkansız bir şekilde kulu Rabb'e davet eden hislerdir. 
(Kaşanl, 160; Ciimi', 82) 

•• Haviitzr habersizken, kalbe gelip onu etkileyen hitab olup, davranışların 
başlangıcını teşkil eder. Havatır, arzuyu harekete geçirir. Arzu azmi harekete geçi
rir, sonra azm sebatı, sebat da azaları harekete geçirir. 

Havatır, çağırdığı kötülük çeşitlerine göre kısımlara ayrılır. İtidal sınırın aşarsa 
afiyeti zedeler. Bunun "vesvese", sebebinin de şeytan olduğu söylenir. Hatır, çağır
dığı hayırlara göre kısımlara ayrılır. Bunun vasat ve mutedil olanı vardır ki ahirette 
fayda verir. İşte bunun "ilhdnı", sebebinin de "melek" olduğu kabul edilir. (Ravza, 

216) 
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* Rih-i hiitır-ı Rahmiini {Rahmani hatır rüzgarı} kadlın iradeyle birleşmiştir. 
"Kün {Ol}!" sözüne bağlıdır. Madde aleminin var olmasını sağlar. 

O, zamanı bilinmeyen ve var oluşu sırasında çiftçiyi dehşete dönüştüren bir 
rüzgardır. Kendi içinde tedirginlik veren bir mevhibeye ayrılır. Çiftçi, onu bulduğu 
veya aklına getirdiği zaman kendisine hakim olamaz. O {rüzgar}, ancak hayır için 
hareket eder, sen de onun ancak hayır veya o bast hali yaşatan bir hibe olduğunu 
düşünürsün. Öncesinde halvet {sükunet} bulunduğunda veya gaybetten ayrıldı
ğında ya da Kelam'daki {Kur'an'daki} haklkate vaki olduğunda {kıyamete benzer 
bir durum arz ettiğinde}, {çiftçi} kendisine hakim olamaz. Kendisine {hal olarak} 
gerekli olan şeyin gerekliliği veya kabz hali yaşatan bir halirı gelişi gibi, ferahlamak 
için {o rüzgarı} içine çektiği zaman, ya kendisine bir kemal ve bulunduğu merte
beden daha yükseğe çıkma imkanı hibe edildiğinde onu bürünür veya mani olan 
ve tecrid eden şeylerden sakınır ya da gaybet halirıin başlangıcı olur yahut tazlın 
ve heybet mertebesinde sükı1nete erer veyahut da ona ilmi bir tehdid ilham ederek 
onu tuzaktan sakındırır ve kurtuluş vesilelerine götürür. (Ravza, 693) 

* Rih-i hiitır-ı me/eki {melek! hatır rüzgarı} Rahmiini hatıra bağlı, ona bitişiktir. 
Nefs ve şeytan hatırına terstir. O, çiftçinin vaktini ve aslını bildiği bir rüzgardır. 
Hidayet, rahmiini hatıra bağlıdır. Sanki o burada zatla değildir. 

Her rahmiini hatırda melek! bir gaye vardır. Bu gayeye mani olunamaz. Bu 
rüzgar çiftçiyi gidilen yola yönelmekten uyandırarak iyiliği emreder. Onu fazilet
leri elde etmeye, kemale ermeye teşvik eder. Sanki o rüzgar, o çiftçinin üstadı, 
{kötü yola gitmesine} mani olan {rehberi} ve batınının muallimidir. Burada tasav
vuf yolunda dikkat çekilen, onu kapalılıkları araştırmaya sevkeden, düşünülme
yeni düşünmeyi, işitilmeyeni işitmeyi kararlaştıran bir hibe {hal} vardır. Ya da ona 
adı geçen yolda süluk etmeyi öğreten, onu koruyan, onu şübhelerden kurtaran, 
iyilik mertebelerine yükselten veya ona vuslatı ve ondan sonra nasıl bekaya erece
ğini, mutlak yokluğu, mutlak varlığı, kendinden geçmeyi, sonra kendinden geç
mekten de geçmeyi, sonra haKıKı bir edeble Hakk'a dönmeyi öğreten bir hibe var
dır. Burada gizli bir yanlışın olduğunu görür ve hayat ile ölümü anlar {hangi yolun 
hayat, hangi yolun ölüm olduğunu anlar} . (Ravza, 694) 

* Rih-i hiitır-ı nefsiini {nefsani hatır rüzgarı}, şeytani hatıra bağlı, cisme bitişiktir. 
Cisimlere ilave edilen şeyler onların şeytani maddesidir. Cisimlerin parçaları, böl
meleri, cisme ve bedene ait şeylerdir. Bu hatır, tabiatı itibariyle uzaklık kabul et
mez. Bilakis zorlama, azarlama ve bela kabul eder. Melek! hatırla anlaşılır, ancak 
zatla değil, araz vasıtasıyla anlaşılabilir. 

Bu hatırla çiftçi, -mübah da olsa - bedeni şehvetlere yönelir. Makam ve itibar 
ister. Bu hatır şeytani hatırla karışıktır. Ondan tazlın, açığa çıkarma ve iyiliklerle 
gözükmeyi ister, ona teberrük mertebesini elde etmeyi süslü; yanındaki halkı da 
kerih gösterir. Onların muhatab kabı11 edilmemesi gereken kimseler olduğunu, yi-
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yip içmelerine katılmaması gerektiğini fısıldar. Onu bazen bid'ate, bazen rahmet
ten ümid kesmeye düşürür, bazen de kerfunet beklemekle aldatır. 

Ona, elde edemediklerinden dolayı hüzün elbisesini giydirir, ruhsatları işle
mesi için gevşeklik verir. Onu Allah'ın sıfatiarını yok saymaya yaklaştırır. Nübüv
vet ve ittihad mertebesiyle onu heyecanlandırır. Onun her müteşabihi te'vll ebue
sine yardım eder, kıyas yoluyla haramları işlerneyi ilham eder. "Mübahtır" 
düşüncesiyle onu hevasının peşine takar. (Ravza, 695) 

* Rih-i hatır-ı şeytiini (şeytan'i hatır rüzgarı!, çiftçiyi eksilme noktalarına çeken ve 
insanı kemale man! olan bir rüzgardır. Nitekim onun hevayla alakalı, bir maddeye 
sahib ve noksanlık sfuetiyle kaim olduğtınu söylemiştik. Bu yönüyle çiftçiye yerin 
ters yüz edilmiş şekli görünür. Çiftçiye açık bir hararnı süslü gösterir, ona zararlı 
bilgiyi öğretir, faydalı olanı da unuthırur. Ona tümüyle buna götüren bir benzer
likle ve şübheyi tayın eden lafızlarla hizmet eder. Onu çiftçilik ve insaniyyet mana
sından sıyırıp çıkarır. Onu natık olmayan hayvanların ve kafirlerin rütbesine indi
rir. Ancak heva ve daHiletin büyüğüyle ikna olacak hale getirir. Herhangi bir taat 
fiiline irşad ebnez. Bulasa bu rüzgar çiftçinin, yerin altını üstüne getirmesine sebeb 
olur. Şöyle derler: "Bu dört rüzgar çiftçinin çevresinde döner durur. Çiftçinin ziltı hepsi
nin toplamıdır." (Ravza, 696) 

* Sana haram veya rnekrUh cinsinden bir hilhr geldiğinde, bil ki bu şeytandan
dır. Sana mübah cinsinden bir hatır geldiğinde, bil ki bu nefstendir. Şeytanın sana 
haram veya rnekruh cinsinden getirdiği hatırdan, yapılması gerekiyorsa yaparak; 
yapılmaması gerekiyorsa terk ederek kaçın! Mübahlar konusunda ise muhayyer
sin. Sana sevab kazanma arzusu hakim olursa mübahtan kaçın, vacib ve mendubla 
meşgul ol! Ancak mübahı işlediğinde, bir huzur içindeysen ve "Şilrz bunu bana 
mübah kılmasaydı, işlemeyecektim" dediğin bir fiil ise, o fiilin mübah olması sebebiyle 
değil, ama senin mübahı işlemen sebebiyle ecir alırsın. Yani sen onun Allah tara
fından meşru kılındığına inandığın için ecir alırsın. 

Sana farzia ilgili gelen bir hatır varsa onu derhal yerine getir! Çünkü o melek
tendir. Sana mendub cinsinden bir hatır gelirse ilk hatırı muhafaza et [sakla, bunu 
yapmakta acele etmel! Bu İblis'ten olabilir. Onu iyice tahklk et! Sana başka bir 
mendubu veya ondan daha üstününü ya da senin için daha ev la olanını terk ettire
cek bir hatır gelirse ilkinden dönme, onu sağlamlaştır, ikinciyi muhafaza et, ama 
birinciyi yap! Onu bitirip de ikinciye başladığında yine onu işlemen gerekir! 
Şübhesiz bu durumda şeytan zelll olarak döner (Önce hak olan hatırı yerine getir, 
şeytandan gelen mendubla ilgili hatırı sakla, ikinci olarak da şeytandan gelen bu 
mendub hatırını yerine getir. Bu durumda şeytan seni diğer arnelden alıkoyama
dığı gibi, kendi hatırlattığı iyi arneli de yaparak onu üzmüş olursun! .  (Esfilr, 115) 

* "İlk hatır" dedikleri hilcis, rabban1, rahman1 ve tedirgin edici hatırdır. Bu, 
"kolaylaştzrzcı ilk sebeb" olarak da adlandırılır. Işte bu hatırdır. Nefste tahakkuk etti-
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ğinde buna "irade" derler. Üçüncü defa tekrarlarursa buna "hemm" derler. 
Dördüncüsünde "azm" denir. Muradına yöneldiğinde ise buna "kasd" adını verir
ler. Fiile başladığında gelen hatır ise "niyet" adını alır. 

Eğer bir fiilin hahrı değilse, buna da "ilhiim" yahut "vehbi ya da 1ediinnı i/imler" 
denir. Aslında ilham umumi olur {iyi de kötü de olabilir} . . . .  "Ona kötülükleri ve iyi

likleri ilhô.m edene. " [Şems, 91/8]. Vehbi ve ledünni ilham ise velllere hastır. (Ciimi', 
27) 

* Havatırın dört kaynağı vardır: Ruha gelen Iziltır-ı rabbiini {rabbani hatır}, akla 
gelen hatır-ı melek! {meleki hatırı, kalbe gelen hiitır-ı nefsani {nefsani hatır} ve tab'a 
{ tabiata} gelen hiitır-ı şeytiini {şeytan! hatır}. 

(Bil ki) ilk hatır, asla yalan söylemez; ikincisi asla aldatmaz; üçüncüsü asla 
doğru söylemez ve dördüncüsü ise asla nasihat etmez. Çoğu kere rabbiini /ıiitır, hal
vetten çıkıldığında veya gaybetten ayrıldığında ya da bir hakikati düşündüğünde 
gelir. Bu hatır, kemal halinde vell için bir mana ifade eder; veliyi istikamet ve itidal 
üzere kılar. Gayb ve şehadet aleminde harikuliide şeyler meydana getirir. 

Melek! hatır, vaiz, iyilikleri emredip, kötülükleri yasaklayıcı olarak gelir. 

Nefsiinl hiitır sayesinde kibir, gazab, acele, haram yeme anında bir ateş, adi kişi
lerle dost olma ve tartışmacı ehl-i kelam ile oturup kalkma meydana gelir. 

Şeljtiini hiitır, tabiata meyletme ve şeriatın hükümlerinden kaçma esnasında 
varid olur. 

Rabbani hatır kişiyi mukarrebinin menzillerine ulaştırır. Bu hatır, Hakk'ın ön
ceki ve sonrakilerin ilimlerine mahsus kıldığı kimselere keşfolunur. 

Melek! hatır, ehl-i yeminin makamına hasstır; kişiyi salihlerin menzillerine 
ulaştırır. 

Nefsani hatır, 'acil olana {dünya hayatınal teşvik eder, acil olandan {ahiretten} 
uzaklaştırır; {dünyevi} makam ve rütbelere çağırır; illet ve sebeb doğrultusunda 
hareket ettirir, muttakilerin hallerini gizler ve kişiyi heva ile esfel-i safilln dereke
sine düşürür. 

Şeytani ha tır ise fakirliği hazırlar ve temennileri süslü gösterir. (Cami', 28) 

* Havatır, hatır kelimesinin çağulu olup, insanın içine gelen bir hitab, bir ses de
mektir. Bu hitab bazen melekten, bazen şeytandan, bazen nefsten ve bazen de Al
lah' tan gelir. Birincisine "ilhiim", ikincisine "vesvese", üçüncüsüne "/ıiicis", dördün
eüne ise "hiitır-ı Hakk" denir. ilham, dinin zahiri hükümlerine uygun olur. Vesvese 
günaha, hacis süfli arzulara davet eder. Mutasavvıflar, yediklerinde haram bulu
nan kimselerin, ilham ile vesveseyi birbirinden ayıramadıkları hususunda ittifak 
etmişlerdir. Yine kötü hatırıarın mahallinin nefs, iyi hatırların mahallinin ise kalb 
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olduğu, nefsin ise asla doğru söylemediği hususunda ittifak etmişlerdir. (Ciinıi', 

160) 

* Şazeli şöyle der: "Sana önceden gelen her bilgide hatırlar vardır. Onları şekil
ler takib eder. Nefs o ilme meyleder. Tablat o ilimden zevk alır. Hak olsa bile onu 
at ve terket! Allah'ın Resı11ü'ne indirdiği ilme sarıl! Ondan sonra hallfelerin, saha
benin ve tabiı1nun ilmini al! Ardından hevadan uzak, şekk, zann, evham ve saptı
rıcı iddialardan salim olan ümmetin yol göstericiliğine yapış! ilimsiz ve amelsiz 
Allah'ın kulu olmanın sana ne faydası var! Sana ilim olarak vahdaniyyet bilgisi; 
amel olarak Allah'ın, Resıllünün ve sahabenin sevgisi, cemaat olarak Hakk'a 
ınanmak yeterlidir." (Cami', 161) 

* Haviitır, Hakk'ın varidieri ve batılın yollarıdır. Viiridfit, Rabb'i tenzlh ve tevhid 
etmekle meydana gelir. işte bu rabbanı variddir. 

Varidat, belli bir taati azimle harekete geçirebilir. İşte bu kalbi variddir. 

Varidat, taatın tüm çeşitlerini harekete geçirebilir. İşte bu melek! variddir. 

Bazen varidat, kalb ve melekten kaynaklanan bir varid olabilir. Daha ziyade 
çoğu melekten; daha az olarak kalbden meydana gelir. Çünkü kalbierin temizliği 
gerçekten az rastlanan bir temizlik şeklidir. (Kaviinin, 87) 

* Meviirid, fakirin kalbine melek!, rahmani, nefsani ve şeytani olmak üzere dört 
yönden gelir. Namaz kılmayan, vazilesini ve virdini yerine getirmeyen kişi bu ge
len fikirleri birbirinden ayıramaz ve hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu 
bilemez. (Ri/ıle, 335; Nefehiit, 193) 

* Haviitır kula hakim olduğunda kulun şuuru bozulur. Fakir, daraldığında ve 
havatır kendisine sıkça geldiğinde, müşahedesinin vahdeHyle bunları uzaklaştır
sm! (Nefehiit, 201 )  

{Ayrıca bk. ilham; varid/varidat} 

hatm/hatm-ı has ( ı..l,:)\;ıol- �;;:;. / �;;:;. ) * Hatnı, Hakk'ırı, ariflerin kalbieriyle olan 

alakasıdır. (Istıliih, 538) 

* Hatm bir tanedir. Her zamanda bulunmaz. Alemde bir tanedir. Allah onunla 
Muhammed! velayeti sona erdirir. Muhammed! velller içinde ondan daha büyüğü 
yoktur. Sonra başka bir hatrn vardır ki, Allah onunla Hz. Adem'den � son vellye 
ki o evliyanın sonuncusu olan Hz. İsa'dır �- kadar olan umı1rni velayeti sona 
erdirir. Nitekim bu, mülkün deveranının sonudur. Kıyamet gününde Muhammed 
� ümmetinin toplanacağı iki haşir olacaktır. O resul de, {diğer} resullerle birlikte 
toplanacaktır. (FütUhiit, Il, ll )  

* Hatnı-ı hiiss {özel hatrn}, Muhammed! hatrn, Allah'ın kendisiyle Muhammed! 
olan, yani Hz. Muhammed' e $  varis olan ve her Muhammed! velinin ondan aldığı 
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miras miktarınca nefsinde bir alarnet bulan evliyanın velayetini sona erdirmesidir. 

Böylece o, her Muhammed! velinin ilmini Allah için toplar. Bunu bilmezse hatm 

olamaz. Çünkü Hz. Peygamber'le peygamberler sona erdirilince ona "cevami'u 'l
kelim" verilmiş ve tüm şeriatlar yıldız ışıklarının güneşin ışığı altına sokulması gibi 

onun şeriatının altına dercedilmiştir. Bundan kesinlikle anlaşılıyor ki, yıldızlar 

ışıklarını yere göndermiş ve güneş de bunların ayırd edilmesine man! olmuştur. 

Böylece ışık güneşe has kılınmıştır. (Fütıllıdt, IV, 440) 

{Ayrıca b k. veli-nebi-resilll 

havariyyô.n ( w J!.J'Y ) * Bu kişi her zamanda bir kişidir. İki kişi olmazlar. Bu 

zat öldüğü zaman bir başkası onun yerine geçer. Resô.lullah'ın zamanında Zübeyr 

b. A vv am havari idi. Kılıçla dm e ziyadesiyle yardımda bulunduğu için bu maka
mın sahibiydi. Havari dille yardım konusunda kılıçla delili birleştiren kimsedir. 

Böyle bir kimseye ilim, ibare ve delil verildiği gibi; meşru olan dillin sıhhatine göre 
kılıç, şecaat, dine karşı delil ikame edenlere karşı mukavemet de verilmiştir . . .  (Fü
tılhdt, II, 10; Nebham, I, 40) 

. . .  Peygamber'e verilen mucizeler de böyledir. Resulullah'tan sonra onun doğ

ruluğunu göstermek için ileri sürdüğü delil {mucize) ileri sürülemez. Bunu ancak 

onun havarisi iddia edebilir. Havari mucizeye varistir. Mucizeyi de ancak Pey
gamber'inin doğruluğunu göstermek için ileri sürer. Bu manadaki mucize onda ba

kldir. Çünkü mucizenin havariyle alakah yönü Peygamber'le de alakalıdır. Pey

gamber'in onu kendine izafe ettiği gibi mucize de Peygamber' e izafe edilir. Bu gibi 
şeyler "keriimet" olarak isimlendirilmez. Çünkü Peygamber'in mucizesinin tarif ve 

şumô.lü onda yoktur. Böyle bir şey asla velinin {herhangi birl kerameti olamaz. 
(Fütılhtit, II, ll )  

havf-reca' ( s.l:o:-) - '-' J:'- ) { '  alarnet-i havf minalliih; 'alarnet-i hüsn-i z an  bi l

lah; 'aliimet-i sıdk-ı recii; i'tiriif; mehiivif-i 'ibiid; muğterr; riicun; tahvif; tahvif 
bi'l-fikr} 

* Recd, işlenen arnelin kabô.l edilmesini ve bol sevab elde etmeyi beklemektir. 

Bu red, sende heyecan uyandırır ve içine kapanarak arnelinin kabulünü ve seva

bını ümid edersin. Bununla birlikte, arnelinin reddedilmesinden ya da arnelini 

ifsad edecek bir Metin meydana gelmesinden de korkarsın. (A.ddbı, 80) 

* Racün {ümid edenler) üç kısımdır: Adam bir hayır işlemiştir, arnelinde sadık 

ve ihlaslıdır, arnelinden sevab umar, yaptığı hayrın kabulünü ister ve Allah'tan 

mükafat bekler. Kendisine orada merhamet edilecektir. 

Bir başka adam, bir kötülük yapmış ve Allah'a tevbe etmiştir. Bu da tevbesinin 

kabulünü ve hatasının affını isteyerek sevab umar. Bu kimse affedilir, cezaya çarp

tırılmaksızın kendisine merhamet edilir. Bu iki kişinin recası {ümidi ya da beklen

tisi ı sadıktır. 
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Üçüncü bir kısım ise devamlı günah işler, istemeden de olsa nefsinin arzula
rına uyar, işlediği günahla Allah'ın karşısına çıkmak istemez ve tevbe etmeden ba
ğışlanmayı arzu eder. Üstelik, tevbe etmemiş ve aynı suçları işlerneyi de bırakma
mıştır. Bununla birlikte, recası (ümidi] vardır. Bu kimse, muğterr (aldanmış], recfi-yz 
kazib (yalan reca, sahte bir ümid) peşine düşmüş, boşuna tamah etmektedir ve 
ümidleri de boşunadır. Bu şekilde yaşamaya devam etmek, kulun kalbine feyzin 
gelmesine mani olur, hayırlardan uzaklaşmasını ve Allah'ın mekrine uğramasını 
zorunlu ha.le getirir. Dolayısıyla o, (böyle yapmaya devam etmekle) kendisine ve
rilecek cezayı hızlandırmış olur. işte bu kimse; aldanmış, aldatılmış ve istidrac sa
hibi bir kimsedir. (Adabı, 80) 

* Havf günah miktarınca olur. Eğer amelsiz reca doğru olsaydı, iyi ve kötü 
olan bu konuda eşit olurdu. (Adabı, 81) 

* Melıavifi ibad {kulların korkması gereken şeyler] :  Birincisi, Allah'ın, kullarına 
karşı övündüğü iyiliklerine bakarak onlara haksızlık ve düşmanlığa sevk etmemesi 
için korkmalı, Allah'a dua etmesi ve ona yakarışta bulunmalıdır. 

İkincisi, Allah'ın nimetine sahib olmanın şımarıklığı ve şükürden alıkoyan ni
metine nankörlük etmekten korkmalıdır. 

Üçüncüsü, nimetlerle istidractan ve bunun devamlı hale gelmesinden korkma
lıdır. 

Dördüncüsü, kıyamette sevabını umduğu ve günahlarından saymadığı itaatte 
Allah tarafından karşısına hesab etmediği bir şeyin çıkarılmasından korkmalıdır. 

Beşincisi, işlemiş olduğu Allah'la arasında kalan günahlarından korkmalıdır. 

Altıncısı, insanların kendisine tabi olmalarından korkmalıdır. 

Yedincisi, ömrünün geri kalan kısmında ne olacağından korkmalıdır. 

Sekizincisi, dünyada peşin olarak azaba uğramaktan ve ölmeden önce cezalan-
dırılmaktan korkmalıdır. 

Dokuzuncusu, Allah'ın kendisi bildiğini ve Ummü'l-Kitab'da (Levh-i Mah
fı1z' da} isminin hangi haneye yazıldığından korkmalıdır. (Adabı, 98) 

* Allah'tan korkmanın alameti, Allah'ın kerih gördüğü (hoşlanmadığı) her şeyi 
terk etmektir . . . . . .  Allah hakkında hüsn-i zan beslemenin alameti, Allah'a itaat 
etme konusundaki mücadehenin şiddetidir. (Adabı, 145) 

* Recadaki sadakatin alameti, talebin şiddetli olması ve ümid edilen şeyi idrak 
edebilmek için büyük gayret gösterilmesidir. (Adabı, 146) 

* Mü 'min 'inde kıraati'l-Kımln {mü'minin Kur'an okuma esnasındaki durumu]: 
Bir rahmet ve sevab ayeti okuduğunda, "Bu benim dışımdaki temiz kimseler içindir'' 
der. Allah o kimseye nazar ettiğinde, zayıflığından, endişesinden, ürpertisinden ve 
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sakin olamayışından dolayı kendisine merhamet eder. Böylece kulun kalbinde reca 
duygusu harekete geçer, Allah'ın nlm.etlerini ve kendisini {kötü durumdan iyi du
ruma} nakletmesini hatırlar. Kendi kötülüklerini, kötülük işledikten sonra Allah'ın 
bunları {hidayet nlm.etiyle nasıl} değiştirdiğini hatırlar. Allah'ın bunların yerini ili
san ve ikbaliyle doldurmasını hatırlar. 

Bunun neticesinde {Allah'm merhamet edeceğina dair} hüsn-i zan besler. Ya
ratılmazdan önce {ilahi} rahmetle kendisine yapılan ikram ve ilisandan başka ilisa
nın {Allah tarafından} hesabının sorulmayacağını ümid eder. {Bu ümidin getirdiği} 
bir emel {beklenti duygusu} kalbine hakim olur: Allah onu affedecek, dilediği ka
dar lütufta bulunacaktır. Reca duygusu ile ünsiyet edecek {rfıh dünyasını 
ümidlenme etkisi altına alacak}, kalbinde şükür duygusu büyüyecek, O'na şük
retmediği için kendisine azab edilmesinden korkacaktır. Şükür esnasında recayı 
artırmayı huy edinmelidir ki, Allah da onun {recaya ya da şükre} ünsiyetini ve 
{rahmetine} hüsn-i zannı karşısında sürürunu {neşe duymasmı} arttırsm. Böylece 
{Allah} onun kalbinde havf ve recanm temelini atar. Bu iki {duygu} kulu {kötü 
duygu ve tutumları} engellemeye sevk eder, böylece bunlar kalbin iki arneli haline 
gelir. {Böyle bir kalbe} gaflet arız olduğunda, işfak {bu gafletin sonuçlarını görmek
ten doğan endişe, kulu} havfa sevk eder ve kul, ahiret geçitlerinden korkar hale 
gelir. (Bed', 35) 

* Taat; kurtuluşun yolu, ilim ise bu yolun rehberidir. Taatm aslı { temeli} vera, 
verarn aslı takva, takvanm aslı nefs muhasebesi, nefs muhasebesinin temeli ise havf 
ve recddır. Nefs muhasebesinin rehberi de ilimdir. (Ri'dye, 12) 

* "Havf ve recaya nasıl ulaşılır?" sorusuna "Va' d {cennet ve nlm.et konusunda 
Allah'ın vaadi} ve va'id {cehennem ve azab konusunda Allah'ın vaadi} kadar, ma
rifetin {değerini} de yüce kabul etmekle" cevabını verdi. 

"Marifeti va' d ve va'id kadar yüce görme sırrına nasıl varılır?" dedim, " Azabın 
şiddetiyle tahvlf {korkutmak} ve sevabm büyüklüğünü ümid etmekle" dedi. 
"Korkutmaya nasıl ulaşılır?" diye sordum, şöyle cevab verdi: 

"Akıbeti hatıriayıp düşünmekle olur. Çünkü Allah Teala � bilir ki, kendisi bu 
kula gaib olduğundan, korkutmuş ve ümidlendirmiş olduğu konuda, o kul zikir 
{hatırlamak} ve fikirden {düşünmekten} başka bir yolla korkmaz ve ümidlenmez. 
Gayb, gözle değil, yakin hakikatlerine {ermiş olan} kalble görülür. Kul gaflete dalıp 
dünya işlerine meyledince, ahiretle arasına perde girer ve ne korkar, ne de ümid 
eder. Bu iki ilke {korku ve ümid} sadece dilinde kalır. Bu, Allah'ın � hoşuna git
meyen davranışlardan uzaklaştıran ve kendisine zehir eden bir havf olmadığı gibi, 
nefsinin hoşlanmadığı şeyleri, Allah'ın dilediği şekilde yapmaya kendini zorlaya
cak bir reca da olamaz. Nefsin hevasının te'sirinin devam ettiği işlerde de {reca} 
olmaz {bu gerçek reca değildir}. Allah'ın muradına uygun bir havf ve reca, yine 
ancak O'nun lütuf ve keremiyle; zikir, fikir, tenbih {uyarma}, Allah'ın ahiretteki 
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gazabını {öfkesini}, can yakan azabı ve hesab gününü hatıriarnakla elde edilir. Al
lah, kendi velilerinin bunları, kendisinin lütUf ve keremiyle elde ettiklerini belirt
miştir." (Ri'aye, 24) 

* Dedi ki: "Tahvif bi'l-fikr {düşünceyle korku tma}, nefsi; ahiret halleri, ölümün 
gelmesi, Allah'ın büyüklüğü, yapması gerekenler, bunlardan emirlere uyma ve ya
saklardan sakınınayı yerine getirememe gibi şeyleri düşünerek korkutmaktır." 

Sordum: "Fikr {düşünmek}, {tasavvuf yoluna girdiğim halde} benim kalbime 
ağır geliyor. {Tasavvufla alakası bulunmayan diğer} insanların kalbine nasıl ağır 
gelmez?" Cevab verdi: "Fikr, kullara üç şeyden dolayı ağır gelir. Bazı insanlarda 
bunların üçü de bir araya toplanır ve böylece o kişiye düşünmek ağır gelir. Bazıla
rında bu üç sebebden bir veya ikisi bir araya geldiğinden, ona da ağır gelir. Bun
lardan birincisi, dünyaya nazar etme sebebiyle kalbin rahatının kaçmasıdır. Çünkü 
kişi, tefekkür ettiği zaman, aklı dünyadan uzaklaşır, dünyayı düşünmekle ve 
dünya işlerine bakınakla rahatı kaçar {öteleri düşündüğü zaman, dünyayı boş ve 
anlamsız görür}. 

İkinci sebeb; ahiret hallerini, hesabı, leh ve aleyhinde olan durumları hatırla
dığı zaman, ahireti ve onun şiddetini tefekkür etmek nefse eziyet ve hüzün verir. 
Çünkü kararlı bir muvahhid bunu düşündüğü zaman, imandan kaynaklanan gam 
ve hüzünden dolayı heyecanlanır. Bu sebeble düşünmek nefse ağır gelir. Çünkü 
heyecaniandıran gam ve hüzünler ona ağır gelir. 

Üçüncü husus ise, nefsin ve düşmanın {şeytanın}, müridin ahiretini tefekkür 
ettiği sırada, bu tefekkürün kendisinde ancak, kendisini lezzetlerden uzaklaştıra
cak korku fikrinin taleb edildiğini bilmeleridir. Oysa bu lezzetler onu Rabb'ine 
yaklaştırmamakta, Rabb'inin kendisine mükellef kıldığı şeylere karşı direnmesine 
ve hoş olmayan işleri yapmasına sebeb olmaktadır. Nefs, hayatı boyunca hoşlan
madığı şeylerin kendisine yüklenerek, kendisinden ve lezzetlerinden uzak dur
mayı gerektiren şeylerin taleb edileceğini bildiği zaman, düşünmek ona {elbette} 
ağır gelir. Yine kendisinden, şeytanın hilelerini boşa çıkaran, delillerini çürüten ve 
isteklerine aykırı olan şeylerin isteneceğini de bilmektedir. İşte bu üç sebebden 
dolayı müridiere düşünmek ağır gelir." (Ri'aye, 25) 

* Kimin günahı çoğalır, gafleti uzun sürerse, talıvif {korkutma} onu uykusun
dan uyandırır, sarhoşluğundan ayıltır. (Ri'fiye, 31) 

* Şibli'yerıı havfm ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermiştir: "Allalı 'ın seni 
sana tesllnı etmesinden korknıandır." 

Ebu Said Harraz şöyle der: "Ariflerden birine havftan şikayet ettim. O bana 
'Ben Allah'tan korkmanın ne demek olduğunu bilen bir adam görmek istiyorum' 
dedi ve ardından şunu ekledi: 'Havf ehlinin çoğu nefslerinden korktuklarından ve 
Allah'ın � emrinden kendilerini kurtarmak için amel etmek üzere Allah'tan kor
karlar." (Luma', 89) 
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* Havf ve red, arnelin iki kanadıdır, onlarsız uçmak mümkün olmaz. Ebu 
Bekr Varrak şöyle der: "Red, haiflerin {korkanlarınl kalbierine Allah Teaiii'dan � 
gelen bir ferahlıktır. Eğer {recai olmasaydı, nefsleri telef olur, akılları giderdi." 

Reca üç kısımdır. Allah'ta red, Allah'ın rahmetinin genişliği konusunda red 
ve Allah'ın vereceği sevabm bolluğunda red. Allah'ın rahmetinin genişliği ve ve
receği sevabm bolluğu konusunda red {şudur) :  Mürid olan kul, Allah'ın lütUfları
nın zikrini duymuş olduğundan O'nun {kendisine bu nimetleri vereceğini) üm'id 
eder. Fazl, kerem ve cömertliğin Allah'ın sıfatları olduğunu bilir ve kalbi, kerem ve 
fazlından ümidvar olunan Allah'la huzur bulur. Zünnfin Mısri'den rivayet edildiği 
gibi: O Allah'a duasında şöyle dermiş: "Allah 'ım !  Senin rahmetinin genişliğine gü
venmek, bizim kendi işlediğimiz anıellere güvenmemizden daha çok ümid vericidir. Senin 
affına güvenmemiz de yine, senin vereceğin cezadan korkmamzzdan daha çok ümid verici
dir." 

Yine bir zat da şöyle dua edermiş: "İlahi! Sen, iradesiyle sana yönelen, bela ve 
afetleri içinde senden ümidlenen kimseye karşı çok lütı1fkarsın. Ey reca ehlinin ar
zularının son durağı! Bizi daha dünyadayken, neşe menzillerine ulaştıran ve kurb 
makamına eriştiren vereceğin bir huzurla ümidvar eyle!" 

Allah' ta red sahibi ise, red konusunda hak'ikate eren ve başka hiçbir şeyden 
değil, sadece Allah'tan ümidvar olandır. Şibll'yerh rednın ne olduğunu 
sorduklarmdaki cevabı gibi. Demiş ki: "Redi, Allah'tan, kendisiyle aranıza başka bir 
engel koymamasını ümid etmendir." (Lııma', 91) 

* Nedir bu havf ve redi? Bunlar, nefsin iki dizginidir. Bunlar vasıtasıyla nefs, 
kendi yolundan saparak idlal lamelini ileri sürerek Allah'a karşı iyi kul olduğuna 
dair delll getirmek), emn {kendi doğruluğu ve sonundan emin olmak), ye's 
{ümidsizlik} ve ümidinin tamamen kesilmesi gibi benliğine {teslim olmaya götüren 
duygularal tab'i olmaz. 

Ebu Bekr Vasiti'" şöyle der: "Havfın birtakım karanlıkları vardır ki, havfa kapı
lan kimse bu karanlıkların hakimiyeti altında hocalar durur ve bu durumdan 
mutlaka kurtulmak ister. Daha sonra red bütün aydınlığıyla ortaya çıkınca, kul da 
huzur meydanına çıkar ve kendisine temenni hali hakim olur. Gündüzün güzelliği, 
ancak gecenin karanlığıyla faydalı olur. Bu ikisi alemin selameti için gereklidir. 
Kalb de böyledir {alem gibidir) .  Bazen havf karanlığına esir olur. Red pırıltıları 
belirince de emir olur." 

Mehabbet, havf ve red birbirine yakın hil.llerdir. Onun için bir sufi şöyle der: 
"Havfın eşlik etmediği her mehabbet adettir {sıradan bir mehabbettir) .  Rednın eş
lik etmediği her havf da adettir {sıradan bir korkudur) .  Havfın eşlik etinediği red 
da böyledir." (Luma', 92) 

* Ebu Amr Dımeşki şöyle der: "Haif {Allah'tan korkan}, düşmandan {şeytan
dan) korktuğundan daha çok nefsinden korkan kimsedir."  
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Ahmed b. Seyyid Hadraveyh şöyle der: "Hilif, mahlfıkatm kendisinden kork
tuğu kimsedir." 

Ebu Abdullah b. Cella "mlif, mahlfıkatm kendisinden emin olduğu kimsedir" 
demiştir. 

İbn Hubeyk şöyle der: "Hfiif, her vaktin hükmüne göre amel eden kimsedir; mahlUkat 
bir vakit ondan korkar, bir vakit de ona güven duyar." Mahlukatın korktuğu kimse, 
kendisine havfın hakim olduğu kimsedir. Böylece o kimse bütünüyle havf olur. 
Her şey ondan korkar. Nitekim şöyle denilmiştir: "Allah'tan korkan kimseden her şey 
korkar." Korkulacak hususlarm kendisine emniyet verdiği kimsenin hatırına kor
kulacak şeyler hakim olsa bile, Allah korkusu sebebiyle bunlardan gaib olduğun
dan, bu durum kendisine te'sir etmez. Kim eşyadan gaib olursa, eşya da ondan 
gaib olur. (Ta'arruf, 68) 

* Havfm ilk makamı takvıidır. Bu makamda muttaki, salih ve amil olanlar bulu
nur. Havfın ikinci makamı hazerdir {sakınmadır} .  Bu makamda zahidler, vera ve 
huşu sahibieri bulunur. Üçüncü makam haşyettir. Bu makamda alirnler, abidler ve 
muhsinler bulunur. Dördüncü makam veceldir. Bu, zikredenlerin, muhbitlerin {gö
nülden Allah'a bağlananların} ve ariflerin makamıdır. Beşinci makam işfaktır 

{Rabb'e saygıdan dolayı kötülükten sakınmaktır} .  Bu, sıddikların, şehidlerin, 
muhiblerin {sevenlerin} ve mukarrebin sınıfından hususi olanların makamıdır. 
Bunların korkusu, ceza endişesiyle elde edilen şeyleri görmekten değil, sıfatın sa
hibinden dolayı sıfatları bilmekten kaynaklanır. (Küt, I, 241) 

* Kabz ve bast, kulun havf ve recfi makamlarını geçtikten sonra ulaştığı iki hal
dir. Tasavvufa yeni giren müridin havfı, arifin kabzına, recası da, arilin hastma 
karşılık gelir. 

Kabz ile havf, bast ile reca arasındaki fark şudur: Havf geleceğe ait bir husfısla 
alakah olur. Yani ileride arzu edilen bir şeyi elden kaçırma veya sakınılan bir du
ruma maruz kalma endişesinden doğar. Reca için de durum aynıdır. Yani gele
cekte elde edilmesi arzulanan bir şey hakkındaki ümide veya sakınılan bir şeyin 
ortadan kalkması, hoşa gitmeyen bir durumun sona ermesi temennisine "recfi" de
nir. 

Kabz ise, ileride değil şu anda meydana gelen bir mana ile ilgilidir. Bast da 
böyledir. Havf ve reca sahibi bu iki halde bulunurken, kalbi gelecekle ilgilidir. 
Kabz ve bast sahibi ise, içinde bulunduğu zamanda kendisini galebesi ve hüküm
ranlığı altında tutan varid sebebiyle vaktinin esiridir. 

Ayrıca sufılerin hallerinin farklı oluşuna göre kabz ve bast durumundaki vasıf
ları değişiklik arz eder. Mesela, bazı varidier {ilhamlar} kabz halini icab ettirir, fa
kat kabz hali tam ve kamil olmadığı için, bu durumda bulunan salik, kabzın dı
şında kalan bazı şeylerle de meşgul olabilir. Kabz halinde bulunan bazı sillikler ise, 
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bu durumda iken kendilerinin kabz haline geçmelerine sebeb olan variden başka
sıyla alakadar olamazlar. Bu sebeble salik, kendisine gelen varid ile tamamen ken
dinden geçmiş bir haldedir. (Kuşeyri, 35) 

* Havf kendisiyle hayrın ve şerrin görüldüğü kalbin kandilidir... Havf, nefsini 
"Asıl... {belki}", "Sevfe . . .  {cek, cak}" gibi şeylerle rnazur görrnernendir .. .  Allah'tan olan 
korku, rnuttaki insanın kalbinden başka bir yerde konaklamayan bir rnülktür. 
(Kuşeyri, 65) 

* Havf bir kalbe yerleştiğinde, orada bulunan şehvetleri yakar, dünya hırsını 
kovar. Derler ki: "Havf, ilahi hükümterin cereyan tarzı hakkındaki ilmin {bilginin} 
gücüdür." "Havf, Allah'ın azameti karşısında kalbin harekete geçmesidir" denil
miştir. Ebu Süleyman Darani "Kalbe yaraşan, sadece içinde havf halinin hakim 
olmasıdır. Reca hali hakim oldu mu, kalb fesada uğrar" demiştir. (Kuşeyri, 66) 

* Redi, kalbin, gelecekte elde edilebilecek bir şeyle alakadar olmasıdır. Tıpkı 
havfın gelecek zamanla alakah olması gibi, reca da gelecekte elde edilmesi ümid 
edilen bir şeydir. Kalbierin yaşarnası ve istiklali reca iledir. 

Reca ile ternenni arasındaki fark şudur: Ternenni insanı tembelliğe sürükler, 
cehd ve gayret sarfetme yoluna götürmez. Reca sahibinin durumu ise, bunun tam 
tersidir. O halde reca iyi ve güzel olup övgüye layıktır, fakat ternenni kötü ve çir
kindir. 

Ternenni konusunda konuşanlardan Şah Şuca Kirmani "Recanın alameti güzel 
bir şekilde itaat etmektir'' demiştir. 

İbn Hubeyk de şöyle der: "Reca üç kısırndır: Bir adam hoş bir arnel işler ve bu 
arnelin kabulünü Allah'tan ümid eder. Bir adam kötü arnel işler, sonra tevbe eder, 
affa nail olacağını ümid eder. Üçüncüsü ise yalancı adamdır, günaha devarn eder 
ve 'Ben affedileceğirnden ümidliyirn' der. Nefsini kötü olarak tanıyanların, havf 
hallerinin reca hallerine hakim olması gerekir." 

Derler ki: "Reca, Kerim ve Vedud olan Allah'ın cömertliğine güvenrnektir." 

Yine şöyle denrniştir: "Reca, eelali cemal gözüyle görmektir." 

Nakledilir ki, "Reca, kalbin, Rabb Teala'nın lütuf ile muamelesine yakın 
olmasıdır." 

Denilmiştir ki "Reca, kalbin, ahiretin güzellikleriyle neşelenrnesidir." 

Yine şöyle denir: "Reca, Allah Teala'nın rahmetinin genişliğine nazar etmek
tir." (Kuşeyri, 68) 

* Zünnı1n Mısr}rlı şöyle der: "Tevbe iki türlüdür: İnabe tevbesi ve isticabe 
tevbesi. Kulun Allah'ın cezasından korktuğu için yaptığı tevbe inabe tevbesi; Al
lah'ın kereminden haya ederek yaptığı tevbe ise isticabe tevbesidir." 
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Havf tevbesi, cela.lin keşfinden meydana gelir. Haya tevbesi, cemalin görülme
sinden ortaya çıkar. Şu halde, biri korkusunun ateşi yüzünden celalde yanmakta; 
diğeri ise hayasının nurundan cemalde parlamaktadır. Biri bu sebeble onun sekri; 
diğeri ise dehşeti içinde bulunmaktadır. Haya ehli olan sekr; havf ehli olan sahv 
sahibidir. (Hücviri, 356-357) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "{İlim ve kudretiyle} üstlerinde olan Rab 'lerinden 
korkarlar . . . " [Nahl, 16/50] Havf, lahiret ve hesab hususundakil haberi düşünerek, 
emniyet itmi'nanından {o gün hususunda emniyete kapılıp rahatlamaktan} sıyrıl
maktır. Bunun üç derecesi vardır: İlk derecesi cezadan korkmaktır. Bu havf, kendi
siyle imanın sahlh olduğu korku olup avaının havfıdır. Bu havf, vaidi {ceza ve ce
hennem vaadini} tasdik etmekten, suçunu hatırlamaktan ve akıbeti gözetmekten 
doğar. 

Havfın ikinci derecesi, yakaza {uyanıklık} halindeyken, istiğrak halindeki 
nefesterin akışı hususundaki mekrden {hataya düşmekten} ve halaveti {istiğraktan 
alınan tadı} boğmaktan korkmaktır. 

Havassın makamında havfın vahşeti değil, ancak celalin heybeti vardır. Bu da, 
havfın gayesi hususunda işaret edilen en yüksek derecedir. Dolayısıyla, münacat 
vakitlerinde keşf sahibi olan kişiye muhalefet eden hal heybettir. Müşahede ha
linde bulunan kişiyi {Hakk ile} sohbet zamanlarında muhafaza eder, ıyan halinde 
bulunan {gözle görür gibi olan} kişiyi de {ilahi} izzet darbesiyle paramparça eder. 
(Mentizil, ll )  

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin Allah'a ve 
ahiret gününe kavuşmayı ümid eden Iracil ve Allah'ı çok anan kimseler için güzel 
bir örnek vardır." [Ahzab, 33/21] "Andolsun onlarda {Hz. İbrah1m � ve onunla 
beraber bulunanlarda}, Allah' a ve ahiret gününe kavuşma yı ümid eden (rad} kişi
ler için güzel bir örnek vardır." [Mümtehine, 60/6] Reca, müridin en zayıf mertebe
sidir. Çünkü o, bir yönden muhalefet, bir yönden de itirazdır. Bu, (sufiler tarafın
dan meydana gelen} topluluğun yolunda, ruı1net {bencillik ve bönlük} içinde vakl 
olur. Ancak bunun bir faydası vardır. Bu sebeble, Kur'an ve Sünnet'te ismi zikre
dilmiş ve muhakkiklerin mesleklerine dahil edilmiştir. Bu fayda, havf hararetini 
söndürmektir. Bu sayede kişi ümidsizliğe düşmez. 

Rednın üç derecesi vardır: Birinci derecesi, amel eden kişiyi mücahedeye gö
türen, {Hakk'a} hizmet etmekten lezzet almasını sağlayan, düşmanlığı bırakarak 
müsamaha tabiatını uyandıran recadır. İkinci derecesi, riyazet erbabının, tezzetleri 
reddedip ilmin şartlarına sarılarak ve hamiyyet sınırlarının hakkını vermeye çalı
şarak himmetlerini saflaştıracakları bir noktaya ulaştıracak recadır. Üçüncü dere

cesi ise, kalbieri temiz olan kişilerin recasıdır. Bu reca ise, hayatı can sıkıcı hale ge
tirecek ve mahlukat hususunda zahid olmayı teşvik etmeye götürecek olan Hakk 
Teala'ya kavuşma recasıdır. (Mentizil, 14) 
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* Reca ve havf, mukarreblınun kendileriyle makbul makamlara uçtuğu iki kanat 
ve ahiretin sarp yollarını kat ettiği iki binek gibidir. Rahman'a yakınlık ve cennet
lerdeki rahatlık ancak bunların rehberliğinde gerçekleşebilir. Cenneti ümid etmek 
hayli uzak, elde etmenin yükü ağır, etrafı hoşa gitmeyen şeylerle ve bedenin or
ganları için de birçok zorluklarla çevrilidir . .. (İhya', IV, 174) 

. . .  Redı, salikierin makamı ve taliblerin halleri cümlesindendir. Sıfat yerleşik ve 
sabit hale gelince buna makam, sabit ve yerleşik değil hızla gelip geçen bir durum 
ise buna da hal denir. Tıpkı altındaki sarılığın kalıcı, ürperıne duygusundan ve 
hastalıklardan kaynaklanan sarılığın geçici olması gibi. Kalbin sıfatları da bu tür 
kısırnlara ayrılır. Kalıcı olmayana hal denir, çünkü o hemen kayboluverir . . . .  (İhya', 
IV, 174; Kudame, 316) 

. . .  Bu, kalbin her sıfatı için geçerli olan bir hilldir. Şu anda bizim hedefimiz 
recanın hakikatini anlatmaktır. Reca; hal, ilim ve arnelden meydana gelir. ilim hali 
meydana getiren bir sebebdir, hal arneli gerektirir, reca ise bu üçünün birden adı
dır. 

Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcud olan, ya geçmişte 
meydana gelmiş olan yahut da gelecekte olacak ya da beklenmekte olan şeydir. 
Hatırına geçmişte mevcud olan bir şey gelirse buna "zikir" ve "tezekkür" denir. 

Şu anda mevcud olan bir şey aklına gelirse, buna "vecd", "zevk" ya da "idriik" 
denir. Vecd denmesinin sebebi, onu kendi nefsinde bulmuş olduğun bir hal 
olmasıdır. 

Gelecekte olacak olan bir şey aklına geldiğinde ve bu durum kalbine hakim ol
duğunda, buna da "intizar" ve "tavakkü" (beklenti ve umma} denir. 

Beklenen şey, kalbde acı ve elem meydana getirecek bir şey olarak vuku buldu
ğımda buna, "havf' ve "işfiik"; arzu edilen, kalbin bekleme ve alaka duymayı arzu 
ettiği, varlığının hatıriatılmasıyla lezzet ve memnuniyet duyduğu bir durum vaki 
olursa, bu memnuniyet durumuna da "redı" denir. Şu halde reca, kalbin arzu ettiği 
bir şeyi beklemekten huzur duymasıdır. 

Fakat arzu edilen bu beklentinin bir sebebi olması gerekir. Eğer sebebierin 
çoğu elde edildiği için onu bekliyorsa, buna reca adını vermek doğru olur (sağlıklı 
bir reca sebebierin yerine getirilmesini ve gereken her şeyin yapılmasını gerektirir } .  
Fakat sebebler tamamlanmamış, düzenli olarak yerine getirilmemiş ve bozuk ol
duğu halde arzulanan şeyi beklerneye reca adını vermekten çok, aldanış ve alı
maklık demek daha uygundur. Eğer beklenen sevimli şeyin sebeblerinin varlığı 
veya yokluğu bilinmiyorsa, bu beklerneye temenni demek daha doğrudur. Çünkü 
bu sebebsiz bir beklemedir. (İhyii', IV, 174-175) 

* Havf, gelecekte hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşma düşüncesiyle kalbin yanıp 
tutuşması ve üzülmesi demektir . . . (ihyci', IV, 190; Kudame, 322) 
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. . .  Allah ile ünsiyet edip kalbini O'na bağlayan ve vaktini devamlı olarak 
Hakk'ın cemalini rnüşahede ile geçiren kimse, geleceği düşünecek vakit bularnaya
cağı için, kendisinde havf ve reca diye bir şey kalmaz. Hali havf ve recadan daha 
üstün olur. Çünkü bunlar (havf ve reca), nefsin benliğe sapmasına engel olan birer 
köstek gibidirler. V asıt! buna işaret ederek "Havf kul ile Allah arasında bir perdedir" 
ve "Hakk'ın tecelli ettiği kalbierde havf ve reca diye bir şey kalmaz" demiştir. Hulasa, se
venin Sevgili'sini rnüşahadede ayrılık korkusu ile meşgul olması rnüşahedede ek
sikli.ktir. Müşahedenin devarnı ise makarnların en üstünüdür. (İhya', IV, 190-191) 

* Havf, övülen bir şeydir. Bazen havf olan her şeyin övgüye değer olduğu zan
nedilir. Havfın, ne kadar kuvvetli ve ne kadar çok olursa o kadar övgüye değer ol
duğu görüşü yanlıştır . . .  (İhya', IV, 192) 

. . .  Aslında havf, Allah'a yaklaşmak için insanı ilim ve arnele sevkeden ilahi bir 
kamçıdan ibarettir. (İhya', IV, 192; Kudarne, 323) 

. . .  Hayvanlar için en uygunu kırbaçsız kalmarnaktır. Çocuk için de böyledir. Fa
kat bu, fazla dövmenin daha makbul olduğu manasma gelmez. Her şey gibi havfın 
da ifrat, tefrlt ve itidal tarafları vardır. Makbul olan, vasat ve rnutedil derecedeki 
havftır. (İhya', IV, 192) 

* Havf, hoşlanılmayan bir şey (ile karşılaşılacağı) beklentisinden dolayı ortaya 
çıkar. Hoşlanılmayan şey, ya ateş gibi bizatih'i korkunçtur ya da ondan hoşlanıl
maması bizatihi değil de herhangi bir kötülüğe vesile olması yüzündendir. 
Ahirette insanın hoşlanrnadığı şeylerle karşılaşmasına sebeb olan günahlar böyle
dir. Bu, tıpkı ölüme sürükleyecek şeyleri yemekten çekinen hastanın durumuna 
benzer. Her haif (korkan kimse} bu iki kısırndan hangisi için korktuğunu düşün
rnelidir. (Bu düşünceyle} kalbdeki beklenti güçlenrnelidir ki, o hoşlanılmayan şeyin 
hissedilmesi korkusu o kişinin kalbini yakabilsin. (İhya', IV, 194) 

* Bil ki, havfm mı, yoksa recanm mı üstün olduğu hususunda pek çok haber ve 
bu konuda görüş beyan eden nice insan vardır. Bunlardan hangisinin üstün ol
duğu hususunda şübheler arız olur. "Havf mı, yoksa reca mı daha üstündür?" soru
sunu soran kişinin bu sorusu fasid bir sorudur. Tıpkı "Ekmek mi üstündür, yoksa su 

mıı?" diyen kişinin sorusuna benzer. Bunun cevabı da "Aça göre ekmek, susuza göre 
su daha üstündür." Hem aç, hem de susuzsa, hangisinin daha galib olduğuna bakı
lır: Açlık daha galibse ekmek, susuzluk daha galibse su üstün olur. İkisi de eşitse, 
her ikisi de eşit değerde olur. Bu misal, herhangi bir şeyin üstünlüğünden rnaksa
dın, kendisine değil, maksadına izafetle ortaya konabileceğini gösterir. 

Havfve reca iki devadır. Bunlarla kalbler tedavi edilir. Üstünlükleri de rnevcud 
olan hastalığa göredir. Kalbe, Allah Teala'nın rnekrinden emin olma ve bununla al
danrna hissi hakirnse, havf daha üstündür. Yeis (ümidsizlik} ve Allah'ın rahmetin
den kanut (ümidi tamamen kesme) hissi hakirnse, o zaman da reca daha üstün 
olur. Bunun gibi, kul rnasıyyet hakim olursa, o zaman havf üstün olur ve havfın 
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mutlak olarak daha üstün olduğunu ileri sürmek de mümkün olur . . . (İhya', IV, 
201-202) 

İnsanların çoğu ıçın, havf recı1dan daha üstündür. Çünkü onlara genelde 
masıyyet (isyanlar, günahlar} hakimdir. Açık, gizli, küçük, büyük her türlü günahı 
terk eden muttaki için havf ve red eşit seviyede olması daha doğrudur. Bundan 
dolayı 11Mü 'minin havfı ile recası tartı/saydı, bunlar birbirine denk gelirdi" rlenmiştir. 
(İhya', IV, 202) 

* Yahya b. Muaz şöyle der: ll Allah Teaiii'ya sırf korkudan dolayı ibadet eden, 
efkar deryasına dalar, sırf recadan dolayı ibadet eden ise, aldanış salırasında hoca
lar. Kim de havf ve reca ile ibadet ederse, zikirlerin hedefine istikamet bulur." 
(İhya', ıv, 204) 

* Havfve reca makamı elde edilmeden sabretme imkaru yoktur. Çünkü din ma
kamlarının ilki; Allah'a, ahirete, cennete ve cehenneme kesin olarak inanmaktan 
ibaret olan iman kuvvetidir. Bu zarfiri yakin, insanda cehennem korkusu ve cennet 
sevgisinin heyecanını oluşturur. Havf ve reca, insanları sabra hazır duruma getirir. 
Cennet, mekarihle (sevilmeyen şeylerle} kuşatılmıştır. (Cennet konusundaki} 
recanın kuvveti olmadan bunlara sabredilemez. Cehennem ise şehvetlerle (sevilen 
şeylerle, aşırı istek ve arzularla} kuşatılmıştır. Bunlara karşı koyabilmek içirı ise 
mutlaka havf kuvvetirıe ihtiyaç vardır. (İhya', IV, 205) 

* Havf, kötü zandan kaynaklanıp kalbde meydana gelen bir korkudur. Haşyet 
de bunun benzeridir. Ancak haşyet bir tür {Allah hakkında} tazimi ve (kendi hak
kında} küçümserneyi gerektirir. 

Havfın zıddı, cüretkarlıktır. Fakat havfın mukabili emniyet duygusu da olabi
lir. 11 Korkan ve güvende olan, kendini güvende hisseden", 11havf ve em n {korku ve güven}" 
ifadeleri (birlikte} kullanılır. Çünkü kendini emniyet içinde hisseden Allah'a karşı 
cüretkar olandır. Dolayısıyla hakikatte havfın zıddı cürettir. . .  

. . .  Havfı gerektiren durumlar dört tanedir: Birirıcisi işlediğin günahları, yaptığın 
düşmanlıkları çokça hatırlamaktır. Böyle yapsan da henüz senin için kurtuluş 
uzaktır. İkincisi Allah'ın, asla dayanamayacağın cezasını çokça hatırlamaktır. 
Üçüncüsü, nefsinirı bu cezayı taşıyamayacak kadar zayıf olduğunu hatırlamaktır. 
Dördüncüsü ise Allah'ın sana takdir etmiş olduğu şeyi ne zaman ve nasıl istediğini 
hatırlamaktır . . .  

. • .  Recô., Allah'ın � kendisine olan lütfunu bilmesinden dolayı kalbin neşe duy
ması ve O'nun rahmetinirı genişliğinden huzur bulmasıdır. Bu {ilim ve huzur}, kul 
için takdir edilmiş olmayan havatırdandır ve reca ise takdir edilmiştir. Bu da Al
lah'ın fazlı ve rahmetİrlin genişliğini hatıriarnakla olur. Hatıra gelen şeylerin di
lenmesine de istisna olarak "redi" rlenmiştir . . .  

. .  . Recô.yı gerektiren durumlar dört tanedir: Birincisi, hiçbir aracı ve girişimin 
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olmaksızın Allah'ın sana olan lütfunu hatırlaman; ikincisi, fiilen hiç hak etmediğin 
halde, Allah'ın kendi lütfundan ötürü sana vaad etmiş olduğu bol sevabı ve büyük 
ikramları hatırlamandır. Eğer bunlar senin bir fiilirıirı karşılığı olsaydı, belki de çok 
basit ve çok az bir şey olurdu (senin yaptıkların O'nun nimetleri yanında bir hiç
tir} .  

Üçüncüsü, senirı hiçbir hak ve talebiri olmadan, Allah'ın senin diniri ve dünyan 
içirı sana vermiş olduğu nimet ve ikramların çokluğunu hatırlamandır. 

Dördüncüsü ise, Allah'ın rahmetinin gazabından daha geniş olduğunu, O'nun 
mü'mirı kullarına; Rahman, Gani, Kerim ve Rauf olduğunu hatırlamandır. (Minhac, 

63) 

* "{Namazdaki) niyetin anahtarı nedir?" diye sordular, ben de "Yaklndir'' dedim. 
Yakiniri anahtarının ne olduğunu soranlara ise, "Tevekküldür" dedim. Bu sefer de 
tevekkülün anahtarının ne olduğunu sordular, buna da "Havf' cevabını verdim. 
Havfın anahtarını soranlara "Sabır'', sabrın anahtarını soranlara ise "Rıza" diye 
cevab verdim. 

Bunun üzerine, rızanın anahtarının ne olduğunu sordular, buna da "Taat" de
dim. Taatın anahtarını soranlara "itiraf', itirafın anahtarını soranlara da "Valıdani
yet ve rubübiyyeti 'itiraf' diye cevab verdim. Bütün bu bilgileri nasıl elde ettiğimi 
sordular, "İlimle" dedim. İlmi nasıl elde ettiğimi soranlara da "Taallümle {öğrene
rek)" dedim. Nasıl öğrendiğimi soranlara "Akılla" cevabını verdim. 

Bunun üzerine "Aklı nasıl elde ettirı?" diye sordular. Dedim ki: "Akıl iki çeşit
tir: Birirıcisi, Allah'ın sanatında eşsiz olmasına ait olan akıldır. Diğeri ise, kulların 
öğrenip bilgilenerek elde ettikleri akıldır. Bu ikisi bir araya gelirıce, her ikisi de sa
hibine destek olur." 

Verdiğim bu bilgileri nasıl öğrendiğimi sordular, ben de şu cevabı verdim: "Al
lah'ın tevfikiyle (yardım ve desteğiyle}. Allah bizleri ve sizleri kendi sevip rıza gös
terdiği şeylere muvaffak kılsın!" (Gunye, Il, 125) 

* Havf ve reca, kulu kötü edebden uzaklaştıran iki dizgindir. Bu iki dizginden 
mahrum olan her kalb harabdır. (Adabı, 8) 

* . . . Reca, (ahiret nimetleri gibi} vaad ettiği konularda Hakk'ı � tasdik etmek 
(yani Hakk'ın � vaadine güvenmek}tir. Havf, kalbin Allah'ın � gücüne ve intika
mına vakıf olmasıdır .. .  (Adabı, 21) 

* Havf ve reca, yakin ehlirıin iki şerefli makamıdır. Bunlar, tevbe-i nasuhun sağ
lamlığı içirıde meydana gelirler, çünkü kişinin korkusu, onu tevbeye sevkeder, 
korkusu olmasaydı tevbe etmezdi, recası olmasaydı korkmazdı. Havf ve reca, 
mü'mirıirı kalbirlde bulunması gereken iki önemli unsurdur. Tevbesinde samimi 
olan tevbekarın havf ve recası birbirine denk olur. ('Avarif, 281) 
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·� Zünnı1n Mısri şöyle der: "Allah' ı seven kişi, havf kalbini sularnaclıkça 
mehabbet kadehinden içemez." (' Avarif, 290) 

* Ebu Abdullah b. Hafif demiştir ki: "Reca; kalblerin, ümid edilen {Allah'ın} 
lütfunu görmeleri sebebiyle huzura ermeleridir." ('Av arif, 291)  

* Havfı sağına, reciiyı soluna, ilmi önüne ve tefekkürü de arkana al! Düşmanın 
{şeytan) sağından geldiğinde, askerleriyle birlikte havfı bulur ve savunma imkanı 
kalmaz. Diğer yönler de bunun gibidir. 

Bu yön sıralamasını yapmamızın sebebi, düşmanın insana buralardan saldır
masıdır. Havfa sağ tarafı tahsis ettik, çünkü bu taraf cennet, sol taraf cehennem ta
rafıdır. Düşman sağ taraftan geldiğinde, acele cennet {dünyaya ait zevkler) yönün
den gelmiş demektir. Burası şehvetler ve lezzetlerin olduğu yerdir. Bunları sana 
süslü püslü gösterir ve sevdirir. Bu esnada ona havf arız olur ve onu senden uzak
laştırır. {Sağında) havf olmasaydı, ona aldanırdın, bu aldanışla kendi mülkünde 
helakın vakl olurdu. Havfın mutlaka sağ tarafta olması gerekir, sakın onu diğer 
yönlerde kullanayım deme! Aksi halde ye' se düşer, ümidini kaybedersin! Hikmet, 
her şeyi yerli yerine koymaktır. İnsanın korkusu, askerin cebhanesi mesabesinde
dir. Düşman kendisine bulaşmadıkça veya böyle bir tehlikeden korunma gerek
medikçe cebhaneyi kullanmaz. Cebhaneyi, bu gibi durumların dışında kullandı
ğında, kendisiyle alay edilir ve maskara olur. Böylece de cahil ve ahmak olduğu or
taya çıkmış olur. 

Düşman sana sol taraftan geldiğinde, ümidini kırmaya, tam bir ümldsizliğe, 
Allah � hakkında kötü zanna ve günaha düşürmeye gelmiş demektir. Emeline 
ulaşabilirse, işte o zaman helak olursun. Bu durumda reca, senin Allah � hak
kında hüsn-i zan beslemeni sağlayacak, düşmanı def edecek ve seni ona karşı 
kontrol altına alacaktır. 

Düşman sana önünden geldiğinde, ifadelerin zahirinden seni tecslın ve teşbThe 
{Allah'a cisim ve şekille izah etmeye) yönlendirecektir. İşte burada seni ilmin ko
ruyacak ve hüsrana uğrarnam engelleyecektir. 

Düşman sana arkandan gelince, birtakım şübheler ve fasid {bozuk) hayaller 
getirip seni ayartınaya çalışacaktır. İşte o zaman senin imdadına tefekkür yetişecek 
ve o düşmanı kovacak 

Bütün bunlar olmasaydı ve düşünüp araştırmasaydın, hataya düşüp helak ola
caktın, {Allah' m sana emanet olarak verdiği her şey demek olan) mülkün de helak 
olacaktı. Senin kendi hakimiyetinde olan şehrinde, sana saidıracak olan düşmanla 
{şeytanla) bu dört yönün dışında mücadele edebilmeye imkan yoktur. (Tedbfriit, 
194) 

* Havf, bidayette olanları {yeni youlna yeni girenleri), hoşlanılmayan şeylerden 
sakındıran şeydir . . .  
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Redi, {dünyanın hemen elde edilebilen zevklerini değil) ahiret nimetlerini iste
mektir. (Istııalı, 537) 

"' İnsanın pek çok hali vardır. Fakat kabz ve bast denen iki hal vardır ki, bunların 
tümünü kapsar. İster havf ve redi, ister vahşet ve ünsiyet, ister lıeıjbet ve teennüs, 
hangisini dersen de. ister arif, ister temkin ya da telvin sahibi {belli bir halde kalan 
ya da halden hale geçen) bir mürid, (yani hulasa) her kim olursa olsun, bir kulun 
herhangi bir etken veya sebeb olmadan devamlı olarak bu hallerle hallenmesi 
mümkün değildir. (Ruh, 39) 

* Havf Allah isminin tezahür ettiği ilahi olanların makamıdır. Çünkü havf, hü
kümle çatışır. Şübhesiz o perdeden de korkar, perdenin kalkmasından da. Perde
den korkması, ona perde olması sebebiyle kendisinde cehlin (bilmediği şeylerin) 
bulunmasından dolayıdır. Perdenin kalkmasından korkması ise, perdenin kalkma
sıyla aynının (zatının) yok olması (tehlikesi) sebebiyledir. Böylece Mutlak Ce
mal' den faydalanma ve O'ndan haz duyma durumu ortadan kalkar. (Fütu/ıat, Il, 
180) 

* Reca, kendisinde reca olmayan kişiyi sever. Reca, sahibinin kazanılmış bir 
edebe ve içerisinde asla şübhe olmayan sabit bilgiye muhtaç olduğu bir havf ma
kamıdır. O, yolun ortasında değil, kenarında bir makamdır. Altında, sahibinin en 
ufak bir sürçmede düşeceği çukurlar vardır. O, cennette alemin bekası olan ebedi 
hayat yolundadır. Kuvvetinin ortaya çıkması gereken hal ise, can çekişme anındaki 
halidir (Asıl güç son nefeste imanı koruyabilmesidir) .  Bundan daha öncesi için, 
eğer hakiki mü' min ise onun için reca hükmü ile havf hükmü birbirine eşittir. (Fü
tU!ıat, II, 182) 

* Yak'in makamları dokuzdur: Onlar; tevbe, zühd, sabr, şükr, havf rıza, reca, 
tevekkül ve mehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedbir ya da terci
hin ortadan kalkmasıyla (düşünülmesi) doğru olmaz. (Tenv'ir, 8) 

"' Havftan doğan ızdırablar kalbiere yöneldiği zaman, bu korku kalbierde tedbir 
ve recanın varlığından doğan huzuru engeller. Rad de böyledir, kalbi Allah ile hu
zurla dolduğunda, vakti de Allah ile irtibatla meşgul ise, Allah'la tedbire ne zaman 
vakit bulabilir ki! (Tenvir, 9) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcfı.d olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan şeydir. Birincisine "vecd", "zevk" ya da "idrak" denir. 
Ikincisine "zikir'' denir. Gelecekte olacak olan bir şey aklına geldiğinde ve bu du
rum kalbine hakim olduğunda, buna da "intizar" ve "tavakkü" (beklenti ve umma) 
denir. Beklenen şey istenen bir şeyse "reca", istenmeyen bir şeyse "havf' denir . . .  

. . .  Reca; arzu edilen bir şeyi beklemekten huzur duymaktır. Fakat arzu edilen 
bu beklentinin bir sebebi olmalıdır. Eğer beklenen sevimli şeyin sebeblerinin var
lığı veya yokluğu bilinmiyorsa, bu beklerneye temenn'i demek daha doğrudur. 
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Çünkü bu sebebsiz bir beklemedir. Havf ve redi, sadece hakkında tereddüt edilen 
şeye denir. Kesin olan şey için bu tabtr kullanılmaz. MeseHi "Güneşin doğmasını 
umarım, batmasından korkarım" denmez. Çünkü, güneşin doğması da batması da ke
sindir. Fakat, "Yağmur yağmasını ümid ederim, dinmesinden korkarım" denebilir . . .  

. . .  Redi, salikierin makamları ve Hl.liblerin halleri cümlesindendir. Bundan do
layı, sabitleşmiş ve yerleşmiş olan vasfa "makam" denir. Geçici ve yerleşik olmazsa 
buna da "hfil" denir. Sarılık da altında olduğu gibi sabit, utanma ve hastalıkta ol
duğu gibi geçici olmak üzere iki kısımdır. Kalbin husfısiyetleri de bunun gibi kı
sımlara ayrılır. Sabit olmayanına "Jıiil" denir, çünkü hemen kayboluverir. Bu kalbin 
her sıfatı için geçerli olan bir haldir. Şu anda biz, rednın gerçeğini aniatmayı he
defledik. Recii; hal, ilim ve arnelden meydana gelir. İlim hali olgunlaştıran 
sebebdir, hal arneli gerektirir, recii ise bu üçünün birden adıdır. (Kudiime, 316) 

* Rect1; kalbin, kendisine göre sevdiği bir şey hakkındaki tereddüdünden sonra, 
onu beklemekten huzfu duymasıdır. Reca, temenni ve intizar (bekleme) arasındaki 
fark şudur: Arzu edilen beklentinin sebebleri hasıl olmuşsa buna "recô." denir. 
Arzu edilen beklentilerin sebebleri düzenli olarak yerine getirilmemiş ya da eksik 
veya çelişkili olarak yerine getirilmişse buna "aldanış" denir. Sebebler bilinmezse 
" temennl" adını alır. 

Reciinın tarifi ise şöyledir: Kalbin, dahili sebebleri tercih ederek arzu edilen 
şeyi beklemekten huzur duymasıdır. Çiftçilikte, bütün gerekierin yerine getirilme
sinden sonra ürün beklemek gibi. Temennt örneği şu şiirde var: 

Belki Allah bir merdiven çıkarır karşıma 

sunar bana onu 

çıkarır beni o merdivenin üstüne 

Gurur ise Hz. Peygamberin $ şu sözüyle ifade edilir: "Ahmak, nefsinin hevô.sı 
peşine takılan ve Allah hakkında kuruntular besleı;en kimsedir." [İbn Hacer, IX, 342; 
"Ahmak" yerine "Aciz" kelimesinin kullanımıyla Tirmizi, Kıyame, 25; İbn Mace, 
Zühd, 31]  (Ravza, 262) 

* Havfkabz eder, recô. da bast eder. Havf aşırı olursa, sevgiliye karşı vahşet {yal
nızlık duygusu) oluşturur, reca aşırı olursa, kendini beğenme ve naz meydana ge
lir. Şu sözleri söyleyen ne güzel söylemiş: 

Kanıının hakkı için korkuyorum senden 

kalbirndeki sevgin için sana ümid hesliyorum 

Birisi de recii hakkında şu şiiri söylemiş: 

Sineğimin durağı reca yanıdır 

bana aittir onu gözlernek 
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çünkü Rabb'im sensin benim 

Sen 

benim dediğimi iyi bilen 

havkale 

içimde gizlediğimden haberdar olan 

eğer günah ağır gelir de kalbime 

kalmazsa sığınacak kapısı 

çalar 

günahı bağışlayacak olan 

o son kapıyı 

(Ravza, 653) 

* Haller, hal sahibierine ancak bu semadan verilir. Bunlar kabz, heybet ve havf 
gibi celaliyyet de olsa; bast, üns ve redi gibi cemaliyyet de olsa hakikatte birdir. 
(Esfar, 164) 

* Havf, Allah ile beraber Allah'tan başkasından korkmamaktır ... Reca, kalbin 
korktuğu şeyle alakah olarak sükunete ermesidir. (Cami', 54) 

·� Havf üç kısımdır: Avaının korkusu Allah'ın cezasından, havassın korkusu Al
lah'tan ayrı kalmaktan, ehassu'l-havassın {seçkinlerin} korkusu ise Allah'tan 
{O'nun kendisinden} korkmaktır. (Ciimi', 61) 

* Reca üç kısımdır: Birincisi avaının recası, avam affını umar, hesaba çekilmek
ten korkar. İkincisi havassın recasıdır; havass Allah'ın fazlını umar, adaletinden 
korkar. Üçüncüsü de ehassu'l-havassın recasıdır; bunlar, Allah'ın fazlını umar ve 
Allah tarafından terk edilmekten kor kar. (Cami', 61) 

* Havftn sebebi, hoşlanılmayan bir şeyle karşılaşmak veya sevilen bir şeyi elden 
kaçırmaktır. Havf, nefsin gelecekteki halinde bulanmaya yol açacak bir şeyle meş
gul olmasından ve kalbin Rabb'in eelalinden dolayı hareket etinesinden önce gelir. 
Cüneyd'e havfın ne olduğu sorulunca şöyle cevab vermiştir: "Nefs/erin işlediklerine 
karşılık cezaya hazır olmaktır. Allah'tan korknıak, vacibdir." (Cami', 190) 

* Reca, lügatte, emel {ümid} anlamına gelir, aynı zamanda korku anlamına da 
gelir. Hakikat ehline göre ise, kalbin, arzu ettiği bir şeyin gelecekte olmasını iste
mektir. Recanın, "Kerim olan Allah'ın cömertliğine güvenmek", "kalbin Rabb'in liiifıma 
yaklaşması", "kalbin ahiret güzelliğiyle sevinmesi", "kalbin emel/e hayat bulması", "Al
lah'ın rahmetinin genişliğini düşünmek" gibi anlamları olduğu da söylenmiştir. 

Bil ki havf olmadan reca, reca olmadan havf gerçekleşmez, bu ikisi birbirinin 
olmazsa olmazlarıdır. Çünkü, hakikat makamında, havfsız reca emn {eminyet 
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duygusu, aşırı ve tehlikeli güven), red\sız havf ise, Allah'ın rahmetinden ümid ke
serek ye' se düşmektir. (Cami', 191)  

* Bil ki, yakin ehline ait hallerin furıllarının ulaştığı yakin makamlarının asılları 
yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, reca, havf zühd, tevekkül, mehabbet ve rıza. 
(Cami', 218) 

* Bazıları şöyle demiştir: "Havf, istenmeyen bir şeyle karşılaşmaktan veya se
vilen bir şeyin elden çıkmasından korkmaktır." 

Ebıl Ali Dekkak şöyle demiştir: "Korkunun, havf, haşyet ve heybet gibi 
mertebeleri vardır. Havf, imanın şartıdır. Haşyet ilmin şartıdır. Allah şöyle buyu
rur: Allah' dan ancak alimler kor kar. [Fatır, 35/28] Heybet ise m arifetin şartıdır." 

Bazıları şöyle demiştir: "Haif, Allah'tan başkasından korkmayandır." 

Ebıl Hüseyin Nılri şöyle demiştir: "Haif (korkan), Rabb'inden Rabb'ine kaçan
dır." 

Cüneyd şöyle der: "Nefslerin işlediklerine karşılık cezaya hazır olmaktır." 
(Nebharu, ı, 317) 

* Redi güzelce itaattır. Recanın; "Celali cemal gözüyle görmek", "kalbin 
Rabb'in lütfuna yaklaşması", "kalbin ahiret güzelliğiyle sevinmesi" şeklinde tarif
leri yapılmıştır. 

Ebıl Abdullah b. Hafıfrtı şöyle demiştir: "Reca; kalbin, uroulanın keremini gör
mekle huzur duymasıdır." 

Ebıl Ali Rılzbari'" ise recayı şu şekilde anlatmıştır: "Ha vf ve red kuşun iki ka
nadı gibidir. Bunlar birbirine eşit olursa kuş düzgün uçar ve uçuş güzel olur, bun
lardan biri eksik olursa, kuş yere düşer. Her ikisi eksik olursa kuş ölür." (Nebhani, 
I, 322) 

havkale ( 4li _r ) * Havkale, ltisiimın (tutunup yapışmanıni bir rüknüdür. Onun 

birinci derecede faydası fiilierin birliği, ikinci derecede faydası füllerle alakasına 
göre sıfatıarın birliği, üçüncü faydası ise Allah'tan başka her şeyin yok olmasıdır. 
Bu şekilde varılmayan, ulaşılmayan bir istiğna ortaya çıkar. (Ravza, 305) 

(Ayrıca b k. i'tisam) 

haya' ( "� ) {' alarnet-i haya minallah} 

* Allah'tan hayli etmenin alameti, Allah'a ait olduğunu unutmamak, tüm işle
rinde sana yakınlığı ve işlerinden haberdar olduğu ölçüde O'nu murakabe etmen
dir (gözetmendir). (Adiibı, 145) 

* Haya, eritmeyi gerektirir. "Haya, Allah muttali olduğıı için kalbin erimesidir" 
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denilmiştir. "Haya, Rabb'in azameti karşısında kalbin sıkılması halidir" denilmiş
tir. 

Adam oturup halka vaaz etmeye başladı mı iki melek gelir ve ona şöyle sesle
nir: "Kardeşine yaptığın vaazı önce kendine yap, aksi takdirde efendinden haya et, 
çünkü o seni görmektedir." 

Cüneyd'e hayanın ne olduğu sorulunca şu cevabı vermişti: "Allah'ın nimetle
rini görmek . . .  kendi kusurlarını görmek . . .  İşte bu iki görüş arasından bir hal doğar 
ve ona haya denir." 

Vasıti der ki: "Ahdi bozan ve haddi aşan kimse hayanın kalbi yakınasından ha
sıl olan zevki tadamaz." Yine "Haya edenden sel gibi ter boşanır, bu onda bulunan 
fazlletin eseridir, nefsinde bir şey bulunduğu sürece kişi hayadan yüz çevirir" de
miştir. 

Ebu Ali Dekkak'ın "Haya Allah'ın huzurunda iddia sahibi olmayı 
terketmektir" dediğini işittim. (Kuşeyri, 108) 

* Zünnôn Mısri'" şöyle der: "Tevbe iki türlüdür: Inabe tevbesi ve isticabe 
tevbesi. Kulun Allah'ın cezasından korktuğu için yaptığı tevbe inabe tevbesi; Al
lah'ın kereminden haya ederek yaptığı tevbe ise isticabe tevbesidir."  

Havf tevbesi, celalin keşfinden meydana gelir. Haya tevbesi, cemalin görülme
sinden ortaya çıkar. Şu halde, biri korkusunun ateşi yüzünden celalde yanmakta; 
diğeri ise hayasının nurundan cemalde parlamaktadır. Biri bu sebeble onun sekri; 
diğeri ise dehşeti içinde bulunmaktadır. Haya ehli olan sekr; havf ehli olan sahv 
sahibidir. (Hücviri, 356-357) 

* Haya, utanmazlık ile kadın gibi {utangaç} olmak arasmda orta bir yerdedir. 
"Haya, bir kusurdan dolayı hiisıl olan korku esnasında nefse arız olmayan şeydir" denil
miştir. 

"Haya, daha faziletlinin yanında vaki olan kusurdan dolayı insanın korkınası
dır" denilmiştir. 

"Haya, kötülük işlerken yüzün kızarmasıdır" denilmiştir. Bu şekilde nefs, Hakk'm 
kendisine yönelteceği kınamadan korunmuş olur. Hulasa, haya kötüden ve kişinin 
kötü zannettiği şeyden el çekme manasında kullanılır. (Minhac, 75) 

* {Hallerden} /ıaya, kalbi bast halinden smırlamaktır. Bu sınırlama, kurbun bu 
halleri gerektirmesi sebebiyledir. Bazı sufıler kurbet hillinde {Allah'm �� büyüklü
ğüne ve heybetine bakar ve bu sebeble kendilerine havf ve haya hakim olur. Bazı
ları da Allah'ın lütfuna ve ezeli ihsanına bakar; dolayısıyla onların kalbine de 
mehabbet ve reca hakim olur . . .  (Adabı, 21) 

* Hayanın umumi ve hususi sıfatı vardır. Umfuni sıfatı, Hz. Peygamber'in .$ 
buyurduğu gibidir: "Allah'tan hakkıyla haya ediniz!" "Biz haya ediyoruz, ya Resullah!" 
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denince, şöyle cevab vermiştir: "Böyle değil! Kim Allah'tan hakkıyla haya ederse, kafa
sına ve kafasından geçeniere {içinden geçen duygu ve düşüncelere}, karnma ve karnma dol
durduklarına dikkat etsin! Ölümü ve {ahirete ait} belayı Jıatırlasın. Ahireti isteyen dünya
nın zinetini terk eder. Böyle yapan, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur." [Tirmizi, 
Kıyame, 24; Müsned, I, 387] 

Hayanın husı1si manası ise haller cümlesindendir. Bu Hz. Osman' dan .:t.;, 
nakledilen sözdeki haya gibidir: "Evde karanlıkta guslederken bile, Allah'tan Jıaya etti
ğimden dolayı iki büklüm olurum. "  . . .  

. . .  Haklmlerden biri demiştir ki: "Haya hakkında konşurken Allah'tan haya 
etmeyen kişi sahtekardır." 

ZünnCın şöyle der: "Ha ya, geçmişte Allah' a karşı işlediğin günahların verdiği 
sıkıntının te'siri ile kalbde heybetin bulunmasıdır." 

İbn Ata şöyle der: "En büylık ilim heybet ve hayadır. Kişiden heybet ve haya 
giderse onda hayır kalmaz." (' A varif, 302) 

* "Haya lmandandır. lman sabrın ve şükrün yarısıdır. Allah, Sabilr ve Şekiir'dur." 
[Buhari, lman, 16; Müslim, lman, 12] Bu isimden dolayı mü'min Allah'ın kullarına 
teşekkür eder ve cahil kullarından gelen eziyetlere karşı sabreder. (Fütiihdt, IV, 263) 

* Haya, sevginin dayanağına hürmet etmektir. Hayanın ilk inceliği Hakk'ın na
zarı sayesinde kulun ilminden doğar. İkinci inceliği kurbiyyet ilmine nazardan do
ğar. Üçüncüsü ise mertebenin müşahedesinden doğar. Bunda hiçbir sınır yoktur. 
(Ravza, 483) 

* Haya, mehabbet {sevgi} dayanağına hürmetten doğan bir te'sirdir. Haya, se
venlerin hususiyetlerindendir. Onu boyun eğmek, başını önüne eğmek takib eder. 
Zünnfrn şöyle der: "Biz Allah'tan haya etnıeı;i bir kenara bıraksaydık, mehabbeti 
zikretmezdik. Dünya sevgisinden sarhoş olurduk." (Ravza, 652) 

* Haya, zahirde ve batında kınanma konusu olmayacak şeyi yapmaktır. (Cami', 
54) 

* H aya üç kısım dır: A varnın hayası kusurdan kaynaklanır. Havassın hayası is
raftan kaynaklanır. Ahassın hayası ise celalden kaynaklanır. (Cami', 61) 

* Bir sı1fi "Ha ya, geçmişte Allah' a karşı işlediğin günahların verdiği sıkıntının 
te'siri ile kalbde heybetin bulunmasıdır" demiştir. (Nebhani, I, 236) 

* Haya ve üns, kalbi dolaşırlar. Orada zühd ve veradan azıcık bir şey bulur
larsa, kalırlar, aksi halde oradan göç ederler. 

Sühreverdi şöyle der: "Haya Allah'ın Celal tecellilerinin azameti karşısında ru
hun testirniyeti ve başını öne eğmesidir. Üns, rUhun, Hakk'ın Cemal' inin kemali ile 
lezzet bulmasıdır. İkisi bir arada oldu mu, işte bu arzuların sonu ve ihsanların da 
nihayetidir." 
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Kuşeyri şöyle der: "'Haya, Allah muttali olduğu için kalbin erimesi olayıdır.' 
Derim ki: 'Haya, geçmişte Allah'a karşı işlediğin günahların verdiği sıkıntının 
te'siri ile kalbde heybetin bulunmasıdır."' Bu Zünnfın'un sözüdür. Yine ondan şu 
söz nakledilir: "Sevgi !hubb} konuşturur; haya susturur; korku !havf} hüzünlendi
rir." 

Ebu Süleyman Darani şöyle der: "Kullar, havf, reca, tazim ve haya gibi dört un
surla amel ederler. Bu, dereeelerin en yücesi, Allah'ın onu her yerde gördüğünü, 
isyankarların kendi günahlarından utanmalarından daha çok Allah'ın kendilerine 
yaptığı iyiliklerinden utandığını bildiği için haya ile amel etmektir." 

Ebu Bekr Varrak şöyle der: "Bazen Allah rızası için iki rekat namaz kılar, bunu 
selamla tamamlar ve ondan sonra kendimi, haya yönünden hırsızlıktan dönen biri 
gibi suçlu hissederim." 

!Sufilerden} birine şöyle denildi: "Bana öğüt ver!" O da cevab olarak "Sana 
öğüt olarak Allah'ın seni görmesi yeter!" dedi. Muhatab ona "Bana ne emreder
sin?" dedi. O da "O'nun tüm hallerinde sana muttali olduğunu unutmamanı" 
dedi. 

!Sufilerden} biri şöyle demiştir: "Allah'ın onlara nazarı esnasında haya edenle
rin kalbierine hakim olan, celal ve tazimdir." 

Hayanın bir çok çeşidi vardır. Biri, Hz. A.dem örneğinde görüldüğü gibi günah 
işleme hayasıdır. Hz. Adem'e "Benden firar mı ediyorsun ?" denildiğinde "Hayır, ak
sine işiediğim günahtan dolayı senden haya ediyorum" demiştir. 

Diğeri meleklerde görüldüğü gibi kusur hayasıdır. Melekler "Seni tesbih ve ten
zıh ederiz, sana hakkıyla ibadet edemedik" derler. 

Bir diğeri de, İsrafil'de görüldüğü gibi tazim ve iclal hayasıdır. İsrafil, Allah'tan 
haya ettiği için kanatlarını kapamıştır. 

Bir başkası, Hz. Peygamber'de olduğu gibi kerem hayasıdır. Hz. Peygamber 
ümmetinden haya ettiği için "Evden çıkınız" diyememiştir. (Nebhani, I, 382) 

hayal ( Jle,;. ) * Hayal, vücudun aslı, Mabud'un kemali derecedeki zuhurunun 

kendisinde hasıl olduğu zattır !özdür} .  Görmüyor musun O'na olan itikadını? 
Ha kk' ın kendisine has isimleri ve sıfatıarına dair itikadlar hangi mahalde nasıl dır? 

Bu itikadın mahalli, hayalden başka hiçbir yerde değildir. İşte anlatılan mana
nın gereği olarak Mabud'un kemal derecedeki zuhurunun kendisinde hasıl olduğu 
zat olduğunu söyledik. 

Yukarıda söylenenleri anlarsan, sana şu mana zahir olur: Hayal bütün alemin 
aslıdır. Çünkü Allah bütün eşyanın aslıdır. Bu manada onun en kamil zuhfıru ise 
anlatılan aslın kendi mahallinde olabilir. Bu mahal de hayaldir. 
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O zaman ortaya şu çıkar: Hayal, baştan sona bütün alemierin aslıdır. Görmü
yor musun, Resfılullah Efendimiz, bu his alemini uyku saydı. Uyku ise hayal sayı
lır. Resfılullah şöyle buyurdu: "İnsanlar ııykııdadzr. Öldükten sonra ııyanırlar." Bu, şu 
demektir: Onlara dünyada, bulundukları hal üzere iken hakikatler zahir olur. o 
zaman uykuda olduklarını anlarlar. Bunun manası, ölümle tam bir uyanıklığın ha
sıl olması demek değildir. Çünkü Allah tarafından berzah, mahşer, cehennem ve 
cennet ehline gaflet perdesi çekilm iştir. 

Cennet ehlinin Allah'ı müşahede etmek için çıkacakları yakınlıkta Hakk tecelli 
etmedikçe bu gaflet perdesi açılmaz. işte bu gaflet bir tür uykudur. o halde alemie
rin aslı da hayaldir. (İnsiin, II, 25) 

hayal-i muttasıl-hayal-i mukayyed ( �Q.o J� - J...ai.o Jl� ) * Bu hayal-i 

mııkayyed ve hayiil-i mııttaszl {denen} mertebe, ilim gibi mukayyed latlf olanı keslf 
{yoğunlaştırıp algılanabilir} hale getirir. Şübhesiz o, burada süt şeklinde zuhfır 
eder. Bu mertebe mahsfısat {duyulari gibi mukayyed kesif {sınırlı derecede yoğun} 
olanı latlf hale getirir. Şübhesiz o burada hayal şeklinde zuhfır eder. Bu mertebenin 
menşei, dimağın ilk boşluğundaki kuvvettir. 

Bil ki, sen bu mertebede mahsfısat ve gayr-ı mahsusat kabilinden zuhfır eden 
tüm suretleri {duyularla algılanabilen ve algılanamayan bütün görüntüleri} aldı
ğında ve dördün üçten ayrılması gibi zatıyla tarif edilenler hariç tüm farklı suret
leri düşündüğünde, sana müstakil bir alem tezahür eder. Bu alem, beyindeki kuv
vet ve hayall suretlerden kat'! nazarla birlikte aslında bütün mücerred ve müşah
has {soyut ve somut} varlıklar arasındaki berzahtır. Bazı sfıfiler bu ikinci mertebeyi 
"hayiil-i mutlak ve mıınfaszl" olarak adlandırmıştır. (Esfiir, 131) 

hayal-i mutlak ( Jlk..o J� ) * Haytil-i mutlakla kasd edilen anıadır. Bu mertebe, 

mutlak latif olan {hissedilebilir olmayan} Vacib-i Sübhanehfı'yu kes!f {hisse
dilebilir} hale getirir. Çünkü o, orada mümkün suretiride zuhfır eder. Mutlak kesif 
olanı da, yani madfım ve mümkün olanı da latif kılar. Çünkü o, burada Vikib sıl
retinde zuhfır etmez. O vücfıddan {varlıktan} başka bir şey değildir. Hayal-i mut
lak, mutlak latif ile mutlak kesif arasındaki berzahtır. Ama olan munfasıl {ayrılmış} 
hayalin aslı Rahman'ın nefesidir. Çünkü nefes keslfleştiğinde ama zuhfır eder. Işte 
bu, nefesin bizzat kendisidir. .. Bu saf vücfıddan { varlıktani ibarettir. (Esfiir, 130) 

{Ayrıca bk. 'ama} 

hayat-mevt ( .:.ı  Y' - öY,. )  {'ayn-ı hayat; hayy} 

* Hayatı olmayan ölüm, benim yaratılış cirısimden bir IIII'Vttir {ölümdür}. Bunda 
bir yarar da zarar da göremiyorum. Benim nefsimden, hevfundan, irademden, te
menniınden ölümüm dünyada ve ahirettedir. Bunların hiçbirirıde hiçbir şey his-
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setrniyorum. Ölümü olmayan hayat ise benim bana ait varlığım olmaksızın 
Rabb'imin fiiliyle hayat bulrnarndır. Burada ölüm, varlığıının Rabb'iyle birlikte 
olmasıdır. İşte bu irade büluğurna erdiğirnden beri en nefs iradedir. (FütUh, 138-
139) 

•• Açlık ehlullahm süsüdür. Bununla, açlığın adet haline gelişini kasd ediyorum. 
Bu beyaz ölümdür. Ehlullah seyr ü sülılklarmın esaslarına dört ölüm esasını koy
rnuşlardır. Bunlardan birincisi yeşil ölümdür. Bu, gösterişli değil, yarnalı elbise 
giyrnektir. Hz. Ömer b. Hattab'ın - giydiği elbisede on üç tane yama vardı. 
Bunlardan biri deridendi. Oysa o, rnü'rninlerin erniriydi .  Siyah ölüm eziyetlere 
katlanrnaktır. Kızıl ölüm ise nefse arzu ettiği şeylerde muhalefet etmektir. Bu, 
rnelarnetiyye ehlinin hususiyetidir. Tasavvuf yolunda salihler için uygun görülen 
{ve beyaz ölüm olarak adlandırılan} açlık, {şahsi} tabiatm fazlalıklarını azaltına ve 
dünyayı hareket etmeye ihtiyaç duymadan isterneyi seçrnektir. Taleb yükselirse, 
Sarnediyyet sıfatını {hiçbir şeye muhtaç olmamayıl ister. Omın sınırı bize göre bir 
günlük oruçtur . . .  (Fütuhdt, II, 184) 

* Merg-i bi-rnerg oldu uşşaka helal 

Terk-i serdir abd-i rnüştaka nev al 

Zahiren rnevt oldu batında hayat 

Sureta rnahv oldu batında sebat 

Rahrn-ı rnaderden sefer eyler cenin 

Menzil-i nevdir ana sahn-ı zernin 

Bende vardır su y-ı rnevte çün heva 

Oldu "La tulkuu bi eydiküm" bana 

Nehy elbet oldu şirine nazar 

Telh içün yok hacet-i nehy ü hazer 

Dane kim telh ola anda rnagz u post 

Anda telhi nehy olur bi-nehy-i dost 

Danesi rnevtin ki lezzetdir bana 

Bil hem ihya-yı beşiiretdir bana 

(Mesnevzı, I, 152) 

* Katıimi levrn ile eylen ey sekat 

Oldu katlimde benim zira hayat 

Ey cü van rnevt iledir 'uşşak-ı hay 
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Firkat ü hicran-ı mesken ta be key 

Olmasaydı firkatim bundan sükı1n 

Pes nedir "İrma ileyhi raciı1n" 

Ric'at oldur 'avdet-i şehr ideyiz 

Vasl ile terk-i gamm-ı dehr ideyiz 

(Mesnevlı, I, 153) 
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* Ölüm gibi görünen, ama haklkatte ölümsüzlük olan hal, bize helal olmuştur. 
Bu dünyada maddi rızkın kesilmesi veya azalması da, bize öteki dünyanın rızkı 
olmuştur. 

Bizi korkutan can vermenin görünüşü, dış yüzü, ölümdür. İç yüzü ise diriliktir, 
yaşayıştır. Görünüşte bir tükenmedir. Haklkatte ebedi hayattır. (Mesnevh, I, 236) 

·� Ana rahmindeki çocuğun doğması, bulunduğu dünyadan yeni bir dünyaya 
göç etmesidir. Fakat, dünyaya gelişi, onun için yeniden açılıp saçılmaktır. 

Madem ki benim ölüme büyük şevkim ve aşkım vardır; "Nefslerinizi elinizle 
tehlikeı;e atnıayınız" [Bakara, 2/195] buyruğu nerede? 

Çünkü "Yeme", "Yapma" emri tatlı meyve için verilir. Acı meyve için "Yeme", 
"Etme" derneğe hacet var mı? 

Bir meyvenin içi de, dışı da acı olursa, onun acılığı, kötü görünüşü "Yeme", 
"Yapma" emrini verir. 

Ölüm meyvesi benim için tatlıdır. "Onlar hayattadırlar" [Bakara, 2/154; Al-i im
ran, 3/169/170] ayeti, benim gibi şehid olmak arzusunda olanlar için gelmiştir. 

Ey güvendiğim dostlarım! Beni kınayarak, ayıplayarak öldürün. Çünkü öldü
rülmem, beni ebedi hayata kavuşturacaktır. 

Ey yiğit! Gerçekten benim hayatım ölümümdedir. Yerimden, yurdumdan ne 
vakte kadar ayrı kalacağım? (Not: Hz. Mevlana bir ruhaisinde aynı görüşleri ifade 
buyuruyor: "Senin başını kesen, seni öldüren, aslında sana iyilik eden, seni gamdan, 
ızdırabdan kurtaran bir ikişidir. Başına tae koyan kişi ise, seni aldatan, senin iyi huy/arını, 
tevazuunu alan, insanlığını çalıp çırpandır. Sana yük veren, meta veren, dünyalık veren 
senin yükün olmaktadır. Senin gerçek dostun, seni senden alan kişidir." Mevlana Rııbiii
leri, haz. Şefik Can, nu. 338. Şefik Can) 

Bu dünyada duruşum benim için bir ayrılık olmasaydı; "Öldüğümüz zaman hiç 
şübhe yok ki, biz yine dönüp Allah'a varanlarız" [Bakara, 2/154-156] diye buyrulmazdı. 

Dönen kişi, ayrıldığı şehre tekrar gelen kişidir. Zamanın ayırışından kurtulup 
birliğe ulaşandır. (Mesnevl2, I, 237) 



358 hayat-mevt 

·� . .. Bazıları Hayy ismini, ilim sıfatından öne geçtiğinden dolayı imam {baş} isim 
olarak kabUl etmişlerdir. Çünkü hayat ilmin şartıdır, hayat olmadan ilim olmaz. 
Dolayısıyla şartın meşruttan önce gelmesi gerekir. Bana göre Alim ismi buna daha 
uygundur. Çünkü imamlık bir tabi olanın varlığını gerektiren nisbi bir durumdur. 

Aynı zamanda imam, kendisine tabi olandan daha şereflidir. İlınin ise kendi
siyle bilinen şeyden sonra gelmesi gerekir. Oysa hayat için Ha yy' dan başkası ge
rekmez. O da Zat'ın kendisidir. Ilmin ondan daha şerefli {öncelikli} olması ise ga
yet açıktır. Bundan dolayı ilmin -Hayy'ın dışında - kendisiyle Zat'ın tayin edildiği 
ilk şey olduğunu söyleyenler de olmuştur. Çünkü ilmin, vacib ve vücub gibi 
nisbeti gerektirmemesi, tabiat itibariyle öne geçmesini gerektirmez. Mutedil bir 
m izacın, beden hayatiyetinin ön şartı olduğunu görmüyor musun? Beden için ha
yatın şeref bakımından mizacdan önce geldiğinde ise asla şübhe yoktur. (Kaşani, 
33; cami', 77) 

* Mevt {ölüm), onların {sufilerin} ıstilahında nefsin arzularının sökülüp 
atılmasıdır. Çünkü nefsin hayatı heva iledir. Nefs, heva ile alçak ve tabii isteklerle 
şehvetlere meyleder. Nefs, süfli yöne yöneldiğinde nefs-i natıka olan kalbi, kendi 
merkezine çeker. Böylece kalb cehli dolayısıyla marifet hayatı gerçeğinden mah
rum kalır ve ölür. 

Nefs, tüm arzularından sökülüp ölünce, kalb tabii olarak ve asli sevgi ile ken
dini bilene yönelir -alim-i kuds, nur ve asla hayatı kabul etmeyen hayat-ı zatiyye. 
Eflatun şu sözüyle bu ölüme işaret etmiştir: "İradeyle öl ki, tabiatla yaşabilesin!" 

İmam Cafer Sadık şöyle demiştir: "Ölüm tevbedir." Yüce Allah şöyle buyur
muştur: "Tevbe ediniz ve nefs/erinizi öldürünüz." [Bakara, 2/54]. Kim tevbe ederse 
nefsi ölür. Bu sebeble ölümü tasnif ettiklerinde nefsin mevt-i ahmere muhalefetini 
bilhassa tahsis ettiler. Hz. Peygamber i$ kafirlerle cihaddan döndüğünde "Kiiçiik 
cihaddan büyük cihada döndük" buyurmuştur. Başka bir hadiste "Mücahid nefsi ile 
cihad edendir. Kim hevasını terk ederse o, sapıklıktan ayrılıp hidayete, cehaletten uzaklaşıp 
mô.rifete vamıak suretiyle dirilir." [Tirmizi, Sünen, Fezailü'l-cihad, 7, 123] buyurmuş
tur. 

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Ölü iken kendisini dirilttiğimiz kişi . .. " [En'am, 
6/122] yani cehalet ile ölü idi, ilirole onu dirilttik Yine bu ölümü, bütün ölümlüleri 
kapsayan "mevt-i cami" olarak isimlendirmişlerdir. (Kaşani, 91; Cami', 100) 

* Ayn-ı hayat, Allah'ın Hayy isminin batınıdır. Bu ismi kendisinde tahakkuk 
ettiren kimse, onu içerek ebediyyen ölmez. Artık o Hakk'ın hayatıyla diridir. 
Alemdeki her şey de o insanın hayatı sayesinde yaşadığı için diridir. Çünkü onun 
hayatı Hakk'ın hayatıdır. (Kaşani, 134; Cami', 91) 

·� Hayatm ilk inceliği cehalet {denen} ölümünden sonra alimin hayat bulması
dır. İkinci inceliği farkın ölümünden sonra cem'in hayat bulmasıdır. Üçüncüsü ise 
vücudun hayatıdır ki, bu da Hakk'ın hayatıdır. (Ravza, 494) 
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* Bir şeyin kendi nefsi için varlığı, onun tam bir lıayatıdır. Bir şeyin kendisinden 
başkası için varlığı onun için izafet yoluyla mümkün olan bir hayattır. Dolayısıyla 
Hakk kendi nefsi içirı mevcüddur. Öyleyse asıl hayat sahibi O'dur. O'nun hayatı 
tam bir hayattır. Onun içirı ölüm yoktur. 

Halkın durumuna gelince, onlar Allah içirı mevcüd olan varlıklardır. Hayatları 
ise ancak izafet yoluyla mümkün olan hayattır. Hayatın tam sahibi de değillerdir. 
Onların fenaya ve ölüme maruz kalmaları buna dayanır. Sonra Allah'ın halktaki 
hayatı tamdır, birdir. Halk kendi durumlarına göre o hayatta değişik şekil alırlar. 

Bu hayatın kendilerinde bulunduğu varlıklara bakalım: Hayatın zuhür ettiği 
bazı kimselerde hayat tam olarak zuhür eder. Işte bu hayat zuhürunu tam olarak 
alan irısan-ı kamildir. Çünkü o kendi nefsi için mevcüddur, ama hakiki bir 
vücüdla. Bunda ne izafet vardır ne de mecaz. Onun Hakk'a yakınlığı, sayılan halle
rirı hiçbiriyle ilgili değildir. Başkasına göre o, tam bir hayat sahibidir. Bu çeşit ha
yat sahibi sınıfına bir başka taife de dahildir. Bunlar Yüce Allah'ın Müheymirı ismi 
ile adlandırılan illiyyün melekleridir. Ayrıca bu sınıfa katılan Kalem-i Ala ve Levh 
vardır. Bunlar tabiat unsurlarından meydana gelmiş değillerdir. 

Tabiat unsurları dışında kalan bu iki türden başkaları da vardır. Bunların hepsi 
irısan-ı kamile katılır. Anla! Sonra hayvanı irısan, melek ve cirı gelir. Bazı 
mevcüdlarda hayat kendi oluşu gibi zuhüra gelir. Ancak tam bir hayat değildir. Bu 
çeşit hayata hayvan! irısan, melek ve cin sahibdirler. Bunlardan her biri mevcud 
olduklarını bilmek suretiyle kendileri için vardır. Ama bu vücud onun içirı hakiki 
bir vücud değildir. Çünkü böyle bir hayatla var oluşu, O'na yakınlık doğurmayan 
bir var oluştur. Böyle olunca onun mevcud oluşu kendisi için değil, Hakk içirıdir. 
Esas hayata yakınlığı da tam değildir. Geriye hayvanlar kalır. Bunların bazılarında 
hayat zuhur ederken kendi suretlerinde zuhur etmez. Son olarak bitki, maden ve 
geri kalan canlılar gelir. Bunların bazılarından hayat kaldırılmıştır. Bunlar, kendi
leri için değil, kendilerinden başkası için vardır. Demek ki hayat bütün eşyada 
vardır. (İnsan, I, 44) 

* Mevt {ölüml, dünyada hayatın sebebi olan garizl {yaratılıştan gelen, tabili ate
şirı sönüşünden ibarettir. Hayat, rUhların maddi suretler içinde kendilerirıe bakma
sından ibarettir. Bunu devam ettiren asli sıcaklıktır. Bu asli sıcaklığın tabii bir itidal 
ile devam etmesi gerekir. Tabii itidal ise o hararetin, insan bedeninde dördüncü 
derecenin seviyesirlde olması demektir. Çünkü onun ilk dereceye dönüşü, sıcaklı
ğın kuvvetidir. Sıcaklık da bu derecede olup diğer unsurların herhangi bir rük
nüyle birleşmeyi kabul etmez. O, burada son sınırına kadar kabul eder. Onun ben
zerleri ise ikinci derecededir. Bu da birleşmeye kabiliyeili nan {ateşten gelen, ateş 
kaynaklıl bir sıcaklıktır. 

O derecede hararetİn unsurların parçalarından geri kalanlarıyla birleşmeyi ka
bul etmeyeceğini ileri sürersen, bu durumda ateşirı yok olması gerekirdi. Çünkü 
ateş, su, hava ve toprağın her biri dört unsurdan, yani sıcaklık, soğukluk, kuruluk 
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ve yaşlıktan meydana gelmiştir. Ancak geri kalan yok oluncaya kadar kendisinde 
sıcaklığın hakim olduğu her şey "niiri tabiat" olarak isimlendirilir. Geri kalanı yok 
oluncaya kadar soğukluğun hakim olduğu her şey "mal {sudan gelen, su kaynaklı} ta
biat" olarak isimlendirilir. Geri kalanı yok oluncaya kadar rutubetin hakim olduğu 
her şey "heviiı {havadan gelen, hava kaynaklı} tabiat"; geri kalanı yok oluncaya kadar 
kuruluğun hakim olduğu her şey de "türiibi {topraktan gelen, toprak kaynaklı} tabiat" 
olarak isimlendirilir. (İnsiin, Il, 53) 

* Bu mertebeler, bir mahlfık için zatının kemalinin ancak onlarla belirlendiği 
gerçekte dört tane isim ve nefsi sıfattır. Bunlardan biri hayat ismidir. Hayatı olma
yan bir külli zat, zati kemal derecesinden eksiktir. Bu sebeble bu noktada bazı 
arifler ism-i azarnın "Hayy" olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. 

Sonra ilim gelir. Çünkü ilim sıfatı olmayan bir külli hayy'ın hayatı hakiki değil 
araza aittir, geçicidir. Şu halde ilim zati hayyın şartıdır. Çünkü hayatın kemali 
onunladır. Bundan dolayı Allah Teala ilmi, hayatla tabir etmiş ve şöyle buyur
muştur: "Ölü iken . . .  " yani cahil iken .. . "dirilttiğinıiz . . .  " [En'am 6/122] yani öğrettiği
miz . . .  Hayatı olmayan bir alimin varlığı düşünülemeyeceğinden hayat ilimden 
önce zikredilmiştir. Hayat bütün nefsi sıfatıardan önce gelir. Bu yüzden muhakkik 
alimler tarafından "hayat" diye adlandırılmıştır. 

Bir de imam {başta gelen} sıfatlar vardır. Yani bütün nefsi sıfatlar, diğer sıfatıa
rın imamlarıdır. Çünkü onların tamamı bu imam sıfatıarın kapsamına girer. 

Bir diğeri ise iradedir. Çünkü iradesi olmayan bir Külli Hayy'ın başkasını ya
ratabileceği düşünülemez. Hakk Sübhanehfı ve Teala bütün eşyayı yaratandır. O 
Mürid' dir. İradeyle eşya husfısileşir ve mümkün dairesi içinde mahlfıkatın varlık 
tarafı yokluk tarafına tercih edilmiş olur. 

Bundan sonra kudret adı gelir. Çünkü bir şey isteyip de onu yapmaya gücü yet
meyen acizdir. Hakk Teala acizlikten münezzehtir. Çünkü o, Mutlak Kadir'dir. Bu 
dört sıfat isiınierin analarıdır. Bu ikinci tecellidir, gaybın anahtarlarıdır. Bu sıfatla, 
Zat'ın kemaliyle alakamız tamamlanmış oluyor. Çünkü hayat, ilim, irade ve kudret 
sahibi olan, varlığında ve başkasını yaratmada kemal sahibi olur. (Meratib, 18) 

* Hayat beş türlüdür: Vücudi hayat, ulvi ve süfli, latif ve kesif tüm mevcfıdatın 
hayatıdır. Bu mevcfıdat bu tür hayatla hayat bulmuştur. Bu hayat kendi varlığının 
bizzat kendisidir. Bir topluluk bunu mevcfıdatta yürüyen, dolaşın vücfı.d olarak 
ifade etmiştir. 

Ruhi hayat, rtıham alemdeki mevcfıdatta bulunan, tebe'iyyet değil, asalet yo
luyla olan meleklerin hayatıdır. Bundan dolayı Allah'ın baki olmasıyla bakidirler. 
Çünkü burada rfıh mahza hayatın ruhudur. Bu ise ölüme de yok oluşa da zıttır. 
Büyük yok oluş günü meleklerin yıldırımla ölümleriyle ilgili haberlerde anlatılan
lar ise itibaridir, tüm yönlerle değil, bir yönle alakalıdır. Bu rtıhani hayattan diğer 
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hayvanatın da nasibi vardır. Ancak bu hayat onlar için asaJet yoluyla değil, 
tebe'iyyet yoluyla mümkündür. Onların akl-i meaşileri {geçime yönelik akılları} 
yoktur. Bundan dolayı O'nun hayatına göre dünya hayatı zail; uhrevi hayat baki 
olmuştur. Ahirette tüm hayvanların bekası kendi hayatiarına göre olacaktır. 

Havyfinl lıayat, ciğerlerin derinliklerinde dolaşan kanda saklı sıcaklık ve yaşlı
ğın hayatıdır. Bu "lıayvani nefs" olarak da adlandırılmıştır. Yanlış anlama! Bazı hay
vanlarda kanın olmadığını görürsün. Onun ciğeri yoktur. Onun yerine geçen esas 
bir organı vardır. Bu, ciğerin hayvan! bedenlerde tasarrufu gibi kendi bedeninde 
gıdayı harcar. 

Arızi hayat, ilim gibi -ki bu bilgisizliğin hayatıdır-, bahar mevsimi gibi -ki bu 
yerin hayat bulmasıdır-, güneşin ay yüzüne yansıması gibi -ki bu, ayın hayat bul
masıdır- ve güneşin yerin yüzeyine vurması gibi -ki bu, yeryüzünün hayat bulma
sıdır- durumlara uygun olarak hasıl olan kemalattır. 

Tüm yönlerden gerekli olan asıl ltibtiriyle lıey'etin hayatı ise şudur: Bu itibari du
rumlarla kemalin son noktasına varılır. İşte bunlar hayat türleridir. Mevcudat 
içinde bir, iki, üç, hatta dört türe birden sahib olanlar vardır. 

Beş ilirün hepsini ihtiva edenler ise sadece insan-ı kamil olanlardır. İnsan-ı ka
mil, hayatın tüm türlerini taşır. Bunun ondan başkası için olması mümkün değil
dir. İnsan-ı kamil, kendi dışında olmayan bir cem mertebesine sahibdir. (Meratib, 
41) 

* Mevt {ölüm}, karanlıktan çıkıp nura intikal etmektir. (Nefeluit, 191)  

hayat-ı ruhiyye ( � JJ oL? ) * Rabia'ya soruldu: "Bu yüce meretebeye nasıl 

ulaştın?" Şöyle cevab verdi: "Sürekli şunu söyleyerek: 'Allah'ım! Beni senden 
uzaklaştıran her şeyden ve benimle senin arana giren her engelden sana sığını
rım."' (Şehide, 1 10) 

hayr ve şerr ( �.!ı J �;;. ) * Hayır ve şer kıyasa göre farklılık arzeder. Meşru bir 

şeyi yemek ve meşru bir şekilde cinsi münasebet gibi şehvet duyulan bir şey hayır
dır. Öfke anında olan bir şey hayırdır. Bu, öfkeye hakim olmaktır. Akla göre olan 
bir şey hayırdır. Bazen bir açıdan doğru olur, bazen bir açıdan güzel olur. Şükre 
nail olmak, övgüyü, hamdi, cömertliği yerine getirmek akli işlerdendir. Özetle, akıl 
sahibierinin bu konudaki görüşleri farklı farklıdır. (İşarat, IV, 14) 

* Şerrin aslı altıdır: hayır iradesini şer iradesiyle değiştirmek; Allah' a bağlan
mayı malıluka bağlanınakla değiştirmek; Allah'a ve keremine karşı hüsn-i zannı, 
O'na ve Resı11'üne karşı su-i zanla değiştirmek; iddiaları gizlemek; dünyayı sev
mek ve hevaya tabi olmak 

Şazeli şöyle der: "Kalbin şerre karşı dört kalesi vardır: Kalbin Allah'a bağlan-
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ması, dünyaya buğzetmek, Allah'ın haram kıldığı şeye bakmamak ve Allah'ın rı
zasının umulmadığı yere ayak basmamak." (Cami', 22, 37) 

hayrat ( .::.ı ı.Jı,o. ) * Hayriit {hayırlar), bir bakımdan zatından dolayı te'sirli olan 

hayırlar; başkasından dolayı te'slr eden hayırlar; bazen zatından bazen de başka
sından dolayı te'sir eden hayırlar olmak üzere üç kısma ayrılır. Her mertebenin 
hakkını vermek için onun mertebelerini bilmek gerekir. 

Zatından {kendisinden) dolayı te' sir eden hayırlar uhrevi saadettir. Bu gayenin 
ardında başka gayeler yoktur. 

Başkasından dolayı te'sir eden hayırlar, dirhem ve dinar gibi malda olur. İhti
yaçlar bunları gerekli kılmasaydı, onlar çakıl taşları ve diğer adi cevherler gibi 
olurdu. 

Bazen zatından bazen de başkasından dolayı te' sir eden hayır ise, beden sıhhati 
gibi şeylerdir. Çünkü insan -ayağın selametinin istendiği yürümeye muhtaç ol
masa bile- yine de kendi selameti açısından ayakların selametini ister. (Mzziin, 91) 

hayrat-ı dünyeviyye ( �J�i.) ..:.ıı.J.!,.:. ) * Dünyevi haynlara götüren şeyler üç 

türlüdür: Birincisi, daha önce olan, şimdi ve sonrası {dünya ve ahiret) hakkında 
korkulan şeyı sevdirme ve ondan korkutmadır. Ikincisi {Allah tarafından) övülen 
şeyi ümid etmek ve yerilen şeyden korkmaktır. Uçüncüsü ise fazileti ve nefsiri ke
malirii istemektir. Çünkü amaç fazilet ve kemaldir, bunun ötesinde başka bir gaye 
yoktur. 

Bunlardan ilki şehvetiri gereği olup avaının mertebesidir. İkincisi hayanın ge
reği ve eksik aklın ilkesidir; bu da sultanların ve dünya ekabirinin fiilidir. Üçün
cüsü aklın kemaliriin gereğidir ve bu da evliyanın, hakimleriri ve tahkik ehli akıl 
sahibierinin fiilidir. (Mzzan, 80) 

hayret ( o? ) * Kendisirie, "Mehabbet hakkında ne dersin?" diye soruldu, o da 

şunları söyledi: "Sevenle sevilen arasında hiçbir engel yokhır . . .  

. . .  Heybet, insanı dilsiz yapar ve konuşamaz, hayret, korkanın bir şeyi açığa çı
karmasına engel olur, gayret ise gözlerin ağyarı görmesine engel olur. Dehşet, 
akılları bağlar ve bir şey söyletmez, her zaman devamlı dehşet, ayrılmaz bir hayret, 
şaşkın kalbler, gizli sırlar ve hasta bedenler vardır . . .  ve mehabbet, güçlü devletiyle 
kalbiere hakim olur." (Şehide, 173) 

* Hayret iki türlüdür: Günah işleme korkusunun şiddetinden kaynaklanan hay
ret ve kalbiere açılan tazim duygusundan meydana gelen hayret. (Lııma', 275) 

* Hayret; teemmül, tefekkür ve huzur esnasında ariflerin kalbierine gelen, on
ları düşünrnekten alıkoyan bir aydınlanrnadır. Vasıti şöyle der: "Hayret, hayreti 
terkten meydana gelen sükundan daha değerlidir." (Lııma', 421) 
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* Abdullah b. Mübarek demiştir ki: "Marifet, hiçbir şeıje hayret etmemen, şaşırma
mandzr. " Çünkü hayret, bir işi yapan varlığın kudreti üzerinde bir şey görmekten 
kaynaklanır. Halbuki bütün bu işleri yaratan Allah Teala'dır. Arif olan bir kişinin, 
O'nun fiilierinden dolayı hayrete düşmesi imkansızdır. (Hücviri, 326-327) 

Şibll de demiştir ki: "Mcirifet, lıayretin devamlı olmasıdır." Hayret iki çeşittir: Hay
ret-i Zat {ilahi Zat hususunda hayret}, hayret-i sıfat {ilahi sıfatlari hususunda hay
ret. Birincisi küfür ve şirktir. Çünkü arifin, ilahi Zat'ın vücudu {varlığı} hususunda 
asla şübhesi olamaz. İkinci hayret ise marifettir. Çünkü, Allah'ın sıfatları akılların 
tasavvur gücünün dışmda kalır. Bu sebeble, bazıları şöyle demişlerdir: "Ey hayrete 
düşenlere yol gösteren! Hayretimi arttır!" Böylece daha baştan Allah'ın vücudunu ve 
sıfatlarının kemalini isbat etmiş ve O'nun, tüm insanların maksadı olduğunu, du
aları kabıll ettiğini, hayrete düşen insanlar için O'ndan başka hayrete düşülecek bir 
varlık olmadığını açıklığa kavuşturmuş olmaktadır. Bu yüzden de hayretinin art
masını istemiştir. Bu isteme sırasında aklınhayret ve ızdırabının bir şübhe ve cakfe 
{tereddüd ve duraklarni olduğunu anlamıştır. (Hücviri, 327) 

hayye 'ale'I-felah ( r.'.>Ull � ı.,r ) * Bekanın taayyünü için felaha çağrı ve 

mutlu insanlarm kurtuluşu, şakl olanların kurhılarnarnası, fasl {ayrılış} ve hüküm 
{kıyamet} gününde yer ve göğün ayrılrnasıdır. (Letô.'if, 88) 

hayye 'ale's-salah ( ö')\..All I.Slı;. ı.,r ) * Gafletleri dağıtmak için namazla diril

rnek. Gafiller, kainatta var olan şeye bağlanırlar. Onlarla kelime aleminde birleşir
ler. Onlardan semavat aleminde rılhani bir ayrılışla ayrılırlar. (Letô.'if, 88) 

hazarat ( ..:.ılyooı=:o- ) {bk. meratib-i külliyye} 

hazarat-ı harns ( ?  ..:.ııya:o- ) * Hazariit-ı hamse {beş mertebe} şunlardır: Alem

i me'ani lmanalar alemi}, ayan-ı sabite alemi, rılhlar alemi, şehadet alemi ve tüm 
bu alemleri kendinde toplayan insan-ı karnil alemi. "0 . . . " yani arif, . . .  "hiçbir surette 
gafil değildir, bilakis miişô.lıede ettiği mertebe neyse onunla içiçedir . . . " Arif .. . "yaratılan 
şeyi kendi h immetiyle halk ettiğinde ona . . .  " hal olarak . . .  "bu ihtita hô.sıl olsa, bu yaratılan 
şeıJ sureti ile her mertebede zu!ıl'lr eder . . . " Çünkü bu arif bu varlığı cem' makamından 
dolayı halk etmiştir. Böylece bu halk da nasibi miktarınca her mertebede O'nun 
sılretinde var olur . . . .  " Sitretler de birbirini muhafaza eder." (Sofyavi, 125) 

hazer ( )j='"' ) * Sordum: "Takva nedir?" Cevab verdi: "Allah'ın hoşlanınadığı 

şeylerden uzaklaşarak sakınrnaktır." 

Dedim ki: "Kimden sakınmaktır?" Dedi ki: "Allah' tan." Dedim ki: "N ey le ilgili 
olarak O'ndan sakınrnaktır?" Dedi ki: "İki hasletle ilgili olarak. Onlar da vacib 
olanı yapmamak, açık ve gizli olarak yasaklandığı halde hararn olanı işlernektir. Bu 
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iki haslet Allah'ın v�kib kılıp ve yasakladıklarını yerine getirmeyi kendinde top

lar."  (Ri'aye, 8) 

* Nezaret Allah'a davet makamıdır. Nezir ancak korkutur. Korkutan ancak 
korkar, korkan ise alimdir. Hazer (sakınma} marifetullahın hallerindendir. O 
haşyetullahtır. (Küt, I, 153) 

* Havfın ilk makamı takva . . . .. .ikinci makamı hazerdir (sakınmadır} .  Bu ma

kamda zahidler, vera ve huşu' sahibieri bulunur . .. (Kut, I, 241) 

(Ayrıca b k. havf-reca.'} 

hazm ( � j� ) * Hazm (sağduyu}, sıkıntılı olan her mevzudan kaçmaktır. (Adabı, 

147) 

hazret-i muhammediyye ( ;ı�.l4,e. ö ;.:a� ) * Vücud, havadaki heba (toz} gibidir. 

Çünkü o, yokken mevcud olan ve varken kaybolan şeydir. Güneş pencereden gir

diğinde havadaki toz görünür hale gelir. Güneşin çekilmesiyle birlikte tozdan bir 

iz kalmaz. Vücuddaki Hazret-i Muhammediyı;e de böyledir. (Nefehfıt, 51) 

hazret-i tarik ( Jt)=ll ö ;.:a� ) * Hazret-i tarik ( tarik mertebesi} Hazretullah'tır � 

(Allah � mertebesidir}. Zahiri ve batıni sair günahlardan temizlenmeyen kişinin 

bu makama girmesi doğru olmaz. Böyle bir giriş, bedeninde veya elbisesinde neca

set bulunan kişinin bundan kurtulmadan ya da suyla temizlemeden namaza gir
mesi hükmündedir. Bu kişinin şeyhi en büyük evliyadan bile olsa, namazı batıl 
olur, bu necaseti temizlemeden, ehlullahın yolunda bir adım bile ilerlemeye muk
tedir olamaz. (Envtir, I, 53) 

heba' ( �l�.ıı ) * Heba ve akıl arasında olan, külli nefstir. Heba sırf zulmet (karan

lık}, akıl ise sırf nurdur (aydınlıktır} .  Nefs bu ikisinin arasında perde gibidir. Şimdi 

insani latife üzerine iki vasıftan biri hakim olmadığı zaman mutedil olur, her hak 
sahibine hakkını verir. (Tedblrfıt, 168) 

* Arş-ı Rahmani, tab'iat, heba, cisim ve felekten ibaret olan dört mevcfıdu içinde 

toplayan arştır. Tıpkı havada ayn için parıldayan yemani şimşek gibi. 

Sonra Allah � hebayı yaratmıştır. Cismin suretini kabul eden ilk şekil de 
uzunluk, genişlik ve derinliktir. Bunda tabiat zuhur eder. Onun uzunluğu akıldan; 

genişliği nefsten; derinliği merkeze kadar boşluktan meydana gelir. Bundan dolayı 

onda bu üç hakikat bulunur. Böylece üçgen oluşur. Bu, külli cisimdir. Bu cismi ka

bul eden ilk şekil, kürevi şekildir, bu felektir, ismi de arştır. Allah oraya Rahman 

ismiyle, kendine uygun ve mahiyetini ancak kendisinin bilebileceği bir istiva ile 

teşbilisiz, keyfiyetsiz olarak istiva etmiştir. Bu, terkib (bileşik unsurlardan oluşma} 

aleminin başlangıcıdır. O'nun arşa istivası amadandır. Bu, hayat arşı olup altıncı 
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arştır. Ayrıca, varlığı ancak bir nisbetle olan nisbi bir arştır. Bu sebeble onu arşlar 
ve bu deniz içinde sayamayız. Bu deniz, Hakk ve halkın arasını ayırır. Bizim ve 
O'nun izzet perdesidir. 

Kim bizden O'na ulaşmayı isterse bu denize dalar. bnce mevcudatın fiilini ve 
mevcudattan çıkan herhangi bir fiili mevcudata nisbet eder. Oysa fiil tamamıyla 
Vahid ve Kahhar'a aittir. O, üzerinde bulunduğu sözünü ettiğimiz şeyle (istiva et
tiği arşlal bize ulaşmayı kasd edip, söz de bir manaya kavuşmak (anlaşılabilir bir 
anlam kazanınakl için hakiki değil, işiiri olan mecazi bir söz gerektirince, O'nun 
bizi bize indirmesinin tarafımızdan anlaşılması gerekir. Böylece, "indirir" ve "istiva 
etti" denir. ( 'Ukle, 56) 

* Hebii, zatıyla boşluğu dolduran karanlık bir cevherdir. Daha sonra Hakk'ın 
Nur ismi kendisine tecelli: etmiş, o da O'nunla boyanmış ve böylece ondaki karan
lık hususiyeti kaybolmuştur. Yokluktan var edilip, boyandığı bu nur kendisine zu
hur ederek, o nurla insan suretinde meydana gelmiştir. İşte bu sebeb le ehlullah ona 
"insan-ı kebir {büyük insan}" der. Onun muhtasarına ise "insan-ı sagir {küçük insan}" 
denir. Çünkü insan öyle bir varlıktır ki Allah, büyük alemin bütün hakikatlerini 
onda dere etıniştir. Bunun için cirmi küçük olmasına rağmen varlık sahnesine alem 
suretinde, Alem ise Hakk suretinde çıkmıştır. o halde insan, Hakk suretindedir. 
(Fiitfthiit, Il, 147, Esfar, 84) 

* Hebii, Allah'ın içinde alemin suretlerini açtığı maddedir. O, heyı1la olarak 
isimlendirilen ankadır. (Kaşani, 45; Cami', 104) 

* Heba, bütün bir melekutun, vücud ve imkan taraflarına nisbet edilen amaiyye 
mertebesiyle irtibat ve münasebeti eşit olan tafsilatıdır. O, amaiyye mertebesinden 
ilk hissedir. Bu hisse, "misal mertebesi" olarak isimlendirilir. O, irade ve kudretin 
teziihür etinesine yönelik bir harekettir. İrade ve kudret, yaşlılık ve kuruluğu tem
sil eder. (Ravza, 589) 

* Meratib-i vücuddan (varlık mertebelerindenl biri de hebddır. Heba, Allah 
Teala'nın alemi içinde, alemi yarattığı varlığı olmayan hükmi bir mekandır. Mü
minlerin Emrri Hz. Ali b. Ebu Talib bu hükm1 mekana ilk defa "hebii" ismini veren 
kişidir. 

Eğer "Alemin mekanı olan bu hebanın varlığının nasıl olduğunu bize açıkla" 
diyecek olursan bunu şöyle açıklayabiliriz: "Allah Teala, alemi yaratınadı mı? 
Alem bütünüyle onun dışındaki her şeyin adı değil midir? Allah Teala hebayı 
kendi nefsinde yaratınış ise, O'nun nefsi, sonradan yaratılmış olanların mahalli 
olmuş olur. Oysa Allah Teala bundan münezzehtir. Eğer hebayı bir başka yerde 
yaratınış ise, o mekan alemin dahilindedir." 

Şu halde geriye şunu söylemek kalıyor: Allah hebayı gerçekliği olmayan 
hükmi bir mekanda yaratınıştır olmalıdır ki o mekan, alemin tanımı ve Hakk 
Teaiii'nın Zat' ının dışında kalmış olsun. Bunu anla! 
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İşte heba feleğinin akıl ve nazar ehli usulüyle isbatı bu şekildedir. Bize göre 
Allah Teala, alemi kendisine ait olan ilminden yaratmıştır. Allah'ın ilmi kendisidir, 
kendi Zat'ıdır. "Kendisine ait olan ilminden " kasdım, Hakk Teala'ya varlık nisbetini 
izafe etmektir. Çünkü bütün mahlukat Allah'ın ilminde mevcuddur. İlmi ise haki
katte kendisi, kendisi de ilmidir. Çünkü Allah Zat' ı ile bilir, işitir ve görür. 

Eğer "Allah kulak ile işitir, göz ile görür ve iZimle bilir" diyecek olursan, sana şöyle 
cevab verebiliriz: "İşte o ilim, işitme ve görme Allah'ın Ziit'ının kendisidir, başkası de
ğil. " Şu halde ortaya çıkan vücud {varlık} içerisinde alemin vücudu, onları aynında 
yaratmasıdır. Bu da Allah Teala'nın onların vücudunun özüne nisbet etmekten 
ibaret olur. Onlar, Allah'ın ilminde önce de sonra da mevcuddurlar; kendine 
nisbetleri halinde ilminden ayrı değillerdir. Vücfidlarınm ilmine nisbet edilmeleri 
halinde de Hakk Teala'nm kendisinden ayrı değillerdir. (Meriitib, 26) 

hedy ( ı,$J.Jb ) � Hedy, mutluluk veren beyan demektir. Ancak ilim mutluluk ve

rir. (Fiitühiit, IV, 316) 

hele' ( �l.ıı ) * . . .  bir felakete karşı tahammül etmeye doğrudan "sabır', bunun 

zıddına da "cez' {kaygı}" ve "hele' {endişe}" denir. Adam bağırıp çağırarak, yaka
paçasmı yırtarak, yerlere serilerek heva çağrısına uyar . . .  (İiıya', IV, 82) 

* Hele', elem ve eziyetlere tahammül etmekle aynı şeydir. (Miziin, 74) 

{Ayrıca bk. sabr} 

hernın me'a müferred-sırr-ı mücerred ( ;:;�� � - ;:;�ıi.o (:!' � )  * Hemm-i mea 

müferred ile sırr-ı mücerred aynı manaya gelir. "Bütün meşguliyetlerden sıyrılıp 
sadece Allah'ın murakabesinde teferrüd eden kulun sırrı ve hemmi" demektir. Bu 
halde bulunan kula onu teveccüh, ikbal, kurbiyyet ve ittisalinden koparacak bir 
M tır ve bir arız musallat olmaz. (Luma', 425) 

heva' ( ç. IJ�a ) * Hevii {veya hava}, müşahedesi mümkün olmayan gaybdır. (lstı

ldlı, 540) 

h eva ( '-.S  Jfb ) 
* Kestim Leyla ve Su'da'nm sevgisiyle ilgimi 

İlk hiHimle dost olmaya yöneldim 

Özlemler çağırdı beni 

yavaş yavaş 

İşte sevenlerin değişen halleri 



aş onları aş 

yavaş yavaş 

(Şehlde, 20) 
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* IDedirn ki: }  "Sıdk ldoğruluk} ve heva bir salih arnelde birieşebilir mi?" Cevab 
verdi: "Allah, hevayı sıdka boyun eğdirmeye kadirdir. Böyle olsa bile bu durum 
nadir görülür. İnsanlar arasmda bu naclirliği bilenler az, bilmeyenlerse çoktur. 
Çünkü arnelin iradesi arnelden önce gelir, heva ve şehvet ise sonra gelir. Niyet ve 
sıdk ise her ikisinin ardından gelir." (Adabı, 135) 

* Muhakkiklere göre mükemmel bir insanın terkibi üç manadan oluşur: Bun
lardan birincisi rUh, ikincisi nefs, üçüncüsü ceseddir. Bu üç manadan her birini 
ayakta tutan bir sıfat vardır. RUhun sıfatı akıl, nefsin sıfatı hevii, cesedin sıfatı ise 
histir. (Hücv1r1, 238-239) 

* Hevii, bir topluluğa göre nefsin vasıflarından ibarettir. Başka bir topluluğa 
göre ise rı1htaki akıl gibi nefsi düzenleyen, tedbir eden tabiatm iradesinden ibaret
tir. Her rımun bünyesinde akıl kuvveti olmayabilir, eksik kalabilir. 

Her nefste heva kuvveti olmayabilir, eksik kalabilir. RUhun eksikliği, kurbet 
!yakınlık} eksikliğidir. Nefsin eksikliği ise kurbetin ta kendisidir. Kul sürekli hem 
aklın hem de hevanın daveti ile karşı karşıyadır. Aklın davetine uyan kimse, lınan 
ve tevh1de ulaşır. Hevanın davetine uyan kimse, dalalet ve küfre düşer. Heva, vus
lata erenlerin perdesi, mür'idlerin bineği ve taliblerin yüz çevirdiği mahaldir. Kul 
ona muhalefet etmekle emrolunrnuş ve ona binmesi yasaklanmıştır. (Hücv1r1, 249) 

* Ruh hayrın; nefs ise şerrin kaynağıdır. Akıl, rUhun; hevii nefsin askeridir. Al
lah' m tevfiki, laslmda} rUhun yardımının bir sonucudur. Aşırılıklar, nefsin sonu
cudur. Kalb ise bu iki ordunun hakimiyet alanındadır. (Adiibı, 33) 

* Bize göre hevii, aşıkın kalbine ilk doğuşta kalbdeki sevginin düşmesinden iba
rettir, başka bir şey değil. Başka bir durum ona ortak olmadığı, kendisi için halis 
olduğu ve saflaştığı zaman "hubb {sevgi}" diye adlandırılır. Bu sevgi sabit olup ka
rar kıldığında "vüdd" olarak isirnlendirilir. IBu sevgi} kalbi, içi ve temayülleri 
kucaklayıp geriye kalbin ilgisinden başka bir şey kalmadığında "aşk" denir. Aşkla 
kasd edilen dikenli bir ottur. (Tercüman, 14) 

* Hevii, mahbfıbu lsevileni} isternekten vazgeçmek ve kalbin elde ettiği ilk şeye 
bağlanmaktır. Bundan dolayı Allah'ın lheva kökünden gelen} böyle bir ismi yok
tur. (Fütfıhiit, II, 318) 

* Hevii, iradenin dışında olan bir şeydir. İsteyen her istediğini elde ettiğinde, bu 
durum nefsin hoşuna gider. Her istek hevadır. Çünkü heva nefslerin hoşlandığı bir 
şeydir. Nefslerin hoşlanmadığı şey heva değildir. Heva, nefse düşmesinden dolayı 
böyle isimlendirilmiştir. O da ancak Rabb'inin iradesine boyun eğmekle düşer. 
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Ama hevadan daha üstün bir şey de yoktur. Çünkü o seni Hakk'a götürür. Ondan 
başkası lezzeti bu şekilde tadamaz. Şu kadar var ki, mahlukat, bu idrilkten perde
lenmiştir (bunu algılayamazlar}. Böylece onlar kendilerindeki iradeden ibarettir. 
Bu iradeyi heva olarak adlandırırlar, oysa heva değildir. Heva arifler için, irade ise 
av am içindir. Onların hevaya düşmesi kınanır. Onlar bunun için amel ederler. (Fü
tılhiit, IV, 426) 

* Heva, nefsin, tabiatın gerektirdiği şeylere meyletmesi, süfll cihete yönelerek 
ulvi cihetten yüz çevirmesidir. (Kaşani, 46; Cami', 105) 

* Arabca'da mehabbet pekişmiş iradeden kinayedir. Mesela, "Şunu yapmayı 
murad ettim" ve "Şunu yapmak istedim" dersin. Aralarındaki fark şudur: "Keremini, 
ilmini Vetja yakınlığını mıırad ettim" demek suretiyle iradeyi bir sıfata veya fiile bağ
larsan, iradeyi o sıfat veya fiille sınırlamış olursun. Eğer bir zata bağlayacak olur
san, umfuniyetle bunu mehabbetle sınırlandırırsın . . .  

Heva kelimesi ise "sııkut {düşmek}" kelimesinden türetilmiştir. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyurmuştur: "Düştüğü {battığı} zaman yıldıza and olsun" [Necm, 53/1 ] 
Yani "batmak üzere inişe geçtiğinde" demektir. Buna göre hevanın manası, havanın 
berraklığından ve inceliğinden dolayı hızlı bir şekilde değiştiği gibi, kalbin sevgi
den dolayı meyletmesi ve süratli bir şekilde değişmesidir. 

Tae adlı lügat kitabında heva şöyle açıklanır: "Adam aşağı doğru yuvarlandı
ğında 'heva'r-racülü' denilir. 'Hüvvet', derin uçurum demektir.  Bir topluluk uçu
ruma yuvarlandığında ise 'heva'l-kavmu fi'l-hüvveti' denilir. Heva fiilinin düşmek 
manasında 'heva' kelimesinden türediği söylenmiştir. Mesela, duvar yıkıldığmda 
'heva'l-haitu' denilir. Buna göre, seven aşk uçurumuna yuvarlanır." (Ravza, 338) 

hevacim ( ��J� ) (b k. bevadih-hücumlhevacim} 

hevacis ( '-""':ı:-'J� ) (bk. hacis-hevacis} 

hevca' ( ç.\;ı:-J� ) * Hevcii, evleri söküp koparan bir fırtmadır. Bununla bedeni 

kuvvetlerin reddedilmesine götüren tecerrüd (soyulma, sıyrılma} kasd edilmekte
dir. Bu da ancak en etkili rüzgarların esrnesiyle gerçekleşebilir. (HeıJiikil, 105) 

heybet ( �� ) (b k. üns-heybet} 

heyeman ( Lı� )  Allah Teala buyurmuştur ki: "{Alla/ı dağa tecelll ettiği zaman} 

Mılsii bayılıp düştü." [Araf, 7/143] HeıJeman, taaccüb ve hayretten dolayı hakimiye
tini kaybetmektir. Bu hal, devamlılık bakımından daha sabit, vasfı bakımından 
dehşetten daha hakimdir. Bunun üç derecesi vardır. 

Birinci derecesi, tariki hedeflerken, kulun değerinin ne kadar aşağılık oldu-
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ğunu, mertebesinin düşüklüğiinü, kıymeti bakımından ne kadar önemsiz oldu
ğunu düşünerek, lütuf pırılbsının başlamasının görüldüğü andaki heyemandır. 

İkinci derecesi, {fena ve marifet pırılblarının görüldüğü anda} O'nun bur
hanlarının zuhı1r etmesi, harikuladeliklerine ve nurlarının pırıltılarına ulaşıldı
ğında, tahkik denizine ait dalgaların birbirine çarpması sırasındaki heyemandır. 

Üçüncü derecesi ise, kıdem aynında vuku bulması, ezell kudretin görülmesi ve 
keşif denizinde boğulma sırasında yaşanan heyemandır. (Mentizil, 34-35) 

* Hetjeman, tüm mevcı1datta bulunan zati sevginin {fazla gelmesi, yani} ifrab
dır. Bu ha1, Hakk'tan, nurunun tezahürlerini istemiş olmasından dolayı, Hz. İbra
hlın'in rUhuna hakimdir. Heyeman, Hz. İbrahim'in varlığında ilahi mehabbetin 
şiddetli akışına işaret eder. (Sofyavi, 102) 

heyı11a ( JJ:ıA ) * Heyula, kendisinde suretierin tezahür ettiği şeydir. Her batın, 

onda heyı1la olarak isimlendirilebilecek bir suretle zuhı1r eder. (Kaşani, 46) 

* Hakk Sübhanehı1 ve Teala, bu {Allah} ismini, ilahi manaların sılretlerinin ke
maline heyUla kıldığı için {felsefede heyı1la nasıl maddenin temeli sayılıyorsa, Allah 
ismi de bütün isirnlerin temeli olduğu için}, Cenab-ı Hakk'ın Zat'ından Zat'ına 
olan tecelliyatının tamamı, bu ismin muhtevasına girer. Bundan daha ötesi "Ziit'ın 
Zat'ta gizlenmesi" diye adlandırılan zulmet-i mahzadır {sırf zulmet, mutlak ve tam 
karanlıktır} .  Bu isim, işte o zulmetin nurudur {o karanlığı aydınlabr} .  Bu isimde 
Hakk kendini görür ve bu isimle halk, Hakk'ın marifetine u1aşır. "Allah" ismi ke
lam ilminin ıstılahında ulı1hiyyete layık olan Zat'ın özel ismidir .. . (Insiin, I, 17) 

* Meratib-i vücı1ddan {varlık mertebelerinden} biri hetjUliidır. Heyı1H1, şekil ve 
tasvir hazretidir. Bu sı1retler, dalgaların denizden meydana gelmesi gibi o hazret
ten meydana gelir. Heyı1la bir vücı1d {varlık} sılretinin meydana gelmesini gerek
tirdiğinde, ilahi kudret ve irade ile alemde tabiatın o sı1reti ortaya çıkarması kaçı
nılmaz olur. Çünkü Allah Teala, darda kalmış olanın duasını onun yardımına 
koşmaya sebeb kıldığı gibi, heyıliayı da o sureti icad etmeye sebeb kılmıştır. Nite
kim Allah Teala şöyle buyurmuştur: .. . "yoksa darda ka/ana, kendisine yalvarana karşı
lık veren mi?" [Neml, 27/62] 

Şu halde heyı1lanın, kendisinde taayyün etmiş bir sureti gerektirmiş olması, hal 
diliyle vücı1d sahasına çıkması gereken şeyin daveti; Hakk'ın tabiata o sureti icad 
etmeyi takdir etmesi de ilahi icabettir. Buna göre sılret ve şekiliere nisbetle heyı1la, 
ağaca nisbetle su gibidir; her ağaca göre değişir. (Meriitib, 24) 

* Sı1filere göre heyıtlii, şey'in, sılret olarak kendisinde zuhı1r ettiği varlığa 
nisbeti itibariyle ismidir. (Cami', 105) 

hıfz-ı 'ahd ( �� .l:ıii:o· ) * Allah'ın killiarına çizdiği sınırda durmakbr. Emredi

len şeyi yapmak, yasaklanan şeyi yapmamaktır. (Kaşfuli, 59; Ciimi', 81) 
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hıfz-ı 'ahdü'r-rububiyyet ve'l-'ubôdiyyet ( 4�� _,..ıııl l  J �y.)l ·4� � ) * Bu, 

kemaJatı sadece Rabb'e; noksanlığı da sedece kula nisbet etmektir. (Kaşani, 59; 
Cami', 81) 

hıkd ( ..l� ) * Hzkd {kin}, kalbe ağırlık, hiddet ve nefret konusunda ısrarlı ol

ması ve bu dururnun sürekli olarak kalmasıdır. (İhyii', m, 223) 

hırka!lübs-i hırka ( 4i }-1 ..,...-ıl / ai J,:. ) * Lübs-i hzrka {hırka giyrnek), şeyh ile 

mürşid arasında bir irtibat kurmak, müridin nefsi ile şeyhi arasında şeyhinin 
hakemliğini kabUl etmesi ve şeyhine ait bir elbise ile talibin nefsinde bir 
hakimiyyet tesis etrnesidir. 

Dünyevi konularda bir başkasının hakemliğine razı olmak mümkün olduğıı 
halde, dünyevi işlerde birinin hakemliğini kabul eden bu kimse, iyi niyet ve sağ
lam bir inançla şeyhine yönelen, samimi olarak terbiye edilmeyi isteyen bir talibin, 
uhrevi işlerle alakah olarak nefsi ile kendi arasında şeyhini hakem kabul etmesini 
ve bunun işareti olarak hırka giymesini nasıl tenkld edebilir? 

Mürid, giydiği hırka ile bilhassa dini konularda kendisine doğruyu göstermesi, 
doğru yola iletmesi, vecd yollarını öğretrnesi, nefsin sahibine kurduğu tuzakları ve 
bu tuzakların arnelleri nasıl bozduğıınu anlatrnası, düşmanın kalbe giriş yollarını 
tanıtınası için temsili olarak şeyhinin hakemliğine rıza göstermiş demektir. Böylece 
kendisini şeyhinin iradesine bırakarak onun görüşüne teslim olur. Bütün tasarruf
larında onun doğru kabUl ettiğini yapmaya çalışır. Bu sebeble şeyhin, müridin 
nefsi üzerindeki tasarrufianna işaret olmak üzere ona hırka giydirmek, işlerini 
mürşide havale ve ona teslim etmenin bir alameti olarak intisab merasirni ile şey
hin emirlerini kabUl etmek, Hz. Peygamber'e $ bey'at sünnetini ihya ve Hakk'ın 
tasarrufuna razı olmak şeklinde değerlendirilir. ('Avtirif, 60) 

* Müridin giydiği lnrkada şeyhiyle bir bey'atleşme manası vardır. Hırka sohbet 
yoluna girişin ilk basamağıdır. Sohbet ise asıl maksaddır. Müridin şeyhi ile sohbet 
ederek pek çok hayra ulaşması mümkündür. ( 'Aviirif, 61) 

* Müridierin giydiği hzrka iki türlüdür: İrade hırkası ve teberrük hırkası. Şeyh
Ierin müridierine giydirmek istedikleri asıl hırka irade hırkasıdır. Teberrük hırkası 
ise irade hırkasına benzeyen bir hırkadır. İrade bırkasını gerçek müridler, teberrük 
bırkasını ise mürid olmaya çalışan ve onlara benzemek isteyenler giyer. Kim bir 
topluluğu benzerse ondandır. 

Hırkanın sırrı şudur: Niyetinde samimi olan mürid, kendisini ve iradesini şey
hine teslim ederek onun sohbet halkasına girdiği, babasının yanında yetişen çocuk 
gibi şeyhinin çevresinde bulunduğu zaman, şeyhi onu Allah'tan aldığı ilmi, 
Hakk' a olan samimi fakrı, emir ve nehiyleri yerine getirmedeki üstün gayreti ile 
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manen yetiştirir. Bir dereceden değerine yükseltir. Şeyhe, basiretinin te'siri ile ba
tınları yönlendirme kabiliyeti verilmiştir. 

Bazen müdd {dünyaya değer vermeyen) zahidlerin giydiği sert bir elbise giye
bilir. Ancak böyle bir elbise içinde bile müddin kendisini zahid görmesine bağlı 
olarak gizli bir heva bulunabilir. Bundan daha da tehlikelisi bolluk içinde ferah bir 
hayat yaşamak isteyen müddin nefsinde, kendi hevesine göre sertliği-yumuşaklığı, 
uzunluğu-kısalığı belirlenmiş husı1si bir kıyafet giyme arzusunu bir arada bulun
durmasıdır. Şeyh böyle düşünen müridinin nefsindeki heva ve garazları kırmak 
için ona, {manevi) durumuna uyacak bir elbise giydirir. ( 'Avtirif, 63) 

* Selefimiz tarafından sabit olmadığı halde aralarında yaptıkları telkin senedi 
ve lübs-i hırka {hırka giymek), selefi hakkında hüsn-ü zanna binaen somaki 
sı1fllerin yollarından biridir. (Envtir, I, 30) 

* Müride hırka giydirmenin şartları vardır. Mürid, bu elbiseyi gerçek manada, 
kemal makamiarına göre şereftenrnek için giymelidir. Bunun şartı şudur: Allah 
Teala, müride üzerindeki hırkayı çıkarmakla, kendisinde bulunan kötü sıfatları 
ortadan kaldırmasını takdir etmiştir. Üzerindeki hırkanın takke, örtü, şal ya da 
gömlek olması fark etmez. Artık bu hırkayı çıkardıktan soma müridde kötü ahlaka 
bağlı herhangi bir muhalefet ya da nefslerin benliklerinden herhangi bir şey kal
mamalıdır. Tersine onun batını {iç dünyası), içinden reziliikierin tamamen silindiği 
bir çocuğun batını gibi olmalıdır. 

Bundan soma şeyh ona, daha önce üzerindeyken çıkardığı hırkanın benzeri 
olan bir başka hırka giydirir. Böylece bununla, müridin üzerine Muhammed! ah
laktan onun için münasib gördüğü kısmı tamamıyla ona bahşetmiş olur. Bu ah
h1ka; tedavi, mücahede ve riyazetle ulaşılır. Böylece mürid bu ahiakın boyasıyla 
boyanır. Bundan soma da kendisinde nefsin benliği ve kötü ahlak hemen hemen 
hiç ortaya çıkmaz. (Envar, Il, 100) 

(Ayrıca bk. murakka'a/murakka'at) 

hırka-yı tasavvuf ( J _ra::ll a! _r )  '� H ırka-yı tnsnvvıif {tasavvuf hırkası), şeyhin 

iradesine giren ve çeşitli hallerden dolayı onun elinde tevbe eden müddin giydiği 
elbisedir. Bunun neticelerinden biri, zahirine elbisesini giyditdiği gibi, batınma da 
sıfatiarını giydirebilmesi için murad giysisini giyinmektir. İşte bu zahiri ve 
batmıyla takva elbisesidir. Allah şöyle buyurur: "Ey Adem oğulları! Size ayıp yerleri
nizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvd elbisesi . . .  İşte o daha hayırlıdzr." [Araf, 
7/261 

Bir diğeri şeyhin bereketinin, mübarek eliyle elbiseyi giydirdiği müride ulaş
masıdır. 

Bir başkası, müridin elbise giydirme sırasında şeyhe hakim olan hale nail ol-
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masıdır. Bu öyle bir haldir ki şeyh, mukaddes nurun yardımıyla gelen derin ve ay
dınlatıcı basiretiyle mürldin, {Hakk'ı müşahede etmesine} man! olan perdeleri kal
dırmak ve temayüllerini saflaştırmak için şeyhine muhtaç olduğunu görür. Huzu
runda tevbe eden kimsenin haline vakıf olduğunda, onun ihtiyaç duyduğu şeyi 
Hakk'ın nuruyla bilir. Kalbi onunla muttasıf olana kadar Allah'tan {kalbine nur} 
inmesini ve bunun kendi batınından mürldin batınma akmasını ister. 

Bu neticelerden biri de mürld ile şeyh arasındaki vuslattır. Bu sebeble araların
daki kalbi bağlılık sürekli hale gelir. Mürid, olgunluk sınırına varıncaya kadar dav
ranışlarında, hareketlerinde ahlak ve hallerinde şeyhini gerçek bir baba olarak 
hatırlar. Bu Hz. Peygamber'in .$ "Babalar üçtür: Senin doğumuna sebeb olan, sana öğ
reten ve seni terbiye eden baba" şeklinde buyurduğu hadisteki gibidir [k y.].  (Kaşani, 
159; omıı ', 82) 

hızır-ilyas ( ..,..ı�l! - .ı.:.t:J:?- ) * Hızır ve hakkında anlatılan şeyler gerçektir. O, 

yeryüzünün alimi, abdalların reisidir ve o Allah'ın yeryüzündeki askeridir. 
(Kaşanl, 160) 

* Hızır, bast; İlyas kabz halinden kinayedir. Hızır'ın �1, Hz. Musa'nın �� zama
nından bu zamana kadar gelen bir insan veya Hz. Musa'nın suretine bürünen ru
hanl bir varlık olınasıyla alakah bir nakil ve aklen de bunu tahkik etme imkanı 
yoktur. Bilakis o, manen galib olan bir vashyla Hz. Musa'nın suretine bürünınüş, 
sonra yok olmuştur. Işte bu, avama göre onun rUhudur veya Rfıhu'l-Kudüs'tür. 
Tahkik ehline göreyse onun varlığı sabittir. (Kaşanl, 160; Ctimi', 82) 

hicab ( yı�� ) {hicab-ı gayni; hicab-ı reyni} 

* Hicab, arzu edilip hedeflenen şeyle, arzu edip hedefleyen arasına giren bir 
manidir. Seri Sakatirh şöyle derdi: "Allah'ım!  Eğer bana bir şeıjle azab edeceksen, hicab 
zilleti ile azab etme." (Luma', 428) 

* Hicab iki türlüdür: Hicab-ı reıJni -bundan Allah'a sığınırız- asla açılınaz. {Bir 
de} hicab- gayni (vardır} . Bu o kadar çabuk açılır ki! Şu söz bunu açıklamak için 
(söylenmiştir} .  "Bir kulun zatı, hakka Jıicab olur. Öyle ki onun için hakla batı/ eşit sevi
yededir. Bir kulun da sıfatı lıakla arasına perde olur, ama tabiatı ve gönlü daima hakkı arar, 
biitıldan da kaçar." 

Zat! hicab reynldir, asla açılınaz. Reyn {pas), hatem {mühür} ve tab'ın {damga
nın} manası birdir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: "Hayır, onların işleıJip kazan
dıkları şeyler, kalbieri üzerindeki pas{tan ibaret) olmuştur." [Mutaffifin, 83/14] Bunun 
hükmü de şu ayette daha açıktır: "Küferedenleri korkutsan da, korkutmasan da birdir, 
onlar iman etmezler." [Bakara, 2/6] Sonra şöyle diyerek bunun sebebini açıklamıştır: 
"Allah onların kalbierine ve kulaklanna mühür vurmuştur." [Bakara, 2/7] Şöyle de de
miştir: "Allah onların kalbierini mühürlemiştir." [Nahl, 16/108] 
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Gayni olan sıfat perdesinin vakitli ya da vakitsiz olarak açılması mümkündür. 
Zatın değişmesi, hüküm bakımından garib, acaib, gayn bakımından da imkansız
dır. Sıfatın değişmesi ise mümkündür. (Hücvirl, 7-8) 

* Dünya ahirete, ahiret de dünya ve ahiretin Rabb'ine hiccibdır. Her neyle bera
ber bulunursan (ya da zihnin neye takılırsal o sana hicab olur. Halka iltifat etme. 
Böylece Hakk'ın kapısına gönül ayağıyla gelirsin. O'ndan başka her şeye karşı olan 
zühdünün sağlamlığı, seni ona her şeyden tecrid edilmiş, O'nnn hakkında hayrete 
düşmüş, O'na sığınır, O'ndan yardım ister, O'nun önceliği ve ilmine nazar eder bir 
halde O'na götürür. (Feth, 75) 

* H  icab, istediğin şeyi gözünden perdeleyen her şeydir. (Istıliih, 538) 

* Hiciib, kevni sı1retlerin, Hakk'ın kalbdeki tecellilerine mani olacak izler bı
rakmasıdır. (Ciimi', 81) 

hicab-ı 'izzet ( oj.ı-lı yl�:ıo- ) * Hiciib-ı izzet {izzet hicfıbı ya da perdesi} ama ve 

hayrettir. (Istıltih, 540) 

hicran ( IJI� ) * Hicran, terk edilen şeyin nnutulmasıdır. (Cami', 54) 

hidayet ( �1..\.A ) * Hidiit;etin üç mertebesi vardır: Birincisi "Ona iki yolu da göster

dik." [Beled, 90/10] ayetinde işiiret edilen hayır ve şer yolunu bilmektir. Allah tüm 
kullarını bununla nimetlendirmiştir. Bazıları akılla; bazıları ise resı1llerin dilleriyle 
(vahiyle} bundan istifade etmişlerdir. Bundan dolayı Allah "Senıud'a gelince, onlara 
doğru yolu gösterdik, ama onlar körlüğü doğru yola tercıh ettiler" [Fussilet, 41/17] 
bu yu rm uştur. 

İkincisi, kula, onnn ilimlerde yükselme ve salih arnelleri artırması, halden hale 
geçirilmesiyle yardım edilmesidir. Allah "Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların 
hidiiyetlerini artırır ve sakınmalannı sağlar" [Muhammed, 47/17] ayetiyle bunu kasd 
etmiştir. 

Üçüncüsü velayet ve nübüvvet alemine doğan nı1rdur. Allah bnnnnla, teklif ve 
öğrenme imkanı elde eden akıl vasıtasıyla ulaşılamayan şeye ulaştırır, hidayet etti
rir. (Miziin, 89) 

* Bize göre hidiiyet, müridin şeyhle, şeyhin de Allah ile birlikte olmasıdır. O, 
sahlh bir bilgi vasıtasıyla bir emri te'vll etme konusunda isabet etmek değildir. Hi
dayet, emri te'vll etmeden ona itaat edebilmektir. (Tedbiriit, 230) 

hikayat ( �4� ) * Bunlar Allah'ın ordularından biridir. Bunlarla müridierin 

kalbieri takviye edilir. (Luma ', 275) 
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hikmet ( �S::� ) {hikmet-i manmk biha; hikmet-i mechule indena; hikmet-i 

meskut anha} 

* Ahiakın dört esası vardır: Hikmet, şecaat, iffet, adalet. Hikmetten kasdımız, 
bütün ihtiyar! fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran nefse ait bir duygu
dur . . .  (İiıya·. III, 67) 

* Faziletler çok da olsa, bütün dal ve çeşitleri hikmet, şecaat, iffet ve adalet ol
mak üzere dört sınıfta toplanabilir. Hikmet aklın; şecaat öfkenin; iffet şehvetin fa
ziletidir. Adalet ise bu kuvvetlerin gerektiği gibi bir araya gelmesinden ibarettir. 
Adaletle bütün işler tamamlanır. Bu yüzden "Gökler ve yer adaletle kaimdir'' denil
miştir. (Miziin, 64) 

* Hikmet, husı1si bir malı1mla alakah bir ilimdir. Hikmet hükmeden bir sıfattır. 
Onunla hükmedilir, fakat ona hükmedilemez. Onun ism-i faili haklm kelirnesidir. 
Hükmün ism-i faili olması itibariyle haklınin bir hükmü vardır. Ata hükmedebii
rnek için atın yuları da "hikmet" kelimesiyle isimlendirilir. Bu sıfatla haklme ait her 
bilgi hikmettir. Bu şekilde hikmetle hükmolunan eşya, hikmetin kendisini ve ihti
yaç duyduğu şeye istidadını gerektirir. Hakim, eşyaya bunu sadece hikmet sıfa
tıyla verebilir. O'nun ismi Hakim' dir. Ha klın olarak isimlendiği şeye istidadları sa
yesinde hükmeder veya hikmet sahibi olarak onun eşyada bir hükmü vardır ya da 
bunların hepsidir. 

Tek tek istidada gelince, hak"ımin buna bir te'siri yoktur. Biz ise, istidadıyla her
hangi bir işi hak eden bir kimse görürüz. O, alimdir, ancak haklm değildir. Cahil 
olduğu için hak ettiği şeyi ona vermez. O işi hak ettiği şeyi bilme sıfatına sahib ol
makla birlikte, onun, hak ettiği şeye ulaşmasına mil.ni olur. Bütün olarak da, tek tek 
de böyle değildir. Böylece anlarız ki, bu dördüncü bir duruma raddir. Dolayısıyla 
o hikmet değildir, hikmeti bilen de değildir, hikmet gerektiren herhangi bir işe is
tidadı da yoktur. İşte bu fazladan olan durum, onu hak ettiği şeyi bildiği için, o işe 
hakkını vermeye götüren durumdur. O zaman bu kişi "lıak'im" olarak isimlendiri
lebilir. Böyle olmadıkça o hikmeti ve hak ettiği şeyi bilen alimdir. Bu işi istidadıyla 
hak eden için hakim ismi sadece böyle bir kullanırnın varlığından dolayı verilir. 
(Fütiihiit, II, 266) 

* Hikmet, eşyanın haklkatini, vasıflarını, husı1siyetlerini, hükümlerini nasılsa 
öyle bilmek; sebebierin müsebbibleriyle irtibil.tını, mevcı1dattaki intizil.mın sırlarını 
ve onun muktezasma göre amel etmeyi bilmektir. Allah şöyle buyurur: "Kime hik
met verilmişse, ona çok hayır verilmiştir." [Bakara, 2/269] . . .  

. . .  Hikmet-i mantfık bilıii, şeriat ve tarikat ilimleridir. (Kaşani, 61; Ciimi', 81 ) 

* Hikmet-i nıeskiit anha {bize söylenmeyen hikmet), rusı1m ulemasının anlama
dığı ve avama da gerekli olmayan haklkat sırlarıdır. Çünkü bunları bilmek onlara 
zarar verir veya tehlikeye düşürür. Rivayet edilir ki, Hz. Peygamber $ ashabıyla 
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birlikte Medille sokaklarında geziyordu. Bir kadın evine girmeleri için yemin etti, 

onlar da o kadının evine girdiler. Bir ateş gördüler. Kadının çocukları o ateşin etra

fında oynuyorlardı. Kadın "Ey Allah'ın Resulu, Allah mı kullarına daha merhametlidir 
yoksa ben mi çocuklarıma daha merhametliyim?" diye sordu. Hz. Peygamber "Elbette 
Allah daha merhametlidir, çünkü o rahmet edenlerin en merhametlisidir'' diye cevab 

verdi. Kadın "Ey Allah'ın Resulu, söyler misin çocuğumu ateşe atmayı ister miyim?" 
diye sordu. Hz. Peygamber "Hayır" dedi. Kadın "Allah kullarına karşı en merhametli 
ise onları ateşe nasıl atar?" Rav1 der ki: "Bunun üzerine ResUlullah � ağladı" ve "Bana 
böyle vahyolundu" buyurdu. (Kaşani, 62; Cfimi', 81) 

* Ahiakın dört !esası} vardır: Hikmet, şecaat, iffet ve adalet. Hikmet, bütün ihti

yar! fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran nefse ait bir duygudur .. . Bu dört 

ahiakın dengeli oluşundan güzel ahiakın tamamı ortaya çıkar. Akıl kuvvetinin iti

dalinden iyi düşünce, isabetli görüş, doğru tedbir, eşyanın inceliklerini anlamak; 

ifratından, hile, aldatma, mugalata ldemagoji}; tefritinden ise ahmaklık, kalın 
kafalılık ve akıl zayıflığı doğar ... (Ravza, 445) 

* Hikmet, bir şeyi her nerde ise yerine koymaktır. Hikmetin ilk inceliği, bir şe

yin haddini ve hakkını aşmamak, ikinci inceliği Allah'ın vaid !ceza vaadi olan ce

hennem} konusundaki nazarını müşahede etmek, hükümdeki adaletini ve mani 

olma konusundaki iyiliğini anlamak, üçüncü inceliği ise istidlalde basiretin, 
irşadda hakikatin ve işarette gayenin son noktaya ulaşmasıdır. (Ravza, 487) 

* . . . Fass kelimesi, . . .  hikmet; yani "ruhlarına nakşedilmiş ilimler" demektir. Onla

rın kalbieri hakkında istersen, onun dediği gibi "konuşan kalbiere hikmetler indiren" 
de diyebilirsin. Buna göre onların ilimleri yüzüğün kaşı; rUhları da kaşa göre yü
zük durumundadır. Buna şu sözle işaret edilmiştir: "Ondan şfihid olduğum her şeı;de 
bize emfinet edilen bir ilahi hikmet vardır." Fusus kitabı, fassı "hikmet" manasında kul

lanınakla beraber hikmetlerin sayısı hakkında hiçbir şey söylememiştir . . .  (Sofyavl:, 

ll )  

* Hikmet-i meclıiıle indenfi !bize mechfıl kalan hikmet}, bize gizli kalan şeyin sır

ndır. Hikmetin bazı kullara eziyet etmek, çocukların ölümü ve cehennemde ebedi 

kalış gibi varlıktaki yönlerine iman, bunların vukuuna rıza, adalet ve hak olarak 
var olduklarına inanmak gerekir. (Ciimi', 82) 

hikmet-i cami'a ( ��� .. � �.o5::� ) * Hikmet-i cfimi'a !kuşatıcı hikmet}, Hakk'ı bil

mek ve onunla amel etmek; batılı bilmek ve ondan kaçınmaktır. Nitekim Hz. Pey

gamber $ şöyle buyurmuştur: "Allahım! Bana hakkı hak olarak göster, beni ona ittibt1 
ile rızıklandır; batılı da bfitıl olarak göster, beni ondan kaçznmakla rzzıklandır." [İbn Kesir, 
ı, 251) (Kaşani, 63; cami', 82) 

hikmet-i halkıyyet ( l�Ql,:. l.o5::� ) {beleh; habb} 
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* Hikmet-i halkl!Jljet {yaratılış hikmeti}, nefs-i natıkaya {düşünen nefse} ait bir 
hal ve üstünlüktür. Gazab {öfke} ve şehvet gücünü o yönetir, darlık ve genişlik du
rumlarında gerekli olan hareketin miktarına hükmeder. Bu, yapılan işlerin hangi
sinin doğru olduğunu bilınek demektir. 

Ancak bu fazileti iki rezilet kuşatır; "habb {hilekilrlık}" ve "beleh {ahmaklık}." Biri 
ifrat, diğeri tefrittir. Habb ifrat halidir. Bu haldeki bir kimse, kötü düşüneeli ve hile
kar olur. Öfke ve şehvet kuvvetlerini serbest bıraktığı için, istediği şeye doğru ha
reketi gereğinden fazla olur. Beleh ise, öfke ve şehvet kuvvetinin tefriti olup, itida
lin {dengenin} altındadır. Bu, nefsin gazab ve şehvet gücünün gereğinden az ol
duğu bir haldir. Bunun kaynağı ise anlamadaki yavaşlık ve doğru davranışı kav
ramadaki zayıflıktır. (Miziln, 66) 

hikmet-i nefsiyye ( a:_ı:; aoS::.:o- ) * Hz. Peygamber'in kalbine atılan vehbi 

ilimlerdir. (Sofyavi, 41) 

hil'at ( �"l,:. ) * Hil'at {elbise}, yakınlık alametidir. Seven hil'atı terk eder. 

Çünkü hil'atta {dolayısıyla yakınlıkta} ayrılık alameti vardır. Adernde {yoklukta} 
kalması vücudu {varlığı} beklediği içindir. Bulduğunda, o başkası olur ve onunla 
rahat edemez, onu bırakmasını söyler. Şeyhler şeyhi Ebu'I-Kasım el-Cüneyd b.  
Muhammed'in "Fakr, kalbi şekillerden boşaltmaktır'' sözünün manası budur. Şekil var 
olduğu halde, kalbi şekillerle uğraşmaktan kurtarmaya çalışırken, o {şekli} atmak
tan başka çare nedir ki? (Hücviri, 34) 

* Hil 'at, Hakk � tarafından gelıniştir. Onun baygınlığı marifet, ilim ve fazl u 
ikrfun türleridir. Ona nimetler ve fazl u ikram ile telebbüs {giyinme} denilıniştir. 
Onu reddederek, ve telebbüsü terk ederek sıl-i edebde bulunma! Çünkü melikin 
nimetlerini reddetmek, O'na karşı iftira ve O'nun mertebesini hafife almak olur. O 
zaman onunla üzerinde Hakk {ya da O'ndan bir nişan} bulunmayan ya da heva ve 
nefsini giyinmiş olan {heva ve nefsinin etkisi altında bulunan} biri Allah'ın fazl ve 
kısmetine bürünür. 

Hil'atın, nasib ve kısmetlere ulaşma konusunda dört şekli bulunur: Birincisi 
{nefsten gelen} tabiat yoluyladır ki bu haramdır. İkincisi şeriat yoluyladır, bu da 
mübah ve helaldir. Üçüncüsü emirledir, bu da velayet hali ve hevanın terk edilme
sidir. Dördüncüsü de fazl u ikram iledir, bu da iradenin ortadan kalkması, 
bedeliyyetin elde edilınesi ve varlığının sadece Allah'ın fiili olan kaderi muract 
ederek onunla kaim olınasıdır. Bu, ilim ve salalı {uygunluk ve doğruluk} halidir. 
Hakikatte bu makama lllaşmadıkça kula "salih" denemez. (FütUh, 122-123) 

hilm ( 1.-l.:o- ) {kezm-i gayz} * Hilm {yaratılıştaki yumuşaklık}, kezm-i gayzdan {öf

keyi yenmekten} daha faziletli bir huydur. Çünkü öfkeyi yenmek yumuşaklığa 
gayret göstermekten ibarettir. Sadece öfkesi fazla olanların öfkelerini yenıneye ih-
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tiyacı vardır. Öfkeli insanlar, öfkelerini yenmek için büyük gayret gösterirler. Fakat 
bunu alışkanlık haline getirdiği için artık alışılmış hiHe gelir ve kızmaz olur. Eğer 
ara sıra kızacak olsa da öfkesini kolaylıkla yenebilir. Kezm-i gayz {öfkeyi yenmek} 
tabii bir hilmdir. Aynı zamanda aklın kemale ermesinin ve gazab kuvvetinin kırıla
rak akla boyun eğmesinin de bir delılidir. Fakat bunun başı, yumuşak olmaya gay
ret göstermek ve zorlanarak da olsa öfkeyi yenıneye çalışmaktır. (İhyii', III, 218) 

* ... Sabır, hiddetini yenme konusunda olursa buna "hilm {yumuşaklık}", "vakar 
ve teenni", zıddına da "tezemmür {saldırganlık}" denir . .. (İhyti', IV, 82; Kudame, 285) 

* Hilm, çok kızmak ile infirak arasında nefsi vakarlı kılan bir haldir. (Miztin, 73) 

* Hilm, sözünde, fiilinde ve eli altındaki kimselere karşı yumuşak olmaktır. 
(Cami', 54) 

•• H ilm üç kısım dır: A varnın hilmi, suç işleyen kişiyi batında öfkeyi gizlemekle 
birlikte affetmektir. Havassın hilmi, suçluyu, batında iyiliği gizlemekle birlikte af
fetmektir. Ahass-ı havassın hilmi ise, suçluyu bizzat iyilik yaparak affetmektir. 
(Cami', 61) 

himmet ( iJ. ) {himmet-i enefe; himmet-i erbab-ı himemi'l-'aliye; himmet-i 

ifakat} 

•• Himmetin ilk inceliği, kalbin faniye rağbet etmenin bayağılığından korunma
sıdır. İkinci inceliği, hastalıkları umursamaya, emele güvenıneye ve amel yapma
maya tenezzül etmemektir. Üçüncüsü ise zat gibi, sıfatlarla bezenmektir. (Ravza, 

489) 

* Bazıları himmeti kalbin mana için tecrid edilmesi; bazıları müridin başlangıç
taki sıdkı; bazıları ise illiamın saflığı sayesinde gerçekleşen tüm düşünceler mana
sında kullanırlar .. .  (Istıliih, 536; Fütılhiit, Il, 515; Esftir, 279) 

* . . .  Denilmiştir ki: "Himmetin üç mertebesi, tenbih, irade ve hakikat him
metleridir. Bil ki, tenbih himmeti, insan hakikatinin muhal veya mümkün olsun 
arzunun yöneldiği şeyle ilgili olarak kalbin tayakkuz halinde olmasıdır. Bu, kalbin 
mana için tecrid edilmesidir. Bu himmet, kalbi temenn1 ettiği şey konusunda, 
hükmettiği noktaya nazar etmeye yöneltir. Böylece kalb de, bu himmetin kendisine 
verdiği bilgiye göre onun hakimiyeti altında olur. Himmet, kalbin bundan dön
mesi gerektiği bilgisini verirse, geri döner, bu konuda azınetmesi bilgisini verirse 
azmeder. Bu himmete siihib olan kişi, temenn1 ettiği şeyin bilgisine muhtaçtır. Mü
ridin ilk sadakati olan irade himmeti, bir şeyin kendisi için kaim olmadığını kav
ramayı sağlayan cem'iyyet himmetidir. Bu himmet, çoğunlukla Afrika' da 
"Gurabiyye" olarak adlandırılan bir toplulukta bulunur. Bununla dilediklerini 
öldürürler. Nefs, cem' haline erdiğinde alemin cisim ve hallerine etki eder. Bu du
rum ona zor gelmez. O kadar ki, kendisine bu ilme ait olan, kendisinin henüz sahib 
olamadığı bir keşf ve iman kuvveti gösterilir . . .  " (Fütllhat, II, 515) 
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* H immet-i if&kat {sıhhate kavuşma gayreti}, sülukla alakah himmetin birinci de
recesidir. Bu himmet, saliki ffuı.iyi terkedip Baki'ye talib olmaya sevk eder . . .  

. . .Himmet-i enefe {yüz çevirme gayreti}, süh1kla alakah himmetin ikinci de
recesidir. Bu himrnet, kalbi Allah'ın va'dettiği arnele karşılık beklemekle meşgul 
olmayı reddetrnesi için saliki arnele karşı sevab talebinden yüz çevirmeye sevk 
eder. Bu himmet, kendini Hakk'ın müşahedesine adamaz, bilakis ihsan üzere Al
lah'a ibadet etmeye hasreder. Kul, Hakk'a yakıniaşmaya yönelmeyi taleb etmekten 
geri durmaz, O'ndan başkasına yönelmeyi istemez. (Kaşani, 45; Cami', 105) 

* Himmet-i erbab-ı himemi'l- 'ii/iye {yüksek gayret sahibierinin gayreti}, himmet 
erbabının üçüncü derecesidir. O, sadece Hakk ile ilgilenrnek, O'ndan başkasına ilti
fat etrnemektir. Bu himmet, hal ve makamlardan razı olunrnarnası, isim ve sıfat
larla yetinilmemesi bakırnından en yüce himmetlerdendir. Bu himmet sadece 
Zat'ın kendisini taleb eder. (Kaşani, 46; Ciimi', 105) 

* Himmetin üç mertebesi, tenbTh, irade ve hakikat himrnetleridir. Bil ki, tenb!h 
himmeti, insan hakikatinin muhal veya mümkün olsun, arzunun yöneldiği şeyle 
ilgili olarak kalbin tayakkuz halinde olmasıdır. Bu, kalbin mana için tecrid edilme
sidir. 

İrade himmeti, müddin başlangıçtaki sıdkıdır. Bu, bir şeyin kendisi için kaim 
olmadığını kavramayı sağlayan bir himmettir. Bu himmet çoğunlukla Afrika'da 
"Gurabiyye" olarak adlandırılan bir toplulukta bulunur. Bununla dilediklerini öldü
rürler. Nefs, cem haline erdiğinde alemin cisim ve haıierine etki eder. Bu durum 
ona zor gelmez. o kadar ki, kendisine bu ilme ait, kendisinin henüz samb olarna
dığı bir keşf ve iman kuvveti gösterilir. Bazı insanların ellerindeki zahiri alametler, 
ancak bu himmetle gerçekleşir. Bunun öyle bir kuvveti vardır ki, karnil şeyhlerin 
etkileri müride yerleştiğinde, onlara tasarrufta bulunurlar. İlharnın saflığı yardı
mıyla gerçekleşen hakikatİn himmeti ise, düşüncelerini Hakk'ta toplayabilen 
ehlullahtan büyük şeyhlere aittir. Bunlar bu himrneti, kesretten kaçarak ve kesretin 
tevhidini isteyerek ahadiyyet için tek bir himmete dönüştürürler. Arifler kesrete 
de, onların sıfatlardaki, nisbetlerdeki veya isimlerdeki ahadiyyetine de tenezzül 
etmezler. (Esfiir, 279) 

* Himmet, Allah'ın insana yerleştiediği en kuvvetli şeydir. Allah nurları yara
tınca, onları huzurunda durdurdu. Onların kelarnının kendisinin Zat'ıyla, him
ınetlermin ise Allah ile meşgul olduğunu gördü. Onlara şöyle buyurdu: "İzzetim ve 
Ce/alim için, seni nurların en yücesi kılacağını. Sana mahlılkatını içinde ebrarın en şerefiisi 
olarak kıymet vereceğim." (İnsiin, 21 ) 

* Hinınıet, kalbin himmet gösterilen şeye bağlanrnasıdır. Himrnet, kalbin tama
mıyla Allah'la birleşmesi, O'nun dışındaki her şeyden de ayrılmasıdır. (Cami', 54) 

* Himnıet; maksad, bedel, amel, emel gibi vasıta ve sebeb olan nefsin haziarına 
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tenezzül etmeyerek tamamen Hakk'a yönelmektir. Onun bidayattaki sılreti, tevbe 
ahdiyle taat ve vefaya bağlanmasıdır. Ebviibdaki sureti, kalbin baki olan nimet ve
rene bağlanması ve faniye rağbetle bitkin düşerek talebe özen göstermekten yüz 
çevirmesidir. Muamelattaki sureti, sürekli murakabe ile arnelde istikamet, Allah'a 
tevekkül ve teslim ile tam bağlanmaktır. Ahlfiktaki sureti, himmetin tamamen 
mutluluğu ve kemalatı elde etmeye çevrilmesidir. UsUldeki sılreti, sahibini yakin 
kuvvetiyle Hakk tarafına çekmektir. Ünsün rahatlığı, seyr-i sülukta duraklamaya 
ve orta yoldan sapmaya mani olur. Ahvaldeki derecesi, aşkın hakimiyetiyle düşün
celerin tek bir düşüneeye dönüştürülmesidir. Velayattaki sureti, hal ve makamlar
dan isim ve sıfatlar mertebesine yükselmektir. Hakaikteki sureti, sıfatıarın yüksele
rek Zat gibi sıfatlarla bezenmesidir. Nihtiı;attaki sureti ise, tüm mümkün varlıklara 
Hakk'ın te'siriyle te' sir eden sadece tek bir himmetin olmasıdır. (Cami', 291 )  

hisab ( y� ) * Hisiib ile kasd edilen şey, insanların oruç, fitre, hac, zekat, 

adak, keffaret, eşlerinin sayısı, ila, icare, borçlarının vadeleri gibi ay ve yılla kayıtlı 
olan dini ve dünyevi işlerinden ihtiyaç duydukları hesablardır. (Receb, 6) 

* Hisab sözlükte saymak, ıstılahta ise, istisnaları olmakla birlikte Allah'ın kulla
rını mahşerde serbest bırakmadan önce iyi veya kötü arnellerine karşılık tafsilatıyla 
sorguya çekmek üzere durdurmasıdır. (Meştink, 261) 

hisbaniyye ( :Y� ) * "Hisbaniyye . . .  " yani Sofestaiyye . . . "tilem hakkında bütü

nüyle ciihillikle suçlanmış/ardır . . . " Yani Hisbaniyye tam bir cehaletle suçlanmıştır . 
. . .  " Ehl-i nazar {bu konuda} icmii etmiştir . . . " Bu konuda ne durumda olduklarını bil
dikleri için {cehalet nisbet etmişlerdir} . . . .  "Ancak her iki topluluk da hata etmiştir. 

Hisbiiniyı;e'nin hataları, onlar tllemdeki değişmenin bütünüyle bu suretten önceki makul 

cevherin aynının ahadiyyeti üzere olduğunu kabul etmişlerdir . . . " Hariçteki bu makul 
cevher . . .  "ancak bununla . . .  " bu sılretle . . . "birlikte bulunur." Yani cevherle birlikte 
bulunur . . . . "Tıpkı bu suretin ancak bununla" yani bu cevherle . . . " aklettiği gibi. Bunu . . .  " 

yani cevherin aynının ahadiyyetini kabfıl etselerdi, . .. "bu konuda tahkik derecesine 

muvaffak olurlardı." O zaman onlar neyin ne olduğunu bilen ariflerden olurlardı. 
(Sofyavi, 224) 

hiss ( :_,-. ) {hiss-i müşterek} * His, nefsin sıfatından ortaya çıkan şeyin şekli

dir. Amr {b. Osman} Mekkirh demiştir ki: "'Vecdin galib olduğu anlarda hiçbir his 
bulamıyorum' diyen kişi hata etmiştir. Çünkü o, hissedilen şeylerin kayboluşunu 
ancak hisle (duyularla} id rak edebilir." (Luma', 424) 

* Hiss-i müşterek {ortak duyulari bir nakış levhasıdır. Orada mekan tuttuğu za
man, müşahid hükmünde olur. Nice hisse nakşolunan şeyler vardır ki, histen zail 
olmuşlar, suretleri bir an için hiss-i müşterekte kalmıştır. Böylece müşahid hük-
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miınde kalmışlar, düşüneeye aksebnemişlerdir. Sana söylenen şey hahzanda bu
lunsun: Çaptan her durumda doğru bir çizgi olarak, dairenin çevresinde hareketli 
nokta nakşolunmuştur. 

Suret, hiss-i müşterek levhasında şekillendiği zaman müşahede gerçekleşir. İs
ter ilk olarak dış dünyada hissedilen bir şey resmedilmiş bir halde olsun, ister his
sedilen şeyden kalan bir şeyin zihindeki kalıntısı olsun, ister hissedilen şeyin yok 
olmasından sonra yeniden sabit olması şeklinde olsun, isterse hissedilen bir şeyden 
değil, mümkün olması halinde zihindeki bir şeyden vakl olsun birdir. (İşiiriit, IV, 
128) 

* Muhakkiklere göre mükemmel bir insanın terkibi üç miinadan oluşur: Bun
lardan birincisi rUh, ikincisi nefs, üçüncüsü ceseddir. Bu üç miinadan her birini 
ayakta tutan bir sıfat vardır. Ruhun sıfatı akıl, nefsin sıfatı heva, cesedin sıfatı ise 
histir. (Hücvir1, 238-239) 

* Hazret-i cismiyyet, zikrettiğimiz mahsusatı {duyularla algılanabilen şeyleri} 
içinde toplar. Bunun emiri hayal, haracına sahib olan da hisstir. Hisler, iziiii bir ili
tilafta oldukları halde, mahsusatı alıp haracın sahibi olan hisse teslim eder, hayalin 
hazinesine yükseltir. Burada kendisine yükseltilen şeyin cinsinden bir isim elde 
eder. Bu durumda bunlardan "mahsusat" ismi kalkar ve "mütehayyiliit {hayiil edilebi
lir olan şeyler}" ismi verilir. 

Bundan sonra hayal, hatırlama gücü altında mahsusat gibi harac sahibi olur, 
onları ezberler. Burada mütehayyilat ismi, onlardan "mezkiiriit"a {hatırlanan şey
lere} ya da "mahfiiziit"a {ezberlenen şeylere} intikal eder. 

Sorıra fikrin gücü altında harac sahibi olan zikir {hatırlarna}, bunları ona arz 
eder, tecrübe ederek ayırır. Bunlar hakkında kendi idaresine bağlı bulunanlara 
soru sorarak bunlardaki hak ve batı! şeyleri birbirinden ayırır. Çünkü,] hissin pek 
çok yanıltıcı tarafı vardır. Mezkuratın ismi, onlardan mütefekkerata {düşünülen 
şeylere} intikal eder. Onları tedkik ettiği, yanıltıcı unsurları hisse geri gönderdiği, 
sahih olan şeyleri alıp onları akıl hazretine {huzfuuna, mertebesine} aktardığı za
man fikir, aklın gücü altında {aklın çalışma sürecinde elde edilen} bereketin de sa
hibi olur. 

Akıl mertebesine ulaştığında, kendisine gelen ilim ve arneller ona dahil olur ve 
kendilerini ona arz eder ve arneller, "bu kulağın ameli", "bu gözün ameli", "bu dilin 
ameli" şeklinde birbirinden ayrılır. Bu durum, arnelierin hepsinin tamamlanmasına, 
ilimler ve onların isimlerinin makulata {düşünülen şeylere} intikal ebuesine kadar 
devam eder . . . (Tedbfriit, 188) 

•• Kevni berzahta kabul eder nefs 
Ulvi felekte kablll edilir ruh 
Aklın yeri 
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iki emin arasında 
His ise süfli felekte bağlı 

(Letfi'if, 165) 
* Man�Har aleminde anlayış yardımıyla yürürsen, manaların lezzetinden dolayı 

hislerin perdelenir. Hissin, manada rahata erdiğinde, sırrın, manaların müşahede
sinden perdelenmez. Hislerle beraber beka, başında da sonunda da daha iyidir. 
Onun şerefi arzu edilen cennette rü'yet sırasında ortaya çıkacaktır. (Letli'if, 188) 

hitab ( yıl::ı,:. ) {b k. kelam) 

hitam ( r\;;:o:. ) * Hitanı {son, bitiş) makamı, sadece mahluk için pek az bulunur 

olaylarda hedefe varana dek Zü'l-Celali ve'l-İkram olan Allah'ın hakikatiyle ta
hakkuk etmekten ibarettir. Ona ait bu eşya bir bütün olarak bakıldığında böyledir. 
O aslında tafsil yoluyla Allah'a aittir. Bundan dolayı insan-ı kamil daha mükem
mele doğru yükselir. Çünkü Allah'ın nihayeti yoktur. Veli de Allah'ın Zat'ına ula
şana kadar yükselmeye devam eder. (İnsan, II, 97) 

* Hitiim makamı tüm kurbiyyet makamları ile alakalıdır. Çünkü velinin mahza 
kurbiyyet makamına ulaşmasıyla birlikte evliyanın makamlarının son bulmasın
dan ibarettir. Bu makam, mahlukun Allah'a ulaştığı tüm makamları ihtiva eder. 
Çünkü bu makam Allah'a kurbiyyet makamına dahil edilir. O, onun bütün halk 
makamiarına ulaşmasıyla sona erer. Velinin onda dostluk ve sevgi makamlarından 
bir nasibi vardır. İşte bu kurbiyyet makamında hitamdır, son bulmadır. 

Bununla birlikte "hııllet {dostluk}" ismi kurbiyyet makamlarının ilk mertebesine 
mahsustur. Çünkü kurbiyyet makamında bulunan kimse Hakk'ın eserleri ve vü
cuduyla {varlığıyla) dost olan kimsedir. Ardından sevgi makamı gelir. Bu makam 
ilahi tezahürde Muhammed! makamdan ibarettir. 

Son olarak hitam makamı gelir. Bu kurbiyyet makamının nihai ismidir. Onun 
nihayetine yol yoktur. Çünkü Allah'ın nihayeti yoktıır. Ancak hitam ismi tüm 
kurbiyyet makamlarıyla alakalıdır. Kurbiyyet makamında olan kimse evliyanın 
sonuncusudur ve hitam makamı konusunda Hz. Peygamber'in $ varisidir. Çünkü 
kurbiyyet makamı makam-ı mahmuddur. Vesile, kurbiyyet makamında olan kim
senin oraya gitmesidir. Öyle ki, hiç kimse onun önüne geçemez. Böylece bu ilahi 
makamlarda tek hale gelir. Bunun Hz. Muhammed'le $ gerçekleştiğine inanması 
gerekir. "Vesile cennette en yüce nıekiindır. Vesile sadece bir kişiye ait olacaktır" sözüyle 
buna işaret etmiştir. (İnsfin, Il, 97) 

hu/hüve ( Jllı ) * Ebu Yezid şöyle demişti: "Ben ben değilim, ben benim. Çünkü 

ben Hu {O) olan benim. Ben O'yum. Ben O olan O'yum." (Şatahat, l l l) 
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* Sanki ben benim veya sanki ben Hu'yum {O'yum} ya da O benim. Ey zanne
den! Eğer sen bensen bu beni şaşırtmaz. Sanma ki şu an ben benim! Sanma ki, ben 
ben olacağım! Sanma ki ben ben oldum! (Sanki ben, arifin bu cildi ya da bu halim
den ibaretim. Eğer Sen bensen bunda sakınca yok, ama ben değilsin.) (Tavfisin, 194) 

* Vücudumdan sıyrıldığımda 
şuhud üzere O'yum ben 

Benim varlığıındı O 

çünkü 

benim özüm 

hiç fazlasız 
şuhudumun özüdür 

(Divan, 50) 

·� Hu, Allah'ın mutlak gayb olan hüviyyetidir. (Kaşani, 45; Cami', 104) 

·� (0), iki arazı olan bir cevher ve iki vasfı olan bir zattır. Bu cevherin hakikati 
(hüviyeti) ilim ve kuvvetlerdir. Alim ve hakim {olan iki sıfat, } kuvvetlerin kanalla
rında dolaşır ve üçlü kuvvet şeklinde dışarı çıkar . .. (İnsan, I, 7) 

hu hu/hüve hüve ( JA JA )  * Hakk'ın mahlfıkata teslim ettiği şeydir. Çünkü o 

O'dur; ben O'yum. O, O'dur. (Taviisin, 193) 

hubb ( � )  {'alamat-ı hubb; 'alamet-i hubbillah; ke's-i hubb; şarab-ı hubb; 

taleb} 

* İki sevgiyle seviyorum seni 

Biri beni sana bağlayan sevgi 

Diğeri 

Sevilmeye layık olmanın sevgisi senin 

Beni sana bağlayan sevgi yüzünden 
Yalnız seni anarım başka kimseyi değil 

Sevilmeye layık olmanın sevgisi ise 
Görebilmem için seni 

açmandır perdeleri 

Yok bu sözde övünıne 
Zaten övünınüyorum 

Her iki sevgide de övünmek 

Senin hakkın 

(Şehlde, 64) 
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* (Hanım sfıfilerden) Hayyfıne'yi şöyle derken işittim: "Allah'ı seven kimse 
{O'nunla) ünsiyet kurar; {O'nunla) ünsiyet kuran {O'nun sevgisiyle) coşar; {O'nun 
sevgisiyle) coşan kimse {O'nu) özler; {O'nu) özleyen kimse çılgına döner; çılgına 
dönen kişiyle alay edilir; alaya muhatab olan {O'na) vasıl olur {ulaşır}; {O'na} vasıl 
olan {O'nunla} bir olur; {O'nunla) birleşen {O'nu) tanır; {O'nu} tanıyan {O'na) yak
laşır; {O'na} yaklaşan ise asla İstirahat etmez, onu hüzün şimşekleri çevirir." (Şe
hide, 116) 

'� Allah'ın sevdiği her şeyi sevmektir. (Adiibı, 145) 

'� Bidayette {tasavvufi hayatımın başında) dört şeyde yanıldım: Sandım ki, 
O'nu zikreden, tanıyan, seven ve isteyen benim. {Yolun) sonuna varınca gördüm 
ki, O'nun zikri benim zikrimden, O'nun marifeti benim marifetimden, O'nun 
mehabbeti benim mehabbetimden, O'nun istemesi benim istememden önceymiş. 
( Şatahiit, 23) 

'� Alarnet-i hubb {sevginin alfuneti), mal ve can ile Mahbfıb'a yaklaşmak, O'nun 
rızasını kazanmak, yakınıaşmaya mani olan her türlü maniyi ortadan kaldırarak 
Mahbfıb' a yaklaşmak için gayret göstermek suretiyle mücahede etmektir. (Kiit, Il, 
53) 

* Kurbun başı takarrüb {yaklaşmaya çalışmak), sevginin başı da sevmeye çalış
maktır. Onların teellüf {uyum sağlama), telif {birleştirme) ve tarif sıfatları vardır. 
Onlar ebrar { iyiler) olan kimselerdir. (Kiit, I, 241) 

'� Aşkın aslı kıdemden gelir. Arabca "yulıibbuhum {0, onları sever}" kelimesin
deki "bii" harfinin noktası "ve yıılıibbiinelıii {onlar da O'nu sever}" [Maide, 5/54] top
rağına tohum olarak atılmıştır. Hayır, eğer nokta "hum {onlar}" üzerine atılmamış 
olsaydı, "yuhibbılnelııl" ortaya çıkmazdı. Aşkın nergisi büyüyünce tohum meyve ile 
ve meyve de tohumla aynı renge bürünür. 

Eğer "Siiblıiinz {kendimi tenzlh ederim} . . .  " denilmişse bu yüzden dir. 

Bu sözler ya noktanın ya da noktanın Rabb'inin sözleridir veya bu tür iddüilar 
meyve üzerinden yapılmaktadır; kaldı ki meyve de tohumla aynı şeydir. (Seviinilı, 
93) 

'� İmanı arındıran, Allah için sevmek ve Allah için nefret etmekten daha güçlü 
hiçbir şey yoktur. (Adabı, 9) 

'� Bize göre heva, aşıkın kalbine ilk doğuşta kalbdeki sevginin düşmesinden 
ibarettir, başka bir şey değil. Başka bir durum ona ortak olmadığı, kendisi için halis 
olduğu ve saflaştığı zaman "lıubb {sevgi}" diye adlandırılır. Bu sevgi sabit olup ka
rar kıldığında "viidd" olarak isimlendirilir. {Bu sevgi} kalbi, içi ve temayülleri 
kucaklayıp geriye kalbin ilgisinden başka bir şey kalmadığında "aşk" denir. Aşkla 
kasd edilen dikenli bir ottur. (Tercüman, 14) 
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* Tüm renklerle bezenıneye hazırdır kalbirn benim 

Ceylanlara otlak oldu 

rahiplere manastır 

putlara tapınak 

Ka be tavaf edene 

Levhalarıyla Tevrat 

sayfalarıyla Kur' an 

Artık hangisine yönelirse yönelsin aşk kervanları 

Çünkü sevgi 

dlnim Imanımdır benim 

(Tercüman, 43) 

* "Nedir şarab-ı hubb {sevgi şarabı}?" {sorusunun} cevabı: "İki tecelll arasın
daki tecellldir. Bu tecelll daimi tecellldir, asla kesilmez ve Hakk'ın arif kulları için 
kendisinde tecelll ettiği en yüce makamdır. Bu tecellinin başlangıcı zevk {tatma} te
celllsidir. 

Kendisiyle reyy {kanmal tecelllsi vaki olan tecelll ise {iki yönden sıkılma ve da
ralma manasma gelenl zlk ehlinin tecelllsidir. Onların şürbden {içmekten} gayeleri 
reyydir {kanmaktır} .  {Genişlik demek olan} se'a ehlinin tecellisi ise, Ebu Yezld 
{Bistaml} {ve onun gibi olanların} yaşadıkları tecelllde olduğu gibi, içmeye doyma
maktır. Bu soru hususunda ilk olarak zikrettiğim şey hubbun marifetidir. Bu mari
fete sahib olduğu zaman, kendisine nisbet edilen şarabı ve onun kadehini bilir." 

Bil ki hubbun {sevginin} üç mertebesi vardır: Biri avaının hubbu olan tabii sev
gidir. Gayesi hayvanı rfıh katında birleşmektir. Birleşen unsurlardan her bir rfıh 
sahibi, lezzet ya da şehvetin kışkırtmasına bağlı olarak tek bir rfıh olur. Bunun fiili 
olarak nihayeti nikahtır. Sevginin şehveti, her mizacda suyun yün parçası üzerinde 
akar ak sahib olduğu rengin boyasını da akltarak onun aktığı gibi akar. 

Ruhani hubb nefSıdir. Gayesi sevilenin hakkının ortadan kalkmaması ve diğe
rini bilmesi kaydıyla sevilene benzemektir. 

İlahi hubb ise Allah'ın kula, kulun da Rabb'ine olan sevgisidir. "O onları sever, 
onlar da O'nu" [Maide 5/54) ifadesinde olduğu gibi. Gayesi, her iki taraf açısından 
da kulun, O'nun yaratışını, Hakk'ın mazharı olarak müşahede etmektir. Bu sebeb le 
o, zahir {zuhur etmiş} Hakk'tır. Cismin rfıhu mesabesinde olan batını ise, ondaki 
gaybdır. O'nu sevenden başka hiç kimse idrak ve müşahede edemez. 

Hakk'ın kul için zuhur yeri oluşu, kulun sıfatlandığı şeyle sıfatlanmasıdır. Bu 
sıfatlar, tarifler, miktarlar, arazlar cinsinden olabilir. Bu kul işte bunları müşahede 
eder. O zaman Hakk ile seven olur. Durum dediğimiz gibi olunca, sevginin bilinen, 
zat! {kendisine aitl bir tarifi olmaz. Ancak şekli ve lafzl tariflerden biriyle tarif edi-
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lir, başka bir şeyle tarif edilemez. Sevgiyi tarif eden onu anlamaz. "Ona kandım 

{doydum}" diyen onu tanımaz. Çünkü sevgi kanmak bilmeden istemektir. (Fütfthiit, 
II, 108-109) 

* "Ke's-i hubb {sevgi kadehi} nedir?" diye sorulacak olursa buna şöyle cevab 
verebiliriz: "Sevenin kalbinin ne aklı ne de hissi vardır. Çünkü kalb bir halden di
ğer hale geçer. Nitekim Allah mahbubdur {sevilendir}. 'O her an yaratma halinde
dir.' [Rahman, 55/29] . Buna göre sevenin hali, sevgisi O'na takılmış olduğundan 
dolayı sevdiğinin halinin değişmesiyle değişir. Tıpkı berrak beyaz cam kadehin 
içindeki sıvının türüne göre renk aldığı gibi sevenin rengi sevilenin rengi olur. Bu 
ise ancak kalb için geçerlidir. 

Akıl ise kayd alemindendir. Bu yüzden akıl adını almıştır {Kökeni devenin 
ayağını bağlamakta kullanılan} ipten ve hissetmekten alınmıştır. Şu halde aklın 
kayıt aleminden olduğu bilinmiş oluyor. Kalb ise bunun aksinedir. Böyle olması da 
sevginin birbirine aykırı pek çok değişik hükümleri olmasından dolayıdır. Bu hü
kümleri ancak kendisinde değişme gücü olan kabul edebilir ki bu da kalbden baş
kası olamaz." (Fütfihat, II, lll )  

* Hubb { sevgi} ilahi bir makamdır. Çünkü o, kendisini sevgiyle vasfetmiş ve ha
dislerde "Vedüd" diye adlandırmıştır. Hz. Musa'ya IG!ı9 Tevrat'ta vahyolunan 
şeylerden biri şudur: "Ey Ademoğlu! Seni sendeki hakkım iiçin seviyorum. O lıiilde sen 
de üzerindeki hakkımdan dolayı beni sev." 

Kur'an ve Sünnet'te mehabbet, hem Allah, hem de mahlukat hakkında geçer. 
Allah, Kur'an'da sevenlerin türlerini sıfatlarıyla bildirmiştir. Allah'ın sevmediği sı
fatları da belirtmiştir. Ayrıca Allah'ın sevmediklerinin türlerini de zikretmiştir. 
Allah Teala, Peygamber'inin $ bize şöyle bir şey söylemesini emretmiştir: "De ki: 
'Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin"' [Al-i İmran, 3/31] (Fiiti't
lıiit, II, 317) 

* Hubb, O'nun kalbe ulaşması ve kalbi, kendisine arız olacak şeylerin bulanıklı
ğından arındırmasıdır. Kalbin sevdiğiyle beraberken bir maksad ve iradesi yoktur. 
(Fiitillıiit, II, 318) 

* Marifetin alameti lıubbdur {sevgidir} .  O'nu tanıyan O'nu sever. Mehabbetin 
alameti sevilebilecek şeylerden hiçbirini O'na tercih etmemektir. Sevilebilecek 
şeylerden birini O'na tercih edenin kalbi hastadır. Tıpkı çamur yemeyi ekmek ye
meye tercih eden mide gibi. Böyle bir midenin, hastalıktan dolayı ekmek yeme ar
zusu yok olur. (Kudame, 159) 

* Hubb ikinci haccdır. Müridin nefsi onu ikinci kez engellemez. Onun yolu 
tecrid, ziyadesi zikir, tavafı marifet, izi'ıfeti de fenadır. "Arafat'tan ayrılıp 
{Miizdelife'ye} akın edince Meş 'ar-i Haranı 'da Allalı'ı anın. O'nu, size gösterdiği gibi anın. 
Siz {O'nun yol göstermesinden} önce sapıhmştınız " [Bakara, 2/198] Aşırı tutkunluk 
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meraını zorlaştırır. Ona dahil olmak haramdır. Onda olmayan şey ulvi şartlardır. 
Ne aldığını bilen ne bıraktığına pek aldırmaz. "Rabb'in dilediğini yaratır ve seçer." 
[Kasas, 28/68] (Ravza, 373) 

* Allah'ı kasd (ve murad} etmeye giden yollar dört tanedir. Hepsirıe sahib olan 
muhakkik sıddiklerden, üçüne sahib olan mukarreb evliyadan, ikisirıe sahib olan 
yakin sahibi şahidlerden, birirıe sahib olan ise Allah'ın salih kullarından olur. İlki 
zikirdir; yaygısı {göstergesi} salih amel, meyvesi ise nürdur. İkincisi tefekkürdür, 
yaygısı sabır, meyvesi ise ilimdir. Üçüncüsü fakrdır; yaygısı şükür, meyvesi ise 
şükrün artmasıdır. Dördüncüsü hubbdur (sevgidir}; yaygısı dünyaya ve dünya eh
line buğz etmek, meyvesi ise Sevgili'ye kavuşmaktır. (Cami', 61, 171) 

* Hubb {sevgi} üç kısma ayrılır: {Bunlardan} hubb-i tabii ( tabii sevgi} mülk ale
minde ayrılır; hubb-i rUharn (ruhani sevgi} melekut aleminde ayrılır; hubb-i hakiki 
(gerçek sevgi} ise ne mülk, ne melekut, ne de ceberut alemirıde ayrılır. (Ri/ıle, 339; 
Nefehfit, 1 15) 

(Ayrıca b k. mehabbet} 

hubb-i dünya ( \�l..lll �:o- ) * Mü'mirıin dini işleri konusunda sorumluluk taşı

dığı en faydalı iş, kalbindeki lıllbb-i dünyayı (dünya sevgisini} silmektir. Bunu yap
tığı zaman, dünyayı terk etmek, kendisi içirı ehemmiyetirıi yitirir ve ahireti iste
mesi kolaylaşır. Ancak (bu konuda kendisine yardımcı olacak} aletleri olmadan 
dünya sevgisini silmesi mümkün olmaz. 

Şu ana kadar söylemediğim bu aletler şunlardır: Fakr, eşya azlığı, oruç çok
luğu, namaz, hac ve mücahede aletleri. Bu aletlerirı temeli de fikir (tefekkür}, emeli 
azaltmak, tevbe ve taharete ( temizlenmeyel dönmek, kalbden üstünlük duygusunu 
çıkarmak, tevazua sarılmak, kalbi takva ile imar etmek, hüzn-i daim (sürekli hü
zün}, lamellerindeki afetler ve bunların uhrevi sonuçlarıyla alakah olarak} kendi
sine varid olan hususlardaki endişenin çokluğudur. (Adabı, 133) 

hubb-i hass ( ._f"\,.:. �:o- ) * Hubb-i /ıdss (husüsi mehabbet, özel sevgi}, rühu dik

kate almaksızın Zat'ı sevmektir. Bu sevgide sekr halleri vardır. Bu, kullarına karşı 
cömert olan Allah'tan gelen bir bağıştır. Bu bağış da O'nun o kulunu seçmiş 
olmasıdır. Bu sevgi haller cümlesindendir. Çünkü Allah'tan gelen saf bir mevhibe 
olup, hiçbir çabanın müdahalesine açık değildir. ('Avarif, 295) 

* Tabii sevginin gayesi (sevilenle birleşrnek demek olan} ittihaddır. Bu da se
vilenin zatıyla sevenin zatının, sevenin zatıyla da sevilenin zatının bir olmasıdır. 
Bu durum, Hulüliyye'nin işaret ettiği şey olmakla beraber, onların bu konuda her
hangi bir bilgisi yoktur. 

Şu halde bil ki, tabii suret, hangi nisbetle ve cisim ya da cesed olarak hangi 
halde tezahür ederse etsin, yani gerçekte madüm olan sevgi madüm olarak kalsa 
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da, o suret sevgitiyi hayalde temsil eder. Bu, hayal mertebesine hayali bir bakış ve 
ona ait bir gözle idrak edilir. İki sevgili kucaklaşıp öpüştüklerinde, birbirinin tükü
rüğünü emer. Bu tükürük iki sevgiliden her birine yayılır. Bu iki sevgiliden her biri 
kucaklaşıp öpüşme sırasında nefes alıp verirler. Birinden çıkan nefes, diğerine, on
dan çıkan nefes de berikine girer. 

İşte tabii suretlerdeki hayvanı rüh da bu nefesten başka bir şey değildir. Her 
nefes, nefes alıp verenlerden her birinin ruhudur. Nefes alıp verdiği sırada nefes 
ona canlılık verir. Böylece Zeyd'in rUhu, Amr'ın rUhunun aynı olmuştur. Bu nefes 
sevenden çıkmış, sevgi suretinde teşekkül etmiş, böylece sevginin lezzeti geçerli 
olmuştur. Kendisine intikal eden nefes rUh olduğu zaman, onun nefesi de diğerine 
rüh olmuştur. Bu durumda, bu iki şahıstan her biri hakkında ittihaddan söz etmek 
mümkün hale gelmiştir. Şöyle demek doğru olur: "Seven benim, sevdiğim de ben." 
Bu, tabii süreHerdeki ruhani sevginin son noktasıdır. (Fiitflhiit, II, 329) 

hubb-i ruhani ( i)l� JJ �� ) * Hubb-i rıllıiinz {rfıhani sevgi}, sevdiğini hem onun 

için, hem de kendisi için sevmeyi, sevenin varlığında toplayan sevgidir. Oysa 
hubb-i tabii {tabii sevgi}, sevenin, sevdiğini sadece kendisi için sevdiği sevgi türü
dür. 

Bil ki ruhani sevgide, seven akıl ve ilimle vasıflandığı zaman, aklı sayesinde 
hakim {hikmet sahibi), hikmet sayesinde de alim olur. o zaman işleri hikmet terti
bine göre düzenler, onların derecesinde değişiklik yapmaz. Böylece, sevdiği za
man, sevginin ne olduğLınu, sevenin ne manaya geldiğini, sevilenin hakikatinin ne 
olduğunu, sevdiğinden ne istediğini bilir. 

Peki, sevenin sevdiğinin, sevdiğinin sevdiği şeyleri sevmesini sağlayacak bir 
irade ve ihtiyarı var mı, yoksa iradesi olmadığı halde, her sevdiğini sadece kendisi 
için mi sever? İşte o {alim olduğu halde seven) bunu da bilir. Sevdiğinin vücüdtınu 
{varlığını) da, sadece o mevcudun özünde var olmasını isteyen mevcüdu da bilir. 
Şu halde, o sevgilinin, o mevcüdun özünde değil, sırf mevcüdda olsa bile, o 
mevcüd için sevilen bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu mevcüd {sevilen}, kendisine irade nisbet edilebilen bir mevcud ise, sevenin 
onu kendisi için değil, onun için sevmesi mümkün olur. Sevilene irade nisbet edi
lemiyorsa, seven sevdiğini ancak kendisi için sever, yani sevilenin değil, sevenin 
kendisi için sevmiş olur. Çünkü sevdiği şey, herhangi bir şeye sevgi duyma ya da 
amaçla vasıflanmış değildir. Ancak, bu sevgilinin bulunduğu şey, irade sahibi bir 
varlık olabilir. 

Böylece seven, sevilenin, sevdiği şeyleri sevdiğini aniayabilir ve bunun netke
sinde sevgiliyi sever. Ancak {bu sevgi ortak sevilen şeylere bağlı) dalaylı bir sevgi 
olur. Sevgiyi ortak sevgi getirir. Seven, sevdiğinin vücüdunu {varlığını) taleb et
tikten sonra ona bizzat kavuşmayı ister. Hasılı, sevgilinin var olması, ona kavuş
mayla aynı şeydir. (Fütıllıiit, II, 327-328) 
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hubb-i salihin ( 0f-� �� ) * Hııbb-i siilihin (salihleri sevmek}: Kardeşim, bile

sin ki, salihleri sevmenin alametleri şunlardır: Kalbinin istikametiyle onların sev
gilerine sarılmak, arnelinin sıhhati, dilde doğruluk, salilllerin bu hallerinde olduğu 
gibi dünya ve ahiret konusunda iç dünyanın güzelliği. Bu amel, senin, onları 
sevme ve sünnetlerine uyma iddiasını gerçekleştirmene yardımcı olur. Bu arneller 
onlarda olduğu gibi sende de doğru olarak tahakkuk ettiğinde ve senden sadır ol
duğunda, salihleri ve onların yoluna güzelce uyma konusunda sadık bir insan 
olursun. 

Eğer fiillerin, onların üzerinde bulunduğu yola istikamet hıtturmaktan sapa
rak, onların fiillerine muhalefet ederken (fiillerin onların fullerine benzemediği 
halde}, onları sevdiğini iddia ediyorsan, hevana uymaya meyletmektesin. Onların 
hal ve hareketlerinden uzak bir yaşantı içindeysen, iddianda sadık değilsin. Nef
sinde onların yollarına muhalefetle, onların yolunda bulunduğlın iddiasını bir 
araya getirme. Böyle yaptığın zaman, sendeki cahillik ve yalancılık kesin hale gelir. 
Böylece Latlf ve Habir olan (Allah' ın} öfkesine maruz kalırsın. Ancak ikrar ve istiğ
far ederek adım atmak, daha iyidir ve milrifet-i Hakk konusunda bu sıfata sahib 
olan kişinin tavrına daha çok benzemektedir. (Adabı, 58) 

hucb-i 'inayet ( ��l:ııl l '-:--'!<;o- ) * Hucb-i inayet {inayet perdesi}, halkın helak olma

sına karşı onlara şefkat perdesidir. Vechin heybetinin yakmasını engelleyen bu 
perdeleri halkın gözleri idrak edemez. Bunun sebebi, Allah'ın halk içine davalar 
koymuş olmasıdır. Çünkü onların gözleri, adernden {yokluktan} sonra vücud (var
lık) ile tavsif edildiğinden, Vacibü'l-Vücud olan Allah'ın tercih ettiği bu vücud, hiç 
kimse tarafından inkar edilemez. Tabiat, dehr, illet gibi isimlerle bunların manaları 
değişse de, O, O'dur. 

Onlar, sonradan elde edilmiş olsa bile, onların da vücıldu olduğunu gördüler. 
O ise, onların haklkatidir. Onların gözleri ise, bu müstefad {sonradan elde edilmiş) 
bu vücud ile mevcuddur. Bunlar, Allah ile yaratıkların arasındaki perdelerin 
aynlarıdır. 

Eğer bunlar, hususi olarak kullarının bazılarına açıldığı gibi, umılmi olarak 
{bütün halkına} açılsaydı, O'nun vechinin heybeti de denilen Zat'ının nurları, 
O'nun görmesiyle idrak edebilen mevcudatının gözlerini, yani O'nun idrak ettiği 
Hakk'tan başka bütün mevcudatın gözlerini yakardı. Böylece O'nu takrir eden da
vaların tamamı da yok olur giderdi. O'nun Hakk olup O'ndan başka bir şey olma
dığı da ortaya çıkardı. Bu yok olup gidiş, onları nurlar olarak yaratması sebebiyle 
"yanış" olarak adlandırıldı. Zaten nur] ar, onlar için yanıştır. (Fiitülıiit, III, 208) 

hudurl-i zatiyye-i ilahi yy e ( a�d.J ���� � )J.;o- ) * Hakk'ı halktan ayıran İlahi Zat' a 

ait sınırları rü'yet ehlinden başka bilen olmaz. Bunu ne {ilahi habere ulaşamayan) 
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müşahede ehli bilir, ne de başkaları. Sen onu haber alarak bilemezsin, ancak 
Allah' ın, kullarından dilediğine verdiği zan1ri ilimle bilebilirsin. 

Orada ilahi haber türünden idrak edilemeyen bir emir vardır. Bu emir ve bun
dan başka emirler, ilahi haber ve zaruri ilim olmadan idrak edilemez. Farklılıkla
rına rağmen, mevcudatın sınırlan da mümkünlerin sınırlarıdır. Bu da vücudiyyet 
{var olma} aynındaki hükümleri bakımından böyledir. 

Zatl vücudiyyetin aynının sınırı ise vücı1diyyetin mevcud olan varlığından 
başka bir şey değildir. O'nun vücudu hakikatının aynıdır. Çünkü asla bilinene ait 
bir vücud değildir. 

Ariflerin gayesi, vücudun {varlığın} sınırlarını tamamen yerli yerine koymak
tır. Bu, Vacibü'l-Vücud'un Zat'i haddidir. Allah'ı bilenler, bu keşf ve müşahedenin 
üzerindedir. (FütUiıiit, III, 222) 

hullet/hillet ( ;u,:. ) * Hullet, "bir şeıJin başka şeyin içine ginnesi" şeklindeki bir ma

nadan türemiştir. Halll de dostun kalbe girmesinden dolayı böyle isimlendiril
miştir. Halllin varlığı, diğerinin varlığında yok olmuştur. Konuştuğunda onun 
hakkında konuşur; sustuğırnda da dostu, her şeyde gözünün önündedir . . . (Şelızde, 
61; Cflıni', 231 )  Bu konuda şu şiiri söylemişlerdir: 

Hulul ettin rı1humun derinlerine 

Halll de böyle olmuştu Halil 

Tek kaygım tek düşüncem sensin benim 

sözlerimde yalnız sen 

düşlerimde sen varsın 

yalnız sen 

(Şelıfde, 61) 

* Hullet, diğer bir şiirde şöyle geçer: 

Gönlümde dost edindim ben seni 

Yakfettim bedenimi dostlarıma 

Onların olsun bedenim 

Gönlümdeki dostumdur 

kalbimin sevgilisi 

(Şelızde, 63) 

* Hullet {dostluk} kalbe giren şeydir. Mehabbet ise, kalbin derinliğinde, yani 
özünde bulunan şeydir. Mehabbete "melıabbet" denmesinin sebebi, kalbden kendi-
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sinden başka her şeyi silmesinden dolayıdır. Bu sebeble habib, halile tercih edil
miştir. (Lunıa', 155) 

* Rıza . . .  Mehabbetten sonra gelen marifet makamıdır. Sevilenin hali, haline te
vekkül etmesidir. Mehabbet en şerefli makamlardan biridir. Onun üstünde lıullet 

{dostlukl makamından başka makam yoktur. 

Hullet makamı ise hususi marifet makamıdır. Husus! marifet makamı gayb 
sırlarına aşina olmaktır. Böylelikle kul, Allah'ın değişmez iradesi ve ilmi doğrultu
sunda onun dilemesiyle kendisine verilen bir ilirole Mahbub'u {Allah'ıl müşahede 
eder. Bu makamda kul, gaybların urnmanlarına, geçmişte olanların ve gelecekte 
olacakların sırrına erişir. Kulun bu makamda sırrına erdiği bazı şeyler şunlardır: 
Kendi halini ve mehabbetinin derecesini keşfeder, kulların varacakları makamları 
görür ve ebed sınırında halden hale değişimlerini izler. (Kiit, Il, 76) 

* Hullet ilahi bir sıfattır. Şu şiir inşad edilmiştir: 

Hulul ettin rUhum un derinlerine 

Halil de böyle olmuştu Halil 

Bunu Hallac ve Züleyha'nın hali destekler. Züleyha'nın kanıyla düştüğü yerde 
"Yusuf', Hallac'ın kanıyla da "Alla/ı, Allah" yazılınadı mı?! Şöyle bir inşad edilmiş
tir: 

Ne bir organ ne de bir mafsal 

taşlaştırabilir beni 

Bunda size bir ibret vardır ancak 

Marifetullah, terkibden meydana gelmiş bir varlık olması bakırnından {yani çe
şitli parçalardan oluştuğu için) arifin bütün varlığına işleyince, ondan geriye hiçbir 
cevher-i ferd kalmaz. Oraya Rabb'in bilgisi girer. Böylece kişi Rabb'ini bütün 
organlarıyla tanır. Böyle olmasaydı, onun parçalan {organları) düzenlenmez, ter
kibi ortaya çıkmaz, ruhaniyeti kendi tabiatma bakmazdı. Bu şekilde Allah eşyayı 
mana, his ve hayal olarak düzenledi. insan hayalinin sonsuz şekilleri olması böy
ledir. Bu şekiller ancak Allah tarafından düzenlenebilir. Bunların Allah'ı bilme ko
nusunda bu mertebedeki hükmü bütün mevcuddaki hissi ve ruhani suretle ilgili 
zikrettiğimiz şeyin hükmüne tabidir. 

İnsan, zikrettiğimiz şeyi hissederek onu vücud ve şuhud olarak gerçekleştirdi
ğinde bu makamda var olan kimsenin halili {dostu) olur. Alemde onun hali 
Hakk'ın sıfatı gibidir. Bundan dolayı o, nimete nankörlük etmesine rağmen 
rızıklanır. Allah bu şahsın günahını artırmak için onu nasiblendirir. Böylece mağfi
retin büyüklüğü ve affın gücü ortaya çıkar. (Fiitftlıfit, II, 356) 

* Hullet makamını taleb eden kimsenin, Allah'ın tüm mahlukatına, kafirine, 
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mü'minine, iHiatkarına, isyankarma güzel davranması; kuvvetiyle bu alemde 
Rabb'in makamını ikame etmesi gerekir. Bunlara anlayamadıkları yerden rahmet 
kapıları açılır, lütuf rüzgarları eser. İşte bu ihsan Allah'tandır. 

İhsan onlara bilmedikleri yerlerden ulaştırılır. Halka bu şekilde muamele eden 
kimsenin durumu kolaydır. Ben böyle bir yola girerim. Bundan daha kolay, daha 
lütufkar bir yol görmedim. Onun lezzeti tam bir lezzettir. Kul, bu makamda oldu
ğunda hulleti gerçekleştirmiş olur. Mevcı1dun yokluğundan dolayı zahir ile gücü 
yetmediğinde, batm ile onlara yardun eder. Kendi içinden nefsi ile Rabb'i arasmda 
onlar için Allah'a dua eder. Böylece halil olur ki, bu bütünüyle rahmettir. (Fütıllıfit, 
II, 357) 

* Hullet, kulun kendi beşeri sıfatlarından fanl olarak Hakk'ın sıfatiarını (kendi
sinde} tahakkuk ettirmesi, hulUl yoluyla değil tecelll yoluyla O'nun vasıflarıyla va
sıflanmasıdır. Böylece kul, Hakk'm aynası olur. (Kaşani, 161; Cami', 82) 

* Hullet, sevginin tüm organlara, ete ve kana işlemesidir. Mahbı1b {sevgili}, 
halll, yani sevgili olarak olarak isimlendirilmiştir. (Ravza, 344) 

* . . .  Hullet {dostluk} ismi, kurbiyyet makamlarının ilk mertebesine mahsı1stur. 
Çünkü kurbiyyet makamında bulunan kimse Hakk'ın eserleri ve vücı1duyla {varlı
ğıyla} dost olan kimsedir. Ardından sevgi makamı gelir. Bu makam ilahi tezahürde 
Muhammed! makamdan ibarettir. Son olarak hitfun makam gelir . . .  (İnsiin, II, 97) 

{Ayrıca bk. ma'rifet; mehabbet} 

huhll ( JJl� ) * HıılUl, muhtaç olmayı, bir mahalle ihtiyacı, temas ve intikali ge

rektirir. Bunlar, cisimlerin husı1siyetidir. (Ravza, 201) 

huh11iyye ( 4 Y..:,. ) * Hululiyye, Hakk'm cesedieri seçip rubı1biyyet manasıyla 

onlara hulı11 ettiğini ve cesedierden beşeriyyet manasını kaldırdığmı iddia etmiştir. 
(Luma', 541) 

humıld ( � � )  * İffetin iki yanını iki kötü huy çevrelemiştir: Şere/ı {doymazlık, 

açgözlülük) ve humıid {aşırı isteksizlik, sükı1n}. Şereh, akli kuvvetin kötü gördüğü 
ve nehyettiği lezzetlere aşırı istek duymak, humı1d ise aklın meylini ve elde 
etmesini gerektirdiği şeylere karşı aşırı isteksiziliktir. Her ikisi de kötülenmiştir. 
Orta yol olan iffet ise övülmüştür. (Miziin, 67) 

* Bu {tevacüd, vecd ve vücı1d} hallerin sırası, önce kusı1d {niyet}, sonra vürı1d 
[geliş}, sonra şühı1d {görüş), sonra vücı1d {buluş), sonra da lıımıılddur {sönüştür}.  
Humı1d, vücudun miktarı kadar hasıl olur. Vücı1d sahibinin sahv ve mahv hali 
vardır. (Kuşeyri, 37) 

{Ayrıca bk. ahlak; 'iffet) 
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hunefa' ( '"\ıi:;oo ) * Dosdoğru bir dille Hibl olan kimselerdir. "Hakk'la kaim olan 

kimselerdir" de denilmiştir. (Bustcin, 7) 

hurhoş ( J.-?-JJfll ) * Pehlevi dilinde güneşe verilen isimdir. (HeıJiikil, 99) 

huruf ( .J JJ"" ) * Akıl ve nefs gibi, (Kaşani)] ayn ve perdeleyici mevdldatın ba

sit hakikatleridir. (Kaşani, 57; Cami', 81) 

huruf-ı 'aliyat ( .::..ı l::ll� J JJ"" ) * Bunlar, çekirdekteki ağaç gibi, gayb-ı 

guylıbdaki {gayblar gaybındaki} gizli Zati işlerdir. Şeyh {İbn Arab))ks buna şu sö

züyle işaret etmiştir: 

biz yüce harflerdik söylenınemiş 

O'ndaydık ben ve sen 

biz sensin 

sen ise O 

O' nda her şey O 

O halde sor 

vuslata eren kim 

(Kaşani, 58; Ciimi', 81) 

husus-hususu'l-husus ( ı.f' J�Jl.-1 ı.f' J�:;. - ı.f' J""':;. ) {'amme; ehl-i husus-hu

susu'l-husus} 

* Ehl-i husus, Allah'ın hakikat, hal ve makamları tahsis ettiği mü'minlerin ava
mından olan kimselerdir. Husüsu 'l-husfis ise tefrid, tecrid ve tevhid ehlidir. Bunlar 

halleri ve makamları geçen, çölleri aşan (ve kurtuluşa eren} kimselerdir. (Lunıa', 

413) 

* Husus, her şeyin ahadiyyetini ifade eder. (Istılah, 539) 

* Amme, sadece şeriat ilmiyle yetinen kişilerdir. Bu tür alimler "rusfim ulenıiisı" 
olarak isimlendirilir. (Kaşani, 107; Cami', 89) 

huşu' ( tJ.!.-?- ) {sadık) * {Huşii. halinde} siidık {sadakat sahibi olan kimse), in

sanların görmedikleri yerde, mutlaka şu iki halden birinde bulunur: Ya huşı1 hali 

ya da huşı1 dışı hal. Huşı1 halinde olmasının alameti; bütün insanlar onun bu du

rumunu görmeleri durumunda bile kendisinde bir değişiklik olmamasıdır. 

Kişi şu durumlarda huşuunda sadık olur: Kendisinde bulunmayan bir halden, 

huşu haline huşu yoluyla geçer, huşuunda bir artma olmaz ve halk huşı1undan ha

berdar olduğu için huşu halini gizlemezse; huşuundan haberdar olmaları bakı-



huşu' 393 

ınından halk kendisini görmeden önce huşu içindeyse, kendisini görmeleri halinde 
de huşuunda bir değişiklik olmuyorsa. Çünkü o, Allah'ın � kendisini daima bildi
ğini ve görüp gözettiğini kalben müşahede ederek, devamlı olarak Allah'ı � zik
retmesi lhatırlaması}, asla ahireti unutmaması ya da kendileri sakınan kişilerden 
olsalar bile halktan sakınması onu heyecanlandırır. Böylece o, onların kendisine 
yaklaştıklarına aldırmayarak, onların varlığından, dini hayatı hususunda zarar 
geleceği tereddüdüyle inkıbaz ettiği {gönlü daraldığı ve onlarla haşır neşir olmak 
istemediği) için huşuunun devam etmeyeceğinden korkar ve huşu haline devam 
eder. Onlar, dini hayatı hususunda inbisat ederlerse {kendisine gönül ferahlığı ya 
da güven verirlerse), o da onlara {hiçbir huşu hali yaşamamış gibi) aynı şekilde 
yaklaşır. (Ri'iiye, 184) 

* Huşu, kalbin pişmanlığı, tevazuu, boyun eğmesi, ardından yumuşaklığı ve 
organların kontrol altına alınmasıdır. (Küt, II, 100) 

* Huşil, Hakk'a boyun eğmektir. Tevazfı, Hakk'a teslim olmak, hükmüne razı 
olup itirazı terketmektir. Huzeyfe şöyle der: "Dfninizden ilk kaybettiğiniz şey h ıışü

dur." Biri gelip huşuu sorunca şöyle demiştir: "Hıışü, kalbin bütün hinımetiyle, dü
şüncesiyle Hakk'ın huzurunda olmasıdır." 

Sehl b. Abdullah {Tüsteril şöyle der: "Kalbi huşfı içinde olan kimseye şeytan 
yaklaşamaz." 

Denilmiştir ki, "Kızdırıldığında veya muhalefet edildiğinde yahut reddedildi
ğinde kulun olayı rıza ile karşılaması huşfı sahibi oluşunun alametlerindendir." 

Biri şöyle demiştir: "Kalbin huşfıu, gözleri, günah vb. şeylerle meşgul olmasın 
diye bakmaktan alıkoymaktır." 

Muhammed b. Ali Tirmizi şöyle der: "Huşu içinde olan kimse, şehvetinin ateşi 
sönen, kalbinin dumanı sükun bulan ve kalbinde tazim nuru doğan kimsedir. 
Böyle olan kimsenin şehveti ölür, kalbi dirilir ve organları da boyun eğer." 

Hasan Basri şöyle der: "Huşfı, kalbe lazım gelen sürekli korkudur." 

Cüneyd'e huşu sorulduğunda şöyle demiştir: "Huşil, kalbierin gayblan bilene bo

yıın eğmesidir . . . .  " 

"Huşfı, Rabb'e muttali olma esnasında kalbin soluşu, kalbin yavaş yavaş eriyip 
gitmesidir. Huşfı, hakikatİn gücü karşısında kalbin erimesidir" denilmiştir. "Huşu, 
heybet galebelerinin öncüleridir" denilmiştir. 

"Huşfı, hakikatin keşfi esnasında ansızın kalbe gelen bir ürpermedir" denil
miştir. 

Fudayl b. İyaz şöyle demiştir: "Kişinin kalbinde ziyadesiyle huşfı bulundu
ğunu kabul etmesi hoş değildir." 
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Ebu Süleyman Darani ise şöyle demiştir: "İnsanlar, nefsimi alçalttığnn gibi onu 

alçaltmak için bir araya gelseler buna muktedir olamazlardı." "Kendine karşı te
vazu içinde olmayan başkasına karşı hiç mütevazi olamaz" denilmiştir. 

Ömer b. Abdülaziz sadece toprağa secde ederdi. (Kuşeyri, 74) 

* Huşü, zillet ve kendini alçaltma makamıdır. O, mahlukatın sıfatıdır. 

Uluhiyyette böyle bir şey söz konusu değildir. Huşu, dünyada övülen bir toplu

lukla ilgili övülen; ahirette ise Hakk lisanıyla yerilen bir toplulukla ilgili övülen bir 

sıfattır. O, ahirette mü'minlerden, yeryüzünü fesada verip büyüklenen cebbarlara 

intikal eden bir haldir. 

Mü'minler namazlarında huşu içindedirler. Erkeklerden de kadınlardan da 
namazlarında huşu içinde olanlar vardır. Allah onlara mağfiret ve büyük ecir ha
zırlamıştır. Ahirette huşu ehli zelü olarak tavsif edilmiştir: "O gün birtakım yüzler 
zelildir, durmadan çalışır, yorıılur, kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarlarından içi
rilir. Onlar için kuru dikenden başka yiyecek yoktur, o ise ne besler ne de açlığı giderir." 

[Gaşiye, 88/2-6] 

Huşu, mü'minin kalbine Allah'ın azarnet ve celalinin; kafirin kalbine ise kahrı
nın, korkusunun ve kıskıvrak yakalayışının tecellisinden ibarettir. (Fiitıllıiit, Il, 190) 

* Hıışıl, yüce ve ulu olan ya da saygınlığından ötürü korkulanın önünde sönüp 

gitmedir. Huşuun ilk inceliği emre boyun eğmek, ikinci inceliği nefs ve arnelin 
afetlerini gözetlemek, üçüncü inceliği ise keşf anında hürmeti muhafaza etmek, o 
anı riyadan tasfiye etmektir. (Ravza, 479) 

* Huşıl, Rabb'in huzurunda eriyip gitmektir. (Cami', 54) 

* Huşft ve tevazu sözlükte aynı manadadır. Ehl-i hakikatin ıstilahında huşu, 

Hakk'a boyun eğmektir. Denilmiştir ki: "Huşıl, kalbde sürekli olan bir korkııdıır." Yine 

bu konuda şöyle denilmiştir: "Hıışıl kalbin bütünüyle Hakk'ın lıuzılrunda dıırnıasıdır." 
Şu da söylenmiştir: "Rabb'e muttall olma anında ka/be gelen kendini kaybetmişlik lıiili

dir." Yine bu konuda "Hakk'ı müşiılıededen dolayı edeben gönlün boyıın eğmesidir" de

nilmiştir. 

Huşu, hakikatİn gücü anında kalbin savunulması ve {Allah'a aitf kahri olan {sı

fatlari karşısında geri durmasıdır. Huşu, heybetin galebe çalmasının öncüsüdür. 
Huşu sahibi, arzu ateşi sönen, göğsündeki arzudan haz alma alevi sükfın bulan, 
kalbi tazim nurları saÇan, bu sebeble şehveti ölen, fakat kalbi dirilen, onun için de 
organları huşu içinde bulunan kimsedir. insanda huşu bulunmasının alameti, kız
dırıldığında, arzusuna muhalefet edildiğinde yahut reddedilme durumunda kal

dığında bu halleri kabul ile karşılamasıdır. Bir kısım sılfi huşuun mahallinin kalb 

olduğu hususunda ittifak etmiştir. (Cnnıi', 213) 

* Huşılun bidiiyattaki sureti organların taat etmesi için kişiye boyun eğdirilme

sidir. Ebviibdaki aslı, nefsin hatasından dolayı gönlün kırık olması, Hakk'ın hük-
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müne tesllın olarak, O'nun nazarına boytın eğerek ve azametinden korkarak hu
şuun, nefsin tabii kuvvetleri arasına yerleşmesidir. Mıuiıııelılttaki derecesi mura
kabe anında kalbin küçülmesi, Hakk uğrunda kırılması, nefs ve arnelin afetlerine 
vukufiyetten dolayı kendisini küçük görmesidir. (Ciinıi', 278) 

huzu ( J.:a;.. ) * Bu kelimeyle bast kasd edilir. (lstıliih, 536) 

{Ayrıca bk. kabz-bast} 

huzur ( J�� ) {b k gaybet-huziir} 

hüccet-i hakk 'ale'l-halk ( Jl�l ı.;l� J�l :i�� ) * Hüccet-i Hakk ale'I-halk 

{Hakk'ın halka hücceti} insan-ı kamildir. Hz. Adem'in �\ şu ayette meleklere karşı 
hüccet olması gibi: "Ey Adem ' Onlara eşyanın isimlerini bildir." [Bakara, 2/31] {Bu 
hüccet} şu ayete kadar {devam eder} :  "Ben sizin gizlediğiniz şeı;leri bilirim." [Bakara, 
2/33] (Kaşam, 57; canıi', 81) 

{Ayrıca b k insan-ı kamil} 

h ücum ( r J:>:<A ) {bk. bevadih-hüciim/hevacim} 

hüdii' ( � J..IA ) * Hüdii, nefsin nail olduğu güzel lezzetlerle sükuna ermesidir. 

(Miziin, 76) 

hürmet ( :i..a J� ) * Hürmet, muhalefet ve isyandan sakınmaktır. Bunun birinci in

celiği, emir ve yasaklar karşısında ceza veya sevab düşüncesi taşımaksızın tazlınde 
bulunmaktır. Çünkü bu düşünce nefse tapmanın türlerinden biridir. Hürmetin 
ikinci inceliği, iyiliğin zahire {dış görünüş ve davranışlara} akması ve bu durumda 
tevhid alametlerinin de muhafaza edilmesidir. Böyle hareketlere dalalete 
{sapkınlığa} düşürecek düşünceler hakim olmaz, te'vile muhtaç zorlama tavırlar 
bulunmaz. Üçüncü inceliği ise, cür' etli davranma konusunda genişlik ten, emn 
{aşırı güven} konusunda sevinçten ve sadece sebebleri görmekten korunmadır. 
(Ravza, 481) 

hürriyyet ( :i.t.? ) {makam-ı hürriyet} * Hiirriyı;et, hakikat ehlinin ıstılahiarı ara

sındadır. Kainat ve onun gerektirdiği her türlü kölelikten kurtulmak ve bütün 
alakalardan koprnaktır. Hür insanın alarneti, dünya ve ahiret işleri arasında kal
binden ternyizin düşmesidir {gözünde dünya ve ahiret işlerinin bir olmasıdır} .  
Dünyasının acele gerektiren talebleri de, ahiretinin tecil edilmiş işleri de ona hakim 
olamaz. (Şehide, 19) 

* Hürriyyet, Allah Teala'ya kulluğıı gerçekleştirmenin son noktasına işaret eder. 
Bu, varlıklardan ya da başka herhangi bir şeyin sana malik olamamasıdır. Allah'a 
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kul olduğun zaman hür olursun. Bişr'inrh Serl'yerh dediği gibi, ki şöyle dediği hi
kaye edilmiştir: "Allah Tedlii seni hür olarak yaratmıştır. O lıiilde yaratıldığın gibi ol! 
Hazarda ailene, seferde arkadaşlarına riyii yapma! Allah için amel et, insanları bir kenara 
bırak!" 

Cüneyd derh şöyle demiştir: "Arifin en son makarnı hürriyyettir." (Luma', 450) 

* Cüneyd'in şöyle söylediğini duydum: "Sen sağlam bir hürriyyete {kolayca} 
ulaşamazsm. Bunun için sana, O'na kulluk etmenin hakikatinden bir şeyler kal
ması gerekir." 

Bişru'l-Hafi de demiştir ki: "Hürriyyetin tadını tatmak ve kullukla müsterih 
olmak isteyen, kendisiyle Allah Teala arasmda bulunan sırrını {iç dünyasını} te
mizlesin." 

Hüseyin b. Mansur {Hallac} demiştir ki: "Kul, bütün kulluk makamlarının tam 
hakkını verdiği zaman, kulluğun yorgunluğundan hür olur. Hiçbir sıkıntı ve zor
luk olmadan kullukla vazifelendirilir. İşte bu peygamberlerle sıddiklerin makamı
dır." Yani kul öyle bir noktaya gelir ki, kulluk şer'! bakımdan sıkıntı taşısa bile, 
kalbine hiçbir sıkıntı uğramadan ibadeti üzerine alır. (Kuşeyri, 109) 

* Hürriyyet, Allah Teala'ya ubudiyyetin hakikatini ayakta tutmaktır. {Böyle ya
pan} Allah'tan başka her şeyden hür olur. (Istıliilı, 536) 

* Kişinin kulluk etme yoluyla Rabb'ine veya kulluğa bağlı olması, "Başkalarına 
köle olmaktan kurtulup hiir oldu" denrnek suretiyle hür olarak başkasına bağlı olma
sından daha faziletlidir. Çünkü Allah'tan uzaklaşarak hürriyet gerçekleşmez. 

İnsan hürriyet makamında olursa, ancak ağyarı {Allah'tan başka varlıkları} 
müşahede eder. Çünkü insan, onlara bağımlılıktan onları görerek kurtulur. Bu du
rumda o, O'nun kulluğundan uzaklaşır. İnsan için ubudiyyet {kulluk} makamı, 
hürriyet makamından ve kul olmak da, kulluk yapmaktan çok daha şereflidir. (Fii

tılhiit, t 697) 

* Hiirriyı;et, zati bir makarn olup ilahi bir makarn değildir. Kul için {esaretten} 
mutlak bir kurtuluş yoktur. Çünkü o Allah'ın kuludur. Ubudiyyet azad kabUl et
mez. Biz bunu, ilah olması bakımından Hakk için de mümkün görüyoruz. Çünkü, 
kulun var olması sebebiyle, Hakk'ın kulla bir efendilik-kölelik ilişkisi şeklinde, 
me'luh {ilaha tapan) ile irtibatı vardır. Böylece malik mülk ile, mülk de malik ile
dir. (Fütuhiit, n, 223) 

* Sufiler taifesine göre hürriyyet, her şeyden her yön itibariyle azad olmaktır. 
Böylece kişi Allah'tan başka her şeyden hür olur. Bize göre bu, kul sıfatının, Hakk 
sıfatı ile izale olmasıdır. Bu da şöyle olur: Hakk kulunun işitmesi, görmesi ve bü
tün kuvvetleri olduğu zaman, o artık {alelade) bir kul olmaz. Hakk'ın, bu şahsın 
aynını sabit kıldığı bir vücud ile kendisinden izale ettiği {giderdiği} bu sıfatlarla 
kul olur, yoksa, {gerçekte} Hakk'a malik olunarnaz. Bu mahalde kul hür olur. 
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Bunda, Hakk'ın bu sıfatıada mevsuf olmayan aynından olduğu manası yoktur. 
O'nun aynı Hakk'tır. Hakk'ın sıfatları bu kulların aynı değildir. Hadiste geçen 
"Küntü sem'uhü {ben onun işitmesi olurum}" sözündeki "hü" zamirinin varlığı saye
sinde, şahsın aynı sabit olmuştur. Bu "hii" onun aynıdır. Hakk'ın sıfatının aynı ise 
Hakk'ın aynı değildir {öz olarak kul kuldur, Allah da Allah' tır, ama Allah kulunun 
sıfatları olmayı üzerinde almıştır, sıfatlar ise Zat'ın kendisi değildir} .  O halde bu 
şahsın hürriyyeti de sabit olmuştur. 

O {kul}, bu sıfatlarının hükümlerinin {hükmedişinin, hakim oluşunun} mahal
lidir. Bu sıfatlar ise Hakk'ın aynıdır, celaline yaraştığı gibi gayrı değildir. Hakk 
Sübhanehu'nun vasfı kulun vasfı değildir. Bu şahıs ayn'ı bakımından O'dur, ama 
sıfatı itibariyle O değildir {öz olarak Allah'tan geldiği için O'dur, ama kendisine ait 
olan sıfatları sebebiyle O değildir}. (Fütuhiit, II, 491) 

* Hürriyı;et, O'ndan başkasına köle olmaktan kurtulmaktır. Bunun üç mertebesi 
vardır: Avaının hürriyyeti şehvetlerden, havassın hürriyyeti ididelerini Hakk'ın 
iradesinde yok etmek için murad ettikleri şeylerden, ehass-ı havassın hürriyyetleri 
ise Nurlar Nuru'nun tecellisinde yok olabilmeleri için şekil ve eserlerden azad ol
maktır. (Kaşam, 58; Ciimi', 81) 

* Hürriyyet, hakikat ehlinin ıstılahiarı arasında yer alır. Kainat ve onun 
muradlarına kölelikten çıkmak ve bütün alakalardan kopmaktır. Bununla alakah 
olarak lbriliim Edhem şöyle demiştir: "Hür olan, dünyiidan çıkmadan önce dünyadan 

çıkan kişidir. H ür insanın aliinıeti, dünyii ve iihiret işleri arasında kalbinden tenıyizin düş

mesidir {gözünde diinyii ve iihiret işlerinin bir olmasıdır}. Böyle bir kişiyi ne dunyanın, ne 

de iilüretin uzun emelleri esir alabilir. Tıpkı Hz. Peygamber'in � buyurdugıt gibi 'Nefsimi 

diinyiidan sakındırdını . Onun için benim nazannıda, diinyiinın taşı ve altını birdir. ' 

[Musannef, VI, 170; Taberani, III, 266; Mübarek, 106)" 

Hür, dünya olsun, ve ahiret olsun bütün kainata te' sir eder, ama {kendisine ait} 
bir isteği, maksadı, hedefi ve payı olmaz. Hürriyyet makamı, aziz ve muazzam bir 
makamdır. Hürriyyet, fakiriere hizmettedir. (Cami', 184) 

hüsn-kubh ( � - .:.ı-� ) {hasen-kabih} * Hasen {güzel}, emre {emir ya da du

ruma} uygun olan şeydir . . . Kabih {çirkin} ise, emre aykırı olan şeydir. (Hücviri, 469) 

* Hiisn {güzellik} ve cemal, hissedilen {duyularla algılanan} şeyler dışında da 
mevcuddur. Mesela şöyle denir: "Bu güzel huy, bu güzel bilgi, bu güzel yol ve şu güzel 

a/ılaktır." Güzel huydan kasd edilen, ilim, akıl, iffet, şecaat, takva, kerem, müriivvet 
ve diğer güzel hasletlerdir. Bu sıfatlar beş du yuyla değil, ancak batıni basiretin nu
ruyla idrak edilir. (Ihyd', V, 9) 

* Hiisn, adalet gibi bir kemal sıfatı, kııblı ise zulüm gibi bir noksanlık sıfatıdır. 
Hiisn, düşmanın ölmesi gibi istenen bir amacın, kubh ise dostım ölmesi gibi isten-
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meyen bir durumun gerçekleşmesidir. Bunlara "maslahat" ve "nıefsedet" denilmiş
tir. 

Hüsn acele !olan dünya hayatıl ile alakah olarak övülme, tecil edilen !sonraya 
bırakılan ahiret hayatıl ile alakah olarak sevab manasındadır. Kubh ise aceleyle 
alakah olarak kınanma, tecil edilenle alakah olarak ceza manasma gelir. (Bıığı;e, 

100) 

lA yrıca b k. cemal-celal) 

hüsn-i huluk/'alamet-i hüsn-i hulk ( J-1�1 ı:J-� 'J..,o"j..� / Jl�l .:.r� ) !bk. ahlak) 

hüsn-i istima' ( t Lc.�..ıiJI � ) * Konuşana, sözünü bitirene kadar söz vermek, 

çevreye fazla itibar etmemek, yüzüyle konuşana doğru yönelmek, konuşana 
bakmak ve dikkat, lıiisn-i istinıô. !güzel dinleme) cümlesindendir. ('Avtirif, 21) 

hüsn-i takdir ( J�..\A::)I w-� ) * Hiisn-i takdir, nafakalar konusunda dikkatli 

davranarak, aşırı tutumlulukla saçıp savurma arasında itidali sağlamaktır. (Miziin, 
76) 

hütke ( aS::�ıı ) * Hii tke, nefsi, faziletli arnellerle süslemekten yüz çevirmek ve 

faziletli arnelierin zıtlarıyla bezenmektir. (Mizô.n, 78) 

hüviyyet ( a�J"' ) * Hiiviyyet, gayb alemindeki hakikattir. (lstılô.lı, 538) 

* Nice inniyyet sahibine işarettir ha-yı hüviyyet 

Zahirinde gizli onun 

Resminin varlığını yok etti mi "la" 

Fikrimizce belirdi la 

ve diğer ayniarı onun 

(Fiitfılıô.t, I, 109) 

* Hiiviyyet, "0, Evvel'dir, Ahir'dir." [Hadid, 57/3] Orada olan ancak ben'im, 
O'dur, olandır, olmayandır. Sonra ben oldum. Varlığım yanında namaz, benimle 
onun arasında iki kısma ayrıldı. Orada ancak namaz ve tesbih bilgisini kaybetmiş 
namaz kılan insanlar vardır. O, benim kulağım ve gözümdür. Sadece onun kendi
sini işitirim. O Evvel'dir, Ahir'dir. O, ben değildir. Şübhesiz aletin, ancak yapıcısı 
yanında bir hükmü vardır. Tıpkı, orada onu yapan bir yapıcı olduğu gibi, kablll 
etmesi bakımından nefsi onunla, O'nun hitabının tecellisi bakımından nefsiyledir. 

Çoğalsa da özler 

birdir emir 



Kainat şahid oldu 

Tek şahid Allah 

Allah' dan başkası yok orada 

Tevhiddir ikrarım benim 

inkar edilerneyecek olanı 

(Fii tıtlu'it, III, 549) 
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* Kendi sadelik ve sırflığından tenezzül ettiği zaman Sırf Zat'ın üç tecelligiliı 
olur: Bu tecelligahların ilki ahadiyyettir . . . . .  .ikincisi lıiiviyettir. Burada da ahadiyyet 
dışında zikr olunanların zuhur yeri yoktur. Bu makamda hüviyyet, Zat'ın sadeli
ğine karışmıştır. Ancak ahadiyyetin Zat'a katılması gibi değildir. Bunun sebebi, bu 
makarndaki gizlilik akıl yoluyla bilinsin, gaibe bir işaret bulunsun diyedir. Gerisini 
sen anla . . . . . .  üçüncüsü de inniyettir . . .  (İnsan, I, 43) 

{Ayrıca b k. ahadiyyet} 

hüviyyet-i hakk ( J�l ��J" ) * Hiiviyı;et-i Hakk {Hakk'ın lıiiviyyeti}, zuhuru müm

kün olmayan gaybdır. Ancak bu, isim ve sıfatıarın bütünü itibariyledir. O, 
vahidiyyetin batınma işaret eder gibidir. "Gibi" deyişim hüviyetin isrne, sıfata, 
vasfa, mertebeye veya isim veya sıfatlar itibarı bulunmaksızın Mutlak Zat'a mah
sus kılınamaması sebebiyledir. Bilakis hüviyyet, hem bütünüyle, hem de tek tek 
bunların tümüne işaret eder. Hüviyyetin durumu, batıniarı ve gaybubiyyeti işaret 
eder. "Hiive {O}"gaibe işaret eden bir lafızdan alınmıştır. Bu, Allah hakkında 
hüviyyet, gaybubiyyetin aniaşılmasıyla beraber O'nun isim ve sıfatları itibariyle 
Zat'ın kiinhüne işaret eder. (İnsan, I, 58) 

hüyam ve hüyum ( � J::A J �Yı ) * Sevginin galebesinden dolayı yüzde beliren 

hayret ve şaşkınlıktır. Tae rnüellifi şöyle der: "Harne-yehimu heymen ve 
heyemanen. Bu, 'aşk veya başka bir şey zihnini karıştırdı' demektir. Zamme ile 
olan hüyam ise yakıcı susuzluktur." (Ravza, 346) 

hüzn ( 0 .r ) * Hiiziin nefsin sevinç içinde oyalanınasından alıkonrnasıdır . . .  

Rabiatü'l-Adeviyye bir adarnın "Alı şu lıiiziin elinden!" dediğini duymuş, ona şöyle 
demiştır: '"Ne kadar az lıiiziinliiyiinı ' de. Eğer gerçekten nıalızim olsaydın, nefes almaya 

inıkt1n bulamazdın." 

Süfyan b. Uyeyne de şöyle demiştir: "Urnmet içinde rnahzfın biri ağlasa, bu ağ
lama sebebiyle Allah Teala o ümmete merhamet eder." 

Davud Tal'ye hakim olan hal hüzündü. Geceleri şöyle niyaz ederdi: "İlahi! Se
nin derdin benden öbür dertleri sildi, süpürdü, uykurnla arama girdi." 
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Şöyle denilmiştir: "Başına durmadan yeni yeni rnusibetler gelen kimse, hüzün
den neyle teselli bulur ve nasıl kurtulabilir? Hüzün yemeye, içmeye, havf da günah 
işlerneye rnani olur." 

Sfıfilerden birine "Kişinin hüzünlü olduğu neyle anlaşılır?" diye sorulduğunda 
şu cevabı vermiş: "İnlernesinin çok oluşuyla." 

Seri Sakati şöyle demiştir: "Bütün insanların hüznü benim olsun isterdim." 

Sfıfiler hüzün hakkında çeşitli görüşler ileri sürmüşler ve şu konu üzerinde itti
fak etmişlerdir: Ahiretle aHikah hüzün övgüye değer, ancak dünya ile alakah hü
zün ise övgü ye değecek bir şey değildir. 

Bununla beraber Ebu Osman Hiri şu görüştedir: "Hüznün her türlüsü fazilet 
ve rnü'rnin için bir ziyadeliktir (bir artıdır, değerli bir niteliktir). Fakat hüzne sebeb 
olan şey bir rnasıyyet {günah, isyan} olmamalıdır (mü' min, şu veya bu sebeble gü
nah işleyernediğine üzülmemelidir) .  Çünkü hüzün, kulun derecesini yükseltmese 
bile günahlarını siler." (Kuşeyri, 71) 

* Hüznün hakikati, sevgiliyi kaybelrnek ve muraddan men edilmektir. Veedin 
hakikati ise, rnuradın elde edilmesidir. Hüzünle vecd arasındaki fark şudur: Hü
zün, nefsin nasibine düşen üzüntünün adıdır. V ecd ise sevilen şeye göre, başkası
nın nasibi konusunda ortaya çıkan üzüntünün adıdır. Bütün bu değişiklikler tali
bin {tasavvuf yoluna giren kişinin) sıfatıdır. Hakk ise değişmez, başkalaşrnaz. 
(Hücviri, 499) 

* Hüzün, "hazen" kelimesinden gelir. Bu da "engebeli {ve düz olmayan}, zor" de
mektir. Bir adarnın huzfıneti, ahlakının zorluğudur (yapı olarak zor bir insan ol
masıdır) .  

Hüzün ancak kaybedilen şey için geçerlidir. Kaybedilen geçmiş geri gelmez, 
ancak benzeri gelebilir. Kişi, geçip giden şeyin benzerini elde eden bir kişiyi hatır
ladığı zaman, bu hatırıama onun kalbinde hüzne sebeb olur. Bilhassa nefeslerini 
gözeten kişi için o (arzu edilen şey}, nail olmanın zorluğu demektir. Bunu, 
sfıfilerden ancak müşahede ehli kişiler elde edebilir. Üstelik imkanların elde edil
mesinde, işin de tamarnının elde edilmesi (imkanı) yoktur {imkanların geniş ol
ması, o işin tamamen muvaffak olması manasma gelmez). Bu durumda {bir fırsa
tın) elden kaçması kaçınılmaz olur, dolayısıyla hüzün de kaçınılmaz olur. Bu ma
kam ve ortaya çıkan bu durum, huzurun değil, gafletin neş'et etrnesidir. (Fütıllu1t, 

Il, 183) 

* Hüzün gaib (şu an burada olmayan) için iniemek ve imkansıza üzülmektir. 
Demişler ki: "Avamın hüznü hukuk {haklar) konusundaki ifrattan, havassın hüz
nüyse ahkarn (hükümler) konusundaki 1tirazdan dolayıdır." (Ravza, 651 )  
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* Hüzün kalbin kırılması ve huşuudur. Alameti, batının kırılması için, zmir
deki organlarm inbisatmm {genişliğinin, rahat hareket etmesinin! kırılmasıdır. Üç 
hususiyet hüznü celbeder. Geçmiş günahlan düşünmek, ölümü düşünmek ve 
kendisinden daha muttakl olan kişilere bakmak. 

Sufilerden biri demiştir ki: "Hüzün Allah Teaiii'dan korkmanın eseridir. Bu 
sebeble kalbin lınan bu iki şeyle {havf ve hüzünle} gerçekleşir. Tıpkı harab hale 
gelmesinin sevinç ve gafletle gerçekleşmesi gibi." (Ca, 210) 
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ıshfa ( s.lıil=....:ı) ) * Ishfa iki çeşittir: Peygamberlerin ıstıfası, mü'minlerin ıstıfası. 

Peygamberlerin ıstıfası isınet {günahsızlık), te'yid {ilahi destek), vahiy ve risaletin 
tebliğidir. Mü'minlerin ıstıfası muamelelerdeki safa {günlük her türlü işin ilahi 
esaslar ışığında gerçekleştirilmesi), en güzel bir tarzda mücahede, hakikatıere ve 
manevi menzillere bağlanmaktır. (Lıınıa ', 109) 

* Istifa, ictiba ile aynı manada olup, "ilahi ilim konusunda seçilnıişlik" demektir. 
Müşterek bir isimdir. (Lımıa', 447) 

* Istifa, milrifetini yerleştirip, safasım yayması için, Hakk Teala'nın, kulun kal
bini boşaltınasıdır. Asi ya da itaatkar, veli ya da nebi olsun, avamdan ve havasstan 
bütün mü' minler bu derecede eşittirler. (Hücviri, 473) 

ıshlii.m ( �"))..b..pJ ) * Istz{{im, akıllar üzerine varid olur. Üstünlük ve kuvvetinin 

etkisiyle onları söküp atan galebenin sıfatıdır. (Lııma', 450) 

* Istııanı, beşer iradesini yok etıne hususunda imtihan lütfu ile kulu bütünüyle 
te'siri altına alan Hakk'ın galebeleridir. imtihan olunmuş kalb ile ıstılii.m olunmuş 
kalb ifadelerinin her ikisi de aynı manaya gelir. Ancak tasavvuf yolunu tutanların 
terimleri arasında ıstılii.m kavramı imtihandan daha husus! ve daha ince mana 
ifade eder. (Hücviri, 473) 

'� Istz[{inı, kalbde varid olarak onu hakimiyeti altında te'sirsiz hale getiren ser
mestliğin sıfatıdır. (Istzlalı, 536) 

* Tasavvuf ehline göre zstz{{inı, kalbde varid olarak onu hakimiyeti altında 
te'sirsiz hale getiren sermestliğin sıfatıdır. Hakk kulun sırrına cemal suretinde te
celli edince, nefsine heybet etki eder. Çünkü cemal Hakk Teala'nın, heybet kulun 
sıfatıdır. Celal Hakk'ın, üns ise kulun sıfatıdır. 

Kul, cemal tecellisi için heybetle vasıflanırsa cemiilin heybeti devamlı olduğu 
için kalbde heybetin te'siri, azalarda da uyuşukluk olur. Bu te' sir sayesinde heybet 
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ateşi alevlenir. Böylece gücü zayıflar. Bunun görünen alameti, uzuvların uyuşması 
ve cansızlaşmasıdır. Bu sıfatından hareket edince ancak yeri kaybolmayacak kadar 
devri: olarak hareket edebilir. [Çünkü ateşin dört bir taraftan kapladığını zanneder. 
(Esfar)] Bir yere doğru hareket etmek istese kaçmak istiyormuş gibi yerinde döner 
durur. Bu durum başka bir hal ile hafifleyinceye kadar devam eder. Bu durum bir 
makam değil, bir haldir . . . .  (Fiitılhfit, II, 521; Esfar, 291) 

... Şibli ıstılam hali kaplayınca güçsüzlükten ve korkudan dönüp dururdu. An
cak Cenab-ı Hakk'ın inayeti yetişip namaz vakitlerinde onu şuur haline döndü
rürdü. Namaz kılınayı bitirdiğinde, ıstılam hali gelip tekrar onu etkisi altına alırdı. 
Onun bu durumu Cüneyd'e anlatıldığında: "Namaz vakitlerinde bu hdl kendisinden 
kalkıyor mu ?" dedi. "Evet" dediler. Bunun üzerine Cüneyd: "Onun aleyhinde ko
nuşma fırsatı vermeyen Allah'a hanıd olsun" dedi. (Fiitühfit, II, 521) 

* Istılanı, kalbe hakim olan heyemana yakın bir sermestliktir .  (Kaşan'i, 30) 

* Istıldnı, lügatte isti'salin karşılığıdır. Aslı {kulakların tükenmesi, iş görmez 
hale gelmesi, duyarnaması anlamına gelen} isti'sal-i üzüneyn olup, şiddetli gaybet 
hali sebebiyle muhibbin hislerini kaybetmesidir. Bu hal sufiler tarafından makam 
sayılmıştır. (Ravza, 349) 

·� Istılam, kalbe hakim olan heyemana yakın bir sermestlik olup, rütbe ve kemal 
bakımından ondan {heyemandan} daha aşağıdadır. (Cami', 76) 

* Masivadan fena bulmak, çoğu suflnin işaret ettiği fenadır. Bunun hakikati Al
lah'tan başkasını müşahede ve hissetmekten fena bulmaktır. Bu da bir kişinin mü
şahede ettiği şeyden gaybet halinde olması, bu gaybetin de müşahede ettiği şeyden 
ve kendisinden gaybet olmasıdır. Çünkü o, mabuduyla O'na ibadetten, 
mezkurüyle {zikrettiği Allah ile} zikrinden, mevcuduyla varlığından, mahbubuyla 
{sevdiğiyle} sevgisinden ve meşhudüyla {müşahede ettiğiyle) müşahedesinden 
gaib olmuştur. Anlamları arasında bir fark görmekle birlikte böyle birisinin haline 
sekr, "ıstılanı", "nıahv" ve "cenı "' adı verilir. Kalbe, onunla gaib ve fani olana kadar 
sevdiği ve zikrettiğini müşahede etmek hakim olur. Böylelikle onunla birleşir ve 
kaynaşır, hatta O'nu kendisi sanır . . .  (Buğı;e, 28) 

{Ayrıca b k. fena'-beka') 

ıstına' ( t.. �l ) * Istına peygamberlerle � sıddiklere mahsus bir mertebedir. 

(Luma', 447) 

* Istına sözüyle sufiler, Allah Teala'nın, bütün nasiblerini yok etmek, bütün 
hazlarını gidermek suretiyle kulunu süslemesini, nefslerinden sıfatları izale ederek 
nefsani vasıflarını değiştirmesini kasd ederler. Bu derece velilere değil, peygam
berlere ii.Y mahsustur. Şeyhlerden bazıları, bu ıstına sıfatını veliler için de caiz gö
rürler. (Hücviri, 473) 
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'ibadet-'ubftdiyyet-'ubftdet ( ö.) Jıç. - a�,) y ö.)\ıç. ) ('ibadat-ı bahne; 

'ubftdiyyet li'l-hassa; 'ubftdiyyet li-hassati'l-hassa} 

* Arif olmayana göre ibadet, herhangi bir muameledir. Sanki o dünyada amel 
etmiş, ücretini de ahirette alacaktır. 

Arife göreyse ibadet, düşüncelerini, nefsin hayall ve vehmi kuvvetlerini alda
nış yönünden Hakk'ın yönüne çevirerek bunları (Hakk yoluna} çekecek bir riya
zettir. Bu durum sırrın {gönlün} batınla salim olmasına dönüşür. Hakk tecelli et
mek istediği zaman artık bir {iç} çekişme söz konusu olmaz. Sırr {iç dünya), yükse
len doğuşlarla saf hale gelir. Ardından bu durum, sabit bir meleke haline gelir. Sırr 
her istediğinde gayret sarf etmeksizin bilakis bir şevkle Hakk'ın nuruna muttali 
olur. Böylece mukaddes yola tamamiyle girmiş olur. (İşarat, IV, 59) 

* Ibadet mücahede ehlinin, ubudiyyet mükabede (zorluk ve zahmet} ehlinin, 
ubudet ise, müşahade ehlinin bir sıfatıdır . . .  

. . .  Ubıidiyyet, ortaya çıkan kaderler konusunda ihtiyarı terketmektir. Denilir ki 
" Ubıldiyyet, güç ve kuvvetten teberri; sana verilen iyiliği ikrardır." Yine denilmiştir ki 
"Ubıldiyyet, enzredilen şeye sevgiyle sarzlnıa, yasaklanan her şeı;den de ayrılnıaktır." 

Muhammed b. Hafif' e "Ubıldiyyet ne zaman sahflı olur?" diye sorulunca şu karşı
lığı vermiştir: "Mevla'ndan başka her şeyi bir kenara attığında ve O'ndan gelen nıusfbete 
O'nunla birlikte sabrettiğinde!" 

. . .  Ubıldiyyet, bütünüyle O'na teslim olmak ve bütünüyle O'na tahammül et
mektir. "Tedbiri terk ve takdiri miişiihede etmek ubitdiyı;etin alanıetidir'' denilmıştir. 

Zünnun Mısri şöyle der: "llbıldiyyet, nasıl O senin her hiilde Rabb'in ise, senin de 
her lıiilde O'nun kulu olnıandır." 

Ceriri şöyle der: "Nimetierin kulu pek çoktur; nimet verenin kulu ise pek nadirdir." 

... llbıldiyyet, rububiyyeti müşahede etmektir. (Kuşeyri, 99) 

* Ilim ve ibadet iki cevherdir. Gördüğün, musannıfların eserlerinden okuduğun, 
muallimlerden öğrendiğin, vaizlerin anlattığı ve araştıranların araştırdığı her şey 
bu ikisiyle ilgilidir. Hatta kitabiarın nazil olması, resfillerin gönderilmesi, göklerin, 
yerin ve içindekilerin yaratılması ilim ve ibadet içindir . . .  

. . .  İlim cevher bakırnından ibadetten daha yücedir. Ancak kula ilimle birlikte 
ibadet gerekir. Aksi takdirde yaptıkları boşa gider. İlim ağaç, ibadet onun meyvesi 
durumundadır. Ağacın yüceliği aslidir. Fakat fayda, onun meyvesiyle gerçekleşir. 
O halde kulun her ikisinden nasibi olması gerekir . . .  

. .  . İbadat-z btitıne (batıni, dahili ya da iç ibadetler}, tevekkül, tefviz, rıza, sabır, 
tevbe ve ihlas gibi kalbin bilinmesi gereken mesaileridir. (Min!z,ic, 6) 
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* İbddetin iki şartı vardır: Biri [gayret ve çalışma demek olan} iktisab, diğer ya
rısı [sakınma manasındakil ictinabdır. İktisab taat fiilieri işlemek, ictinab masıyyet 
ve kötü işlerden uzaklaşmaktır. Bu ise takvadır. İctinab kısmı her halde kulun için 
iktisab kısmından daha salim, daha sağlam, daha üstün ve daha şereflidir. Bundan 
dolayı ibadet ehlinden bu işe yeni başlayanlar, (hemen ictinab kısmıyla işe başla
mazlar,} gündüzleri oruç tutarak, geceleri namaza kalkarak bütün güçleriyle 
iktisab kısmıyla meşgul olurlar. (Minhac, 42) 

* Nefsini Rabb'iyle müşahede eden kimse, ubıldet makamındadır. (Istıliih, 541 )  

* İnsanın ııbüdiyıjetle Rabb'ine veya ubıldiyyete izafe edilmesi, "Ağıjarın fAl
lah'tan başka her şeıjin} esaretinden kıırtıılnıııştur" denilmek sfuetiyle onun 
hürriyyetle eşyaya izafe edilmesinden daha faziletlidir. Çünkü Allah'tan hür ol
mak doğru değildir. İnsan hürriyet makamında ise onun meşhfıdu sadece eşyanın 
ayniarı olur. Çünkü onları müşahede etmekle -bu durumda O'nun 
ubfıdiyyetinden gaib olduğu halde- onlardan hürriyyet hasıl olur. Ubfıdiyyet ma
kamı, insan hakkında hürriyyet makamından, ubüdet makamı ise ubudiyyetten 
daha yücedir. (Fütıllıiit, I, 697) 

* Ubüdet, kulun Allah'a ait olmasıdır. Ardından ııbıldiyıjet gelir. Bu, kulun ilahi 
mazhara ait olmasıdır. Ubudetle muhalefet değil, emre itaat gerçekleşir. Ona "Ol" 

dediğinde tereddütsüz olur. Çünkü burada sadece zatı (özü} itibariyle yaratılışa 
kabiliyetli ayn-ı sabite bulunmaktadır. Ayn-ı sabite [ tecelllye} mazhar olup da 
kendisine "Yap" veya "Yapma" denildiğinde muhalefet ederse, [tecelliye} mazhar 
olmasından dolayıdır. Duraksamadan itaat ederse, aynından dolayıdır. "Biz bir şe

yin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece 'ol' deınemizdir. O hemen 
oluverir " (Nahl, 16/40) Bu ubudiyyetle o gün Allah'a arzolunur. Kendisine secde 
emredilmediği halde secde ettiğini görmüyor musun? Secde ancak o gün içinde 
bulunduğunda emredilmiştir. 

Onun, Hz. Muhammed'in $ aynından başka bir mahalli yoktur. Hakk'ın ona 
var olmasına dair emrinden dolayı secde Hz. Muhammed'in $ zatında var olur. 
İlahi bir emir olmaksızın bununla Hz. Muhammed'e $ secde eder. Secdeyle ona 
geri döner. Ona "Başını kaldır, iste verilsin, şeffiat et, yerine getirilsin!" denir. 

Ardından başka bir yerde ihlaslı olanı olmayandan ayırmak için halk secdeyle 
emrolunur. İşte bu, ubudiyyet secdesidir. Bu makamda arif-i billah olanlar, 
Rabb'lerine ubudet yönüyle ibadet ederler. Onlar için Allah'tan başka bir 
mensubiyyet yoktur. Onların dışındakiler ise ubudiyyete mensubdurlar. 

Denilir ki, "O'nun lııızılrzında ıtbftdiyıjet makamı ile kalkarlar " İşte bu, 
ubudiyyetten Rabb'e arzedilen şeydir. Her muhakkik (bu makamı gerçekleştiren 
kişi}, kıyamet günü bu mesabededir. (Fiitı11ıiit, II, 87-88) 

·� Ubıldiyyet, ubıldete nisbet edilmiş, ubudet ise Allah' a da nefse de nisbet 
edilmemiştir. Çünkü bunun, Allah'a nisbeti kabul edilemez. Bundan dolayı nisbet 
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yıi'sıyla nisbeti caiz değildir. {Boyun eğme demek olan} tezellülün zirvesinde olan 
kimse, O'nunla övünme açısından "zelil"e nisbet edilen kimsedir. Bundan dolayı 
yeryüzüne inişe de mübalağa kasdıyla "zelfıl" denmiştir. Çünkü zelil olanlar yere 
basar. Yer ise onlardan daha çok tezellülün zirvesindedir. Ubudiyyet makamı, te
zellül ve muhtaç olma makamıdır ve ilahi bir sıfat değildir. (Fütfıhiit, Il, 210) 

* Ubıldiyyet, kula ait zat! bir ilham, sırf bir boyun eğmedir. Kula bunu yerine 
getirmek teklif edilmez. Çünkü ubudiyyet onun zatının aynıdır. Ubudiyyeti hak
kıyla yerine getirdiğinde onun bu fiili ibadet olur. Onu sadece hudus ve kıdemi ge
niş olan ilahi arzı mesken tutan kimseler yerine getirebilir. İşte bu Allah'ın arzında 
kim iskan ederse, Allah'a ibadeti ve Hakk'ın da kendine izafetini gerçekleştirmiş 
olur. (Fütfıhat, III, 219) 

* İbadet, avam için, gayesi Allah'a boyun eğmeyi gerektiren şeydir. (Kaşan'i, 
107; Ciinıi', 89) 

'' Havassın ııbıldiyyeti, süluk yolunda kendilerini niyet sıdkıyla müşahede eden 
kimselerin ubudiyyetidir. (Kaşanl, 107) 

* Ubıldet, kendi nefslerini O'nun ubudeti içinde kairn olarak müşahede eden 
havass-ı havassa ait bir makamdır. Onlar, fark ve cem'in ahadiyyeti makamında 
O'na, Kendi'siyle ibadet ederler. (Kaşani, 107; Ciinıi', 89) 

* Ubıldiyyet makamı, belli bir mekana mahsus olmayıp her mekanda geçerlidir. 
Veli, hullet {dostluk} makamından halk makamına döner. Allah onu ubudiyyet 
makamında ikamet ettirir. Bazen hubb {sevgi} makamından, bazen de hıtam maka
mından döner. Bu sözün faydası şudur: Ubıldet, kulun Allah ile olduğu ilahi mer
tebeden yaratılışa ait mertebeye dönmesidir. Ubudet makamı, tüm makamların 
üstünde koruyup gözetleyici bir makamdır. 

İbiidet, ubfıdiyyet ve ııbıtdet arasındaki fark ise şudur: ibadet kuldan mükafatını 
görmek istediği salih arnelierin sadır olmasıdır. Ubudiyyet, mükafatını istemeksi
zin sırf Alah'ın rızasına nail olabilmek için kuldan salih arnelierin sadır olmasıdır. 
Ubudet ise Allah'la amel etmekten ibarettir. Bundan dolayı ubudet, tüm makamla
rın üstünde koruyup gözetleyicidir. Hitam makamı da böyledir. (İnsan, II, 97) 

* Zevali olmayan, hükmü değişmeyen, hem Hakk, hem de halk olarak sabit 
olan beka, ilahi bir sıfattır. Fena ise, yok olabilen bir nisbet olup yaratılmışlada il
gili bir sıfattır. Hakk'ın hazretinde onun bir te's'iri yoktur. Hakk'a nisbet edilen her 
sıfat yaratılışa mahsus sıfattan daha tam ve daha yüksektir. Ancak llbıldet müstes
nadır, çünkü onun yaratılışa nisbeti ve üstünlüğü, rububiyyetin nisbetinden daha 
tam ve daha yüksektir. 

Eğer "Fenii ubıldete bağlıdır ve ondan ayrılmaz" diyecek olursan sana şöyle cevab 
veririz: Onun ubudet gibi olması doğru değildir. Çünkü ubudet sabit bir sıfat olup 
yaratılışının ortadan kalkması mümkün değildir. "Fenfı ıtbıldeti kendisinden ifnii etti-
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rebilir" hükmü ubudetin hükmüne aykırıdır {Hiçbir fena kulluğu ortadan kaldır
mazl .  Şey'i aslından çıkararak hakikatini perdeleyen her durum, bu taifeye göre 
şeref değildir. Çünkü bu hal, sana işi olduğunun aksi olarak göstermiş ve seni cil
hiller arasına katmıştır. Beka, kulun yok olmayan sabit halidir. Çünkü aynının, vü
cudundan {varlığındanl başka bir şey olmasıyla vasıflanması muhal olduğu gibi, 
onu isbat etmek için aynının yok olması da muhaldir. Bilakis vücud {varlıkl yok
luktan sonraki sıfatıdır. (Esjfir, 255) 

* Ubıldet, kulun zat'i bir vasfıdır. O, bizzat iftikar {muhtaç olma), yani {vücub 
değili imkandır. Ubiidiyyet, ubudeti müşahededen ve her hal, makam, tecelli, 
mükaşefe, müşahede ve menzilede onu sürekli düşünmekten gafil olmamaktır. 
İbfidet, ubudetin gerektirdiği şeyle amel etmektir. 

Ubudiyyette fena, rububiyyeti müşahede edememekten ve çeşitli şekillerde eş
yaya yönelmekten ibarettir. "Aralarında ııbı1diyyeti diişiinmeı;e çağımn/ar vardır. " Bu, 
ilkinden daha düşüktür. Ubudiyyetin düşünülmesi, muhtaç olma ve müstağni ol
mamayı {boyun eğmeyi, muhtaç olmayı ve ubudiyyet makamının gerektirdiği 
şeyi l m üşahede etmektir. "Aralarında alılfikı ralımfiniyyet ve cemfiliyyet yönüyle düşün

ıneye çağıranlar vardır." Latif cemaliyyet; şefkat, rahmet, re'fet, af, müsamaha, 
cömertlik, iffet ve benzerleri gibi rahmaniyyet sıfatlarıdır. "Aralarında alıl{ikı 

kahriyı;et ve ceWiyyet yönüyle diişiinnıeı;e çağıranlar vardır." Celaliyyet, Allah için 
kızmak, Allah için kıskanmak, Allah'ın düşmaniarına büyüklenmek gibi kahriyyet 
sıfatlarıdır. (Esfnr, 274) 

* Ubfıdiyyete mazhar olmak, mümkünün hakikatine mutabık bir durumdur. 
Mümkün, vacib ve muhal arasında bir berzahtır. Vacib ve mümkün arasında asla 
bir fasıla yoktur. O'nun imkanının aynı olan ubudiyyetinden gafil olan kimse, 
Vacib Teala'nın mertebesine müdahale etmiş olur. Bu cehaletin ta kendisidir. 
Çünkü hakikatler değişmez. Nitekim sıddiklerin mertebelerini geçen kimse nü
büvvet makamına girer. ResUlullahav ile Hz. Ebu Bekr � arasında hiç kimse yok
tur. Ubudiyyet vasıflarına mazhar olan kul ile Rabb'i arasında da hiç kimsenin ol
maması böyledir. (Esjfir, 321) 

* İhsan makamının kemali, arneli karşılık beklemekten, Allah'ın � rızasından 
başkasını kasd etmekten ve riya karıştırmaktan temizlemektir ki, işte ihlasın hakiki 
manası budur. İhsan makamının kemaline ancak bütün ibadetlerde hasiret nuruyla 
uluhiyyetin hazretini müşahede etmekle ulaşılabilir . . .  

Allah'tan � başkasından alakayı keserek huzurun devamından ibaret olan 
kulluğun devamını gerçekleştirecek olan işte bu ihsan makamıdır. Bu huzur, onlar 
tarafından Hz. Nebi'ye $ vuslata nisbetle adlandırılır. Aynı şekilde bu makama 
"lıakka 'l-ynkzn" de denir. Fenfi olarak da yorumlanır ki, gerçekte odur. Aynı şekilde 
salikin sıfatlarının Hakk'ın � sıfatlarında fenası ve onda bekası olarak da yorum
lanır. Bu sadece ilim bakırnından değil, hem ilim, hem şuhud hem de hal olarak 
böyledir. (Bıtğye, 26) 
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* Ubıldiyyet, O'nun iradesi yanında iriideni kaldırmandır. (Cnmi', 54) 

* "Ubıldiyyet, hakikat e/ılinin ıstı/alıında alıde vefa, mevcilda rıza ve nıefkuda {kaybo

lana} sabırdır"; "llbıldiyyet, ortaya çıkan kaderler konusunda ilıtiyarı terketmek tir"; 

" {Kendisine atfedilecek} güç ve kuvvetten yüz çevinnektir"; "Emredilen şeylere sevgiyle 

bağlanmak, yasaklanan şeylerden ayrılmaktır" gibi U1rifler yapılmıştır. 

Zünntm'a göre ubiıdiyyet, " . . .  lıer halde O'nun kulu olmaktır." 

Ceriri'ye göre " ... nimet/erin kulu pek çoktur, ancak nimet verenin kulu azdır." 

Ebu Ali Dekkak şöyle der: "Sen bağlan dinar veya dirhem veı;a kadın veı;a başka bir 

şeı; olan kimsenin kulusun." (Cami', 212) 

* Ubıldiyyet, teslimiyetle birlikte boyun eğmek ve sırat-ı müstakim üzere yürü
mektir. Ubfıdiyyet, Sevgilisi {olan Allah} ile fani olan ve O'na yöneldiği ve O'nu 
istediği için kınanmanın acılığından zevk alan kulun vasfıdır . . .  

. . .  Ubıldiyyet, sınırlara uymayı gözeterek ibka edenin {Allah'ınl beka vasfıyla 
birlikte müşahede eden kulun vasıflarının müşahede edilende {Allah'tal fena bul
masıdır. Kul kapıda bekleyen kimsedir. Azarlara boyun eğmeye devam eder. Ku
lun alameti, rızasını isteyerek Mevla'sına boyun eğmektir. (Kavfinin, 64) 

i b da' < t. '-lı! > * İbda', lügatte örneksiz icad, ıstılahta ise bir şeyi vasıtasız olarak 

meydana çıkarmak demektir. (Heı;iikil, 100) 

iblis ( �lı) ) * Bu kelimede Arab harflerinden başka harfler vardır. İblıs'in 

isimlerinden bir başka birine Ar ab harfleri arasında m im' den başka dahil olan 
yoktur. O da askının ön tarafından ilk yayın kirişidir. Anlayabilirsen anla ey sabır 
küpü! (Tavasiıı, 202) 

* Ahmed $ ile İblis'ten başka hiç kimseye iddialı olmak yaraşmamıştır. Ne var 
ki, İblis'in ayndan {gözden} düşmesine karşılık, Ahmed $ için aynın aynı {gözün 
gözü} açılmıştı. 

İblis'e : "Secde et!" dendi, Ahmed'e $ "Bak!." O secde etmedi, Ahmed de 5 
sağa sola bakmadı. "Gözii ne şaştı, ne de haddi aştı." [Necm, 53/17] İblis üstünlük id
dia etti ve kendi gücüne sığındı. Alımed $ tevazfıu öne çıkardı ve "Ey kalbieri evi

rip çeviren", "seni yeterince övemem ki ben" yakarışıyla, kendi gücüne bel bağla
madı. . .  

Ehl-i semada, İbl'is gibi gözde bir muvahhid yoktu. {Sırlar ona kemal derecede 
açıldığından, artık} sırlara bakmaz olmuştu. Mabı1d'a tam bir tecridle kullukta 
bulunmuştu ve tefrlde varınca lanetlendi. Ve daha fazlasını isteyince de kovuldu. 
Hakk � ona "Secde et." demişti. "Senden başkasına secde etmem." diye karşılık verdi. 
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Hakk � "Lfinetinı sanadır." dedi. İblis "Zararı yok. Senden başkasına yok benim 
yolunı, seni seven boynu bükük bir kulum." 

Hakk � onun için "Yüz çevirdi, büyüklendi" "Sırt çevirdi ve döndü" "Israr ettiği 

konuda direndi" buyurmuştu. Ona sordu: "Kibirlendin mi?" Cevab verdi: "Seninle bir 

an beraberfiğint olsaydı, bu durunıda kibirlenmek ve cebbarlık bana pek fila yakışırdı . Son

suzlukları seninle beraber nasıl aşnııştım? Ben seni ezelden beri tanımışken, benden daha 

üstün kim olabilir?" 

"Ben ondan iistünüm." [Araf, 7/12] "Hizmetim ondan kıdemli. Alemlerde seni benden 

daha iyi tanıyan kimse yok. Benim sende muradım var, senin de bende muradın var. Senin 

bendeki muradın eski. Benim de sendeki muradım eski. Şayet senden başkasına secde etsey

dim ki etmedim, asiıma dönmenı gerekirdi. Çünkü sen" . . .  "beni ateşten yarattın." [Arat, 
7/12] "Ateş ateşe döner. Sonuç olarak takdir edip seçmek senin elinde!" (Tavasln, 204) 

* İblıs'in adı O'nun adından türemişti. Sonradan "Azazll" olarak değiştirildi. 
Azazil kelimesindeki ayn himmetinin yüceliğine; za himmetinin arttıkça artışına, 
elifbenliği hakkındaki görüşlerine; ikinci za makamı için gösterdiği zühde, ya eski 
bilgisine sığınmasına, lfim secde etmeme konusundaki mücadelesine işarettir. 

Hakk � sordu: "Niçin secde etmiyorsun eı; mehın (zelll)?" Cevab verdi: "Ben aşı

ğım, aşık! Aşık nıehindir. Sen bana 'melıln ' diyorsun! Ey dayanılmaz kuvvetin siilıibi! Ben 

Kitab- ı Miibin'de hakkınıda şunu okııdunı:" . . .  "Beni ateşten yarattın, onu ise tinden 

{çamurdan}." [Arat, 7/12] "Gerçek bıı iken nasıl eğilirdinı ona ? Uyuşmayan iki zıt; ateşle 

tin. Üstelik hizmette ondan kıdemliyinı, kıynıette ondan öndeyim, iliınce daha ilerideyinı, 

ömrü uzun olan da benim." (Tavasin, 208) 

ibnü'l-vakt ( ..:.i Jl l ı.:ııl ) {b k. vakt} 

'i b ret ( � .J:" ) * İbret, hayır, şerr, dünyada başa gelen şeyler, oradan ahirete inti

kal eden konular hakkında ve işlerin akibeti ortaya çıkineaya kadar batınlarıyla il
gili olarak insanların dikkat edilen, itibar edilen zahiri halleridir. Buna mahlfıkatın 
zahirieri hakkında hikmetin müşahede edilmesinden Hakim'in müşahede edilme
sine kadar, Hakk'ın her şeyde görülmesi de dahil olmak üzere, varlığın zahirierin
den batınıarına kadar bütün ibretleri içine alır. (Kaşani, 130; Cami', 90) 

{Ayrıca b k. fikr; tefekkür ve tezekkür} 

ibtila' ( ı'>\:.ı) ) {'alamet-i ibtila' } ·� Günahları örtüp temizleyecek ibtiliinm {bela 

ve imtihanın) alameti, hiçbir şikayette bulunmadan, korku ve endişelerini çevre
sindeki insanlarla payiaşarak en güzel bir biçimde sabretmek, emirleri yerine ge
tirme ve onlara itaate kendini zorlamaktır. Kulun derecesini yükseltecek bela ve 
imtihanın alameti de, göklerin ve yerin ilahı olan Allah'ın � füli karşısında rıza, 
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muvafakat, nefsin itmi'nan v e  sükuneti, zamanın geçmesiyle inkişaf sırasında da 
bunlarda fani olmaktır. (Fiitıllı, 107) 

{Ayrıca bk. bela'/belva; imtihan} 

icabet ( :\ıl�) ) '' İciibet {cevablama, kabul etme, davete olumlu cevab verme} iki 

çeşittir: icabet-i imtisal, halkın Hakk'a � icabetidir. İcfibet-i imti'ndn da Hakk'ın 
halka icabetidir. 

Halkın Hakk'a icabeti ise akla, Hakk'ın halka icabeti ise nakle dayanır. Çünkü 
bunu Allah Teala'nın kendisi bildirmiştir. Kendisini icabet konusunda yakınlıkla 
nitelemesi ise, insana şahdamarından daha yakın olduğunu bildirmesinden dola
yıdır. Kendisinin kuluna yakınlığını, yapacağı bir şeyi yapması için, insanın çağır
dığı kişiye yakınlığına benzetmiştir. 

Dua ile icabet arasında - ki o semadır {işitmedir} - zaman yoktur. Bilakis dua
nın zamanı, icabetin de zamanıdır. Hakk'ın, kulun duasına icabetinde kula yakın
lığı, kulun, çağırdığında kendine yakınlığı gibidir. Allah'ın, kulun duasına cevab 
vermekte kula yakınlığı, kulun çağırdığında kendi nefsine olan yakınlığı gibidir. 

Allah'ın, kulun duasını bazen kabul edip, bazen kabUl etmemesi de, kulun 
kendi nefsinin istediğini herhangi bir sebebden dolayı bazen yapıp, bazen da yap
mamasma benzer. Bu benzerlik, kulun bu surette yaratılmış olmasındandır. (Fiiti'ı
lıdt, IV, 256) 

ictiba' -yı mahz/ictiba' -yı sırf ( J _,...all �t:•�l / J=S:I �l:•�l ) * Sufilerden bazıları, 

ictiM-yı sırjla, bir kısmı da başlangıçta tevbe ederek Hakk' a yönelmek şartıyla 
hidayetle hususileşmişlerdir. { Ictiba seçmek, ) ictibti-yı nıalız {ise} Allah'ın � kuluna 
hususi feyiz ihsan etmesi, çalışmadan verilen nimettir. Kulun kesbine bağlı değil
dir. Bu hal, Allah'ın sevdiği ve istediği kulunu onun bu mertebeye ulaşmak için bir 
çalışması olmadığı halde, sadece arzu ve tesbitiyle vaki olur. Sı1filerden bir 
topluluk bu şekilde ilahi lutfa mazhar olmuşlardır ve kalbierindeki perdeler kaldı
rılmış, yal<ın nurlarının yüksekliği onlara süratle ulaşmış olduğu için mazhar ol
dukları bu hal onlarda çalışma ve ilerleme arzusunu artırarak, salih arneller işle
menin tadına varmışlardır. Bu şekilde zevkli bir hayat sürebilmek onlar için büyük 
bir sevinç kaynağı olmuştur. Mazhar oldukları keşf, en zor arnelleri bile kolayca 
yerine getirmelerini sağlamıştır. Tıpkı Firavun'un sihirbazlarının, kendilerine bahş 
olunan saf bilgi sayesinde onun tehdidierine karşı koymalarını kolaylaştırması 
gibi.  ('Avtirif 35) 

{Ayrıca b k keşf/küşufat} 

'Id ( � )  * Id {bayram}, arnelierin tekrarlanması yoluyla tecellilerden kalbe do

ğan şeydir. (Istılfilı, 540) 
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* id, tecellmin kalbe dönen kısmı ya da her nasıl olursa olsun tecelli vaktidir. 
(Kaşani, 134; C/imi', 91) 

idlal < J�..)J ) * İdliilin, ucb !kendini beğenme} manası içerisinde bir manası 

daha vardır. O da şudur: Arneli veya ilmiyle ucba düşen kimse Allah katında yüce 
bir değere sahib olduğunu ve arneli karşılığında sevabı hak ettiğini zanneder. An
cak Allah'ın mağfiretini havf ile (korkuyla} beraber red !ümid etmek} idlal değil
dir. Havf ortadan kalkarsa o zaman bu idlal olur. (Ri'iiye, 213) 

idrak ( �\J..)l ) * Kalbin askerleri üçe ayrılır: Birincisi. . .  irade .. . İkincisi . . . kudret. . .  

Üçüncüsü, casuslar gibi eşyaları anlayan ve tanıyanlardır. Bunlar da  görme, işitme, 
koklama, tatma ve dokunma duyularıdır. Bunlar belli organiara dağılmışlardır. 
Buna da "ilim" ve "idriik" denir . . .  (İiıyii', III, 7) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcud olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan yahut da gelecekte olacak ya da beklenmekte olan şey
dir. . .  Şu anda mevcud olan bir şey aklına gelirse, buna "vecd", "zevk" ya da "idriik" 

denir . . .  (İiıya ', IV, 174) 

.. İdriik üç mertebedir: Birincisi hissidir. Bir sureti, hayalde belirmeden önce 
görme hissi yoluyla almaktır. Bu idraklerin en zayıfı, haklkl lezzetten en uzak ala
nıdır. İkincisi hayalldir. Bir şeyin hayalde sabit olarak var olmasıdır. Üçüncüsü ak
lldir. Bir şeyin araziardan sıyrılırken, suretinin zata intikal etmesidir (biçiminin öze 
ulaşmasıdır} .  Hakiki idrak, külli ittisal (de denilen bu mertebe} arzulanan şeylerin 
en şereflisidir. Çünkü o, zatın bekasıyla bakidir. Beş duyu ise güzellikleri ve ruhani 
işleri ancak, hissi mazharlarını (duyulardaki görünümlerinil aldıktan sonra işit
mek, görmek, koklamak, dokunmak ve tatmak suretiyle idrak edebilir. (Ravza, 383) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcud olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan şeydir. Birincisine "vecd", "zevk" ya da "idriik" denir. 
İkincisine "zikir" denir. Gelecekte olacak olan bir şey aklına geldiğinde ve bu du
rum kalbine hakim olduğunda, buna da "intiziir" ve "tavakkü" !beklenti ve umma} 
denir. Beklenen şey istenen bir şeyse "recii", istenmeyen bir şeyse "havf' denir. 
(Kudame, 316) 

{Ayrıca bk. iradel 

idrak-i zat-ı 'aliyye ( �:l�ıll ..:..ıl.l.ll �\J..)l ) !bk. zat} 

idris ( '-"'o.)) ) 

* Görseydi İdris 

ıtmınklarıyln yazdığım 

o güzelliğin 



yazar mıydı hiç 

tek bir kelime bile 

'iffet 4 1 3  

İdris, ders kökünden olup, kazanılan bilgi anlamına gelir. İdris aynı zamanda 
şerefli bir makamdır. (Şair} diyor ki: "Eğer ilahi ve nazari ilme siihib olan, {Allah 'ın} bu 

arzu edilen sifata {yani alemdeki tüm göriilen şekilierel yönelttiği iyiini {görülen} ilahi ya
zıyla yazmış olduğunu görseydi {müşahede etseydi}, ne bir ilim elde etmek isterdi, ne de bir 
ilim yazardı. Çünkü ilimierin hepsi, insanın gözünün önüne serilen bu muazzam kiiiniitta 
mevcuddur." (Terciimiin, 108) 

'iffet ( ili- ) {şereh} * Ahiakın dört esası vardır: Hikmet, şecaat, iffet, adalet. 

Hikmetten kasdımız, bütün ihtiyari fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran 
nefse ait bir duygudur. Adaletten kasdımız, nefse ait bir duygu olup, gazab {öfke} 
ve şehvet kuvvetlerini idare eder, hikmetin gerektirdiği istikamete sevk eder. 
Hikmetin gereğine göre onları harekete geçirir veya frenler. Şecaatten kasdımız, 
gazab kuvvetinin, harekete geçmesi ya da frenlenmesinde akla boyun eğmesidir. 
İffetten kasdımız, şehvet kuvvetinin akıl ve şeriat doğrultusunda terbiye edilmesi
dir. (İhyii', III, 67) 

* Sabır iki türdür: Birincisi zorluklara tahammül etmek gibi, bedenin sabrıdır . . .  
Bu sabır, yeme-içme ve cinsiyet şehvetlerine karşı olursa buna "iffet" denir . . . (İhyii', 

IV, 82; Kudame, 285) 

lt Faziletler, çok da olsa, bütün dal ve çeşitleri hikmet, şecaat, iffet ve adalet ol
mak üzere dört kısımda toplanabilir. Hikmet aklın; şecaat öfkenin; iffet şehvetin 
fazi:letidir. Adalet ise bu kuvvetlerin gerektiği gibi bir araya gelmesinden ibarettir. 
Adaletle bütün işler tamamlanır. Bu yüzden "Gökler ve yer adaletle kaimdir" denil
miştir. (Miziin, 64) 

* İffet, şehvani: kuvvetlerin bir faziletidir. İffet, bu kuvvetleri, işaretine göre da
ralıp açılıncaya kadar kolaylıkla akli kuvvetiere boyun eğdirmektir. İffetin iki ya
nını iki kötü huy çevrelemiştir: Şereh {doymazlık, açgözlülük) ve humfid {aşırı 
isteksizlik, sükfin} .  Şereh, akli kuvvetin kötü gördüğü ve nehyettiği lezzetlere aşırı 
istek duymak, humıld ise aklın meylini ve elde etmesini gerektirdiği şeylere karşı 
aşırı isteksiziliktir. Her ikisi de kötülenmiştir. Orta yol olan iffet ise övülmüştür. 
(Miziin, 67) 

* İffetin faziletleri şunlardır: Haya, utangaçlık, müsamaha, sabır, cömertlik, 
hüsn-i takdir, hilm {yumuşak huyluluk}, intizam, halinin güzel olması, kanaat, sü
kunet, vera, rahathk, yardım, memnılniyet ve zer afet. (Miziin, 75) 

lt Sabır, şehvetleri elde etmeye karşı olursa iffet olarak adlandırılır ... (Mizan, 
103) 

* lffet kendisine, el, dil, kulak ve gözün iffeti de eklenmedikçe tamamlanmaz. 



414 ifrat 

İffetin dildeki sınırı alay, gıybetr dedikodu, yalan, iftira ve lakab takmaktan ken
dini alıkoymaktır. Kulaktaki sınırı dilin gıybet ve benzeri kötülüklerine meylet
meyi ve haram sesleri işitmeyi terk etmektir. Tüm organlar için aynı şey geçerlidir. 
Tüm organların iffetinin esası, aklın ve dinin caiz kabı11 ettiği şeyde organları ken
dine mahsus yerinde kullanmaktır. (Mızan, 104) 

* Ahiakın dört {esası} vardır: Hikmet, şecaatr iffet ve adalet. .. .. .İffetin dengeli 
oluşundan cömertlik, haya, sabır, kanaat, veril, müsamaha, zarafet; ifratından, hırs, 
şiddet, fenalık, edebsizlik, savurganlık, alaycılık, hased, zayıflık gibi kötü huylar 
doğar. (Ravza, 446) 

ifrat ( .1>1)1 ) * İJrfıt, gücünün üstünde ve gereğinden fazla infakta {sadaka 

verme, muhtaçlara harcamadal bulunmaktır. Daha önemli harcamalar dururken, 
önemsiz şeylere masraf etmektir. (Mızan, 143) 

ihbat ( .:JI..::O:.l ) * Gönüldeki huzursuzluklardan sıyrılıp tuma'nine makamına 

ermektir. İhbfıta ulaşmanın ilk alfuneti şehvete karşı ismetle, gaflete karşı iradeyle, 
oyun ve eğlenceye karşı taleble donanmış olmaktır. İkinci alfuneti, iradede her
hangi bir se eble noksanlık, kalbe vahşet arız olmaması, hiçbir fitnenin yolu kes
memesidir. Üçüncü alameti, insanların övme ve kötülemesinin eşit olması, sürekli 
olarak nefsin kınanıp kötülenip insanların eksikliklerinin görülmemesidir. (Ravza, 

479) 

{Ayrıca bk. tuma'nine} 

ihlas ( U""�:o:-ı ) {'alamat-ı ihlas; ihlas fi'l-'amel; ihlas fi'd-du'a; ihlas-ı muhlis; 

ihlas-ı müridin; ilhad; riya-yı 'arifin} 

* İhlfıs, abidlerden bilhassa akviyanın {en kuvvetli olanların} mertebesidir. Kuv
vetli olanlar abidlerin en doğru olanlarıdır. 

Arneline riya karıştıran asi ve günahkar kimse, nafilelerle ihlasa ermeye vera 
sahibi müttakiden daha muhtaçtır. Çünkü, vera sahibi müttaki kişinin işlediği bü
tün nafileler boşa gidecek olursa, günahlara son vermesi ve yerine getirdiği farz 
arnelleri sayesinde kurtulabilir, oysa ki muhallitin {ihlassız kişinin} nafilesi, farz 
veya veramın yerine geçer. (Ri'aye, 87) 

* Riya olmasın diye arneli terk etmekten sakın. (İblis) arneli terk etmek husu
sunda kendisine itaat etmeyince, bu sefer arnelini boşa çıkarmak için seni riyakar
lığa çağırır. Eğer bu sefer de onun çağrısına uyup dediğini yapmazsan riyadan 
kurtıılman için arnelini terk etmeye çağırarak "Sen riyakdrsın, hemen anıeli terket" 

der. Seni, tekrar daha önce yapmanı isteyip de yapmadığın arneli terke döndürür. 

Eğer yine onun dediğini yapmazsan, bu sefer de sana riyadan güven içinde ol
manı telkin eder {ki riyadan sakınmayasın}. Eğer onun seni zararlı arnelden sakın-
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dırmasındaki hilesini sezmezsen, maksadın da ihlası elde etmekse, arneli terk etti
ğin zaman hiçbir şekilde Allah için ihlası elde etmiş olmazsın. Çünkü ihlas, riya
dan sakınarak amel etmen, Allah � katında halis olması için, arnelinden riyayı gi
dermendir. Arneli terk etmek ihlas olmadığı gibi, arneli Allah � uğrunda halis de 
kılmaz. (Ri'fıye, 118) 

* İlılfıs fi'l-anıel { arnelde ihlas}, kişinin yaptığı şey karşılığında Allah'ın yarattığı 
varlıklardan bir karşılık ya da teşekkür beklememesidir. Mesela, anne-babanın ço
cuklarını terbiye etmeleri karşılığında onlardan bir teşekkür veya karşılık bekleme
meleri gibi. Çünkü onlar, bunun yaratılışın bir gereği olduğunu bilirler. (ihvan, IV, 
70) 

* İlıliis fi'd-duii {duada ihlas}, insanın ancak çaresiz kaldığı, güç ve kuvvetinin 
tükendiği durumda yaptığı gibi olmalıdır. Buna deniz yolcularını misal verebiliriz. 
Şöyle ki: Bu yolcular gemiye binerierken Allah' a dua eder, O'ndan selam et isterler. 
Fakat geminin muhafazası ve korunması hususunda kaptana ve mürettebatına gü
vendikleri için duaları ihlassız olur {yani tam içten dua edemezler} .  Kaptana ve 
mürettebatın varlığından dolayı gönülleri rahat ve endişesizdir. Ne zaman ki de
nize açılırlar, fırtına başlar, dalgalar yükselir, yolcuları korku kaplar, kaptan deh
şete kapılır, mürettebat korkudan titrerler, ölümle burun buruna gelirler; işte o 
zaman tam manasıyla ihlaslı bir şekilde dua ederler. Çünkü artık Allah'ın kulla
rından hiç kimsenin kendilerine yardım edemeyeceğini, Aziz ve Celil olan Al
lah'tan başka hiçbir gücün başlarına geleni gideremeyeceğini kesin olarak anla
mışlardır. Bütün sebeblerden ümidlerini kesmişlerdir. İçlerinde ilm-i nüclımdan 
{astronomi} anlayan biri varsa ona güvenirler. Çünkü o, fırtınalar hakkında {bilgi 
sahibi olmak için} çaba harcamış olduğundan, fırtınaları ve bu fırtınaların {insanlar 
tarafından alınan} tedbirleri boşa çıkarma ihtimallerini bilir. Kalbi bununla müste
rihtir. Bu durumda Rabb'ine dua etse de duası tam manasıyla ihlaslı olmaz. Fırtı
nanın devam edeceği, durumun daha da kötüye gittiği kesinleşince, artık yıldız
lardan da ümidini keser. İşte o zaman yapacağı dua ihlaslı olur. (ihvan, Il, 70) 

* Sufileri fıkıh ve hadis erbabından ayıran, saydıklarunızın dışında bir kısun 
hususiyeHer daha vardır: Farzları yerine getirip haramlardan sakınmaktan başka, 
"nıiiliiyfıni" denilen boş ve manasız meşguliyetleri terk etmek, maksadları ile arala
rına giren her türlü alakadan sıyrılmaktır. Çünkü onların Allah'tan � başka 
maksadları yoktur. 

Onların bunlardan başka muhtelif edeb ve halleri vardır ki bir kısmı şunlardır: 
Eşyanın azına kanaat ederek azığın ve giyim kuşamın zarfiri olanıyla yetinmek, 
kendi iradesiyle fakirliği zenginliğe tercih etmek, aza sarılıp çoktan uzak durmak, 
açlığı tokluğa, azı çoğa tercih etmek, üstünlük ve büyüklük sevdasında olmamak, 
yaratıklara şefkat etmek, makamdan feragat etmek, büyük-küçük herkese karşı 
mütevazi olmak, ihtiyaç anında bile başkasını nefsine tercih etmek, dünyaya da
lanlara {ve bu tür kişilerin kendileriyle alakah tavırlarınal aldırış etmemek, Allah 
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� hakkında daima hüsn-i zan sahibi olmak, hayır olan her işte yarışmak, her şey
den ali1kayı kesip sadece Allah'a � yönelmek, kazasına rıza gösterip belasına bo
yun bükmek, devamlı olarak nefsle mücahedesi ve hevaya muhalefette sabırlı ol
mak, nefsin hazlarından kaçınıp ona muhalefet etmek. Çünkü yüce Allah nefsi 
"daima kötülüğü emretme" hususiyetiyle tarif etmiş ve "en büyük düşmanın iki yaka 

arasındaki nefsin" [Aclfınl, I, 143] olması hakikatinden hareketle ona karşı çok dik
katli olunmasını istemiştir. (Lımıa', 29) 

* Cüneyd'eks ihlası sordular. Dedi ki: "Kendi anıelini görme duygusıınun kalkması 
ve kendi fiilinden fani olmandır . ..  " Ihlas, afetlerden temizleyen şeydir ... 

İhlas, Allah � ile ilişkiye yaratıkları karıştırmamaktır. Bu yaratıkların ilki de 
nefstir. Zünniınks da şöyle demiştir: "İlı/iis, düşmanın {şeı;tanın} ifsiidından kurtaran 
şeı;dir." (Luma', 289) 

* Cüneydks şöyle der: "İiıliis hangi işte olursa olsun, Allalı 'ın rıziisına uygun düşen 
iştir." 

Ruveymks; "İiıliis, yaptığın işi görmenin ortadan kalkmasıdır " demiştir. 

Paris'ten şunu işitmiştim: "Horasan dervişlerinden bir topluluk Ebu Bekr Kahtiibl'yi 

ziyiirete gelmişlerdi. Ebu Bekr onlara: 'Şeı;lıiniz Ebfi Osman sizlere neyi enırediyor? ' dedi. 
Onlar da: 'Çok amel ve ibiidet etmemizi, fakat anıelimizin kusurlu olduğunu da hiç aklı
mızdan çıkamıanıızı em re diyor. ' dediler. Ebu Bekr: 'Yazık! Am elden gaib olarak Yaratan 'ı 
görmeyi enzretmiyar mu? '  dedi." 

Ebfı Abbas b. Ata'nın "Hiilis amel hangisidir?" sorusuna cevabı şudur: "{Kendini 
beğenme, riyii, karşılık beklemek gibi} iifetlerden arınmış olan. "  

Ebu Yakub Sı1s1 şöyle demiştir: "Hiilis anıel, meleğin haberi olmadığı için seviibını 
yazamadığı, şeı;tanın bilmediği için ifsad edemediği, nefs in farkında olmadığı için de ken

dini beğenme fırsatı bulamadığı ameldir." Bunun manası şudur: Halis amel kulun Al
lah' tan başka her şeyden ilgisini keserek O'na yönelmesidir. (Ta'arruf, 70) 

* İhliism haklkati, ihlasın, ihli1s olabilmesi için riya ve heva adlı iki vasıftan 
uzak olmasıdır. (Küt, Il, 159) 

* İhliis, itaat !ve ibadet} konusunda sadece Hakk Sübhanehı1 ve Teala'yı � kasd 
etmektir. Bu da -Allah Teala'ya yaklaşma dışında, Allah'ın dışındaki varlıklara 
yapmacıklı davranmak, halkın övgüsünü kazanmak, halkın kendisini övmesini ar
zulamak gibi başka şeylerle değil- sadece Allah Teilla'ya yaklaşınayı istemekle 
olur. Şöyle demek de doğrudur: "İhliis, anıeli mahli'ıkların lıatırlanmaszndan arındır
nıaktır." Şöyle de denebilir: "İlıliis, şahısların dikkate alınmasından korunnıaktır." 

(Kuşeyr1, 103) 

* İhliis, halkın mülahazasından Ine deyip demeyecekleri end!şesinden} sakın
maktır. Sıdk; nefsin mütalaasından {kendini beğenmişlikten} sakınmaktır. İhlaslı 
kişi de riya, sıdk sahibinde de kendini beğenmişlik olmaz. 
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Zünnun Mısri şöyle demiştir: "İhltis, ancak sıdk ile ve sıdk konusunda sabırlı dav

ranmakla; sıdk ise ancak ihliisla ve bıı kanııda ısriirlı davranınakla tam olur." 

Ebu Yakub Sus!: "İhlaslarında ihliis görenlerin ihliisı ihliisa muhtaçtır." 

Yine Zünnun Mısri demiştir ki: "Şu üç şeıJ ihliis aliimetidir: Kişinin nezdinde halkın 
övmesi ile yerınesinin bir olması, amel sırasında arneli görmenin unutulması, arnelin 
ahirette seviib getireceğinin unutulması." 

Avaının ihlası, işlenen arnelde hiçbir şekilde nefsin payı bulunınamasıdır. Ha
vassın ihlası ise, kendilerinin işlediği değil, kendilerine cereyan eden bir şeydir ki, 
bu kullarda itaat ve ibadet kendiliğinden zuhur eder. Halbuki onlar kendilerini 
bundan uzak bulur, arnellerini görmez ve onlara değer verrnezler. İşte havassın ih
lası budur. 

"İhliis, kendisi ile Hak Sübhiinehu'nun muriid edildiği ve sıdkın amaçlandığı ameldir." 
Ve yine "ihliis, arnelleri görmezlikten gelmektir" denrniştir. İhlas, sahibinin dünya ve 
ahirette karşılık beklemediği, iki meleğin {Kirfunen Katibin'in yazma bakımından} 
pay sahibi olmadığı arnelde olur. (Kuşeyri, 104) 

* Allah � buyurmuştur ki: "İyi bilin ki hiilis din Allah'ındır." [Zürner, 39/3] İhlas, 
arneli her türlü bulanıklıktan tasfiye etmektir {saflaştırrnakhr}. Üç derecesi vardır: 
Birinci derecesi, arnelden arneli görme fiilini kaldırmak, arnele karşılık bir bedel 
taleb etmekten kurtulmak ve arnele razı olma halinden feragat etmektir. İkinci de
recesi, bütün gücüyle arnel etmesine rağmen arnelinden utanrnak, {ameli} gör
rnekten korunma hususunda bütün gücünü harcamak ve arnelin, kaynağı {ilahi} 
cömertlik olan tevfik nuru olduğunu görmektir. Üçüncü derecesi ise, arnelin arnel
den temizlenmesiyle tahakkuk eden ihlastır. {Bu da} arneli, ilmin {Kur'an ve Sün
net'in} emriyle yürürneye davet etmektir. Böylece sen, hükmü rnüşilhede ederek 
{ arnele ait} şekle esir olmaktan kurtulmuş olarak seyr ü sülı1k edersin. (Meniizil, 16) 

* İhliisın hakikati: Bil ki her şeye bir başkasının karışması düşünülebilir. Bu 
sebeble o şey başka şeyin karışmasından arındığında ona "hiilis" adı verilir. Halis 
olan bir şeyi saflaştıran fiile "ihliis" denir. Cenab-ı Hakk :ıl\ı;. şöyle buyurmuştur: 
"Kuşkusuz hayvanlarda, sizin için {çıkarılacak} bir ders vardır: hayvanın karnında {bede
ninden} atılacak artıklarla kan arasından {salgılanan} ve içenlere lezzet ve ferahlık veren 

"hiilis" {katıksız} bir süt içiriyoruz size." [Nahl, 16/66] Sütün halisliği, ancak onun 
içine kan, pislik ve karışması muhtemel diğer maddelerin karışmış olmamasıdır. 
Bir de süte karışması mümkün olan her şeyden arınrnasıdır. İhlasın zıddı işraktır 
{katmak, karıştırrnaktır}. Binaenaleyh muhlis olmayan bir kimse müşriktir. 

Ancak şirk birkaç derecedir. Tevhid husfısundaki ihlasa, ulı1hiyyetteki ortak 
koşma zıt düşer. Şirkin bir kısmı açık, bir kısmı da gizlidir; ihlas da böyledir. İhlas 
ile onun zıddı olan şirk, kalbde varid olur. Bunun merkezi kalbdir. Bu da ancak 
kasd ve niyetle olur. Biz niyetİn hakikatini zikretmiş, niyetİn sebebiere uyrnaya 



418 i hlas 

götürdüğünü söylemiştik. Sebeb tekleştiği zaman ortaya çıkan füle "ilıliis" denir. 
Bu da niyete nisbetledir. Öyleyse, sadaka verirken, gayesi katıksız ri ya olan kişi de, 
gayesi sadece Allah'a yaklaşmak olan kişi de muhlistir. 

Fakat, Allah' a yaklaşma kasdmı bütün şaibelerden tecrit etmeye "ilılas" isminin 
verilmesi adet olmuştur. Nitekim ilhad da meyletmekten ibarettir. Fakat haktan 
batıla meyletmeye "illıad" demek adet olmuştur. Sebebi katıksız riya olan kimse 
helakle karşı karşıyadır. (İiıya', V, 106-107) 

* Sehl � şöyle demiştir: "İiıliis kıtlım sükün ve hareketinin sadece Allalı için olması
dır." Bu ifade gayeyi de içine alır. İbrahim b. Edhem'in sözü de bu manayı te'kid 
eder: "İlıliis, Allalı'la beriiberken niyetin doğruluğudur." 

Sehl'e denildi ki: "Nefse en zor gelen Şet} hangisidir?" Cevab verdi: "İlılastır. 
Çünkü nefsin ihliista nasibi yoktur." Ruveym buyurdu ki: "Anıelde ilılas, amel sahibinin, 

anıeline karşılık, ne dünyada, ne de fılıirette bir şey taleb etnıesidir." Ruveym'in bu sözü 
nefsin dünya ya da ahiretle ilgili paylarının birer afet olduğuna işarettir. Nefsin 
cennette şehvetle nlmetlenmesi için ibadet eden bir kimse hastadır. Bilakis hakikat, 
arnelin karşılığında Allah'ın rızasından başka bir şeyin hedeflenmemesidir. Bu söz 
sıddıkların ihlasına işarettir ki, mutlak ihlas budur . . .  

Ebfı Osman: "İlıliis, devamlı olarak Hiilık'ın rızasını gözeterek, nıahlılkatı gönneyi 
unutmaktır'' demiştir. Bu söz sadece riyanın afetine işarettir. Bu sırdan ötürü bazı
ları şöyle demiştir: "Amel de ilıliis, ifsad etmemesi için şeytan ın, yazmaması için de mele

ğin muttali' olmamasıdır." Bu söz ise sadece gizlerneye işarettir. 

Şöyle de denilmiştir: "İhlas, sıfat bakımından insanlardan gizlenen, alakalardan tas

fiye edilen ameldir." Bu tarif maksadı daha iyi anlatmaktadır. Muhasibi de "İhlas, 
halkı, Rabb'in muamelesine katnıanıaktır'' demiştir. Bu tarifi de sadece riyanın gide
rilmesine işarettir. (İhyii', V, 109-110) 

* Cüneyd şöyle buyurdu: "İlıliis, anıeli bulanıklıklardan tasfiye etmektir." 

Fudayl "İnsanlardan dolayı anıeli terk etmek riya, insanlar için amel etmek şirktir. İh
las ise Allalı 'ın seni bu afetten korumasıdır" demiştir. 

Denildi ki "İhlas, devamlı m ııriikabenin ve biitiin çıkarların unutulmasından ibaret

tir " (İlıyii', V, 110) 

.• Alimierimize göre i/ıliis iki çeşittir: Arnelin ihlası, arnelden sevab talebinin ih

lası. Arnelin ihlası şudur: Allah'a manen yakın olmayı istemek, emrini tazım et
mek, davetine icabet etmektir. Buna teşvik eden sanıh itikaddır. Bu ihlasın zıddı ni
faktır. Nifak ise Allah'tan başkasına yakın olmaktır. Şeyhimiz .t"' şöyle demiştir: 
"Nifiik, bozuk itikad demektir. Bu da miinafığın Allalı � hakkındaki itikadıdır. Bu, arzu 

edilen bir şey değildir." 

Sevab talebindeki ihlas ise, hayırlı arnelin karşılığında ahiret faydası istemektir. 
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Şeyhımız � şöyle derdi: "Sevfib talebindeki ihlfis, kendisiyle fihiret nıenfaati istendiğin

den dolayı, sfihibine zor gelse de, hiçbir şekilde reddedilmeyen bir anıelle fihiret menfaatini 
istenıektir." (Minhac, 71) 

* Şeytanla mücadelede ve onun def edilmesinde yardımcı olan hasletlerin ba
şında ihliis gelir . . .  Bundan başka, istiğna billah { Allah'la yetinmek}, O'na güven
mek ve tevekkül etmek, bütün hal ve hareketlerinde O'na dönmek, şübheli şeyler
den ve haramlardan sakınmak konusunda vera sahibi olmak, halka minnet etmeyi 
terk etmek, dünya işlerinde mübah ve helalleri azaltmak, geceleyin araştırma 
yapmaksızın rasgele odun toplayan gibi, helal -haram demeden, iştahla ve hırsla 
eline geçirdiğini yememek. Kim yiyeceğinin ve içeceğinin nereden geldiğine al
dırmazsa, Allah da onu, cehenneme hangi kapısından atacağına aldırmaz. Kula 
düşen bu hususta gerekli hassasiyeti göstermektir. Bunu yapmalıdır ki, şeytan 
kendisinden ümidini kessin ve böylece Allah'ın rahmet ve yardımıyla kurtulsun. 
Eğer böyle hassas davranmazsa, şeytan onun gönlünü ve kalbini hükmü altına alır. 
(Gunye, I, 98-99) 

* Zünnı1n şöyle demiştir: "Üç şey ihlas alı1nıetlerindendir: Kişi için, insanların öv
nıeleriyle yerme/erinin eşit olması, işlediği anıelleri görmezlikten gelmesi, fihirette anıeline 

karşı sevfib beklememesidir."  Yine o �' şöyle demiştir: "İhlfis, ifsad etmemesi için düş

nıandan { şeytandani saklanan şeydir." 

Ebu Osman Mağribi .t-<> ise ihlas hakkında şöyle buyurmuştur: "Avanıın ihlfisı, 

işlenen anıelde hiçbir şekilde nefsin payı bulunmanıasıdır. Havassın ihlfisı ise, kendilerinin 

işlediği değil, kendilerine cereı;nn eden bir şeydir ki, bu kıtllarda itfiat ve ibadet kendiliğin

den zulıür eder. halbuki onlar kendilerini bıtndan uzak bulur, anıellerini görmez ve onlara 

değer vermez ler. Işte lıavassın ihlası budur." 

Ebu Ali Dekkak � da şöyle demiştir: "Bir ınuhlisin ilıltisında kendi ihlasını hisset

mesi onun için bir eksikliktir. Allah o kişinin ihlfisını Jıiilis kılmak istediğinde, ihlfisını ona 

gösternıez. Böylece o kimse, nııthlis değil, nwhlas {ihlasa erdirilmiş} olur." 

Sehl b. Abdullah {Tüsterll � "Riyfiyı ihlas ehli olanlardan başkası tanıyamaz." de
miştir. 

Ebu Said Harraz � da "Ariflerin riyiisı, mürldlerin ihlfisından üstündür." demiştir. 

Ebu Osman {Mağrib1l � "İhlas, daima yaratanın lütfuna balaldığı için yaratılanı 

{ameli ve insan/an} görmeyi unutmaktır " demiştir. 

"İhlas, kendisi ile Hak Siiblıanehü 'nıtn murad edildiği ve sıdkın amaçlandığı anıeldir." 

Ve yine "ihlas, amelleri gönnezlikten gelmek tir" denilmiştir. 

Ser! Sakati: "Kim kendisinde bıtlıtnnıayan şeı;le halka süslii göziikiirse, Allah 

Teiila'nın gözünden düşer " der. 
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Cüneyd � şöyle demiştir: "İhlas Allah Teala ile kul arasında bir sırdır. Melek bilme

diği için yazamaz, şeı;tan bilenzediği için ifsad edemez, heva ve heves de farkına varamadığı 

için saptıramaz." 

Ruveym: "İhlas, sahibinin dünya ve iihirette karşılık beklemediği, iki meleğin 

{ Kiramen Katibin'in yazma bakımından} pay sahibi olmadığı anıelde olur" demiştir. 

Sehl b. Abdullah'a soruldu: "Nefse en zor gelen şeı; hangisidir?" Cevab verdi: 
"İhlas tır. Çünkü nefs in ihlasta nas'ibi yoktur." 

Suf'ılerden birine ihlasın ne olduğu sorulunca: "Amelini Az'iz ve Celil olan Al
lah'tan başka hiç kimseı;e göstermemendir." cevabını vermiştir. (Gunye, Il, 67-68) 

* .. .Sabırdan sonra gelen rıza belalardan lezzet almaktır. Sonra ihlas gelir. Bu da 
halkı Rabb'in muamelesinden çıkarmaktır. Bundan sonra tevekkül. . .  (A.ddb2, 21) 

* Cafer Huldl dedi ki:  "Ebu 'l-Kasını Cüneyd'e sordum: 'İhlas ile sıdk arasında fark 
var mıdır?' 'Evet, sıdk köktür ve ilktir. ihlas ise daldır ve sıdka tabidir. Daima ikincisi bi
rincisine tabi'dir. ' Dedi ve sonra şöyle devanı etti: 'Aralarında fark vardır. Çünkü ihlas an

cak anıele başladıktan sonra meydana gelir. İhlas ancak ihlası hdlis kılma, bu konuda hdlis 
{niyetli} olmaktır. Tarif edilen ihlas melametflerin, ihlası halis kılma gayreti ise sufilerin 
hdlidir. İhlası hiilis kılma işinde {saf ve temiz} bir ihlasa sahib olmak, ancak ihlasın halis kı
lınmasının {yabancı duygulardan tenıizlennıesinin} semeresidir. Bu ise kulun Ka!JlJitm 

olan Rabb'i ile kaiın olduğunu görerek her türlü şekilden fanf olması, kendi kendine kaiın 
olduğundan gaib olmasıdır. Bu da kulun eserleri görme konusundaki istiğrak ve (ibiidetle
rini) gizlenıe kirinden kurtulnıasıdır. Bu durum, sufi hdlinin kaybolnıasıdır. Meliimetf, ih
las makanıında bulunan fakat, ihlasın hakikatını kavrayanzayan kimsedir. İşte nıeliimetf ile 
sufi arasındaki biiriz fark budur. "' ('Avarif, 49) 

* İhlas, itaat {ve ibadet} konusunda sadece Hakk'ı � kasd etmektir. Bu da -Al
lah Teala'ya yaklaşma dışında, Allah'tan başka varlıklara yapmacıklı davranmak, 
halkın övgüsünü kazanmak, halkın kendisini övmesini arzulamak gibi başka şey
lerle değil- sadece Allah Teala'ya yaklaşınayı istemekle olur . . .  

İhlas, insanları mülahaza etmekten {ve arneli takdir etmeleri arzusundan} sa
kınmaktır. Ebu Ali Dekkak şöyle demiştir: "Ihlas halkın nıülahazasından korunmak, 
sıdk ise nefsin mütalaasını hesaba katnıanıaktır. İhlas sahibi olan muhliste riya, sıdk sahibi 
olan sadıkta ise ucb {kendini beğenmiş/ik} yoktur." 

Ebu Yakub Susi "İhlaslarında ihlas görenlerin ihlası ihlasa muhtaçtır" demiştir. 

Zünnun � şöyle demiştir: "Şu üç şey ihlas alanıetidir: Kişinin nezdinde halkın öv
mesi ile yernıesinin bir olması, anıel sırasında anıeli görmenin unutulması, anıelin ahirette 
sevab getireceğinin unutulnıası. " 

Ebu Osman Mağribl "İhlas, devamlı olarak Halık'ın rızasını gözeterek, malılUkatı 

görmeyi unutmaktır'' demiştir. 



ihHis 421 

Huzeyfe Mar'aşi 4;<-: "İhlas, kulun arnellerinin gizli de, açık da olsa, aynı olması 

demektir. " 

Fudayl b. İyaz: "İnsanlardan dolayı arneli terk etmek riyii, insanlar için amel etmek 

şirktir. İhlas ise Allah'ın seni bu afetten korumasıdır" demiştir. 

Ebu Muhammed Sehl b. Abdullah Tüsteri'ye denildi ki: "Nefse en zor gelen şey 
hangisidir?" Cevab verdi: "ihldstır. Çünkü nefsin ihliista naslbi yoktur." 

Yusuf b. Hüseyin � şöyle demiştir: "Dünyiida en değerli şeı; ihUistır." 

Tabiin imamlarından Mekhul � şöyle buyurmuştur: "Kırk gün ihliis üzere bulu
nan hiçbir kul yoktur ki kalbinden zuhur eden hikmet menbalan dilinden dökülmüş olma
sın."  

Sehl b .  Abdullah Tüsteri ise: "Kim hiilis ve siidık bir kal b ile kırk gün zühd üzere de

vam ederse kendisinden keriimet zuhiır eder. Kırk gün zühd üzere devam ettiği hiilde kendi
sinden keriimet zuhur etmeyen kimse zühdünde siidık değildir" demiş, kendisine kera
metierin o kimseden ne şekilde zuhur ettiği sorulunca da: "Dilediği şeı;i, dilediği yer
den, dilediği kadar alır", şeklinde cevab vermiştir. 

Yine Sehl-i Tüster'i şöyle buyurmuştur: "Akıllı kimseler ihliisın ne olup olmadığını 
araştırdılar, ancak şundan başkasını bulamadılar: İhliis, kulun sükun ve hareketinin, gizlide 
ve açıkta araı;a hiçbir şey karıştırmaksızın -ne nefsini, ne heviisını, ne de dünyiiyı - sadece 
Allah için olmasıdır." 

Seri Sakat'i: "İnsanlar için bir şeı; yapma, bir şeı; terk etme, keşf ve keriimette bu
lunma!" demiştir. (Bustiin, 24) 

* Ri yayı, ancak muhlis {ihlaslıl olan anlar. Yani riyanın hakikatini ve onun gizli 
yönlerini sadece ihliisı elde etmek isteyenler bilebilirler. Bu ise uzun araştırma 
yapmak ve bu hususta kafa yormakla mümkün olur. Buna rağmen yine de tamamı 
değil, sadece bir kısmı anlaşılır. Tamamını anlamak havassın işidir. Eğer bir kimse 
riyayı tanıdığını iddia ediyorsa, bu onun riyanın ne olduğunu anlamadığını göste
rir. (Bustiin, 47) 

* Bil ki her şeye bir başka şeyin karışması mümkündür. Bir şey, kendisine bir 
başka şeyin karışmasından ari olunca ona "hiilis" adı verilir . . .  

İhliisın zıddı şirktir. Muhlis olmayan kimse müşriktir. Şirkin de dereceleri var
dır. UhThiyyetteki şirk, tevhideki ihlasın zıddıdır. Şirkin gizlisi açığı olduğu gibi 
ihlasın da gizlisi açığı vardır. Riyanın derecelerini ve ona götüren yolları daha önce 
zikretmiştik. Şimdi de kurba {yakınlığal niyeHenerek harekete geçen, fakat bu ni
yetine bir başka niyet ya da nefsin başka bir payının karıştığı kişi hakkında söylü
yoruz. (Kudame, 392) 

,. İhliis, ameli, bozacak şeylerden arındırmaktır. İhlasın ilk inceliği arneli görme
mek, buna ilaveten yaptığı arnelden bir karşılık beklememek; ikincisi, cömertlik 
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olarak gördüğünden dolayı yaptığı arnelden utanmak; üçünçüsü, ihlastarı halas 
olmak ve şekilden bağımsız olarak ihlastır {kendini ihlasa zorlamadarı ihlasın ger
çekleşmesidir}. (Ravza, 482) 

* İhlas, salih zatlar ve onlardan alt makamlardakiler için, ibadetlerde mahluka
tın görmesine iltifat etmemektir. Muhsinlerin ihlası, dünya ve ahirette bir mükafat 
talebi gütmeden Hakk'a ibadettir. Onların ibadeti lmükafat için değil} kendilerine 
ibadet emri verildiği içindir. 

Salihler ve bunlardan başka muhsin zatlar için ihlasın nisbeti, bir köleye ücre
tin nisbeti gibidir ki, o çalışması karşılığında ücret talebinde bulunmaz. 

Şehitlerin ihlası, varlığı tek olarak Hakk Teala'ya bağlamaktır. 

Muhakkik sıddik zatların ihlası, Yüce Hakk'ın Zat'ını bilmek için, isim ve sı
fatlardarı herhangi birine ihtiyaç duymamaktır. 

Mukarrabun zatların ihlası, temkin eserlerinin zuhuru altında kaları telvinden 
kurtuluşun gerçekleştirilmesidir. Bu da silinip yok olunca kaları ihlasın ta kendisi
dir. Allah, hakkı söyler. Doğruya hidayet eden O'dur. (İnsan, II, 93) 

* Riya-yı ariftn {ariflerin riyası}, ihlas-ı müridinden {müridlerin ihlasındarı} üs
tündür. Bunun manası şudur: Müridierin ihlası, ariflerin aksine ihlasını görmek ve 
ihlasının farkına varmakla zedelenmiştir. Arifler ise riyanın her türlüsünden uzak
tır. Bazen müridin, riya cinsinden gördüğü şey, gerçekte riya değil, arifin sıfatıdır. 
Oysa ki yakin ve keşfle Allah'ın hem kendisini, hem de yaptıklarını bilip gören bir 
arif için riya nasıl söz konusu olabilir? Arifin amelle, teklif nisbetinden başka bir 
alakası yoktur. (Envar, II, 85) 

* İhsanın kemali, arneli karşılık beklemek, bir maksad gütmek veya riyadan 
arındırmaktır. İh!asın manası budur. İhsanın kemali arıcak bütün ibadetlerde ba
slret nuruyla ulfıhiyyet hazretini müşahede etmekle elde edilir ... (Buğtje, 26) 

* Ihlas, mü'minlerin kalbine tevdi edilen Allah'ın nurlarından bir nurdur. Bu 
nur, kulun Allah'tan başkasıyla olan ilişkisini keser. İşte bu ihlasın aslıdır. 

İhlas dört kısma ayrılır: Allah'a tazim için, amelde, Allah'ın emrine tazimde, 
ecir ve mükafat istemekte, riyadarı sakınarak arnelini kusurlardan arındırmakta 
ihlası isternek Bunlardan birini yerine getiren kurtulur ve ihlasa erer. Allah ka
tında onlar için dereceler vardır. Allah kulların yaptıklarını görendir lamellerini 
karşılıksız bırakmaz} .  (Cami', 44) 

* Ihlas, Mabud'dan başka hatırlanan her şeyi unutmaktır. (Cami', 54) 

* İhlds üç kısırndır: Avaının ihlası, arneli bularııklıklardan tasfiyedir. Havassın 

ihlası, halkı muamelelerden çıkarmak, ehassın ihlası ise, kalbin her türlü gizliyi 
bileni devamlı görerek, halkın görmesini unutmaktır. (Cami', 61) 
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* Tevhidin bir ibaresi, bir de manası vardır. Ibaresi ihltis kelimesi, manası da o 
ibare hususunda ihlasın kendisidir. Bu da, ibaresinin hatırlanmasıyla, iki dünya
dan ve beşeri vasillardan sıyrılmaktır. (Ci1mi', 153) 

* İlıliisın lügat anlamı, itaatte riyayı terk etmektir. Hakikat ehlinin ıstilahında da 
aynı m anaya gelir. Bunun için hakikat ehlinden bazıları ihlası: "Tiiatı, malılukatın 
miiliihazasından arıtmaktır" şeklinde tarif etmişlerdir. 

Bir kısmı ise, "Tiiatlnki maksudtın sadece Allah'ın rıztisı olmasıdır" demişlerdir. Bu 
sebeble Ruveym de "Salıibinin yaptığı karşısında dünya ve iilıirette bir karşılık bekleme
den yaptığı her amel ilıliistır'' demiştir. {Şöyle de demiştir): "İiıliis, fibidin ibiidelinin 
gizli de, açık da olsa aynı olmasıdır " Şöyle diyen de olmuştur: "lhliislı kişi, giintihlarını 
gizlediği gibi seviibların ı  da gizleıjen kimsedir." (Ciimi ', 217) 

* İlıliis; bidiiyiitte {başlangıçta} Rabb'e ibadette hiçbir zaman ortak koşmamaktır. 
Ebviibda, arneli işlerken, üstünlük, makam arzusu gibi, Allah'ın rızasından başka 
bir amacı hayalinden geçirmernek Hakk'a kurb (yaklaşma) niyetini lekeleyebilecek 
nefsanı duygulada hareket etmemektir. İhlasın nııılinıeletaki aslı, amel sırasında 
arnelini görmemek, yaptığı arnelden karşılık bekleme talebinden halas olmak 
(kurtulmak), yaptığı arnelden memnun olmayı bırakmaktır. İhlasın alıliiktaki dere
cesi ise, {ameli} şekilden, gösterişten ve Rabb'inin lütfunu {O'na değil, kendisine ait 
olarak} görme kirinden arındırmaktır. (Ciimi', 281) 

* İhlas sahibinin ihlası, diliyle söylemesine gerek kalmadan haliyle ortaya çı
kar. Aliimet: Muhlisin arnellerini gizlediğini ve hal örtüsüyle örttüğünü görürsün. 
Böyle birisine, durumu sorulduğunda, cevab vermez, bilakis halini gizler. 

De/ii/et: Bir kimsenin, kötü ve çirkin arnellerini izhar ettiğini ve iyi arnellerini 
gizlediğini görürsen, bu onun ihH1slı olduğunu, derecesinin yüceliğini, makamının 
ihtisasını gösterir. 

Alfinıet: Kendisinin irade ve ihtiyarı olmaksızın Allah, kulları arasında onun 
övgü sancağını dalgalandırır. 

Deliilet: Bir kimsenin övüldüğünde bundan hoşlandığını görürsen bil ki o he
laki hak etmiş bir yalancıdır. 

Alfimet: İhlaslı kişi hatalarını, hüsn-i itikadlarından dolayı avama gizli kalsa da, 
bilhassa tenkidçilerden gizleme ihtiyacı duymaz. Çünkü işlenen amel göğün gizli
liklerine emanet edilse de onun izleri insanın haline yansır. Dil gizlerneye çalışsa 
da, zihinlerin feraseti onun ayıplarını ortaya çıkarır. 

Deliilet: IhHis elbisesine bürünen kimse, hem avam hem de havass tarafından el 
üstünde tutulur. Bu açıkça anlaşılan ve doğruluğu açıkça bilinen bir şeydir. 

Aliinıet: İhlaslı kişinin kelfunı makbUl, güzel hali menkUldur {nakledilir}. Bütün 
taleb ve niyetlerinde her gün bir öncekinden iyiye gider. 
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Delalet: Tenhada ibadette nefsinin tembelleştiğini, kalabalıkta şevklendiğini gö
rürsen bil ki sen ihHistan uzaktasın. Hiç ortalıkta havass edasıyla dolaşma. 

Aldmet: İhlaslı kimse tenhada, Hakk'la baş başa kalıp halkın nazarından 
uzaklaşınca ibadet şevki artar. 

Deltilet: Yaratılmışlar için yaptığın her amel, seni alemierin Rabb'inden uzak
laştırır. Kendini ihlas terazisinde tart ve bak bakalım; üstünlük kefesi mi ağır bası
yor, yoksa noksanlık kefesi mi? 

Alamet: İhlaslı kimse odur ki kalktığında Allah ile kalkar, oturduğunda Allah'la 
oturur. Allah için hareket eder. Allah'tan başka hiçbir maksadı yoktur. Sükun bu
lursa, Allah'la mutınein olur. isterse, Allah'tan ister, yaparsa Allah için yapar. 
Kendisine bir şey verilirse {vereni görmez}, Allah'ın elinden alır. Bütün işleri Al
lah'tandır, Allah'adır, Allah içindir, Allah adınadır. Allah Allah Allah . . .  La havle velii 
kuvvete illa billah. 

Delalet: insanlarla huzur bulan, oruara dayanan, hallerinde oruara güvenen, 
sonra da kalkıp ihlas ve takva makamında olduğunu sanan birini görürsen ondan 
uzak dur. Çünkü o gurur ve heva ehlindendir. 

Alamet: insanlarla beraberken kendini yalnız hisseden, Mevla'sıyla sükunete 
kavuşarak ünsiyet eden birini görürsen, bu kişi muhlastır {ihlasa erdirilmiş olan ih
lash bir kişidir}, seçilmişin seçilmişidir. 

Delalet: Ne zaman ki hevana değil de Mevla'na güvenirsen, işte o zaman O'nun 
uğrunda ihlasa ermiş olursun. O da seni kendisine dost edinir. (Kavan'in, 16) 

* İhlas, halkı Rabb'in muamelesinden çıkarmak, kalbin arnelde Allah'ın rızasını 
kasd etınesi, arneliyle kimsenin övmesinden hoşlanmamak ve kötülemesinden ra
hatsız olmamaktır. 

Üstad Ebu Ali Dekkak .:tı;, şöyle demiştir: "İhlas halkın nıüliihazasından korunnıak, 

sıdk ise nefsin mütalaasını hesaba katmanıaktır. İhliis siihibi olan nıuhliste riya, sıdk salıi

binde ise ucb (kendini beğenmiş/ik) yoktur." 

Zünnıln � şöyle demiştir: "Şu üç şey ihlas alanıetidir: Kişinin nezdinde halkın öv

mesi ile yermesinin bir olması, amel sırasında anıeli görmenin unutulması, anıelin iilıirette 

sevab getireceğinin unutulması." 

Ebu Osman Mağrib'i � ise şöyle demiştir: "Avanıın ilılası, işlenen anıelde hiçbir şe

kilde nefsin payı bulunnıanıasıdır. Havassın ilılası ise, kendilerinin işlediği değil, kendile

rine cereyan eden bir şeı;dir ki, bu kullarda itaat ve ibadet kendiliğinden zuhftr eder. Hal

buki onlar kendilerini bundan uzak bulur, anıellerini görmez ve onlara değer vermezler. 
İşte havassın ilılası budur." "İhlas, devamlı olarak Halık'a nazar ederek mahiUkatı unut

maktır." 
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Ebu Ali Dekkak � der ki: "Bir muhlisin ihlfisında kendi ihlasınz hissetmesi onun 

için bir eksikliktir. Allah o kişinin ihlasınz hiilis kılmak istediginde, ihlasını ona göstermez. 
Boylece o kimse, muhlis değil, muhlas {ihlfisa erdirilmiş} olmuş olur." 

Fudayl b. İyaz �: "İnsanlardan dolayı anıeli terk etmek riyfi, insanlar için amel etmek 
şirktir. İhlas ise Allah 'ın seni bu afetten korumasıdır" demiştir. 

Üstad Ebu'I-Kasım Cüneyd � şöyle demiştir: "İhlas Allah Tefilfi ile kul arasında 
bir sırdır. Melek bilmediği için yazamaz, şeytan bilemediği için ifsad edemez, heva ve heves 
de farkına varamadığı için saptıramaz." 

Denildi ki: "İnsanlar ölüdür alimler hfiriç, Cilimler uykudadır amel edenler hariç, amel 
edenler aldanmıştır, hiiifler fAllah'dan korkan/ar} hariç, hiiifler helfik olmuştur muhlisler 
{ihlaslı kişiler} hariç, muhlisler de biiyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır/ar." 

Ebu Muhammed Ruveym �: "İhlfis, sahibinin diinyfi ve ahirette karşılık bekleme
diği, iki meleğin {Kirfinıen Kfitibin 'in yazma bakımından} pay salıibi olmadığı amelde olur" 
demiştir. 

Sehl b. Abdullah'a {Tüsteri} � soruldu: "Nefse en zor gelen şey hangisidir?" 
Cevab verdi: "İhlastır. Çiinkii nefsin ihlasta nasibi yoktur." 

Üstad Ebu'I-Kasım Kuşeyri �: "İhlas, amel ve tatta sadece Allah'ı gaye edinmektir'' 

demiştir. (Artık ben derim ki) bu konuda şeyhlerin güzel sözleri çoktur. Bu kadarı 
kafidir. 

Tabilli'den Mekhul'ün � de şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Kırk gün ihlas 

üzere devanı eden hiçbir kul yoktur ki, kalbinden zuhur eden hikmet menbaları dilinden dö
külmüş olmasın." (Nebhani, Il, 80) 

ihsa-yı esrna-yı ilahiyye ( :i�dıiJJ �I.C"�i ��..a�ı ) * İhsfi-yı esmii-yı ilfihiytJe { ilahi 

isimleri saymak}: Beşeri ve maddi hallerden fani, ahadiyyet hazretinin bekası ile 
baki olarak bu isimler vahidiyyet hazretinde {mertebesinde} tahakkuk ettirilir {ger
çekleştirilir} .  Tahalluk {ahlaklanma} olarak ihsa, Resulullah'a $ uyarak ayet-i keri
menin işaret ettiği veraset cennetine ginneyi gerektirir: "İşte bunlar vfirislerdir. Onlar 
cennete varis olacak ve orada sonsuza kadar kalacak/ardır." (Mü'minı1n, 23/10- 1  l l  
Manalarını kavrayıp gereğiyle amel ederek isimleri anma ve sayma, tevekkülün 
sıhhati yoluyla karşılık görme {yani hesap, ceza ve mükafat} bakımından arnelierin 
cennete layık olmasını sağlar. (Kaşani, 25; Cami', 75) 

ihsan ( ı:J\-�1 ) {bk. iman-islam-ihsan} 

ihtibar ( JI::;:>-J ) * İhtibfir, Hakk'ın � sadıkları imtihan etmesidir. Bu imtihan, 

havassın {seçkinlerin} mertebelerini yüceltmek, sadakatiarını ortaya koymak, 
müridieri terbiye etmek ve Allah'ın � mü' miniere olan hüccetini isbat etmek için
dir. (Luma', 429) 
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ihtimal ( j\<)::--) ) * İhtimfil, cesurlukla korkaklık arası bir durum olup, eziyet 

verici şeylerden nefsi alıkoymak, menetmektir. (Miztin, 73) 

'ikab ( y\a� ) {bk. sevab-'ikabi 

ikame me'allah ( iili � .. �.o\!) ) * Cenab-ı Hakk'la beraber olma, hissi {duyusal} 

değil, ancak manevi bir durumdur. Allah'la birliktelik ancak kalble olur. Nitekim 
namazda Allah'a ancak kalble, kıbleye ise yüzle dönülür. Aynı şekilde iyi arneller 
de hisle {duyularla, dolayısıyla bedenle} yerine getirilir. Nefsi hesaba katmak da, 
nefsin meşru olan hakkını verebilmek için iyi arnellerden sayılır. Çünkü kişi üze
rinde nefsinin de hakkı vardır. Kişi bazen, iyiliği ona ulaştırmak sfuetiyle başkala
rına da etki eder. (Fütfthiit, I, 793) 

ilahiilah-ı mutlak ( Jl.b ... .ılJ 1 .ıl) ) * İldlı-ı Mııtlak'ı {Mutlak İlah'ı} hiçbir şey 

ihata edemez. Çünkü O eşyanın kendisidir. Bu, hakikat yönüyle böyle olup, isimler 
ve sıfatlar yönüyle değildir. "Ayn {ziit, öz}, kendisidir." Çünkü O'ndan başkası ıtlak 
mertebesinde değildir. "Şey hakkında ise", yani şeyin kendisi hakkında '"0, kendisini 
ihiita ediyor veı;a etmiyor' denemez." Hakk'ın kulunun kalbinde zuhur etmesi, ıtlak 
m ertebesinde zuhur etmesinden başka bir şeydir. Ha kk hakiki Bir' dir. Çokluk, 
isimler ve sıfatlar bakımındandır. Bir mertebede "İliih-ı Mutlak {Mutlak İliilı, taayyün 
etmemiş, belirlenmemiş iltih}", başka bir mertebe de ise "İliilı-ı Mahdftd {Malıdıid İliilı, 
taayyün etmiş, belirlenmiş ilah}" denir. Benzer diğer mertebelerin hepsi için durum 
bir ve aynıdır. (Sofyavi, 440) 

ilahiyyet ( �l ) * İliilıiyıjet, beşere iziife edilebilen bütün ilahi isimlerdir . . .  

. . .  melek veya rUharn varlıklara iziife edilebilen bütün ilahi isimlerdir. (Istılii/ı, 538) 

ilahiyyı1n < ı:.ı .r-s-ll > * İliihiyıJıln {ilah inancına sahib olanlar}, felsefecilerin 

sonuncularıdır. Bunlardan biri Efliitun'un hocası Sokrat'tır. Eflatun da Aristo'nun 
hocasıdır. Aristo, mantık ilmini düzenleyen, felsefi ilimleri kolayca istifade edilebi
lir hale getiren kimsedir. Bu sayede anlaşılması güç olan bu ilimler daha kolay an
laşılabilir hale gelmiştir. Bunların hepsi de dehriler {tanrıtanımazlar, alemin kendi 
kendisini var ettiğini ileri sürenleri ve tabiiterin {naturalistlerin, tabiatı tanrı olarak 
kabul edenlerin} ortaya atmış oldukları fikirleri reddetmişlerdir. Onların rezillikle
rini, başkalarının rüsvay etmesine mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymuşlar
dır. (Munkız, 97) 

ilham ( �IJ.J ) {ilham-ı ilahi; mükaleme; ta'lim-i rabbani-'ilm-i insani; 

ümniyye} 

* Hava tır: Kalbe gelen şey, hayır işindense buna "illıiim" . . .  denir. Çünkü bunlar 
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ya nefsin hatırıdır ya hasedi sebebiyle düşmanın {şeytanınf hatırıdır ve yahut da 
melekten gelen bir "!ıenıs" dir. (Küt, I, 126) 

•• Vahiy ya uyanıkken veya uyku halinde {meleği görmeden} sesini işiterek 
kelamın tam olarak zaptedilmesi şeklinde ya da ilham şeklinde olur. Bu da ya açık 
vahiy veya te'vil ve tabire ihtiyaç duymayan bir rüya olur. B1Hıl olmaz, anlatımı 
devam ederse, onlardan birine ihtiyaç duyar. Bu da şahıslara, vakitlere ve adetlere 
göre değişir. Vahiy te'vile, hüküm ise tabire göredir. (İşiirfit, IV, 144) 

* Havatır, kalbiere gelen bir hitabdır. Havatırı, kalbe bazen melek, bazen de 
şeytan bırakır. Bazen nefsin vesvesesi şeklinde olur. Bazen de Hakk Teala tarafın
dan gelir. Melekten gelen havatıra "illıiim", nefs tarafından gelene "!ıevficis", şeytan 
tarafından gelene ise "vesviis" denir. Havatır, Cenab-ı Hakk tarafından kalbe 
bırakılmış ise buna da "!ıfitır-ı Hakk" denir. (Kuşeyri, 46) 

* Allah Teala buyurmuştıır ki: "Yanında Kitfib'dan bir ilim bulunan biri de 'Sen gö
zünü açıp kapamadan ben sana onu getiririm ' dedi " [Nemi, 27/40] İl!ıfinı, muhaddeslerin 

makamıdır. Bu makam, firaset makamının üstündedir. Çünkü çoğunlukla firaset 
nadiren vaki olur ya da sahibine bir vakit zor gelir ve onu sıkıntıya sokar. ilham 
ise, ancak muhterem bir makamda olur. 

Ilhamın üç derecesi vardır: Birinci derecesi peygamberlerin ilhamıdır. Bu hal, 
duymaya yakın kesin ya da mutlak vahiy şeklinde vaki olur. İkinci derecesi, gözle 
görme şeklinde vaki olan ilhamdır. Bunun sıhhatinin alameti, hiçbir örtüyü yırt
maması, sınırı aşmaması ve kendisinde asla hata söz konusu olmamasıdır. Üçüncü 
derecesi ise sadece tahkik yakini için ortaya çıkan ilhamdır. Bu ilham, sadece mut
lak ezelden konuşur. Ilhamın, kendisine işaretten imtina edilen {çekinilenf bir ga
yesi vardır. (Menfizil, 30) 

* Havatır, kalbde zikir {hatırlamaf ve düşünceden hasıl olan şeylerdir. Bundan 
teceddüd ve tezekkür yoluyla kalbe gelen bilgileri kasd ediyorum. Bunlara 
"/ıaviitır" denir, çünkü kalb bunlardan habersizken kalbe gelirler. İşte iradeyi hare
kete geçiren bu "lıavfitır"dır. Şübhesiz niyet, azim ve irade ancak bir şey hatırlan
dıktan sonra olur. Işlerin başlangıcı hatırlardır. 

Hatır arzuyu, arzu azmi, azim niyeti, niyet ise organları harekete geçirir ve 
böylece iş meydana gelir. Arzuyu harekete geçiren hatır iki kısımdır: Bir kısmı ile
ride zararı dakunacak olan kötülüğe, diğeri ise ahirette faydalı olacak iyiliğe doğru 
hareket ettirir. Bunlar bir birinden farklı iki hatır oldukları için ayrı ayrı isim alır
lar. Dolayısıyla iyiliğe çağıran hatıra "illıiinı", kötülüğe çağıran hatıra da "vesvese" 

denmiştir. Sen bu hatıriarın hadis olduğunu, her hadisin de bir muhdisi olması ge
rektiğini bilirsin. (İhyii', III, 32-33) 

* TaTim-i Rabbfini: İlahi bilgi, insana iki yoldan biriyle ulaşır. Birinci yol vahiy

dir. Şöyle ki, nefs kemale erince tabiatındaki pislikten, hırs ve emel kirlerinden arı-
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mr. Gözü dünya şehvetlerine bakmaz. Fani ve içi boş arzulardan ilgisini kesip, ya
ratıcısına, Rabb'ine yönelir. O'nun lütuf ve ilisanına yapışır. O'nun nurunun fey
zine dayanır, güvenir. Yüce Allah da güzel inayetiyle her türlü kirden arınmış bu 
nefse tam olarak yönelir ve ona ilahi bir nazarla bir bakar. O nefsten bir levha, 
Külli Nefs'ten de bir kalem edinerek, bütün bilgileri o levhaya kaydeder. Külli Akıl 
hoca, Kudsi Nefs ise talebe konumundadır. Böylece nefs, bütün bilgileri elde etmiş 
olur. Bütün sı1retler, düşünıneden ve öğrenmeden ona nakşolur. 

İkinci yol ilhamdır. ilham külli nefsin, insanın cüz'i nefsini, temizliği, kabiliyeti 
ve isfıdadı kadar bilgilendirmesidir. ilham vahyin eseridir. Çünkü vahiy, gaybe ait 
emri tasrili {açıklamak}, ilham ise tarizdir {üstü kapalı söylemektir}. Vahiyden hasıl 
olan ilme "nebevi ilim", ilhamdan hasıl olan ilme ise "ledünni ilim" denir. (Risale, 23) 

* Havatır habersizken, kalbe gelip onu etkileyen hitab olup, davranışların 
başlangıcını teşkil eder. Havatır, arzuyu harekete geçirir. Arzu azmi, azim sebatı, 
sehat da organları harekete geçirir. 

Havatır, çağırdığı kötülük çeşitlerine göre kısırnlara ayrılır. İtidal sınırını aşarsa 
afiyeti zedeler. Bunun "vesvese", sebebinin de şeytan olduğu söylenir. 

Hatır, çağırdığı hayırlara göre kısırnlara ayrılır. Bunun vasat ve mı1tedil olanı 
vardır ki, ahirette fayda verir. İşte bunun "ilham", sebebinin de "melek" olduğu ka
bUl edilir. (Ravza, 216) 

* Ilham, muhaddeslerin {Allah'ın peygamberler dışında kendilerine hitab ettiği 
kişilerin} makamıdır ve ferasetin üstündedir. Birinci inceliği: "nebevi ilhiim" olup 
vahiyle hasıl olur. İkincisi aşikar {açık biçimdel olur fakat perdeyi delmez. Üçün
cüsü ise gerçek olarak zuhı1r eder ve gaybden haber verir.(Ravza, 489) 

* Mükiileme {konuşma}, rabhani veya melek! hatırdan kalbe gelen şey olup, ne 
reddine, ne de inkarına imkan vardır. Çünkü Hakk Teala'nın kullarına hitab ve ili
barları bilhassa makbı1ldür. Mahlı1kun onu def etmesine imkan yoktur. Hakk 
Teala'nın kullarına hitab etmesinin alameti, işiten kimsenin zarfiri olarak 
kelamullah olduğunu bilmesi ve onu dinlemesi, vücudunun bütünüyle olması ve 
{ona vücudundal bir yön belirleyememesidir. Hatta bir yönden dinlese de, diğer 
yönlerden nazarını keserek bir noktaya tahsis etmesi de imkansızdır. Görmez mi
sin ki Musa �� kelamı ağaçtan işitti. Fakat bu işitme işini yöne bağlayamadı. Hal
buki ağaç bir yöndür. 

Zarfiri kabulde melek! hatır, rabhani hatıra yakındır, fakat aynı kuvvette değil
dir. Ancak zarfiri kabul de, rabhani hatır gibi mı1teberdir. Mükaleme yoluyla 
Cenab-ı Hakk'tan gelen sırların önemi, sadece mükalemeye mahsus değildir. Te
cellileri de böyledir. Ne zaman Hakk'ın nurlarından kuluna bir şey tecelli ederse, 
kul ilk anda onun Hakk'ın nı1ru olduğunu zarfiri olarak bilir. Bu teceirınin sıfati, 
zati veya ayni olmasında bir fark yoktur. Ne zaman sana böyle bir tecelli gelir de 
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ilk anda onun Hakk'ın m1ru, Hakk'ın sıfatı ya da Hakk'ın zatı olduğunu bilirsen, 
anla ki bu tecellldir. Bu, sahili olmayan bir denizdir. 

"İliihi ilhiim"a gelince; salık hakikat yolunda henüz mübtedi {işin başında) ise, 
ilham ile arnel etınek için o ilhamı Kitab ve Sünnet' e arz etınek gerekir. Eğer bu iki
sinden şahidini bulursa şübhesiz "ilhiim"dır. Şayet şahidini bularnazsa, inkar et
memekle birlikte, o ilham ile amel de etınemelidir. Bunun faydası şudur: Bazen 
şeytan mübtedinin kalbine ilham şeklinde göstererek bazı şeyler ilka eder. 
Mübtedi, ilhamının bu kabilden olma ihtimali olduğu için durması, Allah' a tevec
cüh etınesi, usule de bağlı olması gerekir. O hatırın manasına, Allah o ilhamın ha
kikatini açıncaya kadar sabretınelidir. (İnsiin, I, 5) 

* "İlk hiitır'' dedikleri hacis, rabbani, rahrnani ve rahatsız edici hatırdır. Buna 
"ilk sebebin kolaylaşması" da denir ki, bu hatırdır. Nefste tahakkuk ettiğinde buna 
"iriide" derler. Üçüncü defa tekrarlanırsa buna "hemm" derler. Dördüncüsünde 
"azm" denir. Muradına yöneldiğinde ise buna "kasd" adını verirler. Fiile başladı
ğında gelen hatır ise "niyet" adını alır. Şayet bir fiilin hatırı değilse, buna da "il

hiim" yahut "vehbi ya da ledünni ilimler" denir. Buna göre ilhiim urnı1rnidir . . .. "Ona 

kötülükleri ve iyilikleri ilhiim edene . . .  " [Şems, 91/8]. Vehbi ve ledünni ilham ise veli
lere hastır. (Meriitib, 27; Ciimi', 27) 

* Haviitzr, hatır kelimesinin çoğulu olup, insanın içine gelen bir hitab, bir ses de
mektir. Bu hitab bazen melekten, bazen şeytandan, bazen nefsten ve bazen de Al
lah' tan gelir. Birincisine "ilhiim", ikincisine "vesvese", üçüncüsüne "hiicis", dördün
eüne ise "hiitzr-z Hakk" denir. ilham, dillin zahiri hükümlerine uygun olur. Vesvese 
günaha, hacis süfli arzulara davet eder. Mutasavvıflar, yediklerinde hararn bulu
nan kimselerin, ilham ile vesveseyi birbirinden ayıramadıkları hususunda ittifak 
etınişlerdir. Yine kötü hatırıarın mahallınin nefs, iyi hatırların mahallinin ise kalb 
olduğu, nefsin ise asla doğru söylemediği hususunda ittifak etmişlerdir. (Ciimi', 

160) 

{Ayrıca b k. hatır/havatır ya da hatre/hatarat) 

'illet ( :u&. ) *  İllet, önceden yokken sonradan var olan bazı şeylerden kinayedir. 

(Luma', 440) 

* İllet, Hakk'ın bir sebeble ve sebebsiz olarak tenbihidir. (Istıliih, 534) 

* Kemal-i Zati {zati kemal) ve gına-yı Zati'nin {zati gınanın) hakkında vacib ol
duğu Zat {olan Allah Teala}, bir şeyin illeti {sebebi) olmaz. Zira bir şeyin illeti ol
ması, onun malUlüne dayanınayı gerektirir. Allah Tea.Ia'nın Zat'ı bir şeye dayan
mak ve bağlı olmaktan münezzehtir. Münezzeh olduğuna göre illet olması da im
kansızdır. Ancak uluhiyyet, izafeti {ilgiyi) kabul eder. Eğer izafet ve nisbeti murad 
etıneden, "Ziit'ı ile kiimil ve gani {zengin} olana iliih denilebilir'' denilecek olursa, buna 
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şöyle cevab verilir: "Kelimede çekinilecek bir şey yoktur. illet ise böyle değildir. illet asıl 

menşe ve manası 'itibariyle bir maliii gerektirir." (Fütillult, I, 82) 

* Bu topluluğa {sufllere) göre illet, Hakk'ın, Resulü'nün lisanı üzere 
tenbihleridir. "Allah Adem'i kendi silretinde yaratmıştır." [Buhati, İsti'zan, 1, Müslim, 
Birr, 115; Miisned, Il, 224, 251] Bu, hadisçilerin yanında sabit olmasa bile keşfin tas
hih ettiği bir rivayettir. Rivayette geçen sılretteki zamir Rahman'a gider. Bu şekilde 
problem ortadan kalkar. İşte bu, mezkur illeti açıklayan şeydir. (Fütılhat, II, 479) 

* İllet, kulun bir amel veya bir halle ilgili olarak hafızasınm ya da kendine ait 
bir resim, işaret ve sıfatın baki olmasından ibarettir. (Kaşani, 131; Cami', 90) 

'ilm/'ulum ( � Jl� / r1� ) {cehl; 'ilm-i 'abd; 'ilm-i 'ameli; 'ilm-i hakk; 'ilm-i 

insani; 'ilm-i tasavvuri; 'ilmullah; ma'lum; semere-i 'ilm; ta'allüm-i rabbani; 
'ulum-ı ahval; 'uliim-ı kuliib; 'uliim-ı zevk} 

* Senzere-i ilim ve mcirifet {ilim ve marifetin semeresi, meyvesi} Allah' a yakınlık
tır. (Şehide, 169) 

* Ebu Yezid {Bistami) şöyle der: "Ey ilim yolunda yürüyen genç! Ilmin içindeki ilmi 

ara. İlim, içinde bulundııgıın ilimden başka bir şeı;dir. Ey zühd yolunu tutan genç! Ziih
diin içindeki ziilıdü ara. Ziilıd, içinde bulımduğım ziilıdden başka bir şeydir. Ey takva yo

lunda yükselen genç! Takva içindeki takvayı ara. Takvti, içinde bulunduğım takvadan başka 

bir şeydir." (Şatalıat, 54) 

* . . .  Daire Hakk'ın ilmidir {Hakk'ın ilmi her şeyi kapsar) . . . (Tavasın, 215) 

* İlim, ibaresi, kıraati, rivayeti ve beyanı hazır olan şeydir. İlim sahibinin unut
ması mümkündür. Çünkü ilmi taşıyan, ezberleyen nefstir. Nefsin ise tabiatında 
unutkanlık vardır. Kişi, ilmi, bilgiyi bazen ezberledikten sonra, bazen çok çalıştık
tan sonra unutur. (Beyan, 46) 

* Ilim ile rü'yet birleştiğinde gayb bunların sahibine açılır. Kul, ilimle, müşahe
deyle ve imanı görme hakikatiyle yakine ulaşır. (Beyan, 62) 

* ilim, nefsin, malılmatın kendi zatındaki görünüşlerini tasavvur etmesidir. 
İlim böyle ise, nefs nakil, işitme yoluyla gelen tüm haberlerin hakikatini tasavvur 
edemez. Bu durumda mezkur iş ilim değil, bilakis iman, ikrar ve tasdik olur. Bun
dan dolayı resuller ümmetierini ilk olarak ikrara davet etmişler, bundan sonra on
lardan tasdik istemişlerdir. Daha sonra ise onları hakikat bilgilerini taleb etmeye 
teşvik etmişlerdir. (İhvan, II, 62) 

* Uliim {ilimler) dokuz çeşittir. Dördü Sahabe ve Tabiıln'dan beri bilinen maruf 
sünnet; beşi de öncekilerin bilmediği sonradan ortaya çıkan sünnettir. Marılf olan 
ilimler iman, Kur' an, Sünnet, fetva ilimleridir. Sonradan ortaya çıkan beş ilimse, 
nahiv ve aruz, fıkıhta kıyas ve cedel, nazar yoluyla makulün {düşünülen şeylerin} 
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ilmi, hadislerin illet ve tarikierinin bilinmesi ve rivayet nakledenlerle ilgili cerh ve 
tadil ilimleridir. Bu ilimleri ancak ehli bilir, onlardan da bu kimselerin ashabı bu 
ilimleri alır. Bunlar kıssa, hikaye nakletmeyi bid'at olarak kabul eder, bunu yasak
lar ve kıssacılarla oturmayı kerih görürler. (Küt, I, 166) 

* Marifet {bilgi} iki türlüdür: Biri Allah'ın bilgisi, diğeri halkın bilgisidir. Kulun 
bilgisi Allah'ın bilgisinin yanında yok olup gider. Çünkü Allah'ın ilmi O'nun sıfa
tıdır, O'nunla kaimdir, O'nun vasıflarının nihayeti yoktur. Bizim ilmimiz ise bizim 
sıfatımızdır, bizimle kaimdir, vasıflarımızın sınırları vardır. Çünkü Allah "Pek azı 
müstesnfi size ilimden bir şeı; verilmemiştir" [Isra, 17/85] buyurmuştur. 

İliın övülen sıfatlardandır. İlim, "Ma'lfimu ihata etmek ve açıklanıakhr'' diye tarif 
edilmiştir . En iyi ilim tarifi şudur: "İliın canlı bir varlığın kendisini bildiği bir sıfathr." 

Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: "Allah ktifirieri {ilıniyle} kuşatnııştır." [Bakara 
2/19] Şöyle de buyurmuştur: "Allah Jıer şeı;i {lıukkıyla} bilir. " [Bakara 2/282] 

İlnıııllalı {Allah' ın ilmi}, Allah' ın, bilmesiyle var olan şeyleri de, yok olan şeyleri 
de bildiği tek bir ilimdir. Halkın bu ilirnde O'na ortak olması söz konusu değildir. 
Bu ilim parçalanmaz, Allah'tan ayrılmaz. Fiilindeki düzen O'nun ilminin del'ilidir. 
Çünkü muhkem ve mükemmel fiil failinin ilim sahibi olmasını gerektirir. Allah'ın 
ilmi sırları ihtiva eder, zahiri şeyleri kuşatır. (Hücviri, 16) 

* Milrifet-i insiiniyenin {kulun ilminin}, Allah ile ve O'nu tanıma ile alakah ol
ması gerekir. Zamanla ve zamanın gereğine göre yapılan zahir ve batın arnellerle 
ilgili ilim de kul üzerine tarzdır. Bu ilim usUl ve furu olmak üzere iki kısımdır. 
Bunlardan her birinin bir zahiri bir de batını vardır. UsUltın zahiri kelime-i 
tevhiddir. Batını ise marifetin tahakkukudur. Furuun zahiri amel ve muamelelerde 
alıştırma yapmaktır. Batını ise niyeti tashill etmektir. Bunlardan birinin, diğeri ol
madan ayakta durması imkansızdır. Batınsız zahirin hakikati münafıklıktır. Zahir
siz batının hakikati zındıklıktır. Batın olmayan şeriatın zahiri heva; zahiri olmayan 
şeriatın batını hevestir. (Hücviri, 17-18) 

* Ebu'I-Ala Sakafirh şöyle der: "İliın bilgisizliğe karşı kalb için hayat ve karanlığa 
karşı gözün nunıdıır. " Yani bilgisizlik ölümüne karşı kalbe hayat veren şey ilimdir. 
Küfür karanlığı için yakin gözünün nuru da ilimdir. Marifet hakkında bilgi sahibi 
olmayan herkesin gönlü cehalet yüzünden ölmüştür. Şer!at hakkında bilgi sahibi 
olmayan kişinin kalbi bilgisizlik yüzünden hastadır. Şu halde kafirlerin kalbieri 
ölüdür. Çünkü bu kalbler Allah hakkında cehalet içindedirler. Gaflet ehli olanların 
gönülleri hastadır. Çünkü bu gönüller Allah'ın emirleri konusunda cehalet içinde
dirler. Gaflet ehlinin de kalbieri ölüdür, çünkü onlar da Allah'ın emirlerinden ha
bersizdirler. 

Ebu Bekr Varrak Tirmizi şöyle der: "Bir kimse ziihdü bırakır da sadece keliimla yeti
nirse zındzk olur. Verii ilmini bırakır da fı.kılı ile yetinirse fiisık olur. " Bu sözün m aksadı 
şudur: Bir kimse tevhidin lafzı ile yetinerek onun zıddı olan şeylerden yüz çevir-
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mezse zındık olur. Bir kimse vera ve takvaya sahib olmadan şeriat ve fıkıh ilimi ile 

yetinirse fasık olur. Yani muamele ve mücahedesiz mücerred tevhld Cebriyecilik 

olur. Muvahhid söz itibariyle cebri, fiil itibariyle kaderi olmalıdır ki, cebr ile kader 

arasında tuttuğu yol sıhhatli olsun. (Hücviri, 22) 

* Sıhhati hakkında yakin bulunmayan ilim, ilim değildir. İliın hasıl olunca on

daki gaybet gözle görmek gibi olur. Onun için mü'minler bugün Allah' ı hangi sı

fatla biliyorlarsa, yarın onu aynı sıfatla göreceklerdir. Eğer buna muhalif bir şe

kilde görürlerse, ya yarınki gördükleri sıhhatli olmadığı için veya bugünkü bilgi

leri doğru olmadığı içindir. Bunların her ikisi de tevhiddeki hilafın iki yönüdür. 

Çünkü halkın bugün O'nun hakkındaki bilgisi sıhhatlidir. Yarın O'nu ahirette 

görmeleri de sahihtir. 

Şu haldeki ilme'l-yakin, ayne'l-yakin gibidir. Kim ilmin rü'yette kaybolup yok 

olacağından bahsederse, bunun imkansız olduğıınu bilmesi gerekir. Çünkü rü'yet, 

ilmin husule gelmesi için bir alet ve vasıtadır. Tıpkı işitmek, dinlemek ve benzeri 

duyular gibi. Işitmede ilmin kaybolup yok olması imkansız olduğu müddetçe 

rü'yette kaybolması da imkansızdır. Sufilerin buradaki ilm-i yakinden muradları 

ilahi emirlerin hükümleri ile dünyevi muameleler hakkındaki ilimdir. A yne'l-ya

kinden maksadları dünyadan ayrılma vaktinde can çekişme haline dair olan ilim

dir. Hakka'I-yakinden maksadları ise cennette rü'yetin keşfi ve oradaki hallerin 

keyfiyetini gözle görme hakkındaki ilimdir. 

İlme'l-yakin ulemanın istikametinin gereği olarak işlerin hükümleri üzerinde 

bulunmaları derecesidir. ayne'l-yakin ölüm için hazırlıklı olmaları sonucu olarak 

ariflerin makamıdır. Hakka'I-yakin tüm varlıklardan yüz çevirmenin hükmü ola

rak dostların fena buldukları yerdir. (Hücvir1, 463) 

* UsUl alimleri ilinıle marifet arasında bir fark görmemişler ve "Bımlann ikisi 

birdir'' demişlerdir. Ancak şunu da ifade etmişlerdir: "Allah'a tilinı denilmesi caizdir, 

ama arif denilmesi münasib değildir." 

Tasavvuf yolunun şeyhleri ise, muamele ve hal ile beraber bulunan -ve onların 

hallerini ifade eden- bu ilıne "nıtirifet", bu ilmin alimine de "arif' ismini vermişler

dir. Manadan mücerred ve muameleden hali bilgiye "ilim", bunu bilene de "iilinı" 

adını vermişlerdir. 

Şu halde suf'ıler sadece ifade ve ibareler konusunda bilgi sahibi olan, ifade ve 

ibarelerin manalarını kavramadan lafızlarını ezberleyen kimselere alim isiıni ver

mektedirler. Bir şeyin manası ve hakikati hakkında bilgi sahibi olanlara da arif de

mektedirler. Bundan dolayı bu taife akran ve emsali olan kişileri hafife almak iste

dikleri vakit onu "tilim" diye çağırmaktadırlar. Bu ise avam için red konusu olarak 

görünmektedir. Halbuki suf'ılerin maksadı ilim tahsil etmiş olmaları sebebiyle on

ları karalamak değildir. Bilakis maksadları muameleyi ve arneli terkettiklerinden 
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dolayı onları kötülemektir. Çünkü alim nefsi ile, arif ise Rabb'iyle kaimdir. 
(Hücviri, 464) 

* İlim, dünya ve ahiret ile ilgili ve akılla aiakalı hakikatleri bilmektir. Bunlar 
duyuların ötesinde olup diğer hayvanlar bu hususta insanlarla ortak değildir. Za
ruri ve külli ilimler aklın hususiyetlerindendir. Mesela insan, bir adamın bir anda 
iki mekanda olamayacağına hükmeder. Bu, insanın her şahıs hakkında verebile
ceği bir hükümdür. Halbuki his {duyu} ile ancak bazı şahısları bilebilir. Aklın bü
tün şahıslar üzerindeki bu hükmü hissin idraki üzerine zaid bir şeydir. Eğer zarfiri 
olan zahiri ilirnde bunu anlayabilirsen, senin için diğer nazari ilimlerde de bunun 
böyle olduğu daha açık hale gelir. (İhyii', III, 9) 

* Niyet, irade ve kasd, aynı manaya gelen birbirine benzer terimlerdir. Niyet 
kalbin bir hali ve sıfatıdır. Onu iki durum içine alır: İlim ve amel. İlim arnelden 
önce gelir. Çünkü ilim, arnelin aslı ve şartıdır. Amel ondan sonra gelir. Çünkü o, 
ilmin sonucu furfiudur. Böyledir, çünkü her amel -yani her hareket ve sükun- ihti
yaridir. Amel ancak üç şeyle tamamlanır: İlim, irade ve kudret. İnsan bilmediği 
şeyi irade edemez {isteyemez}, mutlaka {yapacağı şey hakkında} bilgi sahibi olması 
gerekir. İrade edemediği şeyle amel edemez. İrade etmesi gfifekir. İradenin manası, 
kalbin şimdi ya da daha sonra maksada muvafık gördüğü şeye doğru yönlendiril
mesidir. Bazı durumların insana muvafık düşmesi, bazı durumların da ona karşı 
olması işin tabiatı gereğidir. İnsan, nefsine uygun düşen şeyleri yapmaya, zarar ve
ren şeyleri gidermeye meyillidir. Dolayısıyla faydalı olanı yapmak, zararlı olandan 
kaçınmak için zarfiri olarak fayda ve zarar veren şeyi bilmeye muhtaçtır. (İhyfi', V, 
90) 

* ilim, nefs-i natıka-i mutmainne'nin -müfred {tek başınal olsalar bile- eşyanın 
hakikatlerini, onların maddeden soyutlanmış suret, keyfiyet, kemmiyet, cevher ve 
zatlarını düşünmesidir. Alim, iliata eden, idrak eden ve tasavvur edendir. Malum 
ise bilgisi nefse nakşedilen şeyin zatıdır. ilmin yüceliği, malı1mun yüceliği ölçü
sündedir. Alimin rütbesi ilmin rütbesine göredir. Şübhe yoktur ki malı1mların en 
faziletlisi, yücesi, üstünü ve şereflisi, Sani' {Yaratıcı}, Mübdi {Var edici}, Hakk ve 
Vahid olan Allah'tır. O'nunla ilgili bilgi tevhid bilgisidir. Bu bilgi ilimierin en 
fazlletlisi, en mükemmelidir. Bu ilmin elde edilmesi bütün akıl sahibieri için zaru
ridir, vacibdir. (Riscile, 4) 

.. İlim iki kısımdır: Biri şer'i, diğeri aklidir. Şer'i ilimierin çoğu alimi nazarında 
aklidir. Akli ilimierin çoğu arifi nazarında şer'idir. (Risiile, 12) 

* Ilm-i ins/ini {insanın ilmi, bilgisi} iki yolla elde edilir: Birincisi taallünı-i insani 

ile {insanın öğrenmesiyle}, ikincisi taallüm-i rabbiini {insanın Rabb'inden öğrenmesi} 
ile. Birincisi alışılagelmiş olan yol olup hissi {duyusal} bir yoldur. Akıl sahibierinin 
tamamı bu yolu tecih eder. 
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Rabharıl taallüm ise ikiye ayrılır: Birincisi {insanın kendisinden değil} dıştan 
gelir. Bu öğrenerek bilgi edinmektir. Diğeri içten gelir, bu da tefekkürle meşgul 
olmaktır. Batını tefekkür, öğrenmedeki konumu itibariyle dıştadır. Taallüm {öğ
renme},  bir şahsın herhangi bir şahıstan, tefekkür ise kişinin Külll Nefs'ten istifade 
etmesidir. Külli Nefs, bütün alem ve akıl sahibi kişilerden daha etkili ve öğretme 
bakunından da daha güçlüdür. İlimler, yerin altındaki tohum gibi, bilkuvve 
{potansiyel} olarak nefsterin temelinde toplanmıştır. Cevher denizin dibinde ya da 
madenin merkezindedir. Taallüm, bu şeyin kuvveden fiile {potansiyel durumdan 
aktif duruma} çıkarılması arzusudur. Talım {öğretme} ise bizatihi kuvveden fiile çı
karmaktır. 

Mü teailimin { öğrenenini nefsi muallimin {öğretenin} nefsine benzer ve öğretici
sine nisbeti sayesine ona yaklaşır. Bir başka ifadeyle alim { ilminden} faydalandır
ması sebebiyle çiftçi, müteallim ise {alimin ilminden} İstifadesi sebebiyle yer gibi
dir. Bilkuvve ilim tohum, bilfül ilim ise bitki gibidir. Müteallimin nefsi kemale 
erince, meyve veren ağaç gibi ya da denizin dibinden çıkan cevher gibi olur. Nefse 
bedeni kuvvetler hakim olduğunda, müteallim uzun süre bir daha çok fazla 
taallüme ihtiyaç duyar. Güçlük ve yorgunluklara tahammül ederek faydayı ister. 
Akıl nuru hissi {duyularla ilgili} sıfatıara üstün geldiğinde ise, daha fazla miktarda 
öğrenmekten vazgeçer ve az miktarda tefekkürle yetinir. {Nefsi tefekkürü} kabul 
eden kişinin nefsi bir saatlik tefekkür sayesinde, {nefsi tefekkürü} kabul etmekte 
zorlanan kişinin nefsinin taalümle bir senede elde edemediği faydaları elde eder. 
(Risiile, 19) 

* İlinı ve ibadet iki cevherdir. Gördüğün, musannıfların eserlerinden okudu
ğun, muallimlerden öğrendiğin, vaizlerin anlattığı ve araştıranların araştırdığı her 
şey bu ikisiyle ilgilidir. Hatta kitabiarın nazil olması, resfıllerİn gönderilmesi, gök
lerin, yerin ve içindekilerin yaratılması ilim ve ibadet içindir . . .  

. . .  İlim cevher bakunından ibadetten daha yücedir. Ancak kula ilimle birlikte 
ibadet gerekir. Aksi takdirde yaptıkları boşa gider. İlim ağaç, ibadet onun meyvesi 
durumundadır. Ağacın yüceliği aslldir. Fakat fayda, onun meyvesiyle gerçekleşir. 
O hiHde kulun her ikisinden nasibi olması gerekir. (Minhiic, 6) 

* İlnı-i anıelf {amell ilim} üç türdür: Birincisi, sıfat ve ahlakıyla nefsin bilinmesi
dir. Bu, riyazet ve hevayla mücadeledir. Bu bilgi, bu kitabın en önemli maksadıdır. 
Bununla ailen, çocukların, hizmetçi ve kölelerinle birlikte nasıl geçinileceğini öğre
nirsin. Bunlar aynı zamanda senin çevren, parça ve kuvvetlerin gibi senin hizmet
çilerindir. Nitekim şehvet, gazab ve diğer hususlarda da bedeninin kuvvetlerinin 
iyi yönetilmesi gerekir. Belde sakinlerini yönetmek ve onları zabt etmek de bu şe
kilde öğrenilir. Çünkü bununla çoğu kere fıkıh ilmi kasd edilir, bu ilim nefse ait 
ibadetlerin dörtte biriyle alakalıdır. Ayrıca adab-ı kaza ilmi de bununla ilgilenir. 
Nikah, alışveriş ve harac gibi bahislerin dörtte biri de bununla tamamlanır. Bu üç 
ilmin en önemli vazifesi nefsi eğitmek, bedeni yönetmek ve adaleti gözetmektir. O 
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kadar ki bu şekilde adaletli olunduğunda bu adalet, aile ve çocuklardan daha uzak 
olan raiyyeye de {yönetilen halka da) intikal eder. (Miztln, 42) 

* Dininizin elden gitmesi {zehiib-z dinikiim) dört şeyle olur: Birincisi, bildikleri
nizle amel etmemeniz; ikincisi, hakkında bilmediğiniz şeylerle amel etmeniz; üçün
cüsü, bilmediğiniz şeyleri öğrerunemeniz ve cahil kalmanız; dördüncüsü ise, 
insanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine manı olmanızdır. (Feth, 24) 

* Tevhid kalbdedir, zühd kalbdedir, takva kalbdedir, marifet kalbdedir, ilm bi'/
lıakk (Hakk'ı bilmek) kalbdedir, Hakk Teala'ya � mehabbet {O'nu sevmek) 
kalbdedir, O'na yaklaşmak kalbdedir. (Feth, 49) 

* İ/im akla hakimdir, aklın ilme hakimiyeti yoktur.. . ... İlim ancak akılla, akıl da 
ancak ilimle fayda verir. (Adıibı, 23) 

* Sehl b. Abdullah {Tüsteri) şöyle der: "İ/imler iiç türlüdiir: İ/im mine/lah, emir, 
yasak, ahkiinı ve hadleri içeren ziihir i/midir. İlinı nıa 'al/alı, havf recii, nıehabbet ve şevki 
içeren bir ilinıdir. İli nı bi/lah, Allalı 'ın sıfatiarını içeren bir ilimdir." İlm-i zahirin, tarik 
ilmi; ilm-i batının menzil {varış) ilmi olduğu da söyleruniştir. Yine ilm-i batının 
ilm-i zahirden istinbat edildiği, zahirin desteklemediği her batının batı! olduğu 
ifade edilmiştir. (Adiib2, 25) 

* İlinı bir fariza ve bir fazllettir. Fariza {olan ilim), dillinin vazifelerini yerine 
getirmek için insanın bilmesi gereken şeydir. Fazllet {olan ilim) ise, Kitab ve Sün
net'e muvatık {uygun) olarak ihtiyaç duyduğu miktarın fazlasında kendisine faZI
let kazandıran şeydir. ( 'Aviirif 23) 

* {Hadiste geçen ve taleb edilmesi emredilen ilim hakkında farklı görüşler or
taya çıkmıştır. İhlas ilmi, netisierin afetleri havatın tanıma, vakt ilmi gibi ihtimaller 
ileri sürülmüştür. )  Sehl b. Abdullah {Tüsteri) demiştir ki: "Bu {enıir}, ilm-i hiilin {hill 
ilminin} talebine dairdir" demiştir. Yani, kulun dünya ve ahirette Allah ile kendi 
arasındaki durumunu bilmesidir. Denilmiştir ki, "Bu, biitın ilminin taleb edilmesidir." 
Batın ilmi kişinin yakmini artıran şeydir. Bu ilim, Allah'ın kendi ordusuna seçip 
aldığı mukarrebinden olan zahidler, yakin uleması ve salih kişilerle bir arada ol
mak ve onlarla sohbet etmek suretiyle elde edilen ilimdir. Bu ilmin sahibleri, Hz. 
Peygamber'in $ ilmine varis olan, isteyenleri bu ilimle Allah'a sevkeden, tuttuk
ları yollar hususunda onları takviye eden ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayan 
salihlerdir. Aralarında yakin ilmini öğrenenler de vardır. ( 'Aviirif 23-24) 

.. Ulılm-z kıtlılbün {kalbi ilimlerin), husus! ve umumi olmak üzere iki keyfiyeti 
bulunur. Umumi olan ilme'l-yakindir. Buna araştırma ve istidlalle ulaşılabilir. 
Bunu dünyevi ilimler le uğraşanlar da, uhrevi ilimlerle uğraşanlar da elde edebilir. 
Fakat bu ilmin hususi vasfı, sadece ahiret ulemasına hastır. O da Allah'ın mü'min 
kullarının kalblerine, imanlarının artması için ilham ettiği sekinettir {ferahlıktır) .  
( 'Aviirif, 30) 
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•• İlim, mfıdfun {yokluk) ile irtibatlı olan nefsteki hakikatten ibarettir. Mevcud 
ise hakikati bu şekilde olandır veya mevcfıd olduğunda böyle alandır. Bu hakikat 
ilim dir. 

Madfun dört kısma ayrılır: Asla var olması mümkün olmadığı farz edilen 
yokluk, Tanrı'nın ortağı, çocuğu olması ve devenin iğne deliğinden geçmesi gibi 
hususlardır. Varlığı zorunlu değil terdhe ve seçime dayalı olarak vacib olan 
madfun, bir tek cinsten olan bir şahıs ve mürninler için hazırlanan cennet nimetleri 
gibi şeylerdir. Varlığı mümkün olan mfıdfun, denizdeki deniz suyunun tatlı olması 
ve tatlının acı olması vb. gibi şeylerdir. Kendi türünden başka bir varlık olması dı
şında varlığının ihtiyar! olması kesinlikle doğru olmayan madfun ile de, bütün 
bunlardan varlığı mümkün olan, fakat ihtiyar! olınası mümkün olmayan şeyi kasd 
ediyorum. Onunla aynı cinsten ikinci bir şahsı ve ondan daha fazlasını kasd ediyo
rum. Şu da var ki hakikat, bilgiyi sabitleştirdiği ve tedbiri yok ettiği gibi iradeyi sa
bitleştirir, donuklaştırır ve tercihi ortadan kaldırır. (inşii', 10) 

* Madfun, asla varlığı sahih olmayan ve bilginin nüffiz edemediği {bilginin ko
nusuna girmeyen) şeydir. Çünkü o, şey değildir ki, bilginin konusu olsun. Bilgi, 
sadece var olanla alakah olur. Çünkü bilginin adem-i mahzı {sırf yokluğı, mutlak 
yokluğı) konu edinınesi düşünülemez. Çünkü onun şekli yok, bir sıfatla vasıflan
mış değil ve yokluğunun tesbitinden başka gerçekliği yoktur. Adem-i mahz, insan 
nefsinde bir şey meydana getirmez. Eğer getirecek olsaydı, o zaman mevcud 
olurdu. Yokluk ise bütün yönleriyle ebediyyen var olmaz. Hakikatleri ters yüz 
etme imkanı yoktur. Allah Teala'nın şeriki olmadığını ikrar etmeyi biliyorsun değil 
mi? Öyleyse nefsinde senin için takdir edileni düşünürsen ve Allah'ın ortağı olma
dığı hususu senin kalbinde bir hakikat haline gelir ve doğru olarak tesbit olunursa, 
işte o zaman kendi içinde vahdaniyyetten başka bir şey bulamazsın. O mevcuddur 
ve nefsin kabul edip bildiği şeydir. (İnşii', ll)  

* idrak anında ilmin malum ile alakah olmasının şartlarından biri o cinsin 
ferdierinin kendi ayniarında mevcfıd olmasıdır. Ancak bir mevcudun {varlığın) 
veya bütünüyle başka bir mevcudu açığa çıkaran farklı mevcudların bulunması da 
o cinsin ferdierinin şartlarındandır. Bu şekilde ilim hasıl olur. Geriye madfun ola
rak kalan şey onun bir benzeridir. O halde senin bilgin, ancak ve ancak bu mev
cuda ve bu hakikate hangi rü'yetten, görüşten baktığına bağlıdır. Seslerin işitil
mesi, bu seslerin ayniarını {bizzat kendilerini) bilmek değildir. Onların aynı sadece 
rü'yetle, görüşle bilinir. (İnşii', 13) 

•• Havfı sağına, recayı soluna, ilmi önüne ve tefekkürü de arkana al! Düşmanın 
{şeytan) sağından geldiğinde, askerleriyle birlikte havfı bulur ve savunma imkanı 
kalmaz. Diğer yönler de bunun gibidir. Bu yön sıralamasını yapmamızın sebebi, 
düşmanın insana buralardan saldırmasıdır. 
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Havfa sağ tarafı tahsis ettik, çünkü bu taraf cennet, sol taraf cehennem tarafı
dır. Düşman sağ taraftan geldiğinde, acele cennet (dünyaya ait zevkler} yönünden 
gelmiş demektir. Burası şehvetler ve lezzetlerin olduğu yerdir. Bunları sana süslü 
püslü gösterir ve sevdirir. Bu esnada ona havf arız olur ve onu senden uzaklaştırır. 
(Sağında) havf olmasaydı, ona aldanırdın, bu aldanışla kendi mülkünde helakın 
vak1 olurdu. Havfın mutlaka sağ tarafta olması gerekir, sakın onu diğer yönlerde 
kullanayım deme! Aksi halde ye' se düşer, ümidini kaybedersın! 

Hikmet, her şeyi yerli yerine koymaktır. İnsanın korkusu, askerin cebhanesi 
mesabesindedir. Düşman kendisine bulaşmadıkça veya böyle bir tehlikeden ko
runma gerekmedikçe cebhaneyi kullanmaz. Cebhaneyi, bu gibi durumların dı
şında kullandığında, kendisiyle alay edilir ve maskara olur. Böylece de cahil ve ah
mak olduğu ortaya çıkmış olur. 

Düşman sana sol taraftan geldiğinde, seni ümidini kırmaya, tam bir 
üınldsizliğe, Allah 5 hakkında kötü zanna ve günaha düşürmeye gelmiş demek
tir. Emeline ulaşabilirse, işte o zaman helak olursun. Bu durumda red, senin Allah 
� hakkında hüsn-i zan beslemeni sağlayacak, düşmanı def edecek ve seni ona 
karşı kontrol altına alacaktır. 

Düşman sana önünden geldiğinde, ifadeterin zahirinden seni tecsim ve teşbihe 
(Allah'a cisim ve şekille izah etmeye) yönlendirecektir. İşte burada seni ilmin ko
ruyacak ve hüsrana uğrarnam engelleyecektir. 

Düşman sana arkandan gelince, birtakım şübheler ve fasid {bozuk} hayaller 
getirip seni ayartınaya çalışacaktır. İşte o zaman senin imdadına tefekkür yetişecek 
ve o düşmanı kovacak Bütün bunlar olmasaydı ve düşünüp araştırmasaydın, ha
taya düşüp helak olacaktın, (Allah'ın sana emanet olarak verdiği her şey demek 
olan} mülkün de helak olacaktı. Senin kendi hakimiyetinde olan şehrinde, sana 
saidıracak olan düşmanla (şeytanla) bu dört yönün dışında mücadele edebilmeye 
imkan yoktur. (Tedblrat, 194) 

* Ulunı-ı esrar (sırlar ilmi}, aklı aşan bir ilimdir. Bu ilim Rı1hu'l-Kuds'ün nefe
sine dair bir bilgidir. Peygamber ve vellye hastır. İki türlü olur: Bir türü ilm-i evvel 
(ilmu'l-akl) gibi akılla idrak edilir. Ancak buna sahib olan alim onu nazarla elde 
edemez. Fakat bu ilmin mertebesi ona verilmiştir. 

Diğer tür ise iki çeşittir: Bunun bir türü ikinci ilim türü olan ilm-i ahvale dahil 
edilir. Ancak bunun durumu daha yücedir. Diğer türü ise doğru ve yalanın da da
hil olduğu ihbar (haber verme) ilimleriyle ilgilidir. Haber verenin doğruluğu, ona 
haber verene göre sabittir. 

Yine haber verdiği şeyle alakah olarak ismeti de (masumluğu da) sabittir. Pey
gamberlerin Allah'tan verdikleri haberler böyledir. Cennetle, kıyametle ilgili ha
berleri de böyledir. Bu ilim, ilm-i ahvalden daha tatlıdır. Çünkü bu ilim, zevk ilmi-
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dir. Peygamber'in � "Alla/ı vardı, O'nunla birlikte hiçbir ŞeıJ yoktu" [k. y.] ve benzeri 
sözleri de araştırma yoluyla idrak edilen akli ilimlerdendir. Bu üçüncü tür olan 
sırlar ilmini bilen alim tüm ilimleri bilir. Diğer ilimierin sahibi ise böyle değildir. 

Tüm bilgileri kuşatan bu ilimden daha yüce bir ilim yoktur. Geriye, bu şartla 
alakah olarak haber verenin işitenler nazarındaki doğruluğunun ve halk nazarın
daki masfuniyetinin sabit olup olmaması dışında bir mesele kalmıyor. (Fütı1hfit, I, 
69) 

* Ulunı-ı a/ıviii {hal ilimleril, sırlar ilmi ile akıllar ilminin ortasında bir ilimdir. 
Ahval ilmini kabUl eden kimselerin çoğu tecrübe sahibi kimselerdir. Bu ilim, sırlar 
ilmine akli ve nazari ilimlerden daha yakındır. Ancak zaruii, akli ilmi tasnif eden 
kimseye de yakındır. Hatta o, bizzat onun kendisidir. Fakat akıllar bu bilgiye sa
dece bilen kimseden veya peygamber ya da veliden duydukları haberlerle ulaşır. 
Bundan dolayı zaruri bilgiden ayırd edilir. Ancak onu görenlere göre bu bilgi za
ruridir. Sana göre güzel olduğunda, onu kabili ettiğinde ve ona iman ettiğinde, 
sana zarfui olarak açılmasına sevin. Sen bundan başka bir yol bilmiyorsun. Kalb, 
sadece doğruluğu kesin olan şeylerden dolayı ferahlık duyar. Burada akla bir yol 
yoktur. Çünkü onu idrak etmesi söz konusu değildir. Ancak bunu masfun bir kişi 
getirdiği zaman akıllı kişinin kalbi ferahlık duyar. Masum olmayan kişinin sözün
den ise, heva sahibinden başkası zevk almaz. (FiitUhiit, I, 71) 

* İlm-i tasavvurlde {tasavvurl ilimdel düşünceyle kazanılan hiçbir şey yoktur. 
Kazanılmış ilimler sadece tasavvuri olarak bilinen şeyin tasavvuri olarak bilinen 
başka bir şeye nisbet edilmesidir. Aynı şekilde tasavvuri ilimden ortaya çıkan 
mutlak nisbet de böyledir. Elde etme işi tasavvurl ilme nisbet edilirse, o ancak her
hangi bir taifenin herkesin bildiği bir manayı ıstılahlaştırdığı lafzı işitme yoluyla 
olabilir. Fakat herkes bu lafzın ona delalet ettiğini anlayamaz. Bundan dolayı kul
lanılan lafzın manasını sorar. Bununla soruya muhatab olanın bildiği şeyi kasd 
eder. Soranın zihninde bu manaya dair bir bilgi -yani onunla o şahsın bu ıstılahla 
ne kasd ettiğini bilmeye ulaştıran delaleti- olmasaydı, tüm manaların nefste top
lanması ve sonra sabırla halden hale geçerek ona münkeşf olması {açılması} gere
kirdi. (Fütılhiit, I, 83) 

* İlinı kalbden elden edilmesi gereken bir sıfattır. Alim kalbdir. Malı1m ise elde 
edilen bu durumdur. (Fii tıllıiit, I, 137) 

* İlim, vehbi ve kesb! olmak üzere iki türlüdür. Vehbi ilmin bir ölçüsü yoktur. 
Kesb'i ilim ise takva ve arnel-i salih sonucu elde edilen şeydir. Bu bilgi, denge ve öl
çüye göredir. Her takva ve arnelin kendine mahsus bir ilmi vardır. Allah'tan Allah 
olduğu için korkanlar olduğu gibi Allah'tan cehennemden dolayı ve şeytandan 
dolayı da korkanlar vardır. Allah'tan korkan her kişinin takvasının kendine mah
sus bir arneli vardır. Bu husus! ilim, o kimse için mezkur takvayı meydana getirir. 
(Fütıllıiit, I, 697) 
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nıiinev'i zevkin bilgilerine 
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Gösterse de deliller bu yolu akla 
Yoktur meşru anıelden başka hiçbir yol 
Aklı o yönlendirir ve 
kabıille birlikte elde edilir ancak 

Sefts'un cildinden çıkan lıinınıet 
Delilden çok 
delil getirene yol gösterir o 

(Divan, 78) 
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* {İsimlerin imamları ya da imam isimler:) İlahi Esma denilen şu yedi isme ve
rilen addır: Hayy, Alim, Mürid, Kadir, Semi, Basir, Mütekellim. Diğer bütün isim
lerin de aslı ve esası bu yedi isimdir. Semi ve Basir yerine Cevvad ve Muksit 
isimlerini koyanlar da vardır. Bana göre Cevvad ve Muksit isimleri asıl isimlerden 
değil, tall isimlerdendir. Çünkü Cud ve Adl isimleri, İlinı, İrade ve Kudret isimle
rinden bağımsız değillerdir. Hatta sadece bu isimlere değil, diğer tüm isimlere ihti
yaçları vardır. Çünkü Cud ve Adl isimlerinin feyzi adaletli olarak akıtabilmesi, 
feyzin mahallinin istidadını görmeye, istldad lisanıyla isteyenin duasını işitmeye, 
ayan-ı sabiteden isteyenin istidadına uygun olarak "Kün" kelimesiyle duasına ica
bet etmeye bağlıdır. Bu iki isim tıpkı rubı1biyyet isimlerinden olan Mucid, Halık ve 
Rezzak isimleri gibidir. (Kaş3m, 33; Cami', 77) 

* Farz ilim hakkında sililler şöyle der: "0, ilılasz ve nefsin Cifetlerini bilmektir." 

(Kudame, 8) 

* Marifet, sözlükte ilim demektir. İlmi şöyle hirlf etmişlerdir: "Miilfmııı olduğu 
gibi tanıınaktır." Her ilim marifettir, her marifet de ilimdir. Allah'ı bilen herkes arif
tir. Allah' ı miirifet yoluyla bilen herkes alimdir. Fakat ilmin aksine marifet kelimesi 
bizzat lafzıyla Allah'a raddir {yani arafe fiili geçişli bir fülidirl .  (Ravza, 417) 

* İlinı onlara göre delllle kaim olan, cehaleti gideren şeydir. Onun ilk tabakası 
ilm-i celldir. Bu da ya açık bir şekilde ya da tecrübeyle vaki olur. İkinci tabaka ilm-i 
hafldir. Bu da riyiizetle açılan sırlardan {gönüllerdenl doğar, ehl-i himmet olanların 
nefslerinden ortaya çıkar. Bu şekilde gaib ziihir; görünen de gaib olur. Bu ilim 
cem' e işiiret eder. Üçüncü tabaka ilm-i ledündür. Bu ilimle gayb arasında bir perde 
yoktur. (Ravza, 487) 

* İliın, nefs! sıfatıardan olup ezelldir. Allah'ın kendi zatını bilmesi ve halkını 
bilmesi tek ilim sayılır. Bölünme ve çokluk kabUl etmez. Ancak o zatını kendisi için 
olanlarla bilir. Halkını ise oldukları hal üzere bilir. Ancak bu, miilfımatın {bilinen 
şeylerini, ilmi Allah'a kendi nefslerinden verdikleri şeklinde bir mana çıkarılma
malıdır. Çünkü böyle bir miina O'nun ilmini bir başkasından aldığı manasma gelir 
ki, bu doğru değildir. (İnsan, 1, 46) 
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* Bu mertebeler, bir mahluk için zatının kemalinin ancak onlarla belirlendiği 
gerçekte dört tane isim ve nefs! stfattrr. Bunlardan biri Hayat ismidir. Hayatı olma
yan bir külll zat, zatl kemal derecesinden eksiktir. Bu sebeble bu noktada bazı 
arifler ism-i azarnın "Hayıj' olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. 

Sonra ilim gelir. Çünkü ilim stfatı olmayan bir külll hayy'ın hayatı hakiki değil 
arazidir {cevhere değil, araza aittir, araziara dayanır, dolayısıyla geçicidir} . Şu 
halde ilim Zati Hayy'ın şartıdır. Zira hayatın kemali onunladır. Bundan dolayı Al
lah Teala ilmi, hayatla tabir etmiş ve şöyle buyurmuştur: "Ölü iken . . .  " yani cahil 
iken " . . .  dirilttiğimiz . . . " [En'am, 6/122] yani öğrettiğimiz . . .  Hayatı olmayan bir alimin 
varlığı düşünülemeyeceğinden hayat ilimden önce zikredilmiştir. Hayat bütün 
nefsi sıfatıardan önce gelir. Bu yüzden muhakkik alimler tarafından "hayat" diye 
adlandırılmıştrr. Bir de imam {başta gelen} sıfatlar vardır. Yani bütün nefsi sıfatlar, 
diğer sıfatıarın imamlarıdrr. Zira onların tamamı bu imam sıfatıarın kapsamına gi
rer . . .  (Meratib, 18) 

* Allah, eşyayı, daha mutlak adernde {yoklukta} olduğu haldeyken bilir. Bilesin 
ki, O'ndan başkası O'nun bildiği gibi bilemez. O'ndan başkası eşyayı mevcud ve 
kesin olan Hakk'ın bilgisiyle bilir. Allah'tan başkası bilgilerini sadece mevcuddan 
{varlıktan} elde edebilir {yani var olan şeyleri bilebilir} .  Hakk ise bilgilerini hem 
mutlak adernden ve hem de vücuddan {yani kendi Zat'ından} alır. Bilakis iyice 
araştırdığında Hakk'ın, bilgilerini sadece kendi Zat'ından aldığını görürsün. Zira 
Zat ölü durumların {yani varlığa çıkmamış yaratıkların} suretlerini ihtiva eder. İşte 
bu, Hakk'ın vücudunun {varlığının} ta kendisidir. Bunu anladıktan sonra dilersen 
"Allah kendi bilgilerini yokluktan almıştır" ya da istersen "Bu bilgileri vücuddan, yani 
Zfit'zndan almıştır" diyı>bilirsin. Şübhesiz O'nun Zat'ı, ilmin Zat'a taallukundan da 
öncedir. Zat bütün yönlerden basit {parçalardan oluşmayan} ve tek bir şeydir. 
Onun tüm nisbet ve izafetleri Zat içinde herhangi bir yönüyle ayırd edilmeden yok 
olmaya mahkfimdur. Zat'ın mutlak bir tarifi vardır. Zira Zat ilim ve ayn mertebe
sinde zuhuru gerektirir. Onun kendine nisbeti birini diğerine tercih etmeksizin eşit 
seviyededir. Zat zuhura yöneldiğinde tüm yönlerden bizzat kendi aynı olan bilgisi 
yine Zat'a taalluk eder ve Zat' ı tamamen iliata eder {kuşatır}. (Esfiir, 27) 

* Ehl-i keşfe zevk ilimlerinden hasıl olan ilim "ilm-i has {özel ilim} . . . ", onlara 
"esfel-i sfifilinden gelir . . .  ", yani oradan elde edilir. "Çünkü ayaklar bir şahsın alt tara
fında bulunur. Onun altında olan ise, ondan . . .  " yani ayaklardan "daha aşağıdadır . . .  " 
Ayağın altına olan, "yoldan başka bir şeı; değildir . . . " Nefslerimizi insanların çiğneyip 
geçtikleri yol yapınaclıkça -yani fena yolunu tasfiye yolu haline getirmedikçe bu 
ilmi elde edemeyiz. 

Fark makamının hükümlerinin arasında, cem' makamının hükümlerini beyan 
etmek meşn1dur. "Kim tarikin aynı olan Hakk'ı tanırsa . . . " sözüyle kasd edilen, kişinin 
Hakk'ı tarikin aynı olarak bilmesidir. "işi olduğu gibi bilir. Şübhesiz O {Allah} Azze ve 
Celle . . .  " Buradaki kayıt ve açıklama bu meseleyle ilgili işi olduğu gibi bilmesidir. 
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" ... orada . . .  " yani bu yolda . .. " yürümekte ve gitmektedir . . . " ışın ozu konusunda 
" .. .O'ndan başka millilm yoktur ve 0 . . .  " yani Hakk " . . .  yürüyüp ve gidenın ta kendisidir. 
O hiilde O 'ndan başka alim yoktur." (Sofyavl, 178) 

* Tüm kemal ve faziletierin temeli ilimdir. Tüm noksanlık ve reziliikierin temeli 
ise cehldir {ce�alettir}. (Buğı;e, 7) 

* Ey oğul, bu anlaşılması zor olan sırrı bir dinle! Hazret-i Ziit rnertebesindeki 
çok yüce ve rnünezzeh olan zat! kernalat, Hazret-i Zat'ın aynıdır. Mesela, bu rner
tebede bulunan ilim sıfatı, Hazret-i Zat'ın aynıdır. İriide, kudret ve diğer sıfatlar da 
böyledir. Yine bu rnertebedeki Hazret-i Zat, hem tamamıyla ilirndir, hem de ta
mamıyla kudrettir. Yani Hazret-i Zat'ın bir kısmı ilim, bir kısmı kudret vs. değildir. 
O rnertebede bölünme ve parçalanma imkansızdır. Hazret-i Zat'tan çıkarılmış bu
lunan bu kemalata ilim rnertebesinde tafsll arız olmuş {bu kernallerin, O'nun ilmi 
sayesinde ayrıntılı olarak ortaya konması söz konusu olmuş}, böylece yüce ve rnü
nezzeh olan Hazret-i Zat'ın bekasıyla beraber {O'nun Zat'ında hiçbir artma ya da 
eksilme olmaksızın}, bu iki rnertebe arasında ternyiz ortaya çıkmıştır. {İlk rnertebe 
olan} vahdaniyyetin bu icrnali {toplu, henüz ayrıntılı hale gelmemiş} sırflığına na
zaran, bu {ikinci} rnertebede, bu tafslle {ayrıntılı bilgilere} dahil olmayan ve ternyiz 
edilmiş {ayırd edilmiş, birbirinden farklı hale gelmiş} hiçbir şey yoktıır. Aksine, her 
biri teker teker Zat'ın aynı olan bütün kernalat, ilim mertebesine varid olmuş, bu 
ikinci rnertebede bir zılll vücud {gölge varlık} kazanmış, "sıfatlar" diye isimlendi
rilrniştir. Bu zılll vücudun var olması da, kendisinin aslı olan Hazret-i Zat ile 
mümkün olmuştur .. . (MektUbiit, I, 210) 

'ilm billah-'ilrn rna'allah-'ilrn minal lah ( kı ,y ı-l� - k t:;" ı-l� - klı !"1� ) * 

Muhammed b. Fadl el-Belhl demiştir ki: "Ilim üç çeşittir: İlm minallah, ilm maallah, 
ilm billah. İlm billah; Allah'ın resili ve velllerinin O'nu tanıdıklan ilimdir. Eğer, O'nun 
bizzilt kendini tanıtması ve tanınması olmasaydı, Allah'ı tanzyamazlardı. Çünkü Allah hak
kında mutlak bilgi elde etme viisıtalan ortadan kaldınlmıştır. Çünkü Yüce Allah hakkın
daki milrifete diiir bilgi silhibi olmanın sebebi, yine O 'nun hidilyeti ve bildirnıesidir. 

İl m nıinallah; Allah Teiilil'nın bize emretmiş olduğu ve farz kıldığı şeriat il midir. 

İlm maalliih ise; Hakk yolunun makamlan ve evliyil derecelerinin beyiinı ilmidir. Öy
leyse nıiirifet şeriatı kabul etmeden sahlh olmaz. Şeriatın tenırini de, makanılar ortaya ko
nulnıadan müstakfm olmaz." (Hücvirl, 22) 

* Sehl b. Abdullah {Tüsteri} şöyle der: "Ilimler üç türlüdür: İlim nıinellah, emir, 

yasak, alıktim ve hadleri içeren zilhir ilmidir. Ilim nıa'allah, havf, recil, mehabbet ve şevki 
içeren bir ilimdir. İlim billilh, Allah'ın sıfatıarını içeren bir ilimdir." 

İlın-i ziihirin, tarik ilmi; ilm-i batının rnenzil {varış} ilmi olduğu da söylenmiş
tir. Yine ilm-i batının ilm-i ziihirden istinbat edildiği, zahirin desteklernediği her 
batının batıl olduğu ifade edilmiştir. (Adiibı, 25) 
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* İlim billalım {Allah'ı bilmenini iki yolu vardır: Biri şenatın sübütundan önce 
aklın Allah'ı idrakte bağımsız olduğu yoldur. Bu, Allah'ın ulühiyyetinde bir ol
ması, O'nun ortağı olmaması ve Vacibü'l-Vücüd bir ilah olması gerektiğiyle ilgili
dir. Aklın Allah'ın Zat'ını bilmeye gücü yoktur. Aklıyla Allah'ı bilmeye kalkışan 
kimse kendini acze düşürecek bir işe kalkışmış, su-i edeble hareket etmiş ve ken
dini büyük bir tehlikeye atmış olur. Bu yol, Hz. Ihrahim'in Kur'an'da şöyle dediği 
yoldur: "Size de Allalı'ı bırakıp tapınakta olduğımuz şeylere de yulı olsun! Siz akletmez 
misiniz ?" [Enbiya, 21/67] Hz. İbrahim onları Allah'ı bilmenin ulühiyyetinde O'nu 
tek bir ilah olarak tanımakla gerçekleşeceği konusunda uyardı. Onları sahih bir 
düşüneeye döndürmek istedi ki, düşünceleriyle olayı olduğu gibi aniayıp kavra
sınlar. 

İkinci yol ise şeriatın sübutundan sonra olan şer'! yoldur. Aklın delille ortaya 
koyduğu şeyi o da ortaya koyar. İşte bu, Yaratıcı'nın birliğini ve O'nun Vacibü'l
Vücud olmasını isbattır. 

ilim billahın diğer bir yolu da O'nu Zat'ı konusunda olduğu gibi bilmek ve 
O'nu aklın delille ortaya koyduğu hükmünden sonra vasfetmektir. Allah kendin
den şöyle haber vermektedir: "O'nun gibi hiçbir şey yoktur." O'nun bir benzeri 
yoktur. Bilakis benzerleri yaratan O'dur. Çünkü O bilir, biz bilmeyiz. işler O'na 
nisbet edilir. Delilin işleri Allah'a nisbet etmesi de, işlerin akli delil ikame eden 
kimseye nisbet edilmesi de akla bir kuvvet kazandıramaz. Allah akla bu iki yol 
arasında hayreti miras bırakmıştır. Her iki yol da sahihtir. (Fütfılıiit, III, 302) 

'ilm bi'l-lugat ( o.:.ı\ıill\ı �� ) * Lugatlerle ve lahzların gerektirdikleriyle bilmek 

lugat, irab, nahiv, şiir, teressül ve lafızları şerh ederek bilmektir. Bunlardan her
hangi birine ihtiyaç duyduğunda, bu ilimierin bizzat kendilerini murad etmezsin, 
maksad olan ilme vasıta olması için onları taleb edersin. (Miztin, 41) 

'ilm-i 'akl ( J.Aıtll �� ) * İlın-i akl {aklın ilmil, herhangi bir dellli araştırdıktan 

sonra, fikir aleminde delil ve onun cinsinden olan şübhelerin farkına varman şar
tıyla, zarür'i olarak veya delll konusundaki nazarın sonucunda elde ettiğin her bil
gidir. Bu fikir alemi, bu tür ilimlerle bir araya toplanır ve birbirinden ayrılır. Bun
dan dolayı bu konuda araştırma yapanlar "sa/ızlı" ve "fiisid" kelimelirini kullanırlar. 
(Fütiilıiit, I, 69) 

(Ayrıca bk. 'akl; 'ilmi 

'ilm-i dirayet ( �1J.Il1 �� ) * İlın-i diriıyet, fıkıh ve ahkam ilmidir. Alim ve fakili

ler arasında geçerli olan bir ilimdir. (Luma ', 456) 

'ilm-i ezvak ( JIJ�':i l �� ) .. İlnı-i ezvcik (zevkler ilmi}, "sa/ıilı bir iliındir . . .  " 

Çünkü Hakk'ın kendi bilgisiyle kullarına tecell1:siyle hasıl olur. Bu ilirnde hata vaki 
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olmaz. "Bunun dışındakilerde ise . . .  " yani diğer ilimlerde . . .  " tahmin söz konusudur. Bu 

yüzden bunlar asla ilim değildir." (Sofyavl, 331)  

{Ayrıca bk. zevk-şürb-reyy} 

'ilm-i haka'ik ( Jii.A�I 1..1� ) * İlnı-i hakaik (hakikatler ilmi}, münazelat, muamele 

ve mücahede ilmidir. İliınierin en yücesi ve şerefiisi sayılan taatlarda ihlası, her 
şeyden çekilip bütün vakitlerde sadece Allah'a yönelişi öğreten, niyet ve iradelerin 
sıhhatini, gönüllerin afetlerden temizlenmesini sağlayan, sadece göklerin Yüce 
Yaratıcı'sıyla yetinmeyi, muhalefetle nefsi öldürmeyi, hal ve makarnlarda sıdkı, 
huzur-i ilahlde gizli ve aşikar her adımda güzel edebi, yokluk zamanında kanaat 
ile nefsi alıkoyrnayı, yüce derecelere ulaşmak için dünya ve içindekilerden yüz 
çevirmeyi ve kerametiere ulaşmayı öğreten ilirndir. (Luma', 456) 

{Ayrıca bk. şeri'at-hakikat} 

'ilm-i hal ( J\�1 �� ) {bk. hallahvali 

'ilm-i hayal ( Jl)-1 � ) * İlm-i hayrilin {hayal ilminini sahibi muttasıl ve 

munfasıldır. Bu, marifetin mühirn hususiyetlerinden biridir. Bu, berzah ilrnidir, 
ruhaniyetİn ortaya çıktığı bedenler ilmidir, cennete sevketme ilmidir, hayal suret
lerinde kıyamette vaki olacak ilahi tecelli ilmidir, ölümün koç suretinde gelmesi 
gibi, cisirn olarak nefsiyle kaim olmayan manaların zuhuru ilmidir, insanların 
nfı.rda gördükleri şeyin ilmidir, ölümden sonra, dirilişten önce halkın içinde bu
lunduğu zamanın ilmidir, sfı.retlerin ilmidir. Bu ilimle parlak cisirnlerde görülen 
suretler zuhfı.r eder. (Füti'ıhiit, II, 305) 

(Ayrıca bk . hayal} 

'ilm-i işaret-'iim-i ibare ( ö }:ı�ll �� 1 ö Jl.!o�l ı..�� ) {'ulum-ı havatır; 'ulum-ı 

mükaşefat; 'ulum-ı müşahedat} 

* İ/m-i ibiire {ibare ilmi}, bir şeyi dil ile ifade etmektir. İlm-i işaret {işaret ilmi} ise 
Allah'ın rububiyyetine, vahdaniyyetine, azametine, celaline, kudretine, tüm sıfat 
ve fiillerine kalble işaret etmektir. (Beyan, 58) 

* "Haviıtır ilinıleri", "müşahede ve mükiişefe ilim/eri"; bilhassa "işaret ilmi" dedik
leri şey işte budur. Yukarıda bahsedilen ilimierin tümünü öğrenen sfı.fllere mahsus 
olan ilim budur. Kalbin müşahedesini ve ruhun keşfini gerçek manasıyla sözle 
ifade etmek imkansız olduğu için bu ilrne "işiiret ilmi" denilmiştir. Söz konusu hu
suslar vuslat ve vecih halleriyle bilinir. Bunun ne olduğunu, tasavvufi halleri yaşa
yan ve bu ilme ait makamlara ulaşanlardan başkası bilemez. (Ta 'arrııf, 59) 

* İlm-i işaret (işaret ilmi} sufilere mahsus bir ilimdir. Kalbin müşahedesini ve 
ruhun keşfini gerçek manasıyla sözle ifade etmek imkansız olduğu için bu ilme 
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"ilm-i işaret" denilmiştir. Söz konusu hususlar vuslat ve vech halleriyle bilinir. Bu
nun ne olduğunu, tasavvufi halleri yaşayan ve bu ilm e ait makamlara ulaşanlardan 
başkası bilemez . . .  Büyük sı1fi şairlerden biri, {Kelabazi'nin Ta 'arrufunda da geçen 
bir şiirindel şöyle der: 

Şekline takılanlar kelimelerin 

bir şey sorduklarında bize 

cevabımız işaret olur onlara ancak 

Rumuzlarla işaret ederiz manaya 

güçleştiririz aniaşılmasını 

yetersiz kalır kelimeler manayı anlatmaya 

Oysa biz görürüz sevinçle 

o işaretteki manayı 

Mana gösterir bize kendisini 

Her parçanda ondan bir iz 

görürsün 

hallerin elinde esirdir sözler 

hüsranda kalanlar gibi 

elinde ariflerin 

(Nefehiit, 22) 

'ilm-i kelam ( �'>\S::l l �" ) 
* Dini keZamZa arayanı 

Zındık saymıştır din vesselam 

Şeriata yönel 

ekleme yapma ona 

Haramdır di ne eklenen her şey 

Kelam ilmi cehalettir şübhe yok 

Hal bir yana atılır onunla 

makam bir yana 

Sadece Rabb'imin dediğidir din 

ya da Evrenin Efendisi'nin 

Onun seçilmiş, beklenen elçisi 

Ona selam Rabb'inden 

(Dfviin, 268) 

'ilm-i kıyas ve nazar ( J�lı J .rl.ıiill �" ) * İlnı-i kıyiis ve nazar {kıyas ve araş

tırma ilmi}, muhaliflere karşı delil ileri sürmektir. Bu ilim, dini savunmak için 
bid'at ehli kimselere karşı delil ortaya koyma ve cedel ilmidir. (Lunıa', 456) 
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'ilm-i ledünni ( �-d �� ) {'ulôm-ı ledünniyye} * İlm-i ledünni Uedünni ilim}, 

öğrenmeyle hasıl olan mükteseb ilimierin en kuvvetiisi ve en muhkemidir. (Risale, 

2) 

* İlm-i ledünnl, elde edilişinde kul ile Yaratıcı arasında vasıta bulunmayan bir 
ilimdir. O, gayb kandilinin ışığı gibidir. Saf, boş ve latif kalbe yansır. Tüm ilimler, 
İlk ve Külll Nefs cevherinde malfım olarak bulunur. Bu cevher, Havva'nın Adem'e 
nisbeti gibi, İlk Akl'a saf, ilk ve müfarık {ayırıcı} cevherlerdeki nisbetidir. (Risale, 
23) 

* İlm-i ledünnl, Hızır' da &<§1 olduğu gibi nübüvvet ve velayet ehli içindir. (Ristile, 
24) 

* Allah bir kulu için hayır murad ettiğinde onunla, levha olan nefs arasındaki 
örtüyü kaldırır. Orada {nefs levhasında} bazı varlıkların sırları zuhur eder. Burada 
o varlıkların manaları nakşedilmiştir. Nefs onu Allah'ın kullarından dilediği kim
seye dilediği gibi tabir etıniştir. Hikmetin hakikati ilm-i ledünnfye nail olmaktır. İn
san bu mertebeye ulaşmadıkça hikmet sahibi olamaz. Çünkü hikmet Allah'ın 
mevhibesindendir: "Hikmeti dilediği kimseı;e verir; hikmet verdiği kimseye çok hayır ve
rilmiştir. Ancak akıl siihibleri düşünüp ibret alırlar." [Bakara, 2/269] ilm-i ledünni 
mertebesine ulaşanların, bir çok şeyi tahsıl etıneye, öğrenme zorluğuyla vakit ge
çirmeye ihtiyaçları yoktur. Onlar az öğrenirler, çok bilirler; az yorulurlar, çok din
lenirler. (Risale, 25) 

* Allah'a yönelen ariflerin kalbierindeki ulUm-ı ledünniyye, aslında Kur'an'daki 
bir konuşmadan kinayedir. Kırk gün süreyle ihlasla ve boş bir mide ile nefsini 
kontrol ederek Allah'a tam olarak yönelen kimseye Allah, ilm-i ledünn kapılarını 
açar. ( 'Aviirif, 124) 

* Muamele ilimleri her ne kadar latif ve yüce olsa da onların yüceliği, güzelliği 
ve Jetafeti akli nazarın hükmüyle kirlenmiş fikri ilimiere nazarla böyledir. Bu ise 
aklı aşan bir şeydir. Aklın n uru çok açık ve aynası daha saftır. Ancak elde edilmesi 
arnele bağlı olmayan ilm-i ledünn, yine de arnelle iç içedir. Bu ikisi arasındaki fark 
da açıktır. Çünkü arnellerle ilgili bilgiler ona yönelik gayretlerdir. Bundan dolayı 
onun mertebelerinden birine göre gelir. İşte bunlar saadet ilirnleridir. Benim sana 
haber verdiğim bu ilirnler, mutlak boyun eğmeyi gerektiren mahhlkun {akli} gay
retiyle kirletemediği ledünni ilirnlerdir. Gerçi Hakk onu te'yid etıniştir, ancak 
sorıra gayretinin inceliği nlhun aynası üzerinde bir bulut gibi yükselir. (Tedbinit, 

207) 

'ilm-i levh-i mahfôz ( J; JQ$:1 r.Jlll �� ) * İlm-i levh-i mahfoz {levh-i mahfuz 

ilmi}, Allah Teala'nın ilminden bir nebzedir. Allah o ilmi hikmet nizamma göre yü
rütür. Bu yürürlük ise mevcfıdatın halkiyyet cebhesindeki hakikatierin gereğine 
göredir. Allah'ın bunun ötesinde bir ilmi vardır ki, Hakk'a bağlı cebhenin haki-
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katleri gereğincedir. Bu ilim çeşidi, Levh-i Mahffiz' da sabit değildir. Ancak bu, 
gözle görülen alemde zuhı1r edeceği zaman Levh-i Mahffiz'da görülür. Bu alemde 
zuhı1rundan sonra orada yine görülmez olur. Levh-i Mahffiz' da, bu hisse bağh 
alemin varlığının başlangıç ilminden kıyamete kadar olacakların tamamı vardır. 
Levh-i Mahffiz' da cennet ve cehennem ehlinin ilmi tafsil üzere değildir. Çünkü bu 
tür ilim, kudretin meydana çıkması demektir. Kudret işi ise mübhemdir, muayyen 
değildir. (İnsan, II, 6) 

lAynca bk. levh-i mahffiz} 

'ilm-i mu'amele ( :U..\ıtl.l �� ) l'ulı1m-ı mu'amele} * İlm-i muamele {muamele 

ilm if, havf, reca, rıza, sıdk, ihlas ve benzerleri gibi kalb halleriyle alakah bir ilimdir. 
(Kudame, 10) 

* Ulum-ı muamele {muamele ilimleri} her ne kadar latif ve yüce olsa da onların 
yüceliği, güzelliği ve letafeti akll nazarın hükmüyle kirlenmiş fikri ilimiere nazarla 
böyledir. Bu ise aklı aşan bir şeydir. Aklın nı1ru çok açık ve aynası daha saftır. An
cak elde edilmesi arnele bağlı olmayan ilm-i ledünn, yine de arnelle iç içedir. Bu 
ikisi arasındaki fark da açıktır. Çünkü arnellerle ilgili bilgiler ona yönelik gayret
lerdir. Bundan dolayı onun mertebelerinden birine göre gelir. İşte bunlar saadet 
ilimleridir. Benim sana haber verdiğim bu ilimler, mutlak boyun eğmeyi gerektiren 
mahlı1kun {akll} gayretiyle kirletemediği ledünni ilimlerdir. Gerçi Hakk onu te'yid 
etmiştir, ancak sonra gayretinin inceliği ruhun aynası üzerinde bir bulut gibi yük
selir. (Tedbırat, 207) 

'ilm-i sırr/'ilm-i sırri ( 4$ .ı-ll �� / __,-ll �� ) * Bu ilimle kalbin ilgilendiği ve 

çaba sarfettiği şeyler kasd edilir. (Minhiic, 7) 

* Bu ilim halk ve gölge aleminin bilgilerini içine alır. Keşf ehli onunla ay tu
tulmasını ve aydaki tecelli ile meydana gelen huşı1u bilir. Harı1t ve Marfıt bilgisi, 
sihir ve nurların doğuşu bilgisi bu ilimle alakalıdır. (Fiituhılt, II, 564) 

'ilm-i simya' ( ı:-1:4�1 �" ) {bk. simya'/'ilm-i simya'} 

'ilm-i sı1fiyye ( �::i J..all �" ) { 'ilm-i 'akli} * Akli ilim, zatıyla müfreddir. Bun

dan da, içinde iki müfred ilmin tüm hallerinin bulunduğu mürekkeb bir ilim do
ğar. Bu mürekkeb ilim "sufiyye ilmi" dir ve onların hallerine dair bir yoldur. Onlara 
ait bu husı1si ilim iki ilmin toplamıdır. Onların, hali, vakt ve semaı, vecd ve şevki, 
sekr ve sahvı, isbat ve mahvı, fakr ve fenayı, velayet ve iradeyi içine alan ilimleri, 
şeyh ve müride şamildir. (Risale, 18) 

lA yrıca b k siifi-mutasavvıf-mustasvif/siifiyye} 
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'ilm-i şeri'at ( ��J.!..ll �� ) * İlnı-i şeriat [şeriat ilmi} tek ilim olup rivayet ve 

dirayet denen iki manayı topsayan tek bir isimdir. Bunları bir araya topladığın za
man, zahir ve batın arnellerine çağıran bir şeriat ilmi çıkar. Bu manada ilirnde zahir 
ve batını birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü ilim kalbde bulu
nur ve dille açığa vurulmazsa batın ilmidir. ilim dilde açığa çıktığında zahir olur. 
Bu sebeb le biz "İlinı za/ıir ve biitındır" demiyoruz. Gerçekte ilim, zahiri ve batıni 
arnellere götüren, zahiri ve batıni arnelleri gerektiren şeriat ilmidir. Zahiri arneller 
organiara yönelik taharet, namaz, zekat, oruç, hacc gibi ibadetlerle; hukuki cezalar, 
boşanma, köle azad etme, alışveriş, miras hukuku, kısas ve benzerleri ahkam ko
nularıdır. Çünkü bunların hepsi bedenimizle yaptığımız zahiri işlerdir. 

Batıni arneller ise, tasdik, iman, yakin, sıdk, ihlas, marifet, tevekkül, mehabbet, 
rıza, zikir, şükür, inabe, haşyet, takva, murakabe, tefekkür, i'tibar, havf, reca, sabır, 
kanaat, teslimiyet, tefviz-i umur {işlerin Allah'a havale edilmesi}, kurb, şevk, vecd, 
vecel {korku, endişe}, hüzün, pişmanlık, haya, hacel {utanma}, tazim, iclal ve hey
bet gibi kalb amelleri, manevi hal ve makamlardır. Zahiri ve batıni arnellerden her 
birinin kendine göre bir ilmi, bir kavranışı, açıklaması, bir anlama şekli, bir haki
kati ve bir vecdi vardır. Zahiri ve batını her arnelin sıhhatini kanıtlayan, Kur' an' da 
yer alan ayetlerden ve Hz. Peygamber'in $ sünnetinden deliller vardır. Bunları 
bilen alim, bilmeyen de cahildir. (Lıınıa', 43) 

* İlnı-i şeriatın {şeriat ilminin} üç rüknü vardır: Kitab, Sünnet ve icma-yı ümmet. 
(Hücviri, 18) 

{Ayrıca b k. ş eri' at-hakikat} 

'ilm-i ta'bir ( .f-:ıı::ll � ) * İlnı-i tiibfr, sana darb-i meselin Imisalierin neye işaret 

ettiğinini yolunu öğretİr. Çünkü rüya nübüvvetten bir parçadır. Mesela rüyadaki 
güneş sultan ile ta'bir edilir. Güneşle sultan arasında manevi olarak bir benzerlik 
söz konusudur. Bu benzerlik de her ikisinin izlerinden ortaya çıkan şeyin bütünü 
kaplamasıdır. Yine güneşin ışığı, yokluğunda ay vasıtasıyla aleme yayıldığı için ay 
vezir olarak tabir edilmiştir. Aynı şekilde sultan yokken de onun izleri vezir 
vasıtasıyla halka yansır. (Mişkiit, 73) 

{Ayrıca b k. rü'ya} 
. 

'ilm-i tahalluk ( ..;Lo:.:l\ �� ) * İlnı-i talıallıık, güzel ahlak bilgisi olup sufilerin 

yoludur. (Ravza, 176) 

{Ayrıca b k. ahlak} 

'ilm-i teheccüd ( ..l�:ll �� ) 

* Gaybın bilgisidir bilgisi telıeccüdim 
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ne bir hissi ne de bir nazarı olan 
ayn mertebesinde 
Tenezzül verir ona his ve nazarı 
aynında bir suru vardır 
Onunla yükselirbütün suretler 
Çağırırsa onu Yaratıcısı miraca 
her mertebe bir makam verir ona 

'ilm-i tevalic 

Gece derdini dindirmeı1en bu uykusuzluk 
esir aldığında gözkapaklarını 
ya da 
gözlerinin ufkuna doğduğunda sabah 
dikilir karşısına 
yüce isimler arasından bir duvar 

(Fütuhiit, I, 219) 

'ilm-i tevalic ( t lyh ı--1� ) 

* Tefekkür bilgisidir teviilic bilgisi 
{katanlar iç içe koyanlardır teviilic} 
Onun yoldaşıdır neticelerin bilgisi 
bu yoldaşlık fikre ait kılar onu 
Delillerdir onlar 
Şekillerini gerçekleştirirsen onun 
erkekle beraber olan kadının 
onları birleştiren en yüce yaratışa 
delll oluşu gibi 
hakikatine detil olurlar 
suretler tilemindeki "ol" emrinin 

(Fütuhiit, I, 226) 

'ilm-i va'z ( ..li:ı� Jh ı--1� ) * Bu ilim, dünyada zahid olarak yaşamayı ve ahireti ar

zulamayı öğreten bir ilimdir. (Ravza, 176) 

'ilme'l-yakin-'ayne'l-yakin-hakka'l-yakin ( ��� J� - ��� � - �� � ) 
{meratib} 

* Yakin bilgisine sahib olan kimse ulema dilinde kullanılan manada ve mutlak 
olarak şübheye düşmez. Naslarda geçmediği için yakin terimi Allah'ın vasfı olarak 
kullanılmaz. İlme'l-yakln de, ayne'l-yakln de, hakka'I-yakin de yakinin ta kendisidir. 

Sufilerin ıstılahına göre ilme'l-yakin burhan ve delille elde edilen bilgidir. 
A yne'l-yakin beyan hükmünde {hükmü açık} olan bilgi dir. Hakka'I-yakin ise ayan 
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beyan niteliğinde {apaçık} olan bilgidir. İlmü'l-yaldn akıl ve istidlal sahibi olanlara; 
ayne'l-yaldn {keşfe dayalı} ilim sahibi olanlara; hakka'l-yaldn ise marifet sahibi 
olanlara mahsustur. (Kuşeyri, 47) 

·� Sıhhati hakkında yakin bulunmayan ilim, ilim değildir. İlim hasıl olunca on
daki gaybet, gözle görülür gibi olur. Çünkü mü'minler bugün Allah' ı hangi sıfatla 
tanıyorlarsa, yarın onu aynı sıfatla göreceklerdir. Buna muha1if bir şekilde görme
leri, yarınki görüşlerinin sıhhatli olmaması veya bugünkü bilgilerinin doğru ol
maması birdir. Bunların her ikisi de tevhid konusundaki muhalefetin iki ayrı yönü
dür. Çünkü halkın bugün O'nun hakkındaki bilgisi sıhhatlidir. Yarın O'nu ahirette 
görmeleri de sahihtir. Şimdi ilme'l-yaklıı ayne'l-yakin gibidir. Hakka'l-yaldn de 
ilme'l-yaklıı gibidir. İlınin rü'yette kaybolup gideceğini söyleyenierin görüşü ge
çersizdir. Çünkü rü'yet, ilmin elde edilebilmesi için bir alettir. Tıpkı işitmek, din
lemek ve benzeri duyular gibi. İlmin kulakta kaybolması imkansız olduğu müd
detçe, gözde kaybolması da imkansızdır. 

Sfıfilerin buradaki ilmü'l-yaklııden muradları ilahi emirlerin hükümleri ve 
dünyevi muameleler hakkındaki ilimdir. Ayne'l-yakinden maksadları dünyadan 
ayrılma vaktinde can çekişme haline dair olan ilimdir. Hakka'l-yaklııden 
maksadları cennetteki rü'yetin keşfi ve oradaki hallerin keyfiyetini gözle görme 
hakkındaki ilimdir. İlme'l-yakin, ulemanın istikamet hükmüyle {şeriata dair} işle
rin hükümleri üzerindedir. Ayne'l-yaklıı, ölüm için hazırlıklı olmaları hükmüyle 
ariflerin makamıdır. Hakke'l-yaldn tüm varlıklardan yüz çevirme hükmüyle dost
ların fena mahallidir. (Hücviri, 464) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Yakin stihibleri için yen;üzünde ayetler vardır." 

[Zariyat, 51/20] Yaklıı, bu yola giren kişinin bineği, avam derecelerinin sonudur. 
Havassın da ilk adımı olduğu söylenmiştir. 

Yakinin üç derecesi vardır. Birinci derecesi ilme'l-yakin olup Hakk'dan zuhfır 
eden ve Hakk hakkında gaib olan her şeyi kabUl etmek, Hakk ile kaim olan her 
şeye vakıf olmaktır. 

İkinci derecesi ayne'I-yakin olup, istidrak {gizli hususlan açığa çıkarma} yoluyla 
istidlalden {fikir yürütme yoluyla açığa çıkarmaktan}, ıyan {gözle görme} yoluyla 
da haberden müstağni olmaktır, müşahedenin ilim perdesini yırtmasıdır. 

Üçüncü derecesi ise hakka'I-yakin olup, keşf sabahının ağarması, sonra yaklııin 
külfetinden kurtulmak {zorlanmadan kolaylıkla yakin sahibi olmakL sonra da 
hakka'l-yaklııde fani olmaktır. (Meniizil, 25) 

'' İlnıe 'l-yakin araştırma ve delil yoluyla, ayne'l-yak'in keşf ve ilham yoluyla, 
hakka'I-yakin ise toprağa bağlı beşeri vasıflardan sıyrılmanın gerçekleşmesi ve vus
lat isteyen kimsenin bu dereceye erişmesiyle elde edilir. 

Paris şöyle der: "İlme'l-yakinde şübhe ve sıkıntı yoktur. Ayne'l-yakin, Allalı'ın, sır-
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ları tevdi ettiği ilimdir. İlim, yakin vasfina sdlıib değilse onda şübhe vardır. İlim, yak'in 
vasfina stihibse onda şübhe yoktur. Hakka'I-yak'in ise, ilnıe'l-yakin ve ayne'I-yakinin işaret 
ettiği şeı;in hakikati ve temelidir." 

Cüneyd şöyle der: "Hakka 'l-yakin, kulun bu ilinıle içiçe olmasıdır. Kulun göriilen 
şeı;leri gözü ile apaçık gördüğü gibi gaybı da öı;lece nıüşahede etmesi gayb hakkındaki bilgi
sini kesinleştirerek oradan dosdoğru haberler vermesidir . . .  İlme'l-yak'in bir fark lıılli; ayne'l
yakin cem '  hiili; hakka'I-yak'in ise tevhzd lisanı ile cem 'u 'l-cem ' halidir." ( 'Avtirif, 310) 

* İlnıe'l-yakin, delilin ortaya koyduğu ilimdir. 

Ayne'l-yakin, müşahede ve keşfin verdiği ilimdir. 

Hakka 'i-yakin, müşahede edilmesi hedeflenen !Allah} ile hasıl olan ilim dir. (Istı
lah, 539) 

* Allah katında lindellah}, Allah'ta lfillah}, Allah ile lbillah}, Allah'la birlikte 
lma' allah} istikamet bulup sabit olan kimseye bu durumu yakine izafe edebileceği 
bir alarnet gerekir. Çünkü bu alarnet ona mahsustur ve alarnet sadece onunla ilgi
lidir. İşte bu ilme'l-yakindir. Bu alametin müşahede edilmesi, yakin ile 
irtibatlandırılması ve o kişiye mahsus kılınması gerekir. İşte bu da ayne'l-yakindir. 
Hi.kmetin bu ayn ve bu ilirnde vacib olması gerekir. ilim ancak hakkında tasarruf 
vacib olan şeyde tasarrufta bulunur. A yn da ancak araştırılması gereken şeyi araş
tırır. 

Bu ise, ilme ve ayna vacib olan hakka'l-yakindir. Yakin ise, istikrar bulup sabit 
olan her şeydir. Hakk veya halka ait herhangi bir türde sarsılma olmaz. Yakine ait 
bir ilim, ayn ve hakk !öz ve gerçeklik} olarak vardır. Yani hikmetin vacib oluşu, 
İlahi Zat'tan başka bir şey değildir. İlahi Zat'ın yakin olarak bilinmesi hakka'I-ya
kinin dışındadır. Yani bu konuda bize gereken susmak ve meseleye dalmamaktır. 
Çünkü İlam Zat'ı bilmiyoruz. Sonra yaKıne izafe edilen, ama müşahede edilmeyen 
bir ilim gelir. Ayn yaKıne izafe edilemez. Onun alemin üzerinde bir hakimiyeti 
vardır. Ancak o konulara dalmayı tamamen terketmek gerekir. (Füti'tlıiit, II, 560) 

* İhsanın kemali, arneli karşılık beklemek, bir maksad gütmek veya riyadan 
arındırmaktır. İhlasın manası budur. İhsanın kemali ancak bütün ibadetlerde hası
ret nuruyla uluhiyyet hazretini müşahede etmekle elde edilir . . .  Bu ihsan, huzur ha
linin devamından ibaret olan ubudiyyetin havatır üşüşmeden ve ağyara bağlanma
dan devamı için gerçekleşen ihsandır. Bu huzur, onlara göre Hz. Peygamber'e � 
ulaşan nisbet ve "lıakka'l-yakfn" diye adlandırılır ve gerçekte salikin sıfatının 
Hakk'ın sıfatında ve onunla bekasında ilmen -yalnızca ilmen değil- şuhuden ve 
halen "fenii" diye tefsir edilir. (Buğı;e, 26) 

* Hakka'l-yakin, Hakk'ın haKikatini ayn-ı cem'i ahadiyyet makamında müşa
hede etmektir. (Kaşani, 60; Cami', 81) 

* Bahsettiğimiz ilnıe'l-yak'in, ayne'l-yakin ve hakka'I-yakin diye işaret edilmiş olan 
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mertebeler, kitabiardan istifade edilecek olan bilgilerin sonudur. Ömür boyu ça
lışmakla onların değil tümüne, pek azına bile ulaşmak nerdeyse imkansızdır. Ben 
kardeşlerimizden bu yolun ehli olan çocukların kısa bir zamanda bu kitabiarı mü
talaa ederek, adamların kırk-elli sene çalışınakla ulaşamadıkları mertebelere ulaş
tıklarını gördüm. Oysa onlar o çocukların tarikata girmelerine vesile olmuşlardı. 
Ancak onlar süh1k ederek yerlerinde kalmışlar, fakat o çocuklar hakikat kitabiarını 
mütalaa etmeye ve anlamaya devam etmişlerdir. Adamlar hedeflerinden geri kal
dıklarından, çocuklar hakikat konusunda şeyh, büyükler de çocuk olmuşlardır. 
(Meriitib, 10) 

* Bil ki bu Tarikat-i Aliyye mensfıblarına sülfık esnasında zahir olan tevhid iki 
kısma ayrılır: Tevhid-i şuhudi ve tevhid-i vücudi. 

Tevhid-i şuhfıdi, Vahid'in müşahedesi, yani salikin müşahede ettiği varlığın 
Vahid'den başka bir şey olmamasıdır. Tevhid-i vücfıdi ise, salikin, mevcfıdun bir 
olduğunu bilmesi ve buna itikad etmesi, O'nun dışında kalan varlıkların ise yok 
olduklarına inanması ve böyle sanmasıdır. O'ndan başkasının yok olduğuna 
inanınakla beraber, onların, bu Vahid'in tecelligahı ve mazharları olduğuna inanır. 

Tevhid-i vücfıdi ilme'l-yaldn, tevhid-i şuhfıdi ise ayne'l-yakin kabilindendir. Bu 
tevhid, bu tarikahn zarfıri usullerinden biridir. Böylece fena hali, tevhid-i şuhfıdi 
olmadan tahakkuk etmez, tevhid-i şuhfıdi tahakkuk etmeden de ayne'l-yakin mü
yesser olmaz. Bütün istilasıyla ahadiyyet müşahedesi, O'ndan başka hiçbir şey 
görmemeyi gerektirir. Tevhid-i vücfıdi ise böyle değildir, yani zarfıri değildir. 
İlmü'l-yakin, bu marifet olmadan da elde edilebilir. Çünkü ilme'l-yakin, başlan
gıçtaki gayesi itibariyle O'ndan başka her şeyi nefy etmeyi gerektirmez. Bu hal, 
Vahid'in, istila yoluyla bilinmesinin hakim olduğu vaktin ve O'nun dışındaki her 
şeyin ortadan kaldırılmasını gerekli kılar. (Mektilbiit, I, 56) 

* "Ene'l-Hakk {Ben Hakk'ım}" sözünün manası şudur: "Hakk O'dur, ben değilim." 
Çünkü o kişi, nefsini görmediğinden, O'nu isbat etmiştir. Yoksa, nefsini Hakk'dan 
ayrı bir varlık halinde gördüğünden dolayı kendisinin Hakk olduğunu söylemiş 
değildir. Çünkü böyle bir söz küfürdür. İsbiitın olmamasının nefı;i gerektirmeye
ceği, bunun da tevhid-i vücfıdinin ta kendisi olduğu söylenemez. Ama şöyle 
denilebilir: 

"İsbiitın olmayışı nefı;i mutlaka gerekli kılmaz. Çünkü bu makam, hayret makamıdır. 
Burada hükümler tamamen düşmüştür. 'Sübhiinl. . .  ' cümlesinde de, söyleı;enin kendisinin 
değil, Hakk'ın tenzihi söz konusudur. Çünkü nefsi, tamamıyla nazarından düşmüştür. 
Orada hiçbir hüküm taalluk etmez." 

Bu ve benzeri sözler, ayne'l-yakin makamında bulunan kişilerden zuhfır eder. 
Bu makam hayret makamıdır. Bu makamdan hakka'I-yakin mertebesine yükseldiği 
zaman, bu ve benzeri kelimelerden çekinir ve itidal sınırını aşmazlar. (Mektilbiit, I, 
57) 
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* Şöyle denilebılir: "Bu yüce topluluğun {sıifılerin} kanaatlerine göre yakin, ilme'l
yakin, ayne'l-yakin ve hakka'i-yakin olmak üzere üç nıertebededir. Buna göre onlar, duma
nın varlığını bilmenin istidldl yoluyla ateşin varlığına yakin hasıl etmesi gibi, ilme'l-yaki
nin eserden Müessir'e doğru seı;r eden bir istidliilden, ayne'l-yaklnin ateşin kendisini gör
mekten, hakka'I-yakinin ise ateşle bizzat tahakkuk etmekten ibaret olduğunu söylemişlerdir. 
Şu halde, kalbi rü 'yet {görüş} kaybedildiğinde ayne'l-yakin nasıl tahakkuk eder, rü 'yet 
mutlak olarak yok olduğuna göre, meşiiyıhın icnu1ı nasıl doğru olur?" 

Buna karşı derim kı: "Herhalde, bu soruyu soran kişinin icmiidan kasd ettiği, 
mütekaddimin nıeşiiyıhın {ilk devirde yaşamış olan şeı;hlerin} icnıiiıdzr. Müteahhirin {son
raki devirlerde yaşayan şeı;hler} ise bunun aksiyle hiikmetnıiş ve kalbi rü 'yete ceviiz ver
mişlerdir." 

Sözü edilen hüküm, faklre göre isbat edilmiş değildir. Onların açıklamış ol
duğu her üç mertebe de ilme'l-yakine dahildir. Çünkü henüz istidliH sahasından 
çıkılamamış ve ilimden ayn' a geçilememiştir. A yne'l-yakine misiH olarak verilen 
ateşin görülmesi, {haklkatte} ateşin değil, ateşin varlığına delil olarak gqsterdikleri 
dumanın görülmesidir. Bunun ilme'l-yaklne dahil olması gibi, ateşin varlığına ba- ' 
karak dumanın var olduğunu bilme yoluyla istidlalde bulunmak da ilme'l-yakine 
dahildir. Bu makamda, dumanı görerek ateşin varlığını istidlal etmek de böyledir. 
Bu ikinci yakin, delilin kuvveti sebebiyle, birinci yakinden daha mükemmeldir. 
Çünkü orada bilmek delll olurken, burada delil görmektir .  

Bunun gibi, hakka'l-yak"ınde de, ateşle değil, yine dumanla tahakkuk etmek ve 
yine ona istidlal etmek vardır. Bu yakin, kendisinden önce anlatılmış bulunan iki 
yakin türünden daha tam ve mükemmeldir. Çünkü bu, duman olanın, ateşin varlı
ğına kendisiyle istidlalidir. İşte bu atak ile enfüs arasındaki açık farktır. Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: "Onun {Kur'iin 'ın} hak olduğu açığa çıkana kadar onlara, iifiikta ve 
kendi nefslerinde iiyetlerimizi göstereceğiz." [Fussilet, 41/53] (Mektlibiit, III, 140) 

* İlme'l-yakin burhanla {kesin delille}, ayne'l-yakln ayniarın {özlerin} müşiihede
siyle, hakka'I-yakin ise ayniarın suretini keşfederek elde edilir. Bunun gibi mütevatir 
ilimden elde edilen şey de ilme'l-yakindir. Bu ilmin görülmesi ayne'l-yakin; onunla 
içiçe olmak ise hakka'l-yakindir. (Kavanin, 87) 

* Yakin üç kısımdır: İlmii 'l-yakin avamın, ayne'l-yakin havassın, hakka'I-yakin 
de ehass-ı havassın yakinidir. (Cami', 61) 

{Ayrıca bk. ilham; keşf!küşufat; muhadara-mükaşefe-müşahede; yakin } 

'ilm-i zahir-'ilm-i batın ( ı.:ıı,l:ll �� 1 ı.)ı,\ı �� - y.ııll::ıl l ��; y.ıı\& �� ) {ilm-i 

rivayet ve asar; ra vi; rivayet ve asar} 

* İlnı-i bfitınla batıni organlanda meydana gelen arnelierin ilmini kasd ediyoruz. 
Nitekim ilm-i za/ıirle de dış organlarda meydana gelen arnelleri öğreten bir ilmi 
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kasd ediyoruz. Allah "Allalı size nimetierin ziilıir (görünen) ve bd tınını (görünmeı;en) 

ihsan etmiştir" [Lokman, 31/20] buyurur. 

Zahiri nimet Allah'ın zahiri organlardan zuhuruna imkan verdiği taatlardır. 
Batıni nimet ise Allah'ın kalbde meydana gelmesini sağladığı manevi haldir. Bu 
duruma göre zahir batınsız; batın da zahirsiz olamaz. Allah şöyle buyurur: "Hal
buki onlar (duydukları haberi) Resül 'e ve içlerinde işten anlayan yetkili bir kimseı;e götür
se/erdi, aralarından işin hakikatini ortaya çıkaranlar {yestenbitiinehü} onun ne olduğunu 
bilir/erdi." [Nisa, 4/83] Ayette geçen "istinbiit"tan maksat, ilm-i batındır ki, bu da ta
savvuftur. Çünkü mutasavvıfların Kur'an ve Sünnet'ten bazı istinbatlarda bulun
dukları malılmdur. Biz ileride inşaallah bazılarını zikredeceğiz. ilim de, Kur'an da, 
Hz. Peygamber'in hadisleri de, İsHim da zahir ve batın olmak üzere iki yönlüdür. 
(Luma', 44) 

* İlm-i rivayet ve asar {rivayet ve haberler ilmi}, sika ravilerin birbirlerinden nak
lettiklerini inceleyen bir ilimdir. (Lımıa', 456) 

* İlm-i ziihirin tarik ilmi; ilm-i batının menzil {varış} ilmi olduğu da söylenmiştir. 
Yine ilm-i batının ilm-i zahirden istinbat edildiği, zahirin desteklemediği her batı
nın batıl olduğu ifade edilmiştir. (Adiibı, 25) 

* İ/nı-i biitınla muttasıf olan kimse, şeriatı ikame etmek için zahir ilmi öğrenmez 
ve onu inkar ederse o kimse zındıktır. Onun batındaki ilmi haklkatte ilim değildir. 
O, ancak şeytanın kendisine fısıldadığı bir vesvesedir. (Furkiin, 53) 

* İlm-i biitın, kalbierin iman etmesi, marifete ulaşması ve onların hallerine dair 
bir ilimdir. Bu ilim, batını iman hakikatleriyle ilgilidir. Bu ilim, mücerred, zahir, 
İslam arnelleriyle ilgili ilimden daha yücedir. (Furkiin, 73) 

ilyas ( .rlelJ ) {bk. hızır-ilyas) 

ima' ( r.lı:l ) * ima, bir beden hareketiyle işaret etmektir. (Luma', 414) 

* ima, ifade ve işaret olmaksızın hitabdaki tadzdir {dokundurınadır). (Hücv:iri, 
467) 

imam-me'mum ( � J.o\.o - �l.oJ ) {emir; pişrev} * {Bir topluluk, yolculuk sırasında 

sayıları üç kişiye ulaşıp da) cemaat oldukları zaman, aralarındaki ileri gelen birinin 
emir seçilmesi gerekir. Çünkü Hz. Peygamber $ şöyle buyurmuştur: "Seferde 
üçkişi olursanız, aranızdan birini emfr tayin edinız." [Ebu Davud, Cihad, 80] 
Sufiyye'nin "pişrev" diye isimlendirdikleri emirin, dünya hususunda cemaatin en 
zahidi olması, takvadan da en fazla pay alan kişi olması, sehavet ve mürüvvet 
hususunda en ileride bulunması ve cemaatin en şefkatlileri olması gerekir. ( 'Aviirif, 
82) 
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* İmanı, ancak dört vasfı taşıyan kimselerden biridir. Varlıklar, Allah'ın lütUf ve 
ihsanlarıyla var olurlar ve varlıklarını devam ettirirler. Alimler şöyle demişlerdir: 
"M elikler dört çeşittir, beşincisi yoktur. Biri hem kendine karşı cömert, hem de halkına 
karşı cömerttir. İkincisi hem kendine karşı cimri, hem de halkına karşı cinıridir. Üçüncüsü 
kendine karşı cömert, ama halkına karşı cimridir. Dördüncüsü kendine karşı cimri, ama 
halkına karşı cönıerttir. İşte yer yüzünde bulunan herhangi bir yönetici sayılan bu dört 
vasfın dışında kalmaz." (Tedbirat, 152) 

* Etmedi Allah'ı hakkıyla takdir 

Emrinin aynı olandan başka hiç kimse 

Şübhe götürmez bir gerçektir 

batınlığında 

zahirliğinde 

O'ndandır keZamın aynı 

gizlisi açığı 
İşte beklenen imam 

Beklenişi özüdür gizliliğinin 

Sonu hikmettir onun 

bilmek için kadrini bildiğini 

(Divan, 266) 

* İmameti sahfh olan her imam bugün 

cemaatten biriydi önceden 

(Leta'if, 59) 

imaman ( ı:H�I�J ) * İnıaman (iki imam}, biri gavsın [kutbun (Kaşani, Cami')] sa

ğında, diğeri solunda yer alan iki velidir. Sağdaki melekı1t alemine, soldaki ise 
mülk alemine bakar. Soldakinin derecesi diğerinden daha yüksektir. Bu sebeble 
gavstan sonra [kutub ölünce (Kaşani, Cami')] onun yerine geçer. (Istılii/ı, 531; 
Kaşani, 32, Cami', 76) 

* Evtad, Allah'ın � kendileriyle alemi koruduğu kimseler olup, dört tanedirler. 
Bunlar abdaldan daha husı1sidir. Kutbun sağında ve solunda bulunan imfiman 

bunlardan husı1si, kutub ise hepsinden daha husı1sidir. Abdal, kötü nitelikleri iyi
lerle değiştiren kimseler için kullanılan ortak bir ad olup, kırk, otuz veya yedi gibi 
belirli bir sayıdaki kimseleri ifade eder. (Meşarık, 119) 

* Sahabiden sonra velilerin en büyüğü kutubdur. Sonra efrad -gerçi bunda ih
tilaf vardır-, sonra inıaman, sonra evtad, daha sonra ise abdal gelir. (Meşarık, 120) 

* İnıfinıan, iki kişi olup, biri kutbun sağında, diğeri solunda yer alır. Sağdaki 
melekı1t alemine bakar, diğer arkadaşından daha yüksektedir. Onlar, vücı1d ve 
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beka madeni olan yardımları, kutbun merkezinden rUhani aleme yansıtan bir 
aynadır. Bu ayna hakkında hiçbir şübhe yoktur. Diğeri ise mülk alemine bakar. O 
da diğer kuhıbdan yansıyan hayvaniyyet maddesinden lduyularla} hissedilebilen 
aleme dönük bir aynadır. Bu ayna hakkında da şübhe yoktur. Soldaki imam, kut
bun hal'ifesidir. Bu iki imarnın dört ziihiii, dört de batıni arnelleri vardır. Zahiri 
arnelleri ziihd, vera, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak, batını arnelleri ise 
sıdk, ihlas, haya ve murakabedir. (Cami', 4) 

* İmiimiin, biri kutbun sağında, diğeri vezir makamında solunda yer alır. Vezir
lik peygamberlerden tevarüs yoluyla gelir. (Cami', 76) 

* İmiiman, biri lkutbun} sağında, diğeri ise solunda yer alan iki velldir. (Kaviinfn, 
102) 

lA yrıca bk. kutb/aktab} 

imarnet ( 4-o\.ol ) * Şeriiit-i imiimet limametin şartları}, alimierin zikrettiği gibi on 

tanedir: Bunlardan altısı doğuştan gelir, çalışınakla elde edilmez. Dördü ise çalış
ınakla elde edilir. Doğuştan var olması gerekenler: Büh1ğ lerginlik çağına gelme, 
olgunluk}, akıl, hürriyet, erkek olmak, Kureyş kabilesinden olmak ki bu hususta 
ihtilfıf vardır. Bazı alimler bu son kısmı imarnet için şart saymamışlardır. Bir de 
işitme ve görme duyularının sağlam olması lkör ve sağır olmamak}. Çalışınakla 
elde edilen dört şart ise necdet lşecaat ve cesaret}, ilim, kifayet !yeterlilik} ve 
veradır lşübheli şeylerden kaçınma hassasiyetidir}. (Tedbirat, 139) 

iman-istam-ihsan ( wl-�! - �'>\..ıl - wl�! ) lerkan-ı iman; iman bi'n-nübüvve; 

iman-ı mufassal; iman-ı mücmel; makamat-ı seb'a; mertebe-i ihsan; nur-ı iman; 
nur-ı islam} 

* "Dünyii konusunda seliimet, dünyiilığı terk etmekle olur. Hiilbuki sen onunla leke
lenmişsin" dedi ve ekledi: "{Ey dünyii!J Sen ancak sayılı günlerden ibaretsin, bu sayılı 
günlerin bir kısmı gidince senin de bir kısmın erimiş olur. Bir kısmı giden şeyin çok geçme
den tamamı da gider. Artık ne yapacaksan yap, sen bilirsin." 

IBiri} ona şöyle sordu: "imanının hakikati nedir?" 10 da şöyle cevab verdi:} 
"Huysıız işçi konumuna diişerim diye, ne cehenneminden korktuğıım için, ne de cennetini 
sevdiğim için Allalı 'a kulluk etmişimdir. Sırf O'na olan aşk ve şevkimden dolayı kulluk et
tim." (Şelıfde, 137) 

* Tevhfd bir sır, marifet de bin'dir liyiliktir}. lman, sırn muhafaza, birri müşa
hede etmektir. İslam, birre şükretmek, kalbi sırra tesrım etmektir. Çünkü tevhid bir 
sır olup kul o sırra ancak Allah'ın kendisine hidayet etmesi ve kendisine delil gös
termesi yardımıyla ulaşır. Yoksa Allah'ın desteği ve hidayeti olmadan kendi ak
liyle onu idrak edemez. 

Marifet, Allah'ın ona bir lütfü ve ihsanıdır. Çünkü kul onu hak etmeden, Allah 
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bunun için ona nlrrıet ve ilisarnnın kapısını açmış, ona hidayeti lütfetmiştir. Kul da 
bunların hepsinin Allah'tan olduğuna lrrıan etmiştir. Ona hem nlrrıet vermiş ve 
hem de o nlrrıete şükretmeyi ilisan etmiştir. Allah'ın tevfiki olmadan kul O'na şük
redemez. İşte bu da, Allah'ın kuluna yeni bir nlrrıet ve ilisanıdır. Böylece kul, Al
lah'ın lütfunu görür ve sırrını korur. Çünkü onu buna muvaffak kılan ancak O'dur. 
Çünkü kul, O'nun rubfıbiyyetinin keyfiyetini idrak edemez. Böylece O'nun bir ol
duğunu anlar ve teşbih {O'nu başka varlıklara benzetme}, tatil {sıfatlarını inkar 
etme}, tekyif {O'na bir keyfiyet yükleme, nasıl olduğu üzerine yorum yapma} ve 
tecruf {sapık düşüncelere saplanarak O'ndan uzaklaşmal gibi {tehlikeli düşünce ve} 
işlerden kaçınır. İşte birri müşahede ve sırrı muhafaza eden bu lrrıandır . . .  

. . .  İsliim, nefsi şükür, istikamet, rubfıbiyyeti O'na tesrım etmek, sırrı idrak et
meye cür'et etmekten kaçınmak, ubudiyyete yönelmek, Allah'a yaklaştıracak 
arnelleri işlemeye devam etmek gibi arnellerle yapılan Allah yolundaki iyiliklerde 
kullanmaktır. Çünkü İslam'ın hükümleri ancak nefsle yerine getirilir. Nefs ise 
hakkı görme ve müşahede etme konusunda kördür. Kişi, hakikatleri {idrak alanı
nın dışında kalan gerçekleri} idrak etmekle sorumlu tutulmamıştır. Görmüyor mu
sun, kul kalb ile lrrıan etmekle emr olunmuş, lrrıan ettikleri şeylerin keyfiyetini {ni
celik ve niteliğini} idrak etmekten sorumlu tutulmamıştır. Kula düşen emre uymak 
ve bidatlerden kaçınmaktır. Nefsin ise, sadece teslim olması yeterlidir. (Beı;iin, 39) 

• İslam, umumi bir isim olup, kalb ile iman, dil ile ikrar {söyleme} ve uzuvlarla 
amel etmeyi içine alır. (Beyiin, 43) 

• İslam, kalb ve nefs le beraber Hakk' a boyun eğmek, Hakk' a yönelmek, 
Hakk'ta istikamet üzere olmak, Hakk'a aykırı olan her şeyden kaçınmakhr. (Beı;an, 
44) 

• İsliim, dinin hem esaslarını ve hem de turularını {dallarını} içine alan bir isim
dir. Şübhesiz Allah bu dini furfıat ve hükümleriyle beraber olarak yirmi küsfır 
yılda tamamlamıştır. Ancak hükümlerin bir kısmını nesh ederek yenisiyle değiş
tirmiştir. Ama 'iman, marifet ve tevhid hususlarında nesili caiz olmadığı gibi, bun
lardan herhangi bir şey de değiştirilemez. (BeıJan, 61) 

• Nur-ı 'imanın {lrrıan nfırunun} sınırları tevekkül ve tefvizle {işleri Allah'a ha
vale etmekle) sona erer . . .  

. . .  Nur-ı isliimın {islam nfırunun} sınırları nefs mücahedesi ve arnelleri salih kıl
makla sona erir. Ehl-i İslam, derece itibariyle birbirinden farklıdır. Bazıları bazıla
rına üstündür. (BeıJan, 84) 

• İhsan, "Allah'ı görür gibi kulluk etmektir." Çünkü "sen O'nu görmesen de O seni 
görüyor." [Buhar!, lman, 37; Müslim, lman, 1) (Luma', 22) 

• iman dört rükündür: Kadere lrrıan, kudrete lrrıan, {Allah'tarı başkasına, bil
hassa zalimlere ait olan} güç ve kuvvetten yüz çevirmek ve bütün işlerde sadece 
Allah'tan yardım isternek (Lunıa', 390) 
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·� Sufilerin büyük çoğunluğuna göre imiin; ikrar, amel ve niyetten ibarettir. 
(Ta'arruf, 51) 

* Bazıları, "fmiinın aslı ve kökü, kalbdeki tasdıki dil ile ikriır etmek, dallan ise farzları 
eda etmektir" demişlerdir. Diğer bazıları ise, "fmiin hem ziihirde hem batında bulunur. 
Efitın bir şeıjden ibarettir, o da kalbdir. Zahir ise muhtelif şeylerdir." (Ta'arruf, 52) 

* imanın rükünleri dörttür: Sınırsız tevhid, aralıksız zikir, niteliksiz hal, vakitsiz 
vecd. Niteliksiz halin manası sufınin vasfının kendi hali olmasıdır. Vasfettiği yük
sek hallerden hiçbiri yoktur ki kendisinde mevcud olmasın. Vakitsiz veedin ma
nası, her vakitte Hakk'ı müşahede etmesidir. (Ta'arruf, 54) 

* Ebu'I-Kasım Bağdadi şöyle buyurmuştur: "imiin, seni Allah'a yöneiten ve Al
lah 'la bir araya getiren şeıjdir. Hakk birdir ve mü'min birlikten yanadır. Bir kimse nıaddeıJe 
tabi olursa, arzular onu darmadağın eder. Arzularına uyarak dağılan, Allah'tan uzaklaşan, 
şehvetleri ve arzuları peşinde koşan kimse Hakk'ı elinden kaçırır. Görmüyor musun Allah 
kullarına imiin alıdini ve akdini yenilerneyi nasıl emretmektedir?" (Ta'arruf, 54) 

* imanın "ziihir'' ve "biitın" olmak üzere iki çeşit olduğu söylenir. Zahiri iman 
şu beş şeyi dil ile ikrar etmektir: Birincisi, alemin, hakim, kadir, diri ve tek bir yapı
cısının var olduğunu, varlıkların hepsinin yaratıcısı olduğunu, onların sevk ve ida
recisi olduğunu bu hususta ortağı olmadığını kabul etmektir. 

İkincisi, Allah'ın yaratıkları içerisinden seçtiği melekleri olduğunu ve onları 
kendisine hizmet ve kulluk etmeleri için vazifelendirmiş bulunduğunu, onları ale
min koruyucuları kıldığını, onlardan bir kısmını yerde ve göklerdeki yaratıklarını 
idare etmeye vekil kıldığını, onların Allah'ın kendilerine emrettiğini yaptıklarını 
ve yasakladıklarından da kaçındıklarını kabUl etmektir. 

Üçüncüsü, Allah'ın Adem oğullarından bir kısmını seçtiğini, Rabb'lerinden 
emir almak için melekleri kendisiyle insanlar arasında bir aracı kıldığını, o seçilen 
insanların meleklerden aldıkları vahyi ve haberleri insanlara ulaştırdıklarını kabul 
etmektir. 

Dördüncüsü, peygamberlerin çeşitli dillerde getirdikleri vahiy ve haberleri 
meleklerden ilham ve vahy yoluyla aldıklarını kabUl etmektir. 

Beşincisi, ikinci diriliş olan kıyametin vuku bulacağını, bütün insanların dirilip 
haşr olacaklarını, hesaba çekileceklerini, yaptıkları hayır ve iyiliklerin mükafatını 
alacaklarını, şer ve münker olan arnellerine karşılık cezalandırılacaklarını şübhesiz 
olarak kabul etmektir . . .  Batıni iman ise dili ile söyleyip ikrar ettiği bu şeyleri kalbin 
tasdik etmesidir. İşte imanın hakikati bundan ibarettir. (İhvan, II, 67) 

* fmiin, söz, tasdik ve ameldir. Bir cemaat ise şöyle der: "fmiin söz ve tasdiktir." 
(Hücviri, 340) 
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* imanın, bir kökü, bir de dalı vardır: Kökü, kalb ile tasdlk, dalı ise emre riayet
tir. Arablarda bir şeyin fer'ine istiare yoluyla asıl demek adettir. Bütün dillerde gü
neşin ışığına güneş ismi verilir. İşte bu anlamda bir fırka taata "zman" demiştir. 
Çünkü kul, ancak Hlat sayesinde cezadan emin olabilir. Kulun, emrin hükümlerini 
yerine getirmeden sadece tasdik etmesi, azaptan emin olması için yeterli olmaz. 
(Hücviri, 340-341 )  

* Gerçekte zman, Hakk'ın hidayetine bağlı olan, Allah'ın tevflkiyle kulun ger
çekleştirdiği bir ameldir. Allah buyurmuşt olduğu gibi: "Allah, hiddyet vernıetji irade 
ettiği kimsenin göğsünü islama açar. Saptırnıak istediği kişinin göğsünü de, göğe çıkıyor
muş gibi daraltır." [En' am, 6/125] (Hücviri, 342) 

* imanın üç mertebesi vardır. Birincisi avaının lınanı olup, sırf taklidden iba
rettir. Ikincisi, delillerin işe karıştığı kelamcıların lınarudır. Bunların derecesi, ava
mm lınanının derecesine yakındır. Üçüncüsü de ariflerin lınanıdır. Bunlar yakin 
nf:ıruyla müşahede ederler. (İhyfi', III, 18-19) 

* iman iki parçadan oluşur. Bu parçalarm biri sabır, diğeri de şükürdür. (İhya', 
IV, 75) 

* iman tasdiktir. Her tasdik kalble olur ki bu, bilmektir. Bu bilgi daha güçlendi
ğinde "yakin" adını alır. Ancak yakinin çeşitleri çoktur. Biz bunlardan sadece üze
rine tevhid ve tevekkülü bina edeceğimiz kısmını ele alıyoruz. Bunu ifade eden 
söz: "Lailiihe illalahii vahdehu Iii şerike le/ı {Şerzki olmayan tek Allah 'tan başka illi/ı yok
tur}" sözüdür. Diğeri kadere lınandır. Bunu da "lehii 'l-mülk {mülk O'nıındur}" sö
züyle ifade edersin. 

Cf:ıd ve hikmete lınanı ise "ve lehü'l-hanıd {hanıd de O'nundur}" sözüyle ifade 
edersin. Kim ki "lehü 'l-nıiilkii ve lehii 'l-hamdii ve hiive 'ala kiilli şey'in kadzr {Mülk de 
O'nundur, hanıd de O'nundur ve O lıer Şetje kadirdir}"derse, tevekkülün aslı olan 
lınanı tamamlanmış olur. Bununla, bu sözün manasının onun kalbinin ayrılmaz bir 
vasfı haline gelmesini ve ona hakim olmasını kasd ediyorum. 

Tevhide gelince bu asıl olup, hakkında söz çok uzun sürer. Çünkü, bu 
mükaşefe ilmiyle alakalıdır. Fakat bazı mükaşefe ilimleri vardır ki haller vasıta
sıyla arnellere taalluk eder. Muamele ilmi ise ancak onunla tamamlanır. (İhyii', IV, 
302-303) 

* iman bi'n-niibüvve {peygamberliğe iman}, aklın ötesinde bir tavrm isbatıyla ik
rardan ibarettir. Orada bir göz açılır, onunla aklın anlamaktan aciz olduğu bazı 
şeyleri anlar, gözün göremediği renkleri görür, kulağın işitemediği sesleri duyar, 
bütün duyularm algılayamadığını algılar. Eğer bu olmaz şeylerden addedilirse, biz 
bunu mümkün olduğuna, hatta mevcf:ıd olduğuna dair deliller ortaya koymuşuz
dur. Mümkün olduğu kabul edilirse, burada aklın tasarrufunun yanma yanaşama
dığı aksine yalaniayıp muhal olduğuna hükmettiği "/ıavass" denen birtakım işlerin 
olduğu isbat edilmiş olur. (Munkız, 161) 
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* Bize göre ıman, dil ile ikrar, kalb ile bilmek ve organlada yerine getirmektir. 
Iman itaatla artar, isyanla azalır, bilgiyle güçlenir, bilgisizlikle zayıflar. Ancak 
tevfikle vuku bulur. (Gunye, I, 62) 

* iman dil ile ikrar ve ameldir. isyan ve Hakk'a muhalefet etmekle ilnanın sana 
faydası olmaz. (Fet/ı, 10) 

* Mertebe-i ihsanın Uhsan mertebesinin} en düşük derecesi, Allah'a onu gö
rüyormuş gibi ibadet etmendir. Allah insan-ı kamili Evvel ve Ahir isimlerini bir
leştiren bir yaratma ile mevcud iki suretiyle {ruh ve beden} yaratmıştır. Ona her 
şeyi bilsin diye zahirde ve batında iki hüküm vermiş ve yaratılmışların içinde en 
düşük mertebede olan, nasıl ki Allah'ın üzerinde hiçbir şey yoksa ötesinde hiçbir 
şey olmayan yeryüzü toprağından yaratmış ve insanı en şerefli bir meskene yer
leştirmiştir. Bu mesken, çadırın ana direğinin üzerinde oturduğu noktadır. Arşla 
yer yüzü ve alemin diğer mertebeleri arasındaki ilahi irtibatı bildirmek için her 
şeyi kuşatan arşı da ralımanı saltanatın mekanı kılmıştır. (Fiitiıhtit, III, 242) 

* Üç şeyi kendinde toplayan kimse ımanı kendinde toplamış demektir: Nefsin 
hakkını almak, herkese selam vermek, darlıkta infakta bulunmak. (Bustiin, 34) 

•• Hz. Peygamber' e � ıman etmek şunlara ilnan etmek demektir: Emir ve 
yasaklarını, mükafat ve cezasını, helal ve haramını tebliğ etmek hususunda O'nun 
Allah'la kulları arasında bir vasıta olduğuna inanmak, Allah ve Resulü'nün heial 
kıldıklarının helal, haram kıldıklarının haram; dmde, Allah ve Resulü'nün teşr1 et
tiği {emir ve yasak olarak getirdiği} şeyleri de dm olarak kabul etmektir. Hz. Pey
gambere uymadan, bir velmin kişiyi Allah' a ulaştıracağına inanan kimse, şeytanın 
dostlarından bir kafirdir. Allah'ın mahlukatı yaratması, onlara rızık vermesi, dua
larına icabet etmesi, kalbierine hidayet nasib etmesi, düşmanlarına karşı kendile
rine yardım etmesi, faydalı olanı vermesi, zararlı şeyleri gidermesi gibi şeyler sa
dece O'na mahsustur. Bu sayılanları dilediği sebeblerle yerine getirir. Resı1llerin 
vasıta olmaları bu hususlara dahil değildir. (Furkiin, 17) 

·• Allah'ın dostları muttak1 mürninler olduğuna göre, insanlar ıman ve takva 
hususunda birbirinden farklı oldukları gibi, Allah'a dostlukta da aynı şekilde fark
lıdırlar. Yine aynı şekilde küfür ve nifaktaki farklılıkları gibi, Allah'a düşmanlıkta 
da birbirlerinden farklıdırlar. Imanın ve takvanın aslı Allah'ın resullerine ilnandır. 
Bunların tamamı, resı1llerin sonuncusu olan Hz. Muhammed'e � ilnandır. O'na 
!man etmek, Allah'ın bütün kitabiarına ve resUllerine ilnanı kapsar. Küfür ve nifa
kın aslı, resülleri ve onların Allah'tan getirdiklerini inkardır. İşte ahirette sahibini 
azaba müstahak kılan küfür budur. (Furkiin, 33) 

* imiin-ı miicmel {icmali !man}: İnsanlardan bir kısmı peygamberlere toptan 
iman eder. Buna "icmiili fmiin" denir. İman-ı mufassal {tafslli iman}: Peygamberlerin 
getirdiklerinden çoğu kendisine ulaşıp bir kısmı ulaşmayan kimse, peygamberler
den kendisine ulaşana ilnan eder, kendisine ulaşmayanı ise bilemez. Şayet ulaşa-
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cak olsaydı elbet ona da iman ederdi. Ama peygamberlerin getirdiklerine toptan 
iman eder. İşte bir kimse -elinde delil olmasa da- bildiğini Allah emretmiştir diye, 
iman ve takvasıyla amel ederse, bu kimse Allah'ın velisidir. İmanı ve takvası 
nisbetinde Allah'ın vetayetine sahibdir. Çünkü Allah Teala onu bilmekle ve tafsili 
imanla mükellef tutmadığı için, tafsili imanı terk etmesinden dolayı onu cezalan
dırmaz. Ancak terki nisbetinde Allah'ın velayetindeki kemal derecesini kaybeder. 

Kim de Resul'ün getirdiğini bilir ve ona tafsill (ayrınhlı) olarak iman eder ve 
yerine getirirse işte o kimsenin imanı ve Allah' a dostluğu, bunu tafsili olarak bil
meyen ve yerine getirmeyen kimseden daha tamdır. Ama her ikisi de Allah'ın 
dostudur. Cennetin birbirinden son derece üstün ve farklı dereceleri vardır. Al
lah'ın mü'min ve muttaki dostları, iman ve takvaları oranında bu derecelere sahib 
olacaklardır. (Furkiin, 34) 

* Yetirne karşılık beklemeden ihsanda bulunmak ve açhğa sabretmek . . .  işte 
btmlar salih amellerdendir. (Furkiin, lll)  

* İhsfin, basiret nuru ile rububiyyet makamını temaşa hali üzere kulluğu ger
çekleştirmek, yani Hakk'ı, kendi sıfatlarıyla sıfatıanmış olarak görmektir. Bu O'nu 
hakikaten değil, yakinen görmektir. Bunun için Peygamber ;g;: "Allah 'a O'nu görii
yanmışsun gibi kulluk et" buyurmuştur. Zira bu halde, arada sıfat perdesi arkasın
dan sıfat perdesinin taayyünüyle görülür. O'ntın görmesi hakiki manada insanın 
görmesi gibi değildir. Görmenin sıfatı, O'ntın görme sıfatıyladır. Kulun görmesi 
ruh makamında bultınan müşahede makamının altındadır . . .  (Kaşani, 27; Cfimi', 76) 

•• İslfim teslimiyetten ibarettir. Teklifi arnellere teslimiyetle ve bu da, arnelleri 
bedenle yerine getirme yoluyla gerçekleşir. Çünkü fmfin, İslam'ın en mühirn cüzü
dür. Her iman İslam' dır, fakat her İslam iman değildir. Bu yüzden cumhurtın de
recelendirmesi ve kanaatİ İslam' dan başka bir şey olmamıştır. (Ravza, 248) 

* Hasan'a {Hasan Basri'yel "Miirifetullah, kesbf midir, yoksa zarürf midir?" diye 
soruldu. Şöyle cevab verdi: "Eşyfi ancak iki şeı;le idrlik edilir. Gözle göriilen his ile, gözle 
görülmeı;en ise delllle. Allah bizim sıfat ve hislerimiz/e idrfik edilmediğine göre, O'nu bil
mek ancak delil, araştımza ve islidial yoluyla olur. Çünkü biz müteiil {aşkın} olanı ancak 
delflle, müteiil olmayanı ise hissederek bilebiliriz. Eğer sen mfiriJetin makamlar üzerindeki 
yerini, sırasını en yaklaşık ifiide ile öğrenmek istiyorsan bil ki, marifet birinci mertebededir. 
Bu da cisimlerin aslını bilmektir. Bu nıakamdakilerin miirifetleri Rabb'in varlığını, O'nun 
H alık ve mfibıtd olduğunu ikriir etmektir. Bunların Allah'a yakınlıkları seviib yakınlzğzdzr. 

Makanıların ikinci mertebesi ise fmiin mertebesi olup, ehl-i nüfUsun {nefs e/ılinin} 
miirifetidir. Bunların milrifetleri ise, miibıldlarının kusurlardan tenzfh etmektir. 

Üçüncü mertebe ihstin mertebesidir. Kudsi akıl sahibierinin nıiirifetidir. Bunların mii
rifetleri, ayrı olarak bildikleri şeı;lerin tamamını tek olarak bilmek, tek bir ses duymak, tek 
bir tiirife şiihid olmaktır." (Ravza, 420) 
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* İhsan, hakikatların bütününü ifade eden bir isimdir. İhsfuun ilk inceliği, ni
yette ihsandır. Bu ihsan bilgiye ulaştırır, azmi güçlendirir, hali saflaştırır. İkincisi 
hallerde ihsandır. Bu da halleri gözetmek, mesafe kat etmek, yol almak, halini ger
çek manada düzeltınekle olur. Üçüncüsü ise vakitte ihsandır. Bu da müşahedenin 
kesintisiz devam etınesi, sınırsız gayret, Hakk'a hicrete devam etınekle gerçekleşir. 
(Ravza, 487) 

* Mürldlerin bidayeti {başlangıcı) azın, nihayeti {sonu) ise sıdktır. Müridier üç 
çeşittir: İlki Allah'a � kurbdaki {yakınlıktaki) makamının hakikatini gözetınek 
isteyen müiid, ikincisi kalbinin ve kalbine yazılan imanın hakikatini gözetınek is
teyen mürld, üçüncüsü ise nefsinin hakikatini gözetınek ve böylece Rabb'ini tanı
mak isteyen müriddir. 

Salih arnellerle durmadan {azabdan kurtulma yolundaki) muradının gerçek
leşmesi için gayret eden mürid islam, gaybe dair {ahiretle ilgili bolca nimet, bildi
ğini uygulayan kişinin bilmediğini öğreneceğine dair marifet türünden) vaadierin 
gerçekleşmesini isteyen mürid lman, matlfıbu ve maksfıdu Rabb olan mürid ise ih
san makamındadır. (Ravza, 616) 

* Abidlerin bidayeti evrad (virdler}, nihayeti ise enfasbr (kalbin teskin olması, 
ferahlaması ya da her nefesinde Hakk'ı zikretıne makamına ulaşmasıdır). Abid 
olan kimsenin şu sekiz şeyi bilmesi gerekir: Bunlardan üçü itikadla ilgili olup 
Mabfıd'u hakkında vacib, caiz ve muhal {imkansız} olan şeylerdir. Beşi de hü
kümlerle alakah olup vacib, mendfıb, haram, mekrfıh, mübah, otururken ve yürür
ken uyulması gereken şeyler gibi konuları {günlük hayattaki hayat tarzını) bilmek
tir. Bunları bilen mürid isitim makamındadır. Bu durumdan, cezayı, mükafatı tas
clike yönelirse o zaman fmiin makamında olur. Buradan da marifet-i Rabb'a 
{Rabb'ini tanımaya} geçerse ihsan makamına yükselmiş olur . . .  

. . .  Saliklerin bidayeti, ilmi olarak islam, nihayeti ise arneli olarak ihsan makanı ını 
gerçekleştirmektir. Salik arnelini riya gibi {afetlerden} arındırarak, sadece uğruna 
amel edilecek varlık için yaptığında islam makamını gerçekleştirmiş olur. Arnelini 
iddialardan arındırdığında iman, ikilik düşüncesinden sıyrıldığında {yani Rabb'ini 
görüp kendisini görmekten gaib olduğunda} ise ihsan makamına ulaşmış olur. 
(Ravza, 617) 

* Zakirierin bidayeti mükafat, nihayeti ise huzfırdur. Onlar, yollarında mutlak 
surette zikirleri kullanırlar. Zikirler çok çeşitlidir: İstiaze {Allah'a � sığınma), bes
mele, istiğfar, tasliye, teslim {salat ve selam getirme), takdis, tesbih, "Süb/ıiine 'llalıi 
ve'l-hanıdü li'lliihi vela ilıihe illa 'llahu ve'lliihu ekber vela havle vela kııvvete illa billiih . . . " 
gibi diğer zikirlerdir. Bu zikirler, bütün zikir çeşitlerini ihtiva ederler ve daha önce 
zikredilen, mürldin sülfık ettiği menzillerde {vird olarak) kullanılırlar. O menziller 
şunlardır: Tevbe, istikamet, takva, ihlas, sıdk, tuma'nine {ya da itmi'nan), mura
kabe, müşahede ve marifet. Bu menzillerin de kendi aralarında beş çeşit zikri var
dır: İstiğfar, tasliye, tehlil, tenzTh ve ifrad. 
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Zakir, tevbe menzilinde bulunduğunda istiğHir zikrine başlar. Bunun tahakkuk 
etmesinin alameti, nefsini gayr-ı ihtiyar1 olarak korunur bulmasıdır. 

İstikamet menzilinde bulunduğu zaman tasliyeye lsalavat} başlar. Bu makamın 
gerçekleşmesinin alameti, devamlı olarak Suret-i Muhammediye'yi idrak etmesi
dir. 

Üçüncü menzil takva menzilidir. Burası ilk iki menzilin neticesidir. 

İhlas menziline geldiği zaman, tehl'ile başlar. Bu menzili gerçekleştirmenin 
alameti, Allah'tan � başka herkesin esaretinden kurtulmaktır. Sıdk menzilinde ol
duğunda tesbihe başlar. Bu menzilin gerçekleşmesinin alameti, zahiri ve batınıyla 
bütün tasarruflarının birbiriyle aynı seviyede olmasıdır. 

Tuma'nme menzilinde olduğu zaman -ki bu menzil kendisinden önceki iki ma
kamın neticesidir- daha sonra gelen murakabe, müşahede, marifet ve ifrad men
zillerine yaklaşır. Bunların alameti ise, zikredilenin lyani Allah'ın �} zikretmesi, 
müşahede edilenin lyine O'nun} şahid olmasıdır. Diliyle zikre devam ettiği müd
detçe isliinı makamındadır. Zikir kalbine indiğinde ise zman makamına ulaşır. 
Zakirin !Allah � tarafından} zikredilmesi, ilısiin makamında gerçekleşir . . .  

Sufiyenin bidayeti tahalluk lahlaklanma}, nihayeti ise tahakkuk lyani ahlak ve 
maruette kemilli gerçekleştirmedir} .  Eziyete katlanmak, eziyet etmemek, rahatlık 
gibi cisman'i tahalluka devam ettiği müddetçe islam makamındadır. Cisman'i bağ
lardan kurtulup melek ahlakına yöneldiğinde 'iman makamında bulunur. İlahi sı
fatlarla bezendiğinde ise ihsan makamına ermiş olur . . .  

. . .  Fak'irlerin bidayetleri lbaşlangıçları} tecr'id !dünyayı terk etmek}, nihayetleri 
de tefdddir IHakk ile birlikte olmak}. Fakir, dünyevi mülklerden sıyrıldığında İs
liiın makamında olur. Uhrevi mülklerden sıyrıldığında ise lmiin makamında olur. 
Hakk'ın dışındaki her şeyden sıyrıldığında da ilısan makamında olur. (Ravza, 618) 

* inıiin iki rükün !dayanak, temel} üzere bina edilmiştir. Birinci rükün, Allah'ın 
birliğini, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini, ahiret gününü, hayır veya şer 
hangisi olursa olsun, bunların Allah'ın takdiriyle olduğunu tereddütsüz bir şekilde 
tasdik etmektir. Bu tereddütsüz tasdik, kalbin, kendisine gayptan haber verilen şe
yin tahkikirıi, adeta gözüyle görmüş gibi şübhe etmeden kabul etmesinden ibaret
tir. 

İkinci rükün ise, İsitim'ın üzerine bina edildiği şeyleri yapmaktır . . .  

. . .  İhsiin, dört temel üzerirıe kurulmuştur: İsliinı, iıniin, salah v e  şu yedi makam
daki istikamet: Tevbe, irıabe, zühd, tevekkül, rıza, tefvlz, bütün hallerde ihlas. (In
siin, II, 84) 

* İlısiin, bir makama verilen isimdir. Kul, bu makamda, yüce Hakk'ın � isim ve 
sıfatlarının izlerini mülahaza eder. Kulluk yaparken, kendisini Allah Teala'nın � 
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huzurunda imiş gibi tasavvur eder. Bu durumunu her zaman devam ettirmeye ça
lışır. En düşük derecesi Allah Teala'nın � kendisine nazar ettiği şuurunda olmak
tır. Bu durum murakabe derecelerinin başlangıcıdır. Şu yedi şart olmadan bu dere
ceye ulaşılamaz: Tevbe, inabe, zühd, tevekkül, tefviz, rıza ve ihlas. (İnsan, II, 91) 

* fman, gayb alemine ait keşf derecelerinin ilkidir. Bu öyle bir binektir ki, ona 
binen kimse yüce makamlara ve üstün mertebelere doğru yükselir. İman, kalbin 
akıl üzerinde olan şeyi kabul etmesinden ibarettir. Akılla bilinen ne varsa, bunları 
kalbin tasdik etmesi iman olmaz. Bu, gözle görülen şeylerden elde edilen nazari bir 
bilgidir, iman değildir. Çünkü imanda şart olan, kalbin bir şeyi delilsiz kabul etme
sidir. lman, sırf tasdikten ibarettir. Bu yüzden aklın nılru, imanın nurundan eksik
tir. Çünkü akıl kuşu hikmet kanadıyla uçar. Hikmet kanatları dellllerden ibarettir. 
Dellller ise eseri görülen şeylerde bulunur. Batıni şeyler hakkında delll bulunma
sına imkan yoktur. Oysa iman kuşu kudret kanatlarıyla uçar. Bu kuş gökyüzünde 
uçarken bir yerde durmaz. Bilakis bütün alemde uçar durur. (İnsan, Il, 89) 

·� İmam Şarani, Dürerü'l-gavvas fi fetavi Seyyid Ali el-Havvas adlı eserinde şöyle 
der: "Ona, kulun en şiddetli azabının ne olduğunu sordum: 'Ruhun kendisinden alınması' 
dedi. En lezzetli nfmetin ne olduğunu sordum, 'Nefsin alınması'  dedi. 

En mükemmel ilmin hangisi olduğunu sordum, 'Hakk'ı bilmek' dedi. Arnelferin en fa
ziletlisini sordum, 'Edeb' dedi. 

İsldnı 'zn başlangıcının neyle olduğunu sordum, 'Teslfnıiyetle' dedi. İnıanın başlangı
cını sordum, 'Rızii' dedi. 

İlimde riisih {derin} olanın kim olduğunu sordum, 'Nefsinin alınmasında tenıkinin art
ması ' olduğunu söyledi. Çünkü, Hakk'la beraberken, nefsiyle değil, kendi istediğiyle beraber 
olması gerekir. Kim ilim hdlindeyken lezzeti bulur, nefsin kendisinden alınması sırasında 
da kaybederse, o kimse hem huzur, hem de gaybet hdlinde nefsiyle beraberdir." (Meşdrık, 
32) 

* Imdn tasdik olup, tamamı söz, amel ve niyettir. Sünnete (adetullaha} uygun 
olan, imanın artması, eksilmesi, güçlenmesi ve zayıflamasıdır. (Buğl;e, 21) 

* lman, nefsin tatmin olması ve kalbin kararlılığından ibarettir. Bu şöyledir: 
Kul, Rabb'ini ararken, bazen puta, bazen rabb diye güneşe ve aya, bazen de ateşe 
yönelir. Kul bu vaziyette şaşkın bir halde olduğu için durup dinlenmez. Allah ku
lun bu arayışında samimi olduğunu görürse, onun kalbine hidayet nurunu boşal
tır, böylece kalbi karara, nefsi de rahat ve itmi'nana kavuşur. (Buğl;e, 23) 

* İhsan makamının kemali, arneli karşılık beklemekten, Allah'ın � rızasından 
başkasını kasd etmekten ve riya karıştırmaktan temizlemektir ki, işte ihlasın hakiki 
manası budur. İhsan makamının kemaline ancak bütün ibadetlerde hasiret nuruyla 
uluhiyyet mertebesini müşahede etmekle ulaşılabilir . . .  
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Allah' tan � başkasından alakayı keserek huzurun devamından ibaret olan 
kulluğun devamını gerçekleştirecek olan işte bu ihsan makamıdır. Bu huzür, onlar 
tarafından Hz. Nebi'ye $ vuslata nisbette adlandırılır. Aynı şekilde bu makama 
"hakka'l-yakln" de denir. "Fena" olarak da tabir edilir ki, gerçekte odur. Aynı şe
kilde salikin sıfatlarının Hakk'ın � sıfatlarında fenası ve onda bekası olarak da 
adlandırılır. Bu, sadece ilim bakımından değil, hem ilim, hem müşahede, hem de 
hal olarak böyledir. (Buğı;e, 26) 

* Tahkik ehli olanlara göre şükrün manası, ihsanda bulunanın nimetini ona bo
yun eğerek Itiraf etmektir. Bu görüşe göre Hakk Teala'ya � hakikat yoluyla değil 
de, mecaz yolu ile "Şekftr {çok şiikreden}" sıfatı verilir. Bu yüzden, kötülük ve haddi 
aşmanın karşılığına ve cezasına "seyyie {kötülük}" dendiği gibi, şükre Allah � tara
fından verilen karşılığa ve mükafata da "şiikiir" adı verilir. 

Derler ki, Allah Teala'nın şükründen maksad, az amel karşılığında çok sevab 
vermesidir. Şükür sözü, Arabların, verilen ota nazaran semizliğini fazlaca gösteren 
hayvana "şekfir hayvan" adını vermelerinden gelir. 

Şöyle de denilmiştir: "Şiikriin haklkatı, ihstinda bu/ımanı, ihsanını zikrederek 
medhetmektir." Şu halde kulun Allah Teaiii'ya � şükretmesi, ilisanını anarak O'nu 
medh ü sena etmesidir. Allah � şekılr olarak adlandırıldığı için bu konunun 
müşkil olduğu ileri sürülemez. Çünkü O, itaat eden kullarını itaatlarını anarak 
medh ü sena etmiştir. Itaat de bir ihsan türüdür. Kul da Allah Teala'yı $. büyük ve 
çeşitli ihsanlar olan nimetlerini anarak sena ettiğinden dolayı "Şekur" diye 
isimlendirilmiştir. (Cami', 198) 

* Tefviz ve teslim, ihtiyarı {seçmeyi) terk etmektir. Teslim, islam ve istislam bo
yun eğmektir. Bu da ubudiyyetin ortaya konmasıdır . . .  (Cami ', 199) 

* inıfinın şartlarının kaç olduğunu sorarsan, cevab ondur: Allah'tan korkup, 
lütfunu ümid etmek. Allah'a iştiyak {özlemek), Allah'ın değer verdiğine değer 
vermek, değer vermediğine değer vermemek, Allah'ın kazasına razı olmak, 
mekrinden sakınmak, Allah'ın nimetine şükretmek, Allah'a tevekkül etmek, Al
lah'ı hamd ile tesbih etmek. İmanın kaç kısım olduğunu sorarsan, cevab şudur: Beş 
kısımdır. Birincisi, matbu imandır. Ne artar, ne de eksilir. Bu, meleklerin imanıdır. 

İkincisi, masümun lmanıdır. Bu da Peygamberlerin i@JI imanıdır. Bu tür iman 
peygamberlerde şer'! hükümlerin inmesiyle artar, fakat eksilmez. 

Üçüncüsü makbul Imandır. Bu da mü'minlerin imanı olup, bazen taatla artar, 
bazen da günahla eksilir. Şafll'ye göre imanın kendisi itaatla artar, günahla eksilir. 

Dördüncüsü mevkuf {tutuklu) Imandır. Bu da Ümmet-i Muhammed'den olan 
münafıkların imanıdır. Kalbierindeki nifak giderse imanları sahih olur. (01mi', 264) 

* Sufıler inıfinı, İslam, inıfin ve ihsfin olmak üzere üç mertebeye ayırmışlardır. 
(Nefehdt, 21) 

* Sufılere göre, ilısfin makamına dahil olmanın yedi şartı şunlardır: Tevbe, 
inabe, zühd, tefviz, rıza, ihlas ve tevekkül. Bunlar İsianı'ın ne yabancısıdır, ne de 
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somadan ona dahil edilmiştir. İslam tasavvufunun aslı ve esası Kur'an'da, Sün
net' te, İslam akldesinde ve hanif dillin kendi kaideleri içinde mevcı1ddur. Şazeli
Yeşrutilere göre, Kitab ve Sünnet'in tasdikinden geçmeyen hiçbir ilirole amel edil
mez. (Rihle, 14) 

imkan-ı eşref ( � J�i 0\S::.oj ) * İmkan-ı eşref {en şerefli imkan kaidesi} demek, 

Şeyh'in {Sühreverdi-yi Maktı1l'ün} diğer kitabiarında değindiği şu husı1stur: "Dü
şük bir imkiin bulunduğu zaman, ondan önce daha değerli bir imkanın da bulunması gere
kir." (HeıJakil, 98) 

imtihan ( 0\;><;;.oj ) * imtihan, Hakk'tan gelen ve Allah'a yönelmiş kalbiere giren 

bir ibtiladır {sınamadır}. İbtilanın sıkıntısı dağılıp saçılmasıdır. (Luma', 448) 

* Bu {imtihan} ıstılahı, velilerin kalbierinin çeşitli bela ve musibetlerle sınanma
sına delalet ederler. Bu musibetler Hakk katından olup, havf (korku}, hüzün 
(üzüntü}, kabz, heybet gibi durumlardır. (Hücviri, 470-471 )  

(Ayrıca bk. bela'/belva; ibtila'} 

inabe ( 4ıUl ) (bk. tevbe-inabe-evbe} 

'inayet ( 4�\.;� ) (vechan-ı 'inayet} * İnayet, batıni gaybi tecelli için ilk kabiliyete 

aittir. Ezeli inayet olarak tabir edilen geçmiş, önceki hüküm üzerinde yürümek 
böyledir. Şu ayette buna işaret edilmiştir: "Rabb'leri katında onlar için yüksek bir doğ
ruluk makanız olduğunu nıiijdele!'' [Yunus, 10/2) Bu, hakikatinin berzahiyye mertebe
sinden imkaniyyet hakikati mertebesine meyli az olan bir şahıs hakkındadır. Hatta 
hiç meyli bulunmaması da mümkündür. Çünkü ama mertebesinde, imkani taraf
tan uzaklaştığı ölçüde inayet ve saadet gerçekleşir. Bundan soma mehabbet ve ah
kam tarafından cezbe vaki olur. Hakikale göre feyizlenen vücı1di {varlığa ait} sır, 
eserinin zuhı1ru hükmüyle aslına ulaşır. (Ravza, 265) 

* Veehan-ı inayet (inayetin iki yönü}, hidayetin iki yönü olan cezbe ve sülı1ktur. 
(Kaşani, 48; Cami', 103) 

indi ( Je�l ) * İncil'i Cenab-ı Hakk Hz. Isa'ya Süryanice indirdi. İncil on yedi 

dilde okundu. Kur'an'ın evveli "Bisnıillahirrahnıanirrahinı" olduğu gibi, İncil'in ev
veli de "Bisnıi'l-Eb ve'l-Ümnı ve 'l-İbn"dir. Hz. Isa'nın kavmi bu "Besnıele"yi zahirine 
atfederek baba, ana ve oğul denilen "Ri'thii'l-Kudiis, Meryem ve İsii"dan ibaret 
zannettiler. İşte o zaman "Allah, üçün üçiinciisüdür'' dediler. Bilemediler ki "Eb 
{Baba}" ile murad "ismullah"; "Ümnı {Anne}" ile murad "mahiyet-i hakaik {hakı"katlerin 
mahiyeti}" tabir olunan "künh-i Zat", "İbn {Oğul}" ile murad "kitab" yani "mutlak 
vüci'td"dur. Çünkü mutlak vücı1d Zat'ın künhünün fer'i olduğundan "oğul" de
mektir. (İnsiin, I, 74) 
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'indiyyet ( ��-La:. ) l'indiyyet-i hakk; 'indiyyet-i hill 

* Hakk'ın indiyyeti kendisidir zat'ının 
Eşyanın hazinelerı bulunur arda 
Gördükleri oradan iner 
O böı;ledir 
çünkü onu bir koruyan var 
Asla durmaz orada Hakk'ın inişi 
Çünkü en üstteki özdür O 
Temizdir zarfının indiyyeti 
Mekanların indiyı;eti değildir 
D ehri Allah ' tır on un 
zaman değil 
Her sakinin dış kabıdır dehr 
Ondaki süki'in ile slihib olur ona 
Meskeni ise nıeskenlerin en yücesidir 
Onun O'nsuz taşıyıcıları yoktur 
O taayı;ün eden bir zorunlu varlık gibidir 
İnce bir mana ile saflaşnıadı o 
Ben borçlu değil borca kefilim 

(Füti'ihCit, III, 189-190) 

* Milkuldür indiyı;eti Rabb'inin 
Ama makul değil indiyyeti hevilnın 
Bilinemez indiyyeti Allah'ın 
halkın indiyı;eti bilinir ama 
ikisi de zarfiyyet makanıında değil bunların 
Başka hiçbir şeı;e yüklenemez indiyyet 

İndiyyet, vücfıdi !varlığa ait} bir durumla ilgili nisbettir. Çünkü nisbetler; 
hükmü sabit, ama aynı madfun olan yokluğa ait durumlardır. 

Hüve, gaib bir zamirdir. Gaibe, hali gaib olduğu müddetçe hakim olunamaz. 
Çünkü görülene kadar hangi halde olduğu bilinemez. Görüldüğünde artık o 
lhüve} değildir. Çünkü gayb olmaktan çıkmıştır. Aynı şekilde susana konuşuncaya 
kadar herhangi bir durum nisbet edilemez. (Fiiti'ihiit, III, 191-192) 

infirak ( .DIJ.ii) ) * İnfinik, ahmaklık ve aldırmazlık demektir. (Miziin, 84) 

inkıta' il allah ( �� J! t. lk.ai) ) * İnkıta' il allah, her şeyden alakayı kesip Allah' a 

dönmektir. İnkıtadan önce dört şeyi yerine getirmek gerekir: Bunlardan tevbe, Al
lah' m sevdiğini sevmediğine terclh etmektir. İkinci olarak bu sayede mahlfıkata 
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karşı ünsün meydana gelmesidir. Diğer ikisi de, Allah'ın, verdiği dünyalığı artır
masından dolayı sevinmemek, noksanlaştırdığından ötürü de üzülmemektir. Bu, 
Allah'a karşı itaat ve verarn derecesini gösterir. Bunları yapmanı sağlayacak olan
lar ise, Allah'ın vaadini tasdik, yetecek kadar olanı istemek, dünyadan alakanı 
derhal kesmeye çalışmaktır. (Adabı, 158) 

inniyyet/enniyyet ( .... - ""'"":!"'.--'· ! ) * Hakikatın sözle ifadesidir. (Istılıllı, 538) 

* Bir şeyin inniyyeti, o şeyin hakikatidir. Bir topluluğa göre inniyyet, Hakk tara
fında "Şüblıesiz ki ben senin Rabb'inim", kamil varlık tarafında ise "Ben Allalı 'ın Re
sülü 'yiim" şeklindedir. ibarelerini kaydettiğİrniz bu iki inniyyet, iki taraflı olup, her 
birinin hükmü diğerinden farklıdır. (Fiitıllıat, IV, 44) 

* Kendi sadelik ve sırflığından tenezzül ettiği zaman Sırf Zat'ın üç tecelligahı 
olur: Bu tecelligahların ilki ahadiyyettir. Burada Zat'ın tenezzülünde, ne itibarlar, 
ne izafetler, ne isimler ve ne de sıfatlar vardır. Hatta bunların dışında da herhangi 
bir zuhur sahası yoktur. O Zat-ı Sırf tır. Fakat sadece ahadiyyet ona nisbet edildiği 
için hükmü sadelikten nüzul etmiştir. 

Bu tecelligahların ikincisi hüviyettir. Burada da ahadiyyet dışında zikr olunan
ların zuhur yeri yoktur. Bu makamda hüviyet, Zat'ın sadeliğine karışmıştır. Ancak 
ahadiyyetin Zat' a katılması gibi değildir. Bunun sebebi, bu makamdaki gizlilik akıl 
yoluyla bilinsin, gaibe bir işaret bulunsun diyedir. Gerisini sen anla. 

Bu tecelligahların üçüncüsü inniyyettir. Bu makamda da hüviyyet haricinde di
ğerlerinin zuhılru yoktur. Burada da Zat'ın sadeliğine katılma vardır. Fakat bu ka
tılma hüviyyetin {ahadiyyete) katılmasına benzemez. Sebebi ise sonradan yaratılan 
şeylerle, hazır ve huzur gibi manaların akıl yoluyla bilinmesi gereğidir. Haliyle bu 
gibi şeyler rütbe itibarıyle akıl yoluyla bilinen gaibden bize daha yakındır. Bundan 
sonrasını sen anla ve düşün. (İnsan, I, 43) 

* İnniyyet, zat'i {öz) mertebesi yönüyle ayni varlığın tahakkuk etmesidir {ger
çekleşmesidir}. (Kaşani, 33, Cami', 77) 

inniyyet-i ilahiyye/enniyyet-i ilahiyye ( ��d.! <�..- ""'"":!"'.--'·! ) * İnniyyet-i iliilıiyye 

söyleyendir, inniyt;et-i kabile ise dinleyendir. O'nun sözü ancak yaratmakla olur. 
Mevcud olması halinde "inniyyet-i lıalk" denmez. Söz ise ancak yokluk halinde olan 
kimse içindir. Hadise icad nisbet edilerneyeceği için, teklif ancak yokluk halinde 
olur. Bir şey zaten var iken tekrar ona "Ol" denmez. Çünkü o zaten var olmayı ka
bul ettiği için var olmuştur. Ondan bir şey icad olmaz. Ona teklif de olmaz. Ondan 
sonrası boştur. (Fiitıllıılt, IV, 44) 

inniyyet-i hakk/enniyyet-i hakk ( J�l L,-l) ) * İnniyyet-i Hakk {Hakk'ın 

inniyyeti), kendisine mahsus olan şeyle husus! olarak kasd etmesinden ibarettr. 
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İnniyyet, zuhurun butiına şumUlü {açığa çıkmanın gizlenmeye şamil olması} itiba
riyle Hakk'ın zahirine işarettir. 

Cenab-ı Hakk buyurmuştur ki: "O {diyor Id} 'Ben'den başka iliih yoktur"' [Nahl, 
16/2] Demek istiyor ki, "Burada "hüve {O}" lafzıyla işaret olunan hüviyyet, "ene 
{Ben}" lafzıyla işaret olunan inniyyetin aynıdır. Bu yüzden hüviyyet, inniyyette 
düşünülmüştür. Bu izah bizim " 'Hakk'ın zahiri biitınının, biitım zahirinin aynıdır' de
mek, 'Bir yönden biitındır, öbür yönden ziihirdir demek değildir"' dememizin manasıdır. 
Görmüyor musun Cenab-ı Hakk bu cümleyi "enne" ile nasıl te'kid etti! Sözü "emıe" 

ile te'kidli hale getirmesinin sebebi şudur: Herhangi bir sözde dinieyenin zihninde 
tereddüt hasıl olursa o sözde te'kid giizeldir. Herhangi bir sözde dinieyenin inkarı 
söz konusu olursa, o sözde te'kid gereklidir. (Insan, I, 59) 

insan ( ıJL-il ) {' anasır-ı insan; terkib-i insan} 

* Muhakkiklere göre mükemmel bir insanın terkibi üç manfıdan oluşur: Bunlar
dan birincisi ruh, ikincisi nefs, üçüncüsü ceseddir. Bu üç manfıdan her birini ayakta 
tutan bir sıfat vardır. Ruhun sıfatı akıl, nefsin sıfatı heva, cesedin sıfatı ise histir. 
(Hücviri, 238) 

* Bize göre insan biri ziihir ve diğeri biitın olmak üzere iki nüshadan oluşmakta
dır. Zahir nüshası bütünüyle aleme benzer. Batın nüshası ise ham Hazret'e benzer. 
Şu halde insan mana ve hakikatte külli bir varlıktır. Çünkü insan bütün mevcuda
tın mukabilidir. (lnşii', 21) 

* Anlatınış bulunduğumuz tenzih ve teşbih daireleri: İki siyah çizgiyle çevrili 
olan beyaz daireler, İlahi Hazret'in tenzih dairelerine misaldir. Allah Teala her şeyi 
kuşattığını şöyle ifade buyurur: "Şübhesiz o her şeı;i kuşatır." [Fussilet, 41/54]. Yine 
başka bir ayet-i kerimede: "Allah her şeı;i bilgisiyle kuşatmıştır." [Talak, 65/12] bu
yurmuştıır. Ortasındaki yuvarlak çizgiyle ayrılan beyaz daire ise insan dairesidir. 
Küçük yuvarlak tek çizgiden İlahi Hazret tarafına olan kısım, insanın hahi Haz
ret' e benzemesinin misalidir. En küçük çizgiden en küçük daireye kadar olan kısım 
insanın kainat alemine benzemesinin misalidir. İçerisinde yer alan dörde bölün
müş kısım ise alemleri bütün olarak saymak içindir. Merkezi kuşatan küçük daire 
ise, insanın halife olduğu ve emrine verilen alem dairesidir. Merkezin dışında ka
lan dört çizgi, alemler arasındaki bölümlerin kuşattığı yere kadar olan kısım ise 
ortaya koymuş olduğumuz sırrın gerçekleştirilmesine misaldir. (İnşii', 24) 

* Emanettir insandaki unsurlar 
Şekil verildi onda 
ateşe nılra ve çamura 

(Diviin, 30) 



O'nun bildirdiği senin bildiğin 
hiçbir varlık yoktur ki 
O 'nun ölçüsü dışında kalsın 
Kim elde ederse akılla onu 

insan 

çıkmaz bu ölçünün dışına hükümlerinde 
İnsandır onun adı 
Sureti kainatta olan kemal sahibi 
Varlığı delfl taşır dinden 
Onda olmalı ölçü ölçtünse eğer 
Ne eksik bırakılmış ne de bir fazlası var 
Sen de tutun ona 
aldanma görünüşe 
Çünkü 
inkiir ve unutkanlıktır görünüşe hakim olan 
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Teklifin alametleri görüldüğünde 
emir ve yasak çıkar ortaya 
insan ve şeytan 
Her sıfattan anlaşılabilir nasibimiz 
varlığımın kemali 
Sakın söyleme 
inkarda bir eksiklik bulduğunu 
elde etsen bile kemali 

(Divan, 342) 

insan 

* İnsanın, "kabz ve bast" diye adlandırılan iki halin bir araya geldiği birçok ha.li 
vardır. Bunlara ister havf ve reca, ister vahşet ve üns, istersen heybet ve teennüs 
{üns} bulma ya da daha başka şey söyle. İnsan ister arif, ister temkin, isterse telvm 
sahibi bir mürid olsun, herhangi bir vakitte, herhangi bir sebebe ve gereğe bağlı 
olmadan bu haller le vasıflanmamış olması imkansızdır. (Ruh, 39) 

* Her insan halife değildir. Çünkü bize göre hayvani insan {yalnızca sılret ola
rak insan olması sebebiyle} halife olamaz. Yine erkeklik halifeye mahsus bir husı1-
siyet değildir. O halde bizim sözümüzün tam şekli halifenin hem erkek ve hem de 
kadın olduğudur. Zira insan olmak hem erkeği hem dişiyi kapsar. Erkeklik ve di
şilik birer arazdır. Başka hakikatleri {husı1siyetleri} gerektirse bile bütün hayvan
larda erkeklik ve dişilik bulunmasından dolayı, bu iki araz, insan olmanın hususi
yenerinden sayılmaz. ('Ukle, 46) 

* Alemde hangi hakikat varsa, insanda da vardır. İnsan kelimesi tüm hakikat
leri kapsayan, şerefli bir özettir {insan varlığın özüdür}. Alemin ona {insana} teslim 
edilmiş olarak icadına yönelik ilahi hakikatierin yarahlması, bütünüyle bu önder 
insaniyyetin yaratılışına yönelmiştir. ( 'Ukle, 94) 

* Insan kelimesinin ne olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Bir taife "Ui.tif'tir" 
demiş, başka bir taife ise "Cisimdir", bir başka taife ise "Bunlann lıepsidir" demiştir. 
Uygun olan tarif budur. İnsan lafzı her taifenin söylediği anlamlarda varid olmuş
tur. 

İnsanın şerefi hakkında da ihtilafımız vardır: Bu şeref zatına mı aittir, yoksa 
O'nun aynında zuhı1ra ulaştıktan sonra elde ettiği bir mertebe midir {yaratılışın
dan mı gelir, Hakk'a vasıl olduktan sonra mı kazanılmıştır}? {İnsanın} insaniyyeti 
konusunda kamil olarak kabul edilmesi, ya sahib olduğu bilgi veya halifelik ve 
imamlık {sebebiyledir} .  İnsanın zatı itibariyle şerefli olduğuna inanan kimse, Al
lah'ın onu kendi kudret eliyle yaratması ve insanda toplanan husı1siyetlerin başka 
varlıklarda bulunmaması yönüne bakmış ve demiştir ki: "Allah onu kendi suretinde 
yaratmıştır." Bu, "İnsanın şerefi zatıyladır'' diyenierin delilidir. 

Buna itiraz edenler ise şöyle derler: "Eğer insanın değeri zatıyla olsaydı, biz insana 
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baktığımızda onun değerini hemen anlayıverirdik. Oysa durum hiç de öyle değildir. Bu bü
yük ve şerefli insan, siihib olduğu bilgi veya yaratılışıyla diğer insanlardan ayrılmaz, bu iki 
husilsiyeti zatının ttirifinde toplaması gerekirdi. Oysa insanın şerefi derece Veıja mertebe 
denen iirızz bir durumdur. Şu lıiilde şerefli olan derecedir. O dereceye erişen bir şahıs şerefi 
elde etmiş olur. Bu tıpkı risiilet, nübüvvet, hilafet ve saltanat gibi {siyasi ve dini} tiibi olma 
kuralına göre böyledir." (Fütil!ıiit, III, 33) 

* İnsan üç yönüyle muhatabdır: RUh, nefs ve cisim. Bu isimlerden her birinde 
dört şey vardır. Bunun için o, dört taraflı bir şehirdir. Her isimde şeytana cevab ve
ren yedi şey vardır. Her isimde meleğe mani olan yedi şey vardır. {Bunlar şöyle 
açıklanabilir: }  RUhun iki meleği, iki de şeytanı vardır. Cismin de iki meleği, iki 
şeytanı vardır. Nefsin ise bir melek ve bir şeytanı bulunur. Bir altıncı melek ruh ile 
nefs arasındadır. Bunun karşısında inatçı bir şeytan vardır. Yedinci bir melek de 
nefs ile cisim arasındadır, bunun karşısında da {bir başka} inatçı şeytan bulunur. 
(Letii'if, 122) 

* Vücud {varlık} mertebelerinden biri de insandır. Vücud mertebeleri onunla 
tamamlandı, alem kemale erdi ve Hakk Teala isim ve sıfatları itibariyle en kamil 
manada tezahür etti. Şu halde insan mertebe Itibariyle en son, kemal itibariyle de
recesi en yüce bir varlıktır. Başka varlıklar böyle değildir. Daha önce açıkladığımız 
gibi insan, Hakk'ın hakikatlerini ve yaratılış hakikatlerini hem topluca, hem de taf
sili {ayrıntılı} olarak, hem hükmi, hem de vücudi olarak {hem hüküm, hem de var
lık yönüyle}, hem zat, hem de sıfatla, hem lazım, hem de araz {hem zorunlu, hem 
de arızi} olarak, hem hakikat, hem de mecaz olarak kendinde toplar. Hariçte her ne 
duyup işitiyorsan, o insanın inceliklerinden bir incelik veya onun bir kısım haki
katlerinden bir hakikatten ibarettir. 

Şu halde insan: haktır, zattır, sıfattır, arştır, kürsidir, levhtir, kalemdir, melektir, 
cindir, gökler ve yıldızlarıdır, yerler ve onda bulunan ne varsa hepsidir, dünya 
alemidir, ahiret alemidir, vücud {varlık} ve ihtiva ettiği her şeydir. O Hakk'tır ve 
halktır. Kadim'dir ve hadistir. Nefsini, benim onu tanıdığım gibi tanıyanı tebrik 
ederim. Çünkü, nefsini tanıdığı için Rabb'ini tanır. (Meratib, 41) 

* İnsan, beşeriyeti itibariyle vücudun {varlığın} bir parçası, vücud ise hakikati 
itibariyle insanın bir parçasıdır. (Nefelıiit, 80) 

* İnsan, vücudda ancak kalbinde matbu olanı {tabi olunan, uyulan ya da tabia
tında bulunan şeyi} görür. Hatta fiil başkasından zuhur etmiş olsa bile! (Nefelıiit, 83) 

insan-ı karnil ( j.AlS" ı:J\-j) ) {ecsad-ecsam} 

* Öyle bir şey gördüm ki açıklamalıyım mutlaka 
Kiiiniittandır gördüğüm 
başka bir şeyden değil 
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Ama gördüğüm o şey 
kendi özünden olan insan gibi 
ayndan bir parça özünde 
Gelir ayırmak ve hükmetmek için 
aynda mahlukattan önce vardı O 

insan-ı kamil 

Tüm suret veya miiniidan bana gelen O 
ayndan sakındığı şeıjden başka bir durum için 
İşitmekle bilmiyor gözle de gömıüyorsa bir kişi 
belirmez geldiği ayn 
saklayıp koruyan biri olmadan 
Varsaydık O'nda kemiil özünü 
Neden 
Her şey 
ama her şeıJ 
O'ndan bir öz taşır 
taşlar bile 

(Divan, 139) 

* Haklanndaki hükmü getirdi iyilik önderi 
ravh ve reıJhiin olarak tertib etmişti Ralıman onu 
önce 'yüksel '  dedi birine 
sonra 'alçal' diğerine 
ki çıksın ortaya adaletin hükmü ve gücü 
görmedin mi her Jıaldeki iddiOnu 
üzerinde durduğumu 
insana dönüşmekle 
her şekle uygun olarak tertlb etmişti onu 
dengeledi her bir parçasını 
sağlam yaptı temellerinin 
çekip çıkardı onu bir cisim olarak 
dengeli düzgün 
dört temel unsurdan yarattı onu 
ve 'cesed' adını verdi 
mukaddes bir rnlı üfledi ona 
korumak için riliılan 
ve mahvetmek için şeıjtanı 

(Diviin, 1 19) 

* Sadedinde olduğumuz zuhurda bulunan zahir iki kısma ayrılır: Birinci kısmı 
onun hususi zuhurudur. Bunun, zuhuru Hakk yönünden kendisine itimad edebi-
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leceği bir vaziyeti yoktur. İkinci kısım Hakk yönünden kendisine 1timad edebile
ceği bir vaziyeti olan kısımdır. Bu ise, sadece insan-ı kamile has bir durumdur. 
Çünkü ilahi suret onu koruduğu için, kendisine ait bir zuhuru ve itimadı bulun
maktadır. 

İnsan-ı kamil dışında kalan insan, hayvan, bitki, felek ve mülk gibi şeylerin de 
kendine ait bir zuhuru vardır. Bunların hepsi, insan-ı kamilin n1metlenmesi için 
Hakk'ın izhar ettiği n1metlerdir. Bunlara ait bir zuhfır vardır, fakat itimad yoktur. 
Çünkü onlar, kendi ayniarından başka bir maksadla yaratılmıştır {başka varlıklara, 
bilhassa insan-ı kamile hizmet için yaratılmıştır}. 

İnsan-ı kamil ise aynıyla maksad olan şahıstır {yaratılışın asıl maksadı insan-ı 
kamildir} .  Çünkü o, Zahir ve Batın olan ilahi suretin zahiridir. Biltın olan bir ayn 
için, bir başkasıyla zuhur eden şey {hakikatte} ayn değildir {cevher ya da hakiki bir 
varlık olamaz}. Anla! 

İnsan-ı kô.mil, {kendi başına değil, } Allah'ın bekasıyla bakidir. Ayrıca o, başka 
bir şeyle değil, ancak Allah'ın ibkasıyla {kendisini baki kılmasıyla} da bakidir. İbka 
edilen {baki kılınan} şeyin hükmü, beka ile baki {başka bir varlığa muhtaç olmadan 
bizatihi kendisi baki} olan şeyin hükmünden farklıdır. Beka ile baki olanın {bekası 
başka bir varlığa bağlı olmayanıni aynı devam eder. İbka ile baki kılınanın {bekası 
başka bir varlığa bağlı olanın} ise, aynı değil, misalleri devam eder, aynı devam 
etmez. Bu şekilde sürekli n1metlenir, n1metler ona daima bolca ve aralıksız olarak 
gelir. (Fütı1lu1t, III, 107-108) 

* Latif, şeffaf, kesit, görünen veya görünmeyen ne varsa bunların hepsi 
ecsamdır {cisimlerdir} .  Ecsad {cesetler} ise uyanıkken cisim şeklinde zahir olan veya 
uyuyan kimsenin rüyasında -cisim olmadıkları halde- cisim şeklinde görüp hisset
tiği şeylerdir. Bil ki illernde insan-ı kamilin mertebesi, nefs-i natıka mertebesidir. 
O'ndan kilmili yoktur, O da Hz. Muhammed'dir �. Diğer kamil insanların derece
leri bu kemal derecesinden aşağı doğru gider. Kemal derecesi, insanoğlunun 
alemde manevi güç derecesinde varacağı son noktadır ki, onlar peygamberlerdir. 
Allah' ın � salat ve selamı üzerlerine olsun. 

Alemde kemal derecesinde bundan aşağı derecede olanlar ise, insanlardan his 
gücü yönünden önde olanlardır ki, onlar da varislerdir. Allah � kendilerinden 
razı olsun. Bunların dışında geriye kalan, şeklen insan suretinde olanlar ise hay
vanlar cümlesindendir. Onlar, insanda du ymalarını ve gelişmelerini sağlayan hay
vanı rUh mertebesindedirler. (Fütulıdt, III, İ81-182) 

* Malik-i dih şah- cismanf olur 
Sahib-i dil şalı-ı ruhdnf olur 

Fer'idir çeşmin nazar bf-reyb ü şek 
Pes değildir merdüm il/ıl merdümek 



474 insan-ı kamil 

Bundan efzıln nutka ruhsat yok bana 
Vô.rid oldu men-'i merdô.n-ı Hüdô. 

(Mesnevfı, I, 67) 

* Köy ağası, tenlerin, bedenierin padişahıdır. Gönül sahibi ise gönüllerin sulta
nıdır. 

Hiç şübhe yok ki, yaptığımız bütün işler, ameller, şu gözümüzün, görüşümü
zün çeşitli şekillerde kendini gösteren, çeşitli dallara ayrılan eserleridir. Şu halde, 
insan, gözbebeğinden başka bir şey değildir. 

İnsan-ı kfunilin, kilinatın merkezi ve gözbebeği olduğu hakikatinin tamamını 
söylemeyeceğim. Çünkü merkezin sahibi olan peygamberler bunu men etmişler
dir. (Mesnevzı, I, 121) 

•• Feyz vasıtası ve medet vasıtası, birbiriyle münasebeti sebebiyle Hakk ile halk 
arasında bağ olan insan-ı kfimildir. Nitekim kudsi hadiste "Sen olmasaydın, Jelekieri 
yaratmazdını" [Acluni, II, 123, 164) buyurulmuştur. (Kaşani, 48) 

* . . .  Hayatın zuhur ettiği bazı kimselerde hayat, tam olarak zuhfu eder. İşte bu 
hayat zuhfuunu tam olarak alan insan-ı kô.nıildir. Çünkü o kendi nefsi için 
mevcuddur, ama hakiki bir vücudla. Bunda ne izafet vardır ne de mecaz. Onun 
Hakk' a yakınlığı, sayılan hallerin hiçbiriyle ilgili değildir. Başkasına göre o, tam bir 
hayat sahibidir. Bu çeşit hayat sahibi sınıfına bir başka taife de dahildir. Bunlar 
Yüce Allah'ın Müheymin ismi ile adlandırılan illiyyı1n melekleridir. Ayrıca bu sı
nıfa katılan Kalem-i Ala ve Levh vardır. Bunlar tabiat unsurlarından meydana gel
miş değillerdir. Tabiat unsurları dışında kalan bu iki türden başkaları da vardır. 
Bunların hepsi insan-ı kfunile katılır. Anla! Sonra hayvani insan, melek ve cin gelir. 
Bazı mevcudlarda hayat kendi oluşu gibi zuhura gelir. Ancak tam bir hayat değil
dir. Bu çeşit hayata hayvani insan, melek ve cin sahibi olurlar . . .  (İnsan, I, 44) 

* Insan-ı Idimil demek, evvelinden ahirine kadar vücı1d teleklerinin üstünde 
deveran ettiği kutub demektir. Bu manadaki insan-ı kamil, vücudun evveli olma
yan zamanından sonsuza değin olan tek şeydir. İnsan-ı kfunilin çeşitli elbiseleri 
vardır. ibadethanelerde ortaya çıkar. Bir elbise itibariyle kendisine verilen isim, di
ğer elbisesı itibariyle kendisine verilmez. İnsan-ı kfunilin asli ismi Muhammed' dir, 
künyesi ise Ebu'l-Kasım'dır. Vasfı Abdullah, lakabı Şemseddin'dir. Başka elbiseleri 
itibariyle de başka başka isimleri vardır. Her zamanda o zamanın elbisesine göre 
isim alır. 

Hz. Muhammed .$ [Mustafa'yı ınsan-ı kamil olarak temsil eden zat) ile birlikte 
bulundum, şeyhim Şerafedaın Isınail Ceberti'nin suretinde idi. Ben biliyordum ki 
o Hz. Peygamber � idi. Ama şeyhimin suretinde idi. Bu benim 796 tarihinde Ye
men'in Zebid şehrinde vuku bulan müşahedemdir. Bu işin sırrı şudur ki, Hz. Mu
hammed � her surette tasavvura kadirdir. Edebli kişi, O'nu hayatındaki Muham-
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medi surette görürse kendisine o zamanki ismini verir. Eğer başka suretlerden bir 
surette görür de, O'nun Hz. Muhammed � olduğunu bilirse, o zaman ancak o su
retin ismiyle isimlendirir. Sonra o ismi yine Hakikat-i Muharnmediyye'den başka
sına vermez. (İnsiin, II, 46) 

* İnsiin-ı kiimil, vücud hakikatlerinin hepsinin mukabilidir. Latifliğiyle ulvi ha
kikatlere, kesifliğiyle, süfli hakikatıere mukabil olur. Halki hakikatıere mukabelede 
ilk zahir olan şey arş olup, ona kalbiyle mukabildir. (İnsiin, II, 47) 

* İnsiin-ı kiimil, zati isimlere ve ilahi vasıflar üzerinde hak sahibidir. Bu hak 
ediş, Zat'ın muktezasının hükmü yle, asalet ve malikiyetle istihkaktır. Buraya kadar 
hakikati açıklanan ve bu işaretlerle latifesine işaret olunan ve vücudda (varlıkta) 
zati isirolerin ve ilahi sıfatıarın dayandığı yer insan-ı kamildir. İnsan-ı kilmilin 
Hakk' a nisbetle misali, bir kimsenin kendini görmesine mahsus aynası gibidir. 
Böyle olmazsa o zaman aynada kendisinin suretini göremez, sadece Allah ismini 
görür. O zaman onun aynası yalnız Allah ismi olur. İnsan-ı kamil Hakk'ın aynası 
olduğu gibi, Hakk da insan-ı kamilin aynasıdır. Çünkü Yüce Allah, isim ve sıfatla
rının sadece insan-ı kamilde görülmesini kendine vacib kılmıştır. 

İnsiin-ı kiimile nisbetle isimlerle sıfatıarın tamarnı iki kısma ayrılmıştır: Bir kısmı 
insan-ı kamilin sağ tarafındadır: Hayat, ilim, kudret, irade, sem', basar ve benzer
leri gibi. Bir kısmı da sol tarafındadır: Ezeliyyet, ebediyyet, evveliyyet, ahiriyyet ve 
benzerleri gibi. Bunların hepsinin ardında insan-ı kamile sirayet eden bir lezzet 
vardır. Bu lezzete "ulılhiyyet lezzeti" denir. Insan-ı kamil bunu insihab hükmüyle 
(İlahi kutsiyetin cezbesi gereği) bütün vücudunda bulur, hisseder. Öyle ki bazı 
dervişler bu lezzette devamlı olarak istiğrakı temenni etmişlerdir. (lnsiin, II, 48) 

* Hayat beş türlüdür: Vücildi hayat, ulvi ve süfli, latif ve kesif tüm mevcudatın 
hayatıdır. Bu mevcudat bu tür hayatla hayat bulmuştur. Bu hayat kendi varlığının 
bizzat kendisidir. Bir topluluk bunu "mevcildiitta yürüyen, dolaşan vücild" olarak 
ifade etmiştir. 

RuHi hayat, rUhani alemdeki mevcudatta bulunan, tebe'iyyet {tabi olma yoluyla, 
başkasına bağlı olarak) değil, zati kemallerinden dolayı, asalet yoluyla hayat sahibi 
olan meleklerin hayatıdır. Bundan dolayı onlar, Allah'ın baki olmasıyla bakidirler. 
Çünkü burada ruh saf hayatın ruhudur. Bu ise ölüme de yok oluşa da zıttır. Büyük 
yok oluş günü meleklerin yıldırımla ölümleriyle ilgili haberlerde anlatılanlar ise 
itibaridir, tüm yönlerle değil, bir yönle alakalıdır. Bu ruharn hayattan diğer hay
vanların da nasibi vardır. Ancak bu hayat onlar için asalet yoluyla değil, tebe'iyyet 
yoluyla mümkündür. Onların akl-i meaşileri (dünyevi hayat ve geçime yönelik 
akılları) yoktur. Bundan dolayı O'nun hayatına göre dünya hayatı zail; uhrevi ha
yat baki olmuştur. Ahirette tüm hayvanların bekası kendi hayatıarına göre olacak
tır. 
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Havyani hayat, ciğerlerin derinliklerinde dolaşan kanda saklı sıcaklık ve yaşlı
ğın hayatıdır. Bu, "hayvanİ nefs" olarak da adlandırılmıştır. Yanlış anlama! Bazı 
hayvanlarda kanın olmadığını görürsün. Onun ciğeri yoktur. Onun yerine geçen 
esas bir organı vardır. Bu, ciğerin hayvanı bedenlerde tasarrufu gibi kendi bede
ninde gıdayı harcar. 

Arızi hayat, ilim gibi -ki bu bilgisizliğin hayatıdır-, bahar mevsimi gibi -ki bu 
yerin hayat bulmasıdır-, güneşin ay yüzüne yansıması gibi -ki bu, ayın hayat bul
masıdır- ve güneşin yerin yüzeyine vurması gibi -ki bu, yeryüzünün hayat bulma
sıdır- durumlara uygun olarak hasıl olan kemalathr. 

Tüm yönlerden gerekli olan asıl itibariyle hey'etin hayatı ise şudur: Bu itibari du
rumlarla kemalin son noktasına varılır. İşte bunlar hayat türleridir. Mevcudat 
içinde bir, iki, üç, hatta dört türe birden sahib olanlar vardır. Beş türün hepsini ih
tiva edenler ise sadece insan-ı kamil olanlardır. İnsan-ı kamil hayatın tüm türlerini 
kendisinde taşır. Bunun, ondan başkasında var olması mümkün değildir. İnsan-ı 
kamil, kendi dışında olmayan bir cem' mertebesine sahibdir. (Meratib, 41) 

* "Fe kabe kavseı;ni ev edna {iki yay mesafesi hatta dcıha do. yakın}" [Necm, 53/9] ma
karnındaki büyük sırrı dinle. 

İnsan-ı kamil; seı;r ilallah'tan sonra, seı;r fiZlah tahakkuk edip, Allah'ın ahlakı ile 
ahlaklanarak icmal yoluyla bu seyir de tamamlandığında -ki, isim ve sıfatıarın ak
setmesinin zuhur dairesinin tamamlanması seyr fillah'a bağlıdır-, Maşuk'un ken
disinde asaletiyle zuhur etmesine layık ve müstehak olur. Bu zuhur, zılli şmbe 
{gölge şaibesi}, hal ve mahal vehmi olmaksızın gerçekleşir. Hatta öyle ki {bu zu
hurda}, Maşuk'un Zat'ına ait sıfatlar Zat'ından ayrılmaz. Zat'ın, sıfatlarıyla aşıkın 
aynında zuhur etmesi zarfiri hale gelir. Böylece kavseyn {iki yay}, yani sıfatıarın 
kavsıyla Zat'ın kavsı hasıl olur. İşte bu, en yüce makam olan "kabe kavseı;n makamı" 
olup aslın zıll şaibesi olmadan zuhfuuyla alakalıdır. 

Allah'ın inayetiyle sadık olan aşıkta, herhangi bir isim ya da sıfat muradı ol
maksızın mükemmel irtibat ve Maşuk'un Zat'ıyla alaka zuhur ettiği zaman, işte bu 
vakitte isim ve sıfat, Allah'ın � kudretinin fazlıyla gözünden tamamen gizlenir, 
fikrinde ve müşahedesinde Zat'tan başka hiçbir şey kalmaz. (Mektilbat, ll, 137) 

* {Bu halde,} sıfatlar mevcud olsalar bile, müşahede etmesi mümkün olmaz. 
Burada "Ev ednti {dcıha yakın}" sırrı zuhur eder, kavseynden de eser kalmaz. 

Bu yüce makamdan ayrıldığı zaman, önce halk alemine ayak basar, hatta top
rak unsuru üzerine oturur. Bu temiz unsur, Kuds alemine uzaklığı ve ondan ayrı 
kalmış olmakla beraber, Kuds alemine her şeyden daha yakındır. İniş ve düşüşe 
baktığımız zaman, kurb {yakınlık} devletini halk aleminin nasibi olarak buluruz. 
Bilakis o, toprak unsurunun nasibidir. 
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Evet! Dairedeki un1c {yükseliş} yönünde bulunan ilk noktayı düşündüğümüz 
zaman, daire içinde bu yöne en yakın nokta olarak ikinci noktayı buluruz. Düşüş 
yönünden düşündüğümüz zaman da, ilk noktaya en yakın olarak, ilk noktaya dö
nük olan ve ona bakan son noktayı buluruz. O'na dönük olanla, O'ndan yüz çevi
ren arasında ne büyük fark vardır! İkinci noktanın, ilk noktanın zuhuril.tına meyli 
vardır. Son nokta ise, zuhuratı sırtının arkasına atarak zahir olan Zat'ı ister. O ne
rede, bu nerede {aralarında ne büyük fark vardır} !  (Mektubat, II, 138) 

* İnsan-ı kamil, külli ve cüz'1 nefs ve akıllardan, kevn1 ve ilah! bütün mertebeleri 
ve son vucud tenezzülüne kadar tab1at mertebelerini içinde taşır. Buna "amfi merte
besi" de denir. İlahi mertebenin bir benzeri olup, aralarında sadece rııbftbiyyet ve 
merbubiyyet farkı vardır. İşte bu sebebden dolayı Allah'ın hallfesi olmuştur. 

Ahadiyyet mertebesi, kendiyle beraber başka bir şey olmamak şartıyla vücu
dun {varlığın} haklkatidir. Bu, ondaki bütün isim ve sıfatları ortadan kaldıran bir 
mertebedir. Bu mertebeye "cenı 'ıı 'l-cem"', "hakikat-ı lıakaik" ve "amfi" da denir. 

İlahi mertebe ise, bir şeyin bulunması şartıyla vücud hak1katidir. Bu şart, isim 
ve sıfat tabir edilen külli ve cüz'1 ne varsa kendine gerekli olan tüm eşya yı berabe
rinde bulundurmasıdır. İşte bu mertebe, ahadiyıjet ve cem' makamı dedikleri ilah! 
mertebedir. Bu mertebeye -hariçteki ist1dadları sebebiyle kemalatma uygun olan 
hakikatıerin ayniarı olan isirolerin zuhur yerlerine bitişik olması itibariyle
"rııbılbiyyet mertebesi" denir. Eşyanın külliyatı {umfirni prensipleri} şartını aldığı 
zaman, "Levh-i Kazfi", "Ümmii'l-Kitfib" ve "Kalem-i Alfi" adı verilen Akl-ı Evvel'in 
Rabb'i, "Rahnıan ismi nıertebesi" adını alu. Külliyatını perdelemeksizin kendisinde 
sabit cüz'iyyatın bulunduğu külliyatın olması şartını alırsa bu, "Levh-i Kader" -ki 
Levh-i Mahruz'dur- ve "Kitab-ı Miibzn" adı verilen Külli Nefs'in Rabb-i Rahfm 
mertebesidir. 

Eğer değişik cüzler olarak mufassal {ayrılmış} suretierin olması şartını alırsa 
Mahi, Müsbit, Muhyi, Levh-i Mahv ve İsbat ismindeki külli cisimde tabiatıanmış 
nefsin Rabb'i olan "Mııhyz nıertebesi" adını alır. 

Ruhaniyyete ait suretleri kabUl eden olması şartını aldığı zaman, Kur' an-ı Ke
rim'de "kitab-ı nıestiir ve rakk-ı menşıir" diye kendisine işaret olunan "kiillf heıjttlanın 
Rabb'i" isminin mukabilidir. 

Gaybi ve hissi suretierin olması şartını alırsa "mutlak ve nıııkayıJed hayal aleminin 
Rabb'i mertebesi" adını alır. 

Müşahede olunan hissi suretierin bulunması şartını alırsa, mutlak ism-i zahir 
nıertebesi veya alem-i nıiilkiin Rabb'i nıertebesidir. Murakabe ise kulun, Rabb'inin 
kendisine ait bütün hallerine muttali olduğıınu sürekli olarak bilmesidir. (Cami', 
126) 

* İnsan-ı kamil, Hakk'a ulaşan, Hakk'a erdirendir. (Kavanfn, 98) 
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* İnsan-ı kiimil, külliyat ve cüz'iyyat, ulviyyat ve süfliyyat, hayvanat ve nebatat, 
olmuş ve olacak her şeyi kapsar. Alemde Hz. Muhammed'den $ başka kamil in
san yoktur. Onu tanıyan ve bilen, Hakk'ı bilir. (Nefehat, 74) 

insan-ı kebir-insan-ı sagir ( � Lıl.....i) - �ı� Lı�.....i) ) {bk. heba} 

insıda'-ı cem'( t��� (I..L..al) ) * İnsıdii-ı cem ' {cem'in yarılıp açılması}, cem'den 

sonra kesrette vahdetin zuhur etmesiyle birlikte gelen fark halidir, kesretin itibarı 
vahdettedir. (Kaşan1, 33, Cimıi', 77) 

intibah ( o''"ı-.-_.-........ i) ) * İntibiıh, kalbden gafletin gitmesidir. (Hücv'ir'i, 467) 

* Sufilerden biri demiştir ki: "İntibah, kişiye hayra götüren hallerin başlarında 
gelir. Kişi gaflet uykusundan uyandığı zaman bu onu yakaza {uyanıklık} haline 
ulaştırır. Yakaza haline erdiği zaman, bu teyakkuzu onu doğru yolu istemesini 
sağlar. Hakk'tan başka bir yolda olduğunu aniayıp da hak yola gitmeyi istediği 
zaman tevbe kapısına döner. Sonra da bu intibah hali, teyakkuz halinin gelmesini 
sağlar." (' Avarif, 278) 

* İntibiih, Hakk'ın kulu inayet yoluna zorlamasıdır. (Istılah, 541) 

{Ayrıca bk. gaflet-teyakkuz; yakaza} 

intisab ( yL-:l) ) * Tarikata veya başka bir şeye intisab dört şekilde olur: 

Bunlardan birincisi el almak, telkin, zikir, bir de teberrük maksadıyla veya sadece 
nisbet için hırka ve cübbe giymektir. 

İkincisi, rivayet almak ki bu, onların kitabiarın manasını anlamadan okumak 
şeklinde olup bu da yine ya teberrük maksadıyla veya sadece nisbet için yapılır. 

Üçüncüsü, dirayet almak ki bu da, sadece manalarını anlamak için kitabiarını 
halletmektir. 

Dördüncüsü, müşahede için, mücahede yoluyla kendini tarikata alıştırmak, 
ahlakını güzelleştirmek, hizmette terakki etmek, tevhidde ve bekada fani olmaktır. 
Bunlar, müridierde bulunması istenen en önemli hususlardır. Tarikatların çoğunun 
-bilhassa Nakşibendiyye ve Şazeliyye'nin- takip ettikleri yoldur. 

Yine intisab için, tabi olmak -az da olsa- onların hiziplerden {vird, zikir ve 
tesbihattan} severek okumak suretiyle onlara iştirak etmek gerekir. Bunun için 
Şazeü demiştir ki: "Bizim hiziblerimizi kim okursa, onun bize hünnet etmesi, bizim de 
ona merhametle ımıtimele etmemiz gerekir. Hatta sadece onlara değil, herkes için aynı ınıı

amele söz konusudur." 

Şeyhle birlikte bulunmamak -menkıbeleri ve tarikatı kendisine tevatürle ulaş
tıktan sonra- onun sevgisini azaltmaz. Hiç kimse kalkıp da "Ölen birisine nasıl uyu
lur!?" diyemez. {Eğer derse} biz şöyle cevab veririz: "Biz, onun cisnıtinf sılretine değil, 
ondan bize ulaşan yolıma ve güzel ahlakına uyuyorıız. Nitekim biz, Allah 'ın Resıllii 'nii ve 
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onun güzide aslıabını da görmediğimiz hiilde seviyoruz. Allah'ın velllerinden bir veliye 
intisiib eden kimsenin, onun yolunun kaidelerine ve diğer prensiplerine uyması gerekir. 
Bunu yaptıktan sonra, ona yolun incelikleri gözükür. Yine şunu da bilmelidir ki, bu kapı 
Allah'ın kapılarından biridir. Bu kapıda durmasının sebebi, kendisine isteğine göre bu ka
pıdan bir rahmet ve milnevi bir neftıa gelmesi içindir. Ama maksadı Allah'tan başkası olma
malı, Allah'ın razı olacağını gördüğü husılslarda Şeljhine tdzimde bulunmalıdır. Çünkü, o 
olmadığı zaman Allah Teiilii velisine vekiilet eder, bulunduğunda ise onunla iktifii eder." 
(Ciimi', 17) 

inzi'ac ( � � J! ) ·• İnziiic, kalbin yakazayı {uyanıklığıl murad ederek gaflet dal

gmlığından hareketidir. (Luma', 444) 
•• İnziiic, kalbin vecd halindeki hareketidir. (Hücviri, 467) 

·• inziiic, mü'minin kalbindeki vaizin te'siriyle vecd ve üns için harekete geçme

sidir. (lstıliilı, 530) 

•• Biz deriz ki "İnziac, mü'minin ve hal sahibierinin kalbierindeki vaizin 

te'siriyle vecd ve üns için harekete geçmesidir." (FütıThat, II, 130) 

•• Bu taifeye {sfıfilere} göre inziiic, kalbin gafletinden uyanıp, üns ve vecd için 

harekete geçmesi halidir. Şu halde inziac, kalbi harekete geçiren ilietin hükmüdür. 

Bu da nefsin ayrıldığı asıl haline dönmeye başlamasıdır. O, bu asıldan olduğu için 
onu aslma dönmeye çağırmıştır. Çünkü asıl hali temizdir. Güçlü ve şiddetli arzu

nun başlamasıdır. Bu inziacm çeşitli sebebleri vardır. Onlardan bazılarını rağbet 
{arzu}, bazılarını rehbet {korku}, bazılarını ise tazlın harekete geçirir. Üns ve vecd 

için harekete geçmesi bazen anlamak için, bazen kavuşmak için, bazen ilka, bazen 
de telakki için olur. 

Kalbin harekete geçmesi de ilahi, melekl, şeytani veya nefsani hatırdan olur. 

Ancak bu inziac vell için nefs ve şeytandan olmaz. Bu sadece Allah'ın ona bir yar
dım olarak lütfettiği bir anlayıştan dolayı olur. Şeytanm onun üzerinde etkisi ol

duğundan değil. Tersine şeytan onun hizmetinde olup, velmin derecesinin yük
selmesi hususunda kalbine gelenlerden şeytanın haberi olmaz. Şeytanm bilmediği 
şekilde gelir. Bu Allah'ın İblis için gizli bir mekri ve hilesidir. Çünkü şeytan, arifleri 
bulundukları derecelerden düşürme hayaliyle çalışır. (Fiitı11ıiit, II, 482) 

* Inziiic, vaaz ve semanın te'siriyle kalbin Allah'a doğru harekete geçmesidir. 

(Kaşani, 33, Ciinıi', 77) 

irade-ihtiyar ( J'-:ı::o-J - o�IJ! ) {ehl-i irade} •• {Dedim ki: } "Ehl-i iriide {iriide sdlıibi} 

kimdir?" Şöyle cevab verdi: "Hiçbir şekilde gönüllü olarak ayıp ve kusur işleme1;en 
kimsedir." (Adiibı, 94) 

* İrade iki türlüdür: Birincisi dünya için irade, diğeri ise ahiret için iradedir. 

Sıdk ve ihlas, kulun arneliyle Allah'ın rızasını kasd etmesi, niyetinde dünyaya ait 

bir şeyin bulunmamasıdır. Riya ise iradenin tamamen dünyaya yönelik olmasıdır. 
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Kulun, arnelinin temelinde, yaptığı arnelle övülmeyi, beğenilmeyi istemesi bu du
ruma girer. Yine kulun, Allah rızasını ve ahireti istemesi, fakat yaptığı arnelden 
dolayı medh ü sena edilmekten hoşlanması da buna dahildir. (Muhasibi, .Aciab, 138) 

,. Sıdk ve niyet, iki isim olup bunların özü doğru iradedir. (Muhasibi, .Addb, 140) 

"' Marifet, her şeyin üstündedir ve her şeyin temelidir. Sonra iriide gelir. O da 
marifet cinsindendir. İrade terki {bir şeyi yapmayı bırakabilme gücünü} ve arneli 
{yapabilme gücünü} gerçekleştirmektir. Almak, vermek, sevmek, sevmemek bun
ların hepsi arnellere dahildir. İrade, amel sahibierinin arnellerindeki faydanın ger
çekleşmesi için karar mekanizmasıdır. (Muhasibi, Adab, 154) 

,. Ariflerin, hareketlerindeki ilk dereceye "irade gayreti" derler. İrade, hasiret 
sahibinin burhani bir yakin ile bulduğu şeydir. Ya da kişinin sağlam kulpa ya
pışma isteğinden dolayı iman akdinde sabit kalmasıdır. ittisal nihuna nail olabil
mek için seyri Kuds'a doğru hareket eder. Bu derecede devam eden kimse 
mür!ddir. (İşarat, IV, 76) 

,. Onunla irade ve riyazet belli bir sınıra ulaştığı zaman, üzerindeki Hakk'ın nu
runa muttali olma fırsatları elde eder. Lezzetlidir, sanki kendisine çakıp sönen şim
şekler gibi. Onlar buna "Evkat {vakit/er}" derler. Her bir vakti iki vecd çevreler: 
Kendisine gelen vecd ve kendisine doğru gittiği diğer bir vecd. Kendisini tamamen 
riyazete verince, bu tür baygınlıkları artar. (İşfirat, IV, 86) 

,. İrade, adet üzere olan şeyi terk etmektir. Çoğunlukla insanların adeti gaflet 
yerlerinde bulunmak, arzuların peşine düşmeyi temel umdesi {ilkesi} haline getir
mek, İstekierin davet ettiği şeylere dalmaktır. Mürid, bütün bu gibi hususlardan 
sıyrılmış kimsedir. Bu gibi şeylerden çıkışı, iradesinin doğruluğunun bir işareti ve 
delilidir. Bu hale, adetten çıkış manasma gelen "irade" ismi verilmiştir. Onun için 
adeti terk etmek iradenin bir delili sayılmıştır. 

İradenin hakikati ise şudur: İrade, kalbin Hakk SübhfmehU ve Teala'yı taleb 
etme konusunda gayretli olmasıdır. Bunun için "Irade, her çeşit korkuyu hafifleten bir 
yanıp tutuşmadır" denilmiştir. (Kuşeyr!, 100) 

,. {Üstad Ebu Ali Dekkak'tan şöyle işittim: } "İrade, gönülde bir yanma, kalbde bir 
alevlenme, vicdanda bir sızlama, içte bir ızdırab, yüreklerde tutuşan bir ateştir." (Kuşeyri, 
101) 

.. Sı1filer "ihtiyar" sözüyle, Hakk'ın 5 "irade" ve ihtiyarını, kendi irade ve 
ihtiyarlarına tercih etme manasını kasd ederler. Yani onlar hayır olsun şer olsun, 
Hakk'ın � kendileri için yaptığı tercihe razı olurlar. Kulun, Hakk'ın kendisi için 

tercih ettiğini tercih etmesi, yine Hakk Teala'nın � tercihiyle olur. Çünkü Hakk 
Teala � kulun tercih yapmamasını tercih etmemiş olsaydı, kul kendi tercihini 
terketmezdi. (Hücvir!, 470) 



idide-ihtiyar 481 

* Kalbin askerleri üçe ayrılır: Birinci kısım; şehvet gibi ya faydalı ve muvafık 
olanı ce1b etmeye ya da gazab (öfke) gibi zararlı ve aykırı olanı savuşturmaya yön
lendirir ve teşvik eder. Bu yönlendiriciye "iriide" denir . . .  (İhyfi', III, 7) 

•• İriide, insan aklıyla işin sonunu ve ondaki salah yolunu idrak ettiği zaman, 
masiahat sebeblerini elde etme yönünde kendisinde beliren bir şevk ve arzudur. 
Onun bu iradesi, şehvet iradesi ve hayvanların iradesi değildir. Bu irade, şehvet 
iradesinin tersi bir iradedir. Çünkü şehvet, kan aldırmak ve hacamat yapmaktan 
hoşlanmaz. Halbuki akıl bunu ister, arar ve bu yolda { gerektiğinde} mal bile har
car. Şehvet ise hastalık hruindeyken bile, yemekierin lezzetlerine meyleder. Akıllı 
kimse bu durumda nefsinde bu lezzetlerden men eden bir zorlayıcı bir güç bulur. 
Bu zorlayıcı şehvetten kaynaklanan bir güç değildir. (İhyii', III, 9) 

* Niyet, iriide ve kasd, aynı manaya gelen birbirine benzer terimlerdir. Niyet 
kalbin bir hali ve sıfatıdır. Onu iki durum içine alır: İlim ve amel. İlim arnelden 
önce gelir. Çünkü ilim, arnelin aslı ve şartıdır. Amel ondan sonra gelir. Çünkü o, 
ilmin sonucu fun1udur. Böyledir, çünkü her amel -yani her hareket ve sükun- ihti
yaridir. Amel ancak üç şeyle tamamlanır: İlim, irade ve kudret. İnsan bilmediği 
şeyi irade edemez {isteyemez}, mutlaka {yapacağı şey hakkında} bilgi sahibi olması 
gerekir. irade edemediği şeyle amel edemez. irade etmesi gerekir. iradenin manası, 
kalbin şimdi ya da daha sonra maksada muvafık gördüğü şeye doğru yönlendiril
mesidir. Bazı durumların insana muvafık düşmesi, bazı durumların da ona karşı 
olması işin tabiatı gereğidir. İnsan, nefsine uygun düşen şeyleri yapmaya, zarar ve
ren şeyleri gidermeye meyillidir. Dolayısıyla faydalı olanı yapmak, zararlı olandan 
kaçınmak için zarurl olarak fayda ve zarar veren şeyi bilmeye muhtaçtır. (İhyii', V, 
90) 

•• İriide, adet üzere olan şeyi terk etmek, kalbin Hak Sübhanehu ve Teala'yı taleb 
etme konusunda gayretli olması, O'ndan başkasını terk etmesidir. Eğer kul, dünya 
ve iliiret hazlarından ibaret olan adetleri terk ederse, ancak o zaman iradesinin 
varlığı ortaya çıkar. İrade her işin başında gelir. Kasd onu takib eder. Sonra fiil 
meydana gelir. İşte bu her salikin yolunun başlangıcı, her kasd sahibinin ilk dura
ğının adıdır. (Gımye, II, 158) 

* Tüm istek ve arzularından kopmadıkça Allah Teala senin yanında olmaz. Bu 
arzulardan koptuğunda ve sende bunlardan bir şey kalmadığında, Allah seni {ye
niden} inşa eder ve sende bir iriide meydana getirir. Artık sen bu iradeyle murad 
etmeye başlarsın. Sen, sendeki bu {yeni} iradede inşa edilmiş olursan, Rabb Teala o 
iradeyi senin vücuduola {varlığınla} kırar ve sen ebediyyen kalbi kırık bir ınsan 
olursun. Allah sendeki iradeyi yenilerneye devam eder. Sonra o {sonradan yenile
diği} iradeyi de vücudun {varlığın} esnasında yok eder. Böylelikle, Kitab'da yazan 
onun uğrundaki hedefine ulaşır ve kavuşma elde edilir. İşte bu "Münkeserat 
kulilbühüm min edi {Benim için kalbi kırılanlar}" "sözünün manasıdır. Ve bizim "inde 
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vüciiduke {senin varlığın esnasında}" sözümüzün manası da senin rükı1n ve o ma
kama olan itmi'nanındır. (Fütüh, 14) 

* . . .  İriide, gayret etmek ve rahatı terk etmektir ... (Adabı, 20) 

* Muhammed b .  Hafif demiştir ki: "İrade, kalbin ulaşmak istediği şeı;e yükselme 
isteğidir. İradenin hakikati, çalışmaya devam etmek ve rahatı terk etmektir." ( 'Avarif, 36) 

* İrade, "kalbde bir yanış" diye tarif edilir. Bundan da arzu, istek ya da "güç, kud
ret" manasındaki temenni iradesi, nefsin hazzıyla ilgili tabiatın iradesi ve ihlasla il
gili hak olan irade kasd edilir. (Istılah, 529) 

* "İrade nedir?" denirse şöyle deriz: "Kalbde bir yanış diye tarif edilir. Bundan da 
tenıenni iradesi, nefsin hazzıyla ilgili tabiatın iradesi ve ihlasla ilgili hak iradesi kasd edilir. 
Bu dıı hacise {kalbe gelen ilk his ve fikre} göredir." (Fütühat, II, 131) 

* Sfifilere göre irade, bu yolda yürüyen müddin kendisinde hissettiği ve kendi
siyle maksadı arasına giren şeyden dolayı hissettiği bir yanıştır. (Fütühat, Il, 510) 

* Havatır ehline göre {kalbe} hatır gelir. Kalbi idare edenlere göre bu hacistir. 
Bir defa daha ona dönüp gelirse irade olur. İrade, {istediği şeye ulaşması konu
sunda} sahibine yardımcı olur. Üçüncü kez dönerse, o zaman bu, henını {himmet, 
düşünce, gayret} olur. Bu ancak mühim bir durum için döner. Dördüncü kez ge
lirse azm olur. O, ancak kesin karar haline gelmiş bir duruma ulaşmak için döner. 
Beşinci kez dönerse niyet olur. Bu, başlamış olan mevcı1d fiilin kaynaklandığı ni
yettir. Fiile yönelmeyle fiilin kendisi arasında da kasd ortaya çıkar. O, Rabb ile ku
lun sıfatlandığı mukaddes bir sıfattır. (Leta'if, 65) 

* {Sevginin başlangıcı olan için şöyle denilmiştir:} "İrade, kalbdeki sevgi ateşinden 
bir kor olup, /ıakikatin çağnsına olumlu cevab vermeı;i gerektirir." (Kaşaru, 27; Cami', 76) 

* İrade, alışılmışı terk etmektir. Reis Ebu Ali şöyle demiştir: "Ariflerin, hareketle
rindeki ilk dereceye 'irade gayreti' derler. İrade, basiret sahibinin burhfini bir yakin ile bul
duğu şeydir. Ya dıı kişinin sağlam kulpa yapışma isteğinden dolayı iman akdinde sabit 
kalmasıdır. Ittisal rühıma nail olabilmek için seı;ri Kuds 'a doğru hareket eder. Bu derecede 
devanı eden kimse müriddir." (Ravza, 330) 

•• İrade, her şeyden önce gelir. Herhangi bir işe başlamadan önce öne geçen bir 
münasebettir. ıstılahi olarak irade, kalbin hakikati taleb etme hususundaki gayre
tidir. Bunun için irade "her çeşit korkuyu hafifleten bir yanmadır" denir. Şöyle de 
denmiştir: "{İrade} hakikate çağırana boyun eğerek cevab vermektir." 

Kuşeyr'i şöyle der: "İrade salikierin yolunun başıdır, Allah 'a {ulaşmayı} kasd edenle
rin ilk durağının adıdır. Bu nitelik irade olarak adlandırılmıştır, çünkü her işin başıdır. Kul 
bir şeı;i irade etnıezse, o fiili işlemez. Allah ' a giden yolda yürüyen kimsenin yapacağı ilk şeı; 
bu olduğu için buna irade denmiştir. Böı;lece irade, her işin başında bulunan kasda benze
tilnıiştir. Mürid kelimesi kök bakınızndan iradeden gelir ve 'iradesi olan kimse' demektir. 
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Silfilerin ıstılahındı:ı miirfd, bunun tersi bir miiniiya siihibdir. Denir ki 'Miirid, iradesi ol
mayan kimsedir, iradesi olan nıiirid olamaz. "' (Ravza, 349) 

* İrade, aklın ve nefsin her türlü isteğiyle alakalıdır. Bu, istenen ya da istenme
yen bir şey olabilir. Şehvet ise, nefsin elde ettiğinde hususi bir zevk duyduğu şey
lerle alakalıdır. Şehvetin mahalli hayvan! nefs, iradenin mahalli ise nefs-i natıkadır. 
(Esfiir, 329) 

* İriide, Hakk ilminin Zat'ın gereğine göre tecelli sıfatıdır. İşte bu gerekli olan 
husus iradedir. İrade, Hakk'ın malı1matını bilgisinin gereğine göre vücuda tahsis 
etmesidir. İşte Hakk'ın bu vasfı "irade" olarak adlandırılır. Yaratılanların iradesi de 
Hakk Sübhanehu ve Teala'nın iradesinin aynıdır. Ancak irade bize nisbet edildi
ğinde, biz hadis olduğumuz için irademizin de hadis olması gerekir, yani irademi
zin yaratılmış olduğunu söylüyoruz. Yoksa bu irade Allah'a nisbet edilirse, kendi
sine ait olan kadim iradenin aynıdır. {Anlatılmak} istenen konu açısından eşyanın 
ortaya çıkarılmasının manası, O'nun bize olan nisbetinden başka bir şey değildir. 
İşte mahluk olan bu nisbettir. İradenin bize olan nisbeti kalkıp, ondaki {mahluk
taki} şekliyle Hakk'a nisbet edildiğinde, işte onunla eşya oluşmaya başlar. Bunu 
anla. Tıpkı vücudumuzun bize nisbetle mahluk, Allah'a nisbetle kadim olması gibi. 
Bu nisbet, zaruridir, ancak keşf, zevk ve ayn makamında bulunan ilimle haberdar 
olunur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta budur. Bunu {iyi} anla. 
(İnsan, I, 48) 

* İradenin mahlukatta dokuz tezmür şekli vardır: Birincisi meıJildir, ki kalbin 
arzu ettiği şeye karşı cezb edilmesidir. Eğer bu meyil çok kuvvetli olursa buna 
"vela" denir, ki iradenin ikinci tezmür şeklidir. 

Bu meyil şiddetlenir ve artarsa "sababet" adını alır. Buna sababet {dökmek} 
denmesi, bir kaptan suyun dökülmesi gibi, kalbin sevdiği şeye karşı kendisini büs
bütün salıvermesinden dolayıdır. Çünkü su dökülünce artık akma imkanı kalmaz. 
İşte bu iradenin üçüncü tezahür şeklidir. 

Kalbin meyli, başka şeylerden alakasını keserek kalbde yer ederse buna "şeğaf' 
denir. Bu da iradenin dördüncü tezahür şeklidir. 

Eğer bu meyil fuadı {gönlü} tamamen istila ederse buna "heva" denir. Iradenin 
beşinci tezahür şeklidir. 

Bu meyil, kalbde kalmayıp vücudu da hükmü altına alırsa buna "garam" denir. 
Bu iradenin altıncı tezmür şeklidir. 

Eğer bu meyil gelişip, meyil sebeblerini de ortada kaldırırsa "hııbb" adını alır. 
Bu da iradenin yedinci tezmür şeklidir. 

Bu meyil, kalbe heyecan verip, seveni fani kılacak {ya da kendinden geçirecek} 
raddeye varırsa buna "viidd" denir. Bu, iradenin sekizinci tezahür şeklidir. 
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Bahsi geçen meyil kabararak, seveni de sevileni de fam edecek şiddette olursa 
bunun adına da "aşk" denir. Bu makamda aşık maşfıkunu görür fakat fark edemez, 
ona meyil de edemez. Nitekim rivayete göre Leyla bir gün Mecnun'a uğrayarak 
kendisiyle konuşmak için yanına çağırmış, Mecnfın: "Bırak beni, ben Leı;la'mı düşü
nüyorum, seninle aldkadar olacak vaktim yok" demiş. İşte bu mertebe vuslat ve kurb 
lyakınlıkl makamının sonudur. Bu makamda arif, marfıfunu inkar eder. Ortada ne 
arif kalır, ne marfıf, ne aşık kalır, ne de maşfık. Ortada sadece aşk kalır. Aşk ise, sırf 
Zat'tan ibaret olup ne ismin, ne resmin, ne sıfatın, ne de vasfın altına girer. 

O, yani aşk ilk zuhfır ettiğinde aşıkı yok eder, artık onun ne ismi kalır, ne 
resmi, ne sıfatı, ne de vasfı. Aşık, silinip de tamamen yok olunca, bu aşk hem aşıkı, 
hem de maşfıku yok eder. Önce {aşık ve maşfıkunl ismini, sonra vasfını, sonra da 
zatını ifna eder. Ortada aşık ve maşfık kalmaz. o zaman aşık iki şekilde ortaya çı
kar ve iki sıfatla sıfatlanır: Hem aşık, hem de maşfık olarak adlandırılır {aşık da, 
maşfık da kendisidir! .  (İnsan, I, 48) 

* Şehadet beş rükün üzerine bina edilmiştir: İslam, iman, ıslah, ihsan, beşincisi 
ise irddedir. İradenin üç şartı vardır: Birincisi, Allah'ı sırf O'nun için sevmek; ikin
cisi, ara vermeden zikre devam etınek, üçüncüsü de ruhsata yönelmeden {kolaya 
kaçmadanl nefsin arzularına muhalefet etınektir. (İnsan, II, 85) 

* . . .  Bir de imam !başta geleni sıfatlar vardır. Yani bütün nefsi sıfatlar, diğer sı
fatların imamlarıdır. Zira onların tamamı bu imam sıfatiarın muhtevasına girer. 

Bir diğeri ise irddedir. Zira iradesi olmayan bir Külll Hayy'ın başkasını yarata
bileceği düşünülemez. Hakk Sübhanehfı ve Teala bütün eşyayı yaratandır. O 
Mürid'dir. Iradeyle eşya husfısileşir ve mümkün dairesi içinde mahlfıkatın varlık 
tarafı yokluk tarafına terelli edilmiş olur. 

Bundan sonra "kudret" adı gelir. Zira bir şey isteyip de onu yapmaya gücü yet
meyen acizdir. Hakk Teala acizlikten münezzehtir. Çünkü Mutlak Kadir'dir. Bu 
dört sıfat isiınierin analarıdır. Bu ikinci tecellidir, gaybın anahtarlarıdır. Bu sıfatla, 
Zat'ın kemaliyle alakamız tamamlanmış oluyor. Çünkü hayat, ilim, irade ve kudret 
sahibi olan, varlığında ve başkasını yaratınada kemal sahibi olur. (Meratib, 18) 

* Ey oğul, bu anlaşılması zor olan sırrı bir dinle! Hazret-i Zat mertebesindeki 
çok yüce ve münezzeh olan zati kemalat, Hazret-i Zat'ın aynıdır. Mesela, bu mer
tebede bulunan ilim sıfatı, Hazret-i Zat'ın aynıdır. İrdde, kudret ve diğer sıfatlar da 
böyledir. Yine bu mertebedeki Hazret-i Zat, hem tamamıyla ilimdir, hem de ta
mamıyla kudrettir. Yani Hazret-i Zat'ın bir kısmı ilim, bir kısmı kudret vs. değildir. 
O mertebede bölünme ve parçalanma imkansızdır. Hazret-i Zat'tan çıkarılmış bu
lunan bu kemalata ilim mertebesinde tafsil arız olmuş {bu kemallerin, O'nun ilmi 
sayesinde ayrıntılı olarak ortaya konması söz konusu olmuş}, böylece yüce ve mü
nezzeh olan Hazret-i Zat'ın bekasıyla beraber !O'nun Zat'ında hiçbir artına ya da 
eksilme olmaksızın!, bu iki mertebe arasında temyiz ortaya çıkmıştır. [İlk mertebe 
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olan} vahdfuliyyetin bu icmali [toplu, henüz ayrıntılı hale gelmemiş} sırflığına na
zaran, bu [ikinci} mertebede, bu tafslle [ayrıntılı bilgilere} dahil olmayan ve temy!z 
edilmiş [ayırd edilmiş, birbirinden farklı hale gelmiş} hiçbir şey yoktur. Aksine, her 
biri teker teker Zat'ın aynı olan bütün kemalat, ilim mertebesirıe varid olmuş, bu 
ikirıci mertebede bir zılll vücı1d (gölge varlık} kazanmış, "sıfatlar" diye isimlendi
rilmiştir. Bu zılll vücudun var olması da, kendisiniri aslı olan Hazret-i Zat ile 
mümkün olmuştur ... (Mektübat, I, 210) 

* "İlk hatır" dedikleri hacis, rabban1, rahmiini ve rahatsız edici hatırdır. Buna 
"ilk sebebin kolaylaşması" da denir ki, bu hatırdır. Nefste tahakkuk ettiğinde buna 
"irade" derler. Üçüncü defa tekrarlanırsa buna "hemm" derler. Dördüncüsünde 
"azm" denir. Muradına yöneldiğinde ise buna "kasd" adını verirler. Fiile başladı
ğında gelen hatır ise "niyet" adını alır. Şayet bir fiilin hatırı değilse, buna da "il
ham" yahut "vehbi ya da ledünni ilim/er" denir. Buna göre ilham umı1mldir . . . .  "Ona 
kötülükleri ve iyilikleri ilham edene . .  " [Şems, 91/8]. Vehbi ve ledünnl ilham ise velllere 
hastır. (Cami', 27) 

* Sı1fi muhakkiklere göre iradenin dört esası vardır: Kullukta sadakat, kulun 
iradesirıi Rabb'in iradesine tesllın etmesi, her şeyde ilme sarılmak, mehabbette Al
lah'ı her şeye terelli etmek. Sıdkın da dört esası vardır: Tazlın, mehabbet, haya ve 
heybet. İhtiyarı lterelli etmeyi} terk etmek dört esasa bağlanmıştır: Birincisi kabz 
halirıde şuhı1d, ikincisi vuslatta tahklk, üçüncüsü bütünüyle tasdik, dördüncüsü, 
Allah'ın vaadine ve emniyetine güven. 

Bilgi edirımenin dört yolu vardır: Ya asalet, ya müvacehe (görmek, karşılaş
mak}, ya fehm (kavrama} ya da işitme yoluyla. 

Sevgide Allah'ın terelli edilmesi dört esasa bağlıdır: O'nu bütün varlığa terelli 
etmek, O'nun sıfatiarını güzel görerek bütün mevcı1da terelli etmek, her şeyirı kay
bolması halinde rıza ile O'nun fiilierini terelli etmek, nefsin sevdiklerine Allah'ın 
sevdiklerini terelli etmek. (Cami', 46) 

* İrade ile meşfet lügatte aynı manaya gelir. Hakikat ehlirıe göre ise irade, kalbin 
Hakk'ı taleb etme hus"susundaki gayretidir. Bu sebeble bazıları iradeyi, her çeşit 
korkuyu hafifleten bir yanıp tutuşma olarak tar'if etmişlerdir. 

Meşayıhın çoğuna göre ise irade, adet üzere olan şeyi terk etmektir. İnsanların 
adeti umı1miyetle gaflet mahallerinde eğleşmek, şehvetlerinin peşine takılmaktır. 
İşte bunları terk edip çıkan kimseye "nıürid (iradesi olan)" denir. Müddin lügat ma
nası, "irade sahibi" dir. Hakikat ehlinin ıstılahında ise {kendisini Allah'ın iradesine 
tesllm ettiği için} iradesi olmayana "nıürid" denir. Her mürld aynı zamanda 
muraddır. Çünkü onun mür!d olmasını Allah murad etmiştir. Yine her murad, 
aynı zamanda müriddir. Ehl-i hakikatın bir kısmına göre doğrusu budur. (Cami', 
223) 
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irade-i diniyye-irade-i kevniyye ( A.:ı§' Ö.)IJ! - :i�.) Ö.)\J! ) * İrtide-i kevniyye 

{kevni irade}, Allah'ın rnahlCıkatı hakkındaki rneşietidir. Malılukatın tamarnı 
O'nun rneşieti ve kevni iradesi içindedir. 

İrade-i dıniyye {dini irade} ise, am ve şeriat olarak ernrettiği şeylerden dolayı, 
rıza ve rnehabbetini içerir. Bu rıza ve rnehabbet, sadece iman ve salih arnele rnah
sfıshır. (Furkan, 113) 

irfad ve icad ( .)\�! J .)\.9 Jl ) * Icad {vecde getirmek), tüm nefeslere feyiz bahşet

rnektir. İrfad ise cinslerin hepsine vermektir. Makarnı-ı Akdes'i men {rnani olma} 
yoluyla vasfetrnek imkansızdır. Çünkü men, bir yokluktur. Kad'irn olmanın kesin 
delllleri yokluğa ait şübheleri ortadan kaldırır. (Leta'if, 27) 

'irfan ( 01.9 .;&- ) * (Hanım sfıfılerden) Hayyfıne'yi şöyle derken işittim: "Allah'ı 

seven kimse {O'nunla} ünsiyet kurar; {O'nunla} iinsiyet kuran {O'nun sevgisıyle} coşar; 
{O'nun sevgisiyle} coşan kimse {O'nu} özler; {O'nu} özlet;en kimse çılgına döner; çılgına 
dönen kişiyle alay edilir; alaya nıuhatab olan {O'na} vası l  olur {ulaşır}; {O'na} vaszl olan 
{O'nunla} bir olur; {O'nunla} birleşen {O'nu} tanır; {O'nu} tanıyan {O'na} yaklaşır; 
{O'na} yaklaşan ise asla İstirahat etmez, onıı hüzün şimşekleri çevirir." (Şehide, 1 16) 

* " 'Arafe" kelimesindeki "ayn" harfinin manası { "bildi" manasma gelen} 
'"alime" gibidir. "Allah'ın izzet, azanıet, yücelik ve ilmini tanıdı" dernektir {bu kelime
lerin hepsi Arabca'da ayn harfiyle başlar}. {Arifin} nefsi O'nun izzetini görünce bo
yun eğdi, O'nun azarnetini tanıyınca küçüldü, O'nun yüceliği karşısında yok oldu. 

'"Arafe" kelimesindeki "rii" harfinin manası şöyledir: Allah'ın rubfıbiyyetini, 
re'fetini {merhametini}, rahmetini ve rızkını gördü, O'na bağlandı, O'na inandı, 
O'na güvendi, merhametine dayandı, rahmetini ümid etti, Rabb ve Müdebbir ola
rak Allah'tan razı oldu. {Bu kelimedeki} "fa" harfinin manası ise, dini Allah için 
fıkhetti {kavradı}, O'nun muradını fehmetti {anladı}, fani olan her şeyden firak etti 
{ayrıldı}, her fitneden Fettah ve Al'irn olana firar etti {kaçtı} ve kalbinin nuruna fani 
olan her şeyin yerine Baki olan üstün geldi. . .  

. . .  "Men 'arafe"deki "ayn" harfinin manası şudur: O, kalbini Allah'tan başkasına 
bakmaktan temizledi, Allah Teala da, Mevla'sının kapısında sürekli durmayı alış
kanlık haline getirmesi için ona takva elbisesini giydirdi. "Ra" harfinin manası şu
dur: Kalbi her şeyi Allah'ın yarattığını gördü. "Fa" harfinin manası şudur: Fani 
olanın, sadece Ferd olan kalıncaya kadar kendini fani olmuş gördü. O Ferd de 
onun Mevla'sıdır. 

Diğer bir te'vi:l şöyledir: "Ayn 'ın manası; nefsi imanla yüceldi. Ra'nın manası; 
Ralıman'ın zikrinin rahatlanıası sayesinde rılhıı rahat etti. Fa'nın manası; Allah kalbini 
Kur'an ilimlerini fıkha {anlamaya} açtı." 
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Başka bir te'v11 şöyledir: "Nefsi aşık oldu, kalbi ineeldi ve ruhu yükseldi." {Füllerin 
Arabca karşılıkları sırasıyla ayn, ra ve fa harfleriyle başlamaktadır.} 

Bir diğer te'vU şöyledir: "Rabb'ının yardım ettiği kul, onun yardımıyla kendi aynın
dan {zatından} gaib olan şöyleri gördü, eşyanın manaları ona keşfolundu. Kalbiyle nefs ve 
halktan ayrıldı, nefsinin kuvvetiyle değil, Rabb'iyle kaim oldu. Sırrı {iç dünyası} Rabb'iyle 
keşfolundu, Rabb'iyle meşgul oldu. Allalı'ı başkalarına tercih etti. Çünkü O'nun en büyük, 
en yüce, tazlme en liiyık, en şerefli, en cömert, en ulu, en iyi bilen, en zengin ve lütufkar ol
duğunu anladı. Gönlünün nuru O'nun azametini müşahede içinde garkoldu. Allah 
Teala'dan gelen feı;izler denizinde boğulmuştur. Yardımlarının sonu yoktur. O 'nun 
lütfuna hiç kimse ulaşamaz." (Beı;fin, 85) 

* İrfan; tefrik, nakz, terk ve redd ile başlar; sıdk ile te'yid edilmiş Zat'a ait 
Hakk'ın tüm sıfatlarında derinleşir, onlara gark olur, Vacib'de sona erer ve sonra 
durur, sükı1na erer. (İşariit, IV, 96) 

* İrfiinı irfana terelli eden kimse ikinciyi söylemiştir. İrfanı bulduğunu söyleyen 
kimse, sanki onu bulmamıştır. Bilakis onunla Marı1f'u bulmuş, vuslat denizinin en 
derin dibine dalmıştır. Orada öncekinden daha az olmayan dereceler vardır. Biz 
burada sözü kısa tutacağız. Çünkü söz onu anlatamaz. ibare onu şerh edemez. Söz 
onu hayalsiz keşfedemez. Onu bilmek isteyen kimse, müşafehe ehli {konuşanlar} 
değil, müşahede ehline; rivayet dinleyenlere değil, ayna vasıl olanların yanına git
sin! (İşarat, IV, 99) 

* Arifin üç mertebesi vardır: Birincisi, masivadan dönmek ve perdeleri ortadan 
kaldırınaktır. Bu halde olana "zalıid" denir. Hakk'ı halktan saklı tutan üç çeşit 
perde vardır: Küfür perdesi lınanı, dünya perdesi ahireti perdeler. {Bu ikinci du
rumda kişi) mü'min olsa bile ahireti dünyasıyla örtülüdür. Dünya işinde çalışkan, 
ahiret işinde mütevekkil olur. {Üçüncüsü ise} ehl-i cennetin avaınının perdesidir. 
Onlar nlınet vereni unutup O'nun nlınetleriyle meşgul olurlar. "O gün cennetlikler 
gerçekten nimetler içinde safa sürer/er." [Yasin, 36/55] Cennet ehlinin havassı ise bu 
perdeyi yırtarlar. Cennet onları göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah'tan alıko
yamaz. 

İkincisi riyazet yolunda Allah'a gitmektir. Bu halde olana abid denir. Sonun
cusu ise Allah'a vasıl olmaktır. Bu halde olana "arif-i billalı" denir. Bundan dolayı 
Hz. Şeyh {?) şöyle demiştir: "İrfan, tefrik, nakz, terk ve redd ile başlar; Hakk'ın Zat'a ait 
sıdk ile te 'yid edilmiş tüm sıfatlarında derinleşir, onlara gark olur, Viicib 'de sona erer ve 
{orada} durur, {sükuna erer}." (Ravza, 435) 

(Ayrıca bk. ma'rifet/ma'rifetullah} 

'irfan-ı tam ( �lı w ls 1� ) * İrfan-ı tanı, "ene {ben}" ile beyan edilen şeydir. Allah 

için tek bir hakikat vardır. Salik için ise marifet nı1ru üzerinde beşeriyyet örtüsü 
örtüldüğünden dolayı vehim söz konusudur. Akıl ile makul {düşünülen şey}, alim 
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ile malum {bilenle bilinen} birleşir. Arifin nefsinde bu hal zahir olur. Ona delalet 
edecek hiçbir lafız yoktur. Ama sabit haldeki bilgisiyle beraber, bunu anlatmaya en 
yakın lafız ona sevk edilir. Allah hiçbir şeyle birleşemez. Hiçbir şey de O'na hulul 
edemez. (Ravza, 203) 

isar ( J\�l ) * fsiir, arkadaşın sohbette arkadaşının hakkını gözetmesidir. Onun 

nasibi için kendi nasibinden vazgeçmesi, arkadaşının rahat etmesi için zorluğu 
kendisinin göğüslemesidir. Çünkü isar, Resul-i muhtarına emreden Cebbar olan 
Allah'ın emrine uyarak başkalarına yardımla meşgul olmaktır. (Hücviri, 227) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Onlar, kendileri muhtaç bile olsalar, başkalannı 
kendilerine terci/ı ederler." [Haşr, 59/9] fsiir, tahsis ve ihtiyardır {has kılmak ve tercih 
etmek, seçmektir} . Tercih, isteyerek yapılırsa güzel olur, ama istenıneden yapılması 
da mümkündür. 

Isar üç derecedir: Birinci derecesi, dünya hususunda sana haram olmayan, 
sana ulaşmasında bir mani bulunmayan, vaktini ifsad etmeyecek şeylerde halkı 
nefsine tercih etmendir. Bunu gerçekleştirebilmek üç şeyle mümkün olur: Hakları 
tazim etmek, cimrilikten iğrenmek ve güzel ahlaka rağbet etmek. 

Isarın ikinci derecesi, sıkıntılar büyük olsa, belalar ağır gelse ve hatta bu 
sebeble tahammül ve beden zayıflasa bile, Allah Teala'nın rızasını başkasının rıza
sına tercih etmektir. Bu da üç şeyle mümkün olabilir: Şiddeti {zorlukları} taleb et
mek, güzel bir teslimiyyet ve sabır kuvveti. (Meniizil, 21) 

* lsiirın üçüncü derecesi ise, Allah Teala'yı tercih etmektir. Isarın zirve noktası, 
mülk hususunda iddia sahibi olman, sonra Allah Tehla'yı tercih edişini görmeyi 
terk etmen, daha sonra da bu terkinden de gaib olmandır. (Meniizil, 22) 

* Ebu Hafs demiştir ki: "fsiir, gerek dünya ve gerekse alıiret işlerinde, kendi hissesini 
bırakıp kardeşlerinin hissesine öncelik vermektir." 

Sufılerden biri ise şöyle der: "isiir, ihtiyarla olmaz. Gerçek isar, başkalarının hakkını 
kendi hakkından önce görmektir. Bu konuda kardeş, arkadaş ve tanıdık ayınnıı yapıl
maz." . . .  

. . .  Sufılerden biri demiştir ki: "isann haklkati, dhiret hisseni kardeşlerine vermen
dir." Böylece, başkalarını kendine tercih yeri olan dünyanın tehlikesi aza indirilmiş 
olur. ( 'Avarif, 149) 

* isar, Hakk'a ait bir vasıf değildir. Ancak çok uzak bir vecihle mümkün olur 
ki, bunu söylemek edebsizliktir. Bunun bir hakikatı olmayıp terki daha iyidir. 
Böyle bir şey ancak şatah ehlinden bilgisi ve edebi kıt kimselerden zuhur eder. O 
halde şöyle diyebiliriz: Isar bazen bir ihtiyaç sahibinin başka bir ihtiyaç sahibine 
iyiliği şeklinde olur, bazen ihtiyaç üzerine ihtiyaçla birlikte olur. 
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Hakk canibinden olan isar, O'nun herhangi bir arazı var etmek için cevhere 
vücfıd vermesidir. Böylece iradesi, cevherin mahallinin değil, kendisinin kadına 
taalluk eder. Çünkü mahal zaten zarfiri olarak ona tabidir. Zira, mahallin varlığı 
arazın var olması için şarttır. Cevher ise Hakk'ın kendisinde arazı halk etmesine 
muhtaçtır. Çünkü araz olmadan cevher olmaz. Cevher ister mütehayyiz, ister gayri 
mütehayyiz olsun {yer kaplasın ya da kaplamasıni veya ötekiyle bir olsun veya 
olmasın fark etmez. İşte bu ihtiyaçla beraber ve ihtiyaç üzerine bir ata ve bir İhsan
dır. 

Hasaset ve ihtiyaç olmayan isar ise kulun ahlak hususunda ilahi isimlerle va
sıflanması, Hakk'ın da nüzfılü sırasında varlıkların vasıflarıyla vasıflanmasıdır. 
(Füti'ıhiit, Il, 176) 

* lsiir, "tercih" demektir. Birinci inceliği, haram olmayan hususlarda, başkala
rını nefsine tercih etmek. Ikinci inceliği, -ulaşmak istediği makamlara ulaştıracak 
olsa bile- Allah'ın rızasını başkasının rızasına tercıh etmektir. Üçüncüsü, Allah'ı 
tercih etmektir. Sonra isan görmeyi terk etmektir. Daha sonra ise bu terkte de gaib 
olup, isan terk ettiğini de görmemektir. (Ravza, 484) 

* İsiirın aslı ahliikta, kendisi muhtaç iken başkalarını kendine tercih etmektir. Bi
diiyette {başlangıçta} vaktin fazlasını harcamak, cimriliğe kızarak kendi rızasıyla 
mal biriktirmeyi terk etmektir. Ebviibda, nefsin mal sevgisine olan alakasını kes
mektir. Muiimeliitta, Allah'ın rızasını -kendisi de dahil- başkalarının rızasına tercih 
etmektir. Usı1ldeki derecesi, Allah yolunda telaşa düşmernek için malı ve canı Al
lah' ın yoluna adamaktır. Edviyedeki derecesi, himmetini sadece Hakk'a yöneltmek, 
başkalarından alakasını kesmektir. Alıviiideki derecesi, düşünce ve maksadını bir
leştirip, Hak'tan başkasına iltifat etmemektir. Veliiyiittaki derecesi, her şeyin asıl sa
hibini tercih ederek, bütün fiil ve sıfatıardan fani olmaktır. Hakaikteki derecesi, her 
iki dünyadan ayrılıp bekayı yok da etmektir. Nilıiiyiittaki derecesi, benliği yok et
mek, üstünlüğü kaybetmek, bütün şekilleri kaldırmaktır. (Ciimi', 285) 

is bat ( .::.ı\�S! ) {b k. mahv-isbatlnefy-isbat} 

islam ( �")Lı! ) {bk. iman-islam-ihsan} 

isın/tesmiye ( :ı�..,-J / ('""""! ) * İsim, müseınmanın gayrı olmayan şeydir {isim, o 

isimle isimlendirilen varlıkla aynıdır}. 

* Tesmiye, müsemmadan {isimlendirilen şeyden} haberdir. (Hücviri, 468) 

* İsim, içinde bulunduğu vakitte ilahi isimlerden kulun haline hakim olan isim
dir. (Istzliih, 536) 

* "İsmin nıiiniisz nedir?" {sorusunun} cevabı {şudur:} İsim, eserden ortaya çıkan 
veya kendisinden eserin ortaya çıktığı bir emirdir. {Şu da doğrudur; isim] kendi-
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sinden eserin meydana geldiği veya kendisiyle müsemma {ismin sahibi, isimlendi
rilen şey} kasd edilmediğinde eserden meydana gelen şeydir. 

Eğer isimle müsemma kasd edilecekse, o zaman bunun manası, manevi veya 
hissi bir terklble mürekkeb olarak ya da yine hissi veya manevi bir terkibe {dil ku
rallarına göre herhangi bir türetmeye} konu olmadan müsemma olur. Mesela rah
met sahibi demek olan Rahim lafzı gibi. Şu halde bu isimlendirmeye konu olan 
müsemma, rahmetle zatın arasını bir araya getiren şu nisbetin ayn'ıdır. Öyle ki, bu 
nisbetten dolayı ona fail olan ismi vermiştir. İsimlendirme Cami'd {dil kurallarına 
göre herhangi bir türetmeye konu olmaksızın yapılan bir İsimlendirme} olursa, o 
zaman manevi terklbden meydana gelmemiştir. Bu durumda bu isimlendirmeden, 
o zattan başkası anlaşılmaz. Taşıdığı mana yönünden bu zat tek olur. 

Bazen, insan kelimesi gibi, hissi olarak mürekkeb {türemiş isim} olabilir. Bu 
ismin altında hissi ve manevi bir terkib vardır {insan türemiş bir isimdir} .  İsim ve 
şekil, ashabımızdan {arkadaşlarımızdan} bazılarına göre ebed hakkında, üzerinde 
ezell olanın hükmüne göre cereyan eden iki sıfattır. (Fiituhiit, II, 1 17) 

* İsimden maksad, mutasavvıfların ıstılahiarına {terimlerine} göre lafız değil, is
min deıalet ettiği zattır. Bu anlayış, ismin vücıldi bir sıfat olması itibariyledir. Alim 
ve Kadir {isimleri} gibi. Ademi sıfat olması itibariyle de böyledir. Kuddfıs ve Selam 
{isimleri gibi} gibi. . .  (Kaşani, 28; Ciimi', 76) Çünkü "Kuddus" temiz, kusursuz, 
münezzeh demektir.(Canıi', 76) 

ism-i a'zam ( ��i ıt'""'l ) * İsm-i iizam, bütün {ilahi} isimleri içine alan isimdir. 

Bütün sıfatlarla tavsif edilen Zat ismi, yani bütün isimlerle isimlendirilmesi sebe
biyle Allah adının ism-i azam olduğu da söylenir. Bundan dolayı bu isme "İliihf 
Hazret" denir. "O'nun O olması bakımından", bütün isimler cinsinden Zat Hazreti'ne 
delaleti vardır {Allah ismi, bütün ilahi isimleri Zat bakımından kapsar}. Bize göre 
ism-i azam, isimlerden yalnızca biriyle beraber olup, bunların hepsi, O'nun O ol
ması bakımından mutlak manada İlahi Zat'ın ismidir. Tıpkı "En güzel isimler 
O'nundur." [Araf, 7/180) ayetinde olduğu gibi bütün isimlerle ya da "Allah Gafur ve 
Rahim 'dir'' [Nisa, 4/96) ayetinde olduğu gibi, isimlerden bazılarıyla veya "De ki O 
Allah Ahad'dır {birdir}" [İhlas, 112/1 ) ayetinde olduğu gibi. (Kaşam, 29; Ciimi', 76) 

'ismet ( �.Q....a� ) * Fena, kuldan hiçbir şeyde nasibi kalmayacak şekilde hazların 

yok olması ve kendisinde fani olduğu şeyle meşgul olmasından dolayı tüm şeyler 
yok olduğundan temyizin {eşyayı ayırd etme durumunun} ortadan kalkmasıdır. 
Nitekim Amir b. Abdullah bu konuda şöyle söylemiştir. "Bir kadın mı gördüm, yoksa 
bir duvar mı aldınnanı." Hakk, onu {kendisinden başka bir tarafa} çevrilmemesi için 
kollar, onu kendi vazifelerine ve münasib davranışlara yöneltir. Böylece o, Allah' a 
karşı kendi aleyhine olacak, sorguya muhatab kalacağı şeylerden ve tüm 
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aykırılıklardan korunmuş olacağından onları yapmaya bir yol bulamaz. İşte bu is
mettir. (Ta'arruf, 92) 

* . . .  Dünyevi nimetler iki çeşittir: Tevfik (başarı} nimeti ve isınet (korunma} ni
meti. Tevfik nimeti öncelikle Allah'ın seni İslam'a, sonra Sünnet' e ve sonra da ita
ate muvaffak kılmasıdır. İsmet nimeti ise Allah'ın seni küfür, şirk, bidat, sapıklık ve 
diğer günahlardan korumasıdır. (Minhac, 82) 

* İsmet ve !tisam (tutunmak, bağlanmak, sarılmak} iki türlüdür: Allah' a sarıl
mak ve Allah'ın ipine sarılmak. Allah'ın ipine sarılanlardan isen, sebebiere yapışan 
kimselerdensin, demektir. Allah'a sarılanlardan isen, bizzat Allah'a yapışan kim
selerdensin, demektir. Şübhesiz Allah'ın kulları içinde "hfis" olanları vardır. 
Ehlullah, Hakk suretiyle Allah'ın halkı için zinetlenmekle temayüz ederler. (Fütü
lıfi( TV, 404) 

(Ayrıca b k. i'tisam} 

isneyniyyet ( �1! ) (bk. misliyyet-isneyniyyet} 

isti'ane-isti'aze-istihare ( � Jl� ... ! - ��\ıı;;..ıj - �ı ı.:..... ı ) * İstiaze, istihare ve istitine; 

bunların her biri taleb etmek, işleri Hakk Sübhanehu ve Teala'ya teslim etmek, 
muhtelif afetlerden kurtulmak manasma gelir. (Hücviri, 4) 

* "E 'üzu"nün anlamı, isti'aze, isticare, iltica, me'az ve melce'dir. Denilir ki (çe
kimı şöyledir} " 'Aze, ye'üzii, 'iyazen ve 'avzen" "Me'azallah" yani "Allah'a iltica ederim 
ve O'na sığınırzm" demektir. Bunun şu manada olduğu söylenir: "Korktuğum şe-ı;den 
sığındığım O'dur. Bana gelecek zararı benden giderecek O'dur." Böylece kul, "E 'üzii" de
mekle, kendini şeytanın şerrinden hıfz, himaye ve koruması için Allah' a sığının ış 
olur. Kur'an'la teavviiz (sığınmak, "E 'üzii" demek} ise, onunla şifa bulmak demek
tir. Bazıları ise "E'üzii'niin manası, bir ŞClji Allah'ın � korumasına ve himayesine ıs
nıarlamaktır" demişlerdir. (Gunye, I, 96) 

* Kul istiaze sayesinde beş çeşit fayda görür: Birincisi, dm ve hidayet üzere se
bat etmektir. İkincisi, Lain'in (lanetli olan Şeytan'ın} şerr ve aldatmasından sela
mette olmaktır. Üçüncüsü, en sağlam kaleye ve sığınağa girmektir. Dördüncüsü, 
peygamberler, sıddikler, şehitler ve salihlerle beraber emin makama ulaşmaktır. 
Beşincisi, gökleri ve yeri yaratan Rabb'in yardımına nail olmaktır. (Gunye, I, 97-98) 

* Istihfire; şeriatta, tarikatta, hakikatte ve marifette en önemli hususlardan biri 
olup maksada erdiren sebebierin başında gelir. İstiliare tarikatta şöyledir: İstiliare 
yapacak olan kimse önce güzelce abdest alır ve iki rekat namaz kılar. Birinci re
katta Fatiha'dan sonra Kafirı1n suresini, ikinci rekatta İhlas suresini okur. Namazı 
bitirdikten sonra üç İhlas ve bir Fatiha okuyarak sevabını Nakşibendi silsilesine 
veya sadece MJ:r Muhammed Bahaeddin (Nakşibend} Hazretlerinin rUhuna hediye 
eder. RUhlarından istimdad eder, tarikata kabulünü ister. Sonra içinde bir şübhe ve 
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tereddüd duymadan, su-i zanna kapılmadan uykuya yatar. Uyandıktan sonra rü
yasını sadece şeyhine arz �der, rüyasının tabirini taleb ebnez. Şeriatte istiharede ise 
namazdan sonra şu duayı okur: 

ci-W=! � �!.U Lı.., 1!.\J J.lAı .!l J.lA;;....ı iJ ��ı .!l �;öı:::....ıi '?1 1, s ll ı 
y J�"l l �--.Aç. �J i J �ç. i � J ��j J )�j i � J )JAJ � ':! �ı=�l 1 

1.:? ya i �i�.., '-ııS.:.ı\�4 .., ı$�� � J �:;. ya�ı ı .lı w i ��ı c.;.$' w ı �lı 

�� J .!l }ı ( J o J�il! 4.1� T J 4.1�� 

�il$. .., '-ııS'.:.ıl"-4 .., ı$�� � J y.:.ı ya�ı ı .lı w i �� , � $' w ı .., 

.\.! ı.$'� J f wl$' � �j.. ı J J.üı.., 4,:ç. ı$! r"l! 4.1� T.., A.l�lç. 1.:? ya ı 
"Allah'ım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme 

güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutflmdan bana ihsan etmeni istiyorum. 

Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, benim gücüm yetmez, ama senin gücün 

yeter. 

Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dlnim, dünyiim ve geleceğim 

açısından hayırlı alacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu benim hak

kında kolaylaştır, uğurlu ve bereketli kıl. 

Eğer benim dlnim, dünyiim ve geleceğim için kötü ise, onu benden uzaklaştır 

ve hayırlı olan ne ise onu bana takdir et ve beni onunla hoşnut eyle."  

Bundan sonra ihtiyacını söyler ya da söylemeyebilir. Sonra gönlünün meylet
tiği şekilde hareket eder. Bu işi yabnadan önce yedi defa tekrar eder. (Ciimi', 204) 

isticmar ( .)�'!'::...ı) ) * Şeriatta isticmtln {şeytan taşlamayıl terk ebnek cem' 

mertebesindendir. Tek ve çift, kat' ve serd {engelleme-devam ettirme ya da kesme
delme} üzerine yaratılmıştır. İsticmar eden kimse hudus ile kıdemi ayırd eder, kı
dem ile kadernin de farkını anlar. Su olmadığı zaman teyemınüro yapılırken 
isticmara gerek yoktur. Eğer bunu gizli yaparsa bu husustaki hüküm daha güçlü
dür. İsticmar yapan kimseye, {hacda yapılan cemrelerde} cemrelerde taş abnanın 
sırrı açılır. İsticmarı tek yapan, iyi yapmıştır, çift yapan ise hata ebniştir. Said olan 
kimse, belki {öleceğinden ve bu sebeble} uykusunun haşre kadar devam edeceğin
den korkarak vitri kılmadan uyumaz. (Leta'if, 71) 
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istidlal-i şahid 'ale'I-gaib ( �1ıil1 1,5!" .l.�l..!.llı J�J:..ıJ ) * İbn Saig'e, şfihid yo

luyla gfiibe istidlal {görünen yoluyla görünrneyenin, yani Hakk'm isbat} edilmesi hu
süsu sorulmuş, o da "Eşi ve benzeri olan bir şeıjin sıfatıyla, eşi ve benzeri bulunmayana 
nasıl istidlfilde bulunıılur?" diye cevab vermiştir. (Kuşeyri, 27) 

istiğfar ( JIAil::...ı) ) * İstiğffirm, üç derecesi vardır: Büyük ve küçük günahlardan 

istiğfar, sonra arneldeki gafletten istiğfar, sonra da Hakk'm haricinde her şeyden 
istiğfar. (Ravza, 304) 

{Ayrıca bk. tevbe-inabe-evbe} 

istihlak ( .!..l�:..ı) ) * İstihlak, bir fena halidir. Bu makamcia kul, Hazret-i 

Esma'daki tenezzülattaki değişmelerle, Zat'ın zuhürundaki çeşitliliği fark edemez. 
Bunlar, fenadan sonraki bekanm husüsiyetlerindendir. Bu, zuhür ve izhardan do
layı ortadan kalkan bir illet ve arzu edilen bir marifettir. Bu marifet, alemin yaratı
lış sebebidir. (Esfar, 46) 

{Ayrıca b k. fena'-beka'} 

istikamet ( :i.otc:..ıJ ) * Şeriat, imanın vasıflarmı kapsayan on iki hasleti içine alır: 

Birincisi iki şehadettir (kelime-i şehadet), bu fıtrattır; ikincisi, beş vakit namazdır, 
bu da dindir; üçüncüsü zekattır, bu da temizliktir; dördüncüsü oruçtur, bu da 
kalkandır; beşincisi haccdır, bu kemaldir; altıncısı cihaddır, bu yardımdır {ya da 
zaferdir}; yedincisi emr-i bi'l-ma'ruftur { iyiyi emretmektir}, bu hüccettir {delildir}; 
sekizincisi, nehy-i ani'l-münkerdir {kötülüğü yasaklamaktır}, bu vikayedir {kötü
lükten koruma ve korunrnadır}; dokuzuncusu cemaattir, bu ülfettir {halkla ilişki 
içinde olmaktır}; onuncusu istikamettir, bu İsmettir {hatadan salim olmak, hata 
yapmamaktır}; on birincisi heıai yemektir, bu veradır; on ikincisi Allah için sev
mek, Allah için buğz etmektir {kızmak, kin duymaktır}, bu da vesikadır {sevgi ve 
nefretin en sağlam noktasıdır} .  (Küt, Il, 140) 

* İstikamet, kendisiyle her şeyin kem1H bulup tamamlandığı bir derecedir. Tüm 
hayırlarm elde edilmesi ve nizarnı onunla mümkün olur. Kim halinde müstakim 
{istikamet sahibi} olmazsa, gayreti zayi olur, çabası boşa gider . . .  

. . .  Bidayet ehline {yolun başlangıcında olanlara} ait istikametin alameti, arnelle
rinde bir bezginlik olmamasıdır. Vesait ehline {başlangıç aşamasını geçmiş, yolun 
ortalarma gelmiş olanlara} ait istikametin alametleri, makamlarmda duraklama 
bulunrnamasıdır. Nihayet ehlinin {tasavvuf yolunun sonuna gelenlerin} istikamet 
alarnetleri ise, {Cenab-ı Hakk'a} vuslat ile aralarına hiçbir perdenin girememesi
dir . . .  

. . .  {Üstad Ebü Ali  Dekkak'mrh şöyle dediğini duydum:} "İstikametin üç derecesi 
vardır: Birincisi takvim, sonra ikfimet, sonra da istikamettir. Takvim nefslerin terbiyesi, 
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ikamet kalbierin temizlenmesi, istikanıet de sırların {kalblerin Allah'a} yaklaştırılnıasıdır." 
(Kuşeyri, 102) 

* {Denilmiştir ki: } "Büyüklerden başkası istikamete güç yetirenıez. Çünkü istikanıet, 
adetleri {alışılmış lıer türlü durumu} aşmak, her türlü adet ve şekilden ayrılmak, daima ha
kfld bir sadakat ile Allalı Teiila'nın huzıirunda bulunmaktır." (Kuşeyri, 103) 

* İstikiinıet, halleri canlandıran bir rUhtur. Cem ve tefrika arasında bir berzahtır. 
Birinci şekli, Sünnet yoluna, resm-i ilme {şeriatin zahirine} ve hadd-i ihlasa {ihlasın 
son noktasına} muvafık olarak mücahededeki istikamettir. İkinci şekli hallerdeki 
istikamettir. {Bu da} kesb {gayret} olmaksızın hakikati görmek ve {hakikati görme
sine rağmen, bu konudaki} iddiayı terk etmekle olur. Yakaza halindeki beka iddi
ası da böyledir. Üçüncüsü ise istikameti görmeyi {kendisinin istikamet sahibi ol
duğunu görmeyi} terk etmektir. (Ravza, 482) 

* İstikamet, Allah'ın emirlerine itaat etmek, şartları, rükünleri ve sünneti karşı
sında hiçbir ihlale sapmadan, bunlara muhalefet etmekten sakınmak, Allah'a karşı 
tevazu sahibi olmak, onun minnet ve tevfikini görmek {nımetlerine karşı nankör
lük etmemek}, sapkınlığa düşmek ve imana karşı olmaktan korkmaktır. Sonra gü
zel huylada bezenmek ve {manevi} hallerin tahakkuk ettirilmesi {gerçekleştiril
mesi}, ayıpları terk etmek, günahlardan kaçınmak, mendubları yerine getirmektir. 

Bunları yapabilmek ancak şu üç hususu yerine getirmekle olur: Bütün taatlerde 
evrada, bütün hallerde de duaya devam etmek, kendisinden istenen her şeyi yap
mak, {her işinde} doğruluğu tercih etmek. (Bil ki) hayır yollarının tamamı üç tane
dir: Gizli açık {her işte} haşyetullah {Allah' tan korkmak}; {verdiği nimet} az da olsa 
çok da olsa Allah'tan razı olmak, bollukta ve darlıkta güzel ahlaktan ayrılmamak 

Belaların en kötüleri de şu üç şeyde toplanmıştır: Mahlukattan korkmak, rızk 
endişesi taşımak, nefsinden razı olmak. Afiyet ve lütfun en büyüğü şu üç şeyde 
bulunur: Her hususta Allah'a güvenmek, her halde Allah'tan razı olmak, insanlar
dan gelecek olan kötülüklerden sakınmaktır. (Cami', 22) 

* Istikamet, Hakk'ın yardım ve iniiyetiyle hak üzerinde sebiit etmektir. (Cami', 
54) 

* İstikanıet üç kısımdır: Avaının istikameti hizmetle, havassın istikameti him
metin doğruluğuyla, ehassu'l-havassın istikameti ise hürmeti tazimle {ilahi sırlara 
saygı duymak ve onları muhafaza etmekle} olur. (Cami', 62) 

* İstikamet, lügatte eğriliğin zıddıdır. Hakikat ehline göre ise, bütün ahidleri ye
rine getirmek, sırat-ı müstakime yapışmaktır. Sırat-ı müstakim ise yeme içmede, 
giyimde, evlenmede, dini ve dünyevi bütün işlerde adalet ve orta yoldan ayrılma
maktır. İşte dünyadaki sırat-ı müstakim, ahiretteki sırat-ı müstakim gibidir. Kişi
nin, dünyada sırat-ı müstakimi tanıma konusunda irşada mazhar olması, onun 
ahirette de sıratın üzerinden geçerken kurtıılmasına vesile olur. Sırat-ı müstakimi 
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tanıma konusunda hidayete erdirilrnek, Allah'ın kula vermiş olduğu en büyük ni
mettir. (Cami', 142) 

* İstikanıetin, bidayattaki sureti {başlangıçtaki görünümü} tevbe ahdine vefalı ol
mak ve hükmüne sebat etmektir. Ebvabda {tasavvuf yoluna girişte} istikamet, nef
sin kuvvetlerini kalbin hükmüne teslım etmektir. Muamelattaki aslı, Allah'a yöne
lişte, O'na doğru yürümekte istikamet üzere olmak, Sünnet yolu üzerinde sehat 
etmek, dünya ve ahirete ve o ikisinin haziarına da iltifat etmemektir. İstikametın 
ahlaktaki derecesi, adalet yolunu tutmak, vahdetin gölgesinde sırat-ı müstaklmden 
ayrılmamaktır {vahdet kendisine tecelli ettiğinde, kendini büsbütün kaybederek 
aykırı durumlara düşmernek ve aykırı sözler söylememektir}. Ahvaldeki derecesi 
ise, vetayet yoluna sülük ettiğinde, (nefsin hastalıklarını} tedavi hususundaki niye
tin istikameti, himmet yüceliğine ulaşana kadar ilim ve hikmet tahsilindeki istika
mettir. Yine ahvaldeki derecesi, hakikati müşahede etmesiyle sevgisindeki istika
metidir. Hakikatin müşahedesi kesb ile (çalışmakla} değil, bilakis cezb ve ineizah 
ile olur. Velayatta istikamet, Hakk yardımıyla hakta daim olmaktır. Hakaikteki İsti
karnet ise, müşahede sırasında müşahedeyi görmeyi terk etmek ve istikamet tale
binden gaybet etmekle olur. Nihiiyatta ise, Allah'la tani olduktan sonra bekada 
istikamettir. Allah'la onun seyri, sadece Hakk'ın ikamesinin müşahedesi ve onu 
kendisine yükseltmesiyle olur. (Cami', 281) 

* İstikamelin üç derecesi vardır: Birincisi takvim, sonra ikamet, sonra da istika
mettir. Takvim nefsterin terbiyesi, ikamet kalbierin temizlenmesi, istikamet de sır
ların ( kalbierin Allah' a} yaklaştırılmasıdır. 

İmam Ebu Bekr b. Furek � der ki: "İstikamet kelimesindeki sfn harfi 'taleb' ma
nasınadır " Yani "{Siifiler}, Hakk Sübhiinehu ve Teala 'dan, kendilerini tevhfdleri üzere bu
lundurmasını, sonra ahidierinde devamlı kılmasını ve ilahi sınırları aşmamalarını taleb et
tiler" demektir. 

İmam Ebu'I-Kasım Kuşeyri � şöyle demiştir: "İstikamet, kendisiyle her şeyin ke
mal bulup tamanılandığı bir derecedir. Tüm hayır/ann elde edilmesi ve nizarnı onunla 
mümkün olur. Kim hillinde nıüstakim {istikamet sahibi} olmazsa, gayreti zayi olur, çabası 
boşa gider. . .  B idayet ehline {yolun başlangıcında olanlara} ait İstikametİn alametleri, 
anıellerinde bir bezginlik olnıamasıdır. Vesait ehline {başlangıç aşamasını geçmiş, yolun or
talarına gelmiş olanlara} ait islikanıetin alametleri, makamlarında duraklama bulıınmama
sıdır. Nihayet ehlinin {tasavvuf yolunun sonuna gelenlerin} istikamet alametleri ise, 
{Cenab-ı Hakk'a} vuslat ile aralanna hiçbir perdenin girenıemesidir . . .  

Sufilerden biri ise şöı;le demiştir: İslikarnet sahibi bir kimse, keriimet meraklısı olma
malıdır. Çünkü nefs durmadan keramel gösterme arzusunu kamçı/ar. Halbuki Rabb 'in sen
den kerfimet göstermeni değil, istikanıet üzere olmanı beklemektedir. 

Yine şöyle denilmiştir: 'Büyi!klerden başkası islikanıete güç yetiremez. "' (Nebhan1, II, 
86) 
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islikarnet-i tarik ( �1bl1 4-\Q.;;..ıJ ) * Şurası bir gerçektir ki dünyevi bir arzusunu 

elde etmek isteyen herkes, arzuladığı bu şeyi elde edebilmek için en kestirme, ve 
en kolay yolu araştırır. Çünkü bu kimse böyle bir kestirme yolu bularnazsa 
maksadına ulaşmakta gecikeceğine kesin olarak inamr, yine gidilecek yol kolay 
olmazsa bazen yolda çok zahmet çekeceğini bilir. Yine bilir ki yolların en düzgünü, 
kat edilmesi en kolay olanı, zorluğu olmayanıdır. İşte bunun gibi, nefslerini arın
dırdıktan sonra, Allah'a kavuşmayı kasd edenler, cennette ahiret nlınetlerini arzu
layanlar, göğün melekuruna çıkmak ve meleklerin arasına katılmak isteyenlerin 
de, elbette maksatlarına ulaştıracak en kestirme yolu araştırmaları gerekir. (Ihvan, 
II, 8) 

islinbat/müstenbetat ( ı.:.ı\�-o / J:,ı�: ... J ) * FakThin ahkam hususunda istinbatı 

demek, Sünnet'e uygun olarak naslardan hüküm çıkarması ve {böylelikle} Şer'iat'ı 
ayakta tutması demektir. Fakthin biltın ilmindeki istinbatı ise, hak'ikate muvafakat 
ve rubfıbiyyeti müşilhede ederek ha tırları istinbat etmesidir. (Beyiin, 78) 

* Müstenbetat {del'illerin akıl yürütmeyle yorumlanması sonucu elde edilen hü
kümleri, muhakkiklerden anlayış sahiblerinin, zilhir'i veya batıni yollardan Al
lah'ın Kitabı'na uygun şekilde ve yine zahiri veya batıni yollardan Resulullah'ı 
takib etmek suretiyle varmış oldukları neticeler ve bunların zmir ve batınlarıyla 
amel etmektir. (Luma', 147) 

islişata ( �l:>\...!.:..ıJ ) * Öfkenin şiddet ve hiddetine "istişfita" denir. (Miziin, 74) 

islitar ( Jl::::....l ) {bk. tecelli-islitari 

işaret < ö Jı.;.! ) * işaret, manasının gizlilik arz etmesi sebebiyle, konuşan tarafın

dan sözle açıklanmayan şeydir. (Lzmıa ', 414) 

* Iştiretin maksadı, muradı başkasına sözsüz olarak anlatmaktır. (Hücviri, 467) 

* İşiiret, başkasının yakınlığıyla beraberlik söz konusuyken, aynı anda uzaklık 
yoluyla olur. (Istzlıilı, 539) 

* Allah yolunun yolcularına göre işarete, ya uzak olduğu için ya da yanında ya
bancı bulunduğu için müsaade edilir. Meclislerdeki güzel davranışlar konusuyla 
ilgili olarak bazı şeyhler şöyle demişlerdir: "İştiret, uzaktakine seslennıek, illeti açığa 
çıkannaktır." Bununla, hastalığın husfile gelmesini açıklamak olduğunu anlatmak 
istiyor. Çünkü illet marazdır {hastalıktır} -ki bizim göriişümüz de budur- bununla 
nazar ehli olan akılcıların {kelamcıların} ıstilahındaki sebebi kasd etmiyor. Orada 
marazın şekli şöyledir: işaret edenden Hakk'ın bu eşyadaki yüzü gaib olmuştur. 
Hakk'ın yüzü eşyada kendisine gaib olan kimseden iddia sildır olur. İddia marazın 
aynıdır. Muhakkikler nazarında vücudda {varlıkta} Allah'tan başkasının olmadığı 
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sabit olmuştur. Biz eğer var isek, varlığımız ancak onun varlığıyladır. (Fütfthdt, I, 
350-351) 

işfak ( Jlıi�l ) * Havfın ilk makarnı takvadır. Bu makamda rnuttald, salih ve 

amil olanlar bulunur. Havfın ikinci makamı hazerdir {sakınrnadır}. Bu makarnda 
zahidler, vera ve huşu sahibieri bulunur. Üçüncü makam haşyettir. Bu rnakarnda 
alirnler, abidler ve muhsinler bulunur. Dördüncü makarn veceldir. Bu, zikredenle
rin, rnuhbitlerin {gönülden Allah'a bağlananlarıni ve ariflerin makarnıdır. Beşinci 
makarn işfaktır {Rabb'e saygıdan dolayı kötülükten sakınrnaktır} .  Bu, sıdd'ikların, 
şehidlerin, muhiblerin {sevenlerin} ve rnukarrebin sınıfından husus! olanların ma
kamıdır. Bunların korkusu, ceza endişesiyle elde edilen şeyleri görrnekten değil, sı
fa tın sahibinden dolayı sıfatları bilmekten kaynaklanır. (Küt, I, 241) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcfıd olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan yahut da gelecekte olacak ya da beklenrnekte olan şey
dir . . .  Beklenen şey, kalbte acı ve elem meydana getirecek bir şey olarak vuku bul
duğunda buna, "havf' ve "işfiik" . . .  denir. (İhyii', IV, 174) 

* İşffik {acımak), merhamet duygusuna yakın bir hazerin {sakınrnanın} süreklili
ğidir. İşfakın ilk inceliği, inadından dolayı nefse, boşa gitmesi korkusuyla arnele, 
mazeretleri sebebiyle yaratılmışlara işfaktır. İkinci inceliği, halktan uzaklaşmak 
için vakte {hale}, arızlara {ya da hatırlaral karşı kalbe, sebebe karşı yakine işfaktır 
{sebeb arama yerine yak'ine sarılma konusundaki işfaktır} .  Üçüncü inceliği ise, 
arneli ucubdan {kendini beğenrnekten} korumak, düşmanlıktan uzak durmak, 
haddi aşmaması için nefse yüklenrnektir. (Ravza, 479) 

* Şeyh {?}, işfiikı merhamet duygusuna yakın bir hazerin {sakınrnanın} sürekli
liği şeklinde açıklamıştır. Bu izah, işfakın bidılyılttaki {başlangıçtaki} aslı ve şeklidir. 
Arnelde işfak, arnelin boşa çıkacağı endişesinden kaynaklanır. Ebviibdaki asıl ma
nası, nefsine acıyarak kötülüklerden ve devarnından sakınrnaktır. İşte bu, hevasına 
uyması, şeriat ve tarikata baş kaldırmaya meyletmesinden dolayı kişinin nefsine 
olan işfakıdır. Çünkü nefsin özünde kötülüklere meyil ve haktan yüz çevirme hu
susiyeti vardır. 

Mufimeleta işfak ise, murakabeye, adaba riayete aykırı olan halktan uzaklaş
mak, yani Hakk'tan başkasına nazar ve iltifat etmemek için vakit ve zamana dikkat 
etmektir. Çünkü Hakk'tan başkasına nazar etmek, riayet ve murakabeyi ortadan 
kaldırır. Çünkü Hakk ile huzur {Hakk'ın huzurunda bulunmak ya da huzur hali 
yaşamak} cem' dir. Riayet de murakabe de ancak O'nunla huzfu halinde olur. 

İşfakın ahliiktaki derecesi, Hakk'ın muradının dışında isteklerde bulınıması en
dişesiyle nefse, bilebildiği kadarıyla günahlarından dolayı cezalandırılacakları 
korkusuyla halka işfaktır. 

İştakın usUldeki derecesi, manevi terakkiye mani bıkkırılık, usanç veya geride 
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kalan (amellere} şübhe arız olur endişesiyle kalbe işfaktır. Edviyedeki derecesi, ve
him şeytanının yolunu kesip, ilim hususunda muareze edeceği endişesiyle akla, 
kainat perdesinin önünü kapatacağı endişesiyle basirete işfaktır. Ahvtildeki dere
cesi, kendisine sevgiliyi unutmanın arız olacağı veya maşukuna olan özlem ateşi
nin alevleneceği endişesiyle batındaki re' ye işfaktır. 

İşfakın velılyattaki derecesi, bir hükmün hakim olmasıyla vücuda (varlığa} 
meyledip, müşahedesini kaybetme endişesiyle temkin ve telvmi kolaylaştıncı hal
lere işfaktır. İşfakın hakaikteki derecesi, sekr halinde kalıp, sahvın lezzetinden mah
rum olmak veya ayrılığın uzamasıyla vuslatın kemaline ermekten mahrum kalma 
kaygısıyla hafa makamına işfaktır. Nihfiyattaki derecesi ise, tevhid-i mahzdan alı
konma korkusuyla tahkik makamına işfaktır. (Cfimi', 277) 

işrak-işraki ( Jl.ı.!ıl - Jı_,.;.ı ) (b k. nı1r-zulmet; nı1ru'l-envar} 

iştibah ( ı)l:=.!ı! ) * İştiba!ı, hak ve batı! hükümler konusunda, iki taraftan da ha

lin müşkül olmasıdır. (Hücvirl, 467) 

itharn ( rll! ) * Kardeşim sen, en büyük düşmanını suçladığından kat kat fazla 

kendi nefsini ithflm et {suçla}. Zararlı yırtıcı hayvandan korktuğundan daha çok di
linle haram işlernekten kork. Çünkü yırtıcı hayvanın öldürdüğü Imanlı kişinin 
mükafatı cennettir. Ama diliyle öldürenin cezası -Allah � affetmediği takdirde
ateştir. (Adiibı, 62) 

i'tikaf ( J\S::�ı ) * ltikaf, belli bir mekanda ikamet etmektir. Şeriatte, Allah'a � 

yakınlık maksadıyla, belli bir amel ve belli bir halle belli bir mekanda ikamet et
mek manasma gelir. Bu şekildeki ltikaf dini açıdan mendubdur. Adak itikafı yerine 
getirmek vacibdir. Allah'a layık bir şekilde, O'nu tercih ederek, O'nunla ikamet 
etmek maksadıyla yapılmalıdır. Allah'la ikamet etmesi, nefsiyle ikamet etmesin
den daha iyidir. 

İtikiifa mahsus arnellere gelince, bu hususta farklı görüşler vardır. Bazıları na
maz, zikrullah, Kur'an-ı Kerim okumanın dışında başka amel yapılmaması gerek
tiğini düşünürler. Bazıları da ahirete mahsus ne kadar hayırlı amel varsa onların 
hepsinin yapılabileceğini söylerler. Bana göre ise ikamet mahallinden çıkarmaya
cak her türlü iyi arneli yapabilir. İkarnet mahallinden çıkarsa itikaf yapmış sayıl
maz. Bana göre başka şarta gerek yoktur. (Fütilhat, I, 791) 

i'tisam ( ri..4:�J ) * İsmet ve itisiinı {sarılma, yapışma} iki çeşittir: Allah' a itisam, 

Allah'ın ipine itisam. Eğer sen ehl-i hablden (Allah'ın ipi olan Kur'an ehlinden) 
isen, bu takdirde ehl-i sebebdensin. Allah'a bağlanırsan ehlullahtan olmuş olursun. 
Allah'ın bir ehilleri, bir de hasseleri {özel ve seçkin kulları} vardır. Dedi ki 
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"Ehlullahın hükmü, Allah'ın yarattıkları üzerinde Hakk suretiyle iyice düşünüp taşınma 
konusunda diğer insanlardan ayrıldıkları şeı;dir." (Fütuhiit, IV, 404) 

* itisiiın, tilatı korumak, emri gözetmektir. İtisamın ilki şekiliere {zahire}, ikin
cisi masivayı terke, üçüncüsü ise ittisale {Allah ile vuslata} itisamdır. Ittisal: Sadece 
Allah'ı müşahede etmektir ki işte buna "Allah'a ftisiiın" denir. (Ravza, 478) 

* İtisiim, belaların şiddetine karşı, muhavvil-i ahvale {halleri değiştiren Allah' al 
dayanmaktır. (Ciimi', 54) 

* itisiim üç çeşittir: Avaının itisamı Allah'ın dininedir. Havassın itisamı Allah'ın 
ipinedir. Ehassın itisamı ise Allah'adır {O'na sımsıkı tutunurlar} .  (Cami', 61) 

· �  İtisiinı, bidiiyiitta Allah'ın ipine yapışmaktır. Allah'ın ipine yapışmak demek, 
Kitab ve Sünnet'e uygun olarak kulluk yapmak demektir. Ebviibda itisam, nefsin 
güçlerine karşı koyma ve şeytanın tuzaklarını boşa çıkarma hususunda Allah'ın 
tevfik ve yardımına yapışmaktır. Muiinıeliitta ltisam, O'nun kuvvet ve kudretine 
yapışmaktır. Alıliikta itisam, yalnızca Allah'ın ahlakına yapışmak, {Allah'ın} vah
deti için gerekli olan mehabbetini cezb etmeye çalışmaktır. Veliiyet mertebelerinde 
itisam, O'nun isimlerinin tecellisinin nuriarına yapışmaktır. Hakikatler makamında 
itisam, O'nun Zati tecellisine yapışmaktır. Nihiiyiitta itisam ise, O'nun hüviyetinde 
büsbütün fani olduktan sonra, bekasıyla baki olarak yapacağı şeyleri yapmak için 
uluhiyyete sarılmaktır. (Ciiıni', 275) 

{Ayrıca b k havkale; 'ismet} 

itmi'nan (0�l ) bk. tuma'nine/itmi'nan 

ittihad ( .>IJ! ) {ehl-i ittihadi * Aşkın kendisi bizzat kuştur, yuvadır; Zat'tır, 

sıfattır; tüydür, kanattır; havadır, uçuştur; avcıdır, avdır; kıbledir, kıbleye duran
dır; talibdir, matlubdur; evveldir, ahirdir; sultandır, tebadır; kılıçtır, kındır; bahçe
dir, ağaçtır; hem daldır, hem meyvedir, hem yuva, hem de kuştur. (Seviinih, 32) 

* Maşuk aşıka şöyle dedi: "Gel, kendini ben kıl. Eğer ben kendimi sen kılarsam, o 
zaman nıiişuk ihtiyaç içinde olur ve eğer sen, ben olacak olursan bu durunıda artış miişılkta 
olur. Böylece her şeı; nıiişuk olur, iişık değil; her şeı; niiz olur, niyiiz değil; her şey hiizır ve 
mevciid olur, ihtiyaç değil; hep zenginlik olur, fakirlik değil; her şeı; çare olur, çaresizlik de
ğil. " (Seviinih, 39) 

* Aşıkın kendini maşukta kaybetme süreci öyle bir noktaya gelir ki aşık, ken-
dini kendi gözünden ve hatta kendinden bile kıskanır . . .  

Senden dolayı seviyorum seni sevgilim 
Kıskançlığınıdan kendi gözünıle bile dost değilim 
Kederim Seninle birlikte olmamaktan değil 
Seninle aynı tende olmamak benim derdinı 
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Bu incelik zaman zaman öyle bir noktaya gelir ki eğer bir gün maşfık daha da 
güzelleşecek olursa aşık incinir ve gazablanır. Bu hai, bu zevki tatmayanların anla
yabileceği bir durum değildir. (Seviinih, 40) 

* Aşk mahiyeti gereği beladır; ünsiyet ve rahat ona yabancı ve iğreti bir şeydir. 
Çünkü ayrılık aşkta aslında ikiliktir, vuslatsa mahiyeti gereği tekliktir. Bunun dı
şındaki her şey gerçek vuslat değil vuslat yanılsamasıdır. Bu konuda şöyle söylen
miştir; 

Beladır aşk çekinmem üstüne üstüne varırını 
Hatta uyuyacak olursa onu ben uyarırını 

Kurtul şu beladan diyor dostlar bana 
Belii gönüldür gönülden nasıl uzak dururum 

Çiçeğe durmuş aşk ağacı kalbimin tam ortasında 
Susuz kalınca onu gözyaşınıla sularını 

Aşk hoş da acısı hoş değilse eğer 
Hoştur bu bana ikisini birbirine kararım 

(Sevanih, 41) 

.. Aşıklık bütünüyle o olmak, maşukluk ise bütünüyle Sen olmaktır. Zira ken
din olman sana yaraşmaz; sana yaraşan maşuka ait olmandır. Aşıklığa yaraşan asla 
kendine ait olmamaktır ve kendi başına kalmamaktır. 

Hevaya bağlı kaldıkça ya altın ya kadındır yolun 
Aşık ol bunlardan kurtulmaktadır kurtuluşun 
Aşıka yaraşır mı tevhld yolunda iki kıble 
Ya kendi hevana uy ya kazan rızasını dostunun 

Hiçbir değeri yok kralların kapınıızda 
Miskin aşıktan başkası yaraşmaz şiinımıza 
"Ben, ben " dedikçe efendi sırrımıza erentezsin 
Ki tacını ız yakışır ancak başsıziann başına 

(Sevanih, 103) 

* Aşk, hem aşık hem de maşuk için esrarengiz bir aynadır; Hem kendini, hem 
maşuku ve hem de ağyarı {bunların dışında kalan her şeyi} gösteren bir ayna. Eğer 
aşkın kıskançlığı duruma hakim olursa aşık başkasına bakamaz; maşukun 
cemalinin mükemmelliğini aşk aynası dışında asla göremez. (Sevanih, 109) 

* Bazen maşukun bela ve cefası tam bir özen ve ihtimarola ve aşkın inayetiyle 
aşıkın arzu toprağına ahlan bir tohum olur ve bu topraktan itizar (özür dileme) 
gülü biter, tomurcuklanır ve vuslata götürür. 

Ve eğer talih yaver giderse bu vuslat "birlik"e dönüşür. Yeter ki şimşek 
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çakmasın, yıldırım düşmesin ve yoluna engel çıkmasın; talihi yaver gitsin. Bu 
yüzden, aşık, aşk yolunun tekin olmadığını anlar. Bunun için şöyle denmiştir: 

Gönlümü sana verdiğimi sanıyarsan eğer bil ki 
Yüzlerce kafile geçti daha önce bu yoldan 

Gönlümü vuslatından şen şakrak görüyorsanı da 
Ayrılığın payını da görüyorum arada 
Ayrılığında vuslatın nasıl gizli değilse 
Vuslatında da ayrılığın apaçık bana 

(Sevanih, lll)  

* ittihad iki zatı bir tek zat yapmaya denir. Sadece sayıda olur, o da haldir. 
(lstılah, 538) 

* "İttihfid imkansızdır" 
bunu kim diyebilir 
akıl yolundan şaşnıış 
cahil kişiden gayrı 

(Divan, 441) 

* Ittihad ehli üç sınıftır: Birinicisi ittihadın zahirde olduğu görüşünde olanlar, 
ikincisi ittihadın batında olduğu görüşünde olanlar, üçüncüsü de mutlak ittihadı 
savunanlardır. (Ravza, 439) 

* Bil ki, yüce sufilerden vahdet-i vücuda inanıp da, eşyayı Hakk'ın ;sı aynı gö
ren ve her şeyin O olduğuna hükmeden kimsenin maksadı, eşyanın Hakk'la 5 
ittihad ettiği {birleştiği), tenzihin {Allah'ı yaratılmışlara benzetmeme, O'nu kendi
sine layık olmayan sıfatıardan uzak görme) teşblh {Allah'ı yaratılmışlara ben
zetme) mertebesine indiği, Vacib'in mümkün olması ve benzeri olmayanın benzeri 
olmaya dönüşmesi değildir. Çünkü bunların tamamı, küfür, ilhad, sapıklık ve zın
dıklıktır. Bu noktada ne ittihad, ne ayniyyet {aynılık}, ne tenezzül {mertebenin 
düşmesi} ve ne de teşblh vardır. 

Şu halde Hakk ;sı, şu anda olduğu gibidir. O, kainattaki hadiseler yoluyla Zat, 
sıfat ve isimlerinde değişikliğe uğramaktan münezzehtir. O, sürekli olarak mutlak 
sırflığı haliyle baki olup, vücub yüceliğinden imkan alçaklığına meyl etmez. 

Bütün bu görüşlerin {hakiki) manası, eşyanın madt1m olup, O'nun � mevcud 
olmasıdır. Hüseyin b. Mansur HalH\c'ın {şatahiit türündekil "Ene'l-Hakk {Ben 
Hakk'ını!" sözündeki maksadı, "Ben Hakk'ını, O'nunla ittihad ettim" demek değildir. 
Çünkü bu söz küfürdür ve sahibinin katlini gerektirir. Aksine, bu sözün manası 
şudur: "Ben nıiidunıunı {yokunı}, nıevcud {var} olan O Hakk'tır " 

Bu hususta söylenecek son söz şudur: Sufiyye, eşyayı, Hakk'ın ;sı zuhuratının 
aynaları olarak görmüşler, tenezzül şaibesi, tagayyür ve tebeddül {değişme ve bo-
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zulma} zannı olmaksızın onların, O'nun isim ve sıfatlarının tecelligahları oldukla
rını sanmaktadırlar. Tıpkı bir şahsın gölgesinin uzayıp durduğu zaman, "Bu gölge 
bu şahısla ittihad etmiştir {birleşnıiştir}, onunla ayniyı;et nisbetiyle beraberdir" ya da "Bu 
şahıs tenezzül etmiş ve gölge suretinde zuhür etmiştir" denmesinin mümkün olmadığı 
gibi{, Hakk için de benzer şeyler söylenemez}. Aksine o şahıs, kendi asıl 
sırflığındadır {kendisinin gölgeye dönüşmesi imkansızdır}. Gölge de, tenezzül ve 
tagayyür şaibesi olmadan ondan vücud bulmuştur. Hatta bazı vakitlerde, bir top
luluğun o şahsın vücuduna sevgisinin mükemmel olması sebebiyle gölgenin var
lığı gizli kalır. Hatta öyle ki, bazen o şahıstan başka hiçbir şey kalmaz. Belki de o 
zaman, "Gölge şahsın aynıdır" derler, yani (hakikatte} gölge yoktur, mevctld olan 
yalnız o şahıstır. 

Bu tahkikten bize gereken şudur: Sufllere göre eşya, Hakk Teala'nm aynı değil, 
sadece O'nun zuhurlarınm aynalarıdır. Bu halde eşya Hakk'tandır, ama Hakk � 
değildir. O zaman, onların tüm söylemiş oldukları sözlerin manası şu olur: "Her 
şeı; O'ndandır." Büyük alimierin tercih ettiği görüş de budur. Bu hususta büyük 
alimlerle, muhterem sufiler arasmda bir ihtilaf olması mümkün değildir. Allah � 
onları hakikatte sabit kılarak kıyamete kadar sayılarını çoğaltsın. 

Her iki görüşün de gideceği nokta birdir. Aralarmdaki fark sadece, sufllerin 
"Eşya Hakk'ın zıılıürlannın aynalandır" derken, alimlerin, hultll ve ittihad vehmin
den korunabilmek maksadıyla böyle sözler söylemekten sakmmalarıdır. (Mektübiit, 
Il, 72) 

* İttihad, kendisinde küllün {bütünlüğün} var olduğu, mutlak, bir ve gerçek 
varlığın temaşa edilmesidir. Kendisi bizatihi yok, ancak başkası sayesinde var olan 
şeyler, bu temaşa esnasında birleşir ve tek olarak görülür. Burada farklı iki asli 
varlığa sahib olan şeyin birleşmesi söz konusu değildir. Bir'in temaşası ancak, 
Mutlak Bir söz konusu olduğunda, yani her şeyin, sadece onunla birleşmesiyle 
gerçekleşir. Çünkü Mutlak Varlık'ın ötesinde onun ihata edemediği harici bir var
lık tasavvur edilemez. Aksi takdirde iki ayrı varlığın bir olması gibi tuhaf bir du
rum ortaya çıkar. Mutlak Bir'in temaşası ancak nafilelerle Allah'a � kurbiyetle 
gerçekleşir. (Kaşani, 24; Cami', 75) 

ittisal ( JL.,ajj ) * Kulun, sırrı ile Allah'tan � başka her şeyden ayrılması, ru

hunda O'ndan başkasına tazim duygusu taşımaması ve ondan başkasından bir şey 
dinlememesi. Şeyh {Ebu Hüseyin} Nuri: "İttisal, kalbierin mükiişefesi, sırlann 
müşalıedesidir" demiştir. 

Harise'nin şu sözü kalbierin keşfine misaldir: "Rabb'inıin arşını sanki açıkça görii
yar gibiyim." Sırlarm keşfine misal ise Restllullah'ın $ şu hadisidir: "Allah'a �
O'nu sanki görüyormuş gibi kulluk et " [Buhari, İman, 83; Müslim, İman, 1 ]  (Ta'arııf, 
78) 
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* Kulun, kendi varlığının sınırlarını görmekten kurtulması ve varlığını tek olan 
varlıkla bitişik olarak görmesidir. Bu durumda o, Hakk'ın � nefesinin ve varlık 
feyzinin kesilmeksizin devamlı olarak geldiğini görür ve onunla var olur. (Kaşani, 
24; Cami', 75) 

* parladı nurları gözümün 

iki hazret 

tecelll ettiğinde 

bir oldu iki hüviyet 

kaabe kavseyn deminde 

al 

senden olanı 

sana geleni 

senin ve sana ait 

her varlık seninledir 

ahadiyyet örtüleri içinde 

yaşayana ne mutlu 

cem' halinde fark halini 

aydınlattı Zat'ın nuru 

ahadiyyet renkleriyle 

işte kemal mertebesi 

iş te ittisal bağışı 

işte Rububiyyet katından ayrılmayan kul 

(Meviilıib, 114) 

izale-i beyn ( ı.:,::JI Alljl ) * İziile-i beıJn, kardeşinle arandaki kara ipliği yok 

etmendir. (Nefehiit, 191) 

izar ( )l)l ) * "İziir nedir?" Perdedir, ilahi kudretin te'siri üzerine çekilmiş olan 

bir setr ve gayret perdesi. (Bu perde, } Kadim'de kadim (ezell} olarak, muhdes 
(sonradan yaratılan} mevcı1dlarda muhdes olarak zahir olan beşinci külll hakikat
tedir. Bu, imkan diye nitelenen ayan-ı sabitedeki rabhani sılretler le ilahi hakikatıe
rin zuhı1rudur. Bunlar Hakk'ın mazharlarıdır. Bu mazhara kadar olan bu zuhı1run 
nisbetini Allah Sübhanehı1 ve Teala.' dan başka hiç kimse bilemez. Bizimle bu alem 
arasındaki engel olan ve "iziir" tabir edilen perde ise "Kün {ol}" kelimesidir. Ancak 
bununla kef, vav ve nı1n harflerini kasd etmiyorum. Benim bundan kasd ettiğim 
şey, kendisi ile bu zuhı1run meydana geldiği manadır. (Fiitülıiit, Il, 101-102) 
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'izz ( f' ) • İzzet (kuvvetli, şerefli olma, üstünlük} sevgisi asıldır, tabi1dir. On

dan riyaset ve makam sevgisi ortaya çıkar. Ondan da kibir, övünme, öfke, hased, 
kin, hamiyyet ve asabiyyet doğar. Nefs ona bağlıdır. O, nefsin göz bebeğidir. O, 
onu bir annenin çoğunu sevrnesindan {daha çok} sever. (Adtibı, 108) 

'izzet ( (;ı:. ) * . .. Binaenaleyh deriz ki, ahadiyyet tecelllsi yönünden bakılınca ne 

sıfat, ne de isim görülür. Vahidiyyet tecellisi ellietinden bakılınca ise halk yoktur. 
Çünkü her varlığa şekil verme cihetinden, kudretinin zuhurunu ifade eden bir 
sıfattır. Rububiyyet tecelllsi ellietinden de Hakk ve halk vardır. Hakk'ın ve halkın 
vücudu için bu sıfat gereklidir. UIUhiyyet tecelllsi ellietinden ise sadece Hakk � 
vardır. Ama onun sureti halktır. Ve ancak halk vardır. Onun rnana ciheti ise 
Hakk'tır. 

İzzet tecellisinde ise kulla Allah � arasındaki nisbet kalkar. Kayyı1rniyyet cihe
tinden bakılınca, Rabb sıfatının var olması için, Rabb olarak kabUl edilecek bir 
Zat'a ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Rabb sıfatının var olabilmesi için de kendisine 
Rabb'lık yapılacak varlığa ait sıfatiarın da var olması gerekir. (Deriz ki} zahir ismi 
cihetinden bakılınca, O eşyanın aynısıdır. Batın ismi cihetinden bakılınca ise eşya 
onun aynı değildir. (İnsan, I, 12) 
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kabe kavseyn ( �) y\3 ) * Kabe kavseyn, İHilii emirde isimler arasındaki 

karşılıklar itibariyle ibda {ortaya çıkarmak}, iade, nuzill {iniş}, uruc {çıkış}, failiyyet 
ve kabiliyyet gibi "varlık dairesi" adını taşıyan esmai bir kurb makarnıdır. Bu ma
kam, "temetjl)ÜZ {ayırd edilme}" denilen ikiliğin kalkmasıyla "ittisfil" adı verilen 
Hakk'la birlik olmaktır. 

"Ev ednfi" sözüyle beyan buyurolan makam hariç bu makamdan daha yüksek 
makam yoktur. Bu makam, "ev ednfi" sözüyle tabir edilen ayn-ı cem'in zati 
ahadiyyetidir. Orada bütün şekilleri tamamen silerek fena-yı mahz {fenanın ta ken
disi) ile itibari olan terneyyüz ve ikiliği kaldırmak içindir. (Kaşani, 142; Cami', 92) 

* "Kabe kavseıjn" sözü "iki yay kadar" demektir. Peygamber Efendimizin $ ha
kikati berzahlar berzahından; yani vahdetten ibaret olduğu için hallerinin, sözleri
nin ve fiilierinin bütününde itidal {denge) meydana gelmiştir. Zira berzahta ifrat 
ve tefrit arasında tam bir denge vardır. Bu yüzden terazi burcunda gönderilmiştir 
ve adildir. Hz. Peygamberin $ vekilleri olan bütün peygamberler başak burcunda 
gönderilmişlerdir. Bu sebeble öncekilerde kuruluk, bu ümmette ise bütün işlerde 
itidal hakim olmuş ve emrolunduğu her şeyde Hz. Peygamberin $ hakikatinin iti
dali ortaya çıkmıştır. (Esfar, 32) 

* "Fe kabe kavseıjni ev edna {iki yay mesafesi hatta daha da yakın}" [Necm, 53/9] ma
karnındaki büyük sırrı dinle. 

İnsan-ı kamil; seı;r ilailah'tan sonra, seı;r fiZlah tahakkuk edip, Allah'ın ahlakı ile 
ahlaklanarak icmal yoluyla bu seyir de tamamlandığında -ki, isim ve sıfatıarın ak
setmesinin zuhur dairesinin tamamlanması seyr fillah'a bağlıdır-, Maşuk'un ken
disinde asaletiyle zuhur etmesine layık ve müstehak olur. Bu zuhur, zılli şrube 
{gölge şaibesi}, hal ve mahal vehmi olmaksızın gerçekleşir. Hatta öyle ki {bu zu
hurda), Maşlık'un Zat'ına ait sıfatlar Zat'ından ayrılmaz. Zat'ın, sıfatlarıyla aşıkın 
aynında zuhlır etmesi zarCıri hale gelir. Böylece kavseyn {iki yay}, yani sıfatıarın 
kavsıyla Zat'ın kavsı hasıl olur. İşte bu, en yüce makam olan "kabe kavseıJn makamı" 
olup aslın zıll şaibesi olmadan zuhCıruyla alakalıdır. 
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Allah'ın iniiyetiyle sadık olan aşıkta, herhangi bir isim ya da sıfat rnuradı ol
maksızın mükemmel irtibat ve Maşılk'un Zat'ıyla alaka zuhılr ettiği zaman, işte bu 
vakitte isim ve sıfat, Allah'ın � kudretinin fazlıyla gözünden tamamen gizlenir, 
fikrinde ve müşiihedesinde Zat'tan başka hiçbir şey kalmaz. (Mektılbat, Il, 137) 

* {Bu halde, l sıfatlar mevcıld olsalar bile, müşiihede etmesi mümkün olmaz. 
Burada "Ev edna {daha yakın}" sırrı zuhılr eder, kavseynden de eser kalmaz. 

Bu yüce makamdan ayrıldığı zaman, önce halk alemine ayak basar, hatta top
rak unsuru üzerine oturur. Bu temiz unsur, Kuds alemine uzaklığı ve ondan ayrı 
kalmış olmakla beraber, Kuds alemine her şeyden daha yakındır. İniş ve düşüşe 
baktığımiz zaman, kurb {yakınlık} devletini halk aleminin nasibi olarak buluruz. 
Bilakis o, toprak unsurunun nas1bidir. 

Evet! Dairedeki urılc {yükseliş} yönünde bulunan ilk noktayı düşündüğümüz 
zaman, daire içinde bu yöne en yakın nokta olarak ikinci noktayı buluruz. Düşüş 
yönünden düşündüğümüz zaman da, ilk noktaya en yakın olarak, ilk noktaya dö
nük olan ve ona bakan son noktayı buluruz. O'na dönük olanla, O'ndan yüz çevi
ren arasında ne büyük fark vardır! İkinci noktanın, ilk noktanın zuhılratına meyli 
vardır. Son nokta ise, zuhılriitı sırtının arkasına atarak zahir olan Zat'ı ister. O ne
rede, bu nerede {aralarında ne büyük fark vardır} !  (Mektıibat, II, 138) 

{Ayrıca bk. ittisal} 

kabiliyyet-i evvel ( JJi a;�ıi ) * Kabiliyı;et-i evvel {ilk kabiliyetl asılların aslıdır. 

o da ilk taayyündür. (Kaşan1, 142; Cami', 92) 

kabiliyyet-i zuhılr ( JJ�li.ıll a;�ıi ) * Kabiliyyet-i zuhıir {zuhılr kabiliyetiL "Bilin

mek istedim" sözüyle işaret edilen ilk mehabbettir. (Kaşan1, 142; Cami', 92) 

kabr ( ..r.i ) * Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennnem çukurların

dan bir çukurdur. Hafız Celal şöyle söylemiştir: "0, ahiretin ilk durağıdır. " (Meşarık, 
59) 

kabiii ( JJ� ) * Debur, nefsin hevasına ve istilasına çağıran bir güçtür. Niirun 

batısı olan cisman1 tabiatı yönünden geldiği için batı tarafından esen debur rüzga
rına benzetilmiştir. Bunun zıddı kabılldür. Kabul doğu tarafından esen saha 
rüzgarıdır. O, rUha ve onun istilasına çağıran bir güçtür. Bu sebeble Hz. Peygam
ber şöyle buyurmuştur: "Bana sabii ile yardım olundu. Ad {kavmi) ise debur ile lıelak ol
muştur." [Miisned, I, 223) (Kaşan1, 44) 

kabz-bast ( .k.."! - J=�! ) {kabz billah} * Kabz {daralma} ve bast {genişleme} ma

rifet ehline göre iki şerefli haldir. Hakk onları kabz ettiğinde onları geçim, yemek, 
içmek ve konuşma gibi mübah şeylere karşı çekingen kılar. Onlara genişlik 
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verdiğinde, bu şeyleri onlara geri verir ve bu konuda onları korumayı üstlenir. 
Buna göre kabz arif olan kimsenin halidir, onda milrifetinden başka bir fazlı yok
tur. Bast arif olan kimsenin halidir. Hakk ona halk onunla edeblensin diye bu hali 
vermiş ve koruması altına almıştır. (Lunıa', 419) 

* Cüneyd'" kabz ve bastın anlamı hakkında {bunları} lıavf ve recii {ile 
irtibatlandırarak} şöyle demiştir: "Recô., {gönlü açarak} tô.ate bast eder, havf ise günalı
tan kabz eder {alzkoyar}. " (Lunıa', 420) 

* Kabz ve bast, kulun ha vf ve reca makamlarını geçtikten sonra ulaştığı iki hal
dir. Tasavvufa yeni giren müddin havfı, arifin kabzına, recası da, arifin bastına 
karşılık gelir. Kabz ile havf, bast ile reca arasındaki fark şudur: Havf geleceğe ait 
bir husfısla alakah olur. Yani ileride arzu edilen bir şeyi elden kaçırma veya sakı
nılan bir duruma maruz kalma endişesinden doğar. Reca için de durum aynıdır. 
Yani gelecekte elde edilmesi arzulanan bir şey hakkındaki ümide veya sakınılan 
bir şeyin ortadan kalkması, hoşa gitmeyen bir durumun sona ermesi temennisine 
"recii" denir. Kabz ise, ileride değil şu anda meydana gelen bir mana ile alakalıdır. 
Bast da böyledir. 

Havf ve reca sahibi bu iki halde bulunurken, kalbi gelecekle alakadar olur. 
Kabz ve bast sahibi ise, içinde bulunduğu zamanda kendisini galebesi ve hüküm
ranlığı altında tutan varid sebebiyle vaktinin esiridir. Ayrıca sı1filerin hallerinin 
farklı oluşuna göre kabz ve bast durumundaki vasıfları değişiklik arz eder. Mesela, 
bazı varidier {ilhamlar} kabz halini icab ettirir, fakat kabz hali tam ve kamil olma
dığı için, bu durumda bulunan salik, kabzın dışında kalan bazı şeylerle de meşgul 
olabilir. Kabz halinde bulunan bazı sillikler ise, bu durumda iken kendilerinin kabz 
haline geçmelerine sebeb olan varidden başka bir varidle alakadar olamazlar. Bu 
sebeble salik, kendisine gelen varidle tamamen kendinden geçmiş bir haldedir. 
(Kuşeyri, 35) 

* Kabz ve bast, kuldan tekellüfü düşüren iki haldir. Bunların gelişi kesbi olma
dığı gibi, mücadele ile de gitmezler. "Allah kabz eder, bast eder." [Bakara, 2/245] Şu 
halde kabz, hicab halindeki kalbierin kabzından, bast ise keşf halindeki kalbierin 
bastından ibarettir. Bunların her ikisi de kulun tekellüfü ve gayreti olmadan Hakk 
tarafından gelir. Ariflerin kabz hali, müridierin havf haline benzer. Ariflerin bast 
hali de, müridierin reca haline benzer. Kabza ve hasta bu manayı yükleyen toplu
luğa göre böyledir. 

İki milnildan ötürü, şeyhlerin bir kısmına göre kabzın derecesi basttan daha 
yüksektir. Birincisi, Kitab'da {Kur'an'da} kabz, basttan önce zikredilmiştir. İkincisi, 
kabzda bir erime ve kahrolma, bastta ise bir nazlanma ve lütuf hali vardır. 
Şübhesiz beşeriyetİn erimesi ve nefsin kahrolması gözetilmesinden daha iyidir. 
Zira nefs en büyük perdedir. (Hücvirl, 454) 
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* Allah Teala buyurmuştur ki: "Sonra onu {uzamış olan gölgeyil yavaş yavaş ken
dimize çektik." [Furkan, 25/46] Bu babda yer alan kabz ile, Hakk'ın � kendisi için 
ayırmış olduğu {ricalullah ya da ehlullah makamlarından olan} zant1in makamına 
işaret edilir. Bunlar üç fırkadır: Bir fırkayı Hakk, sakınma kabzıyla tamamen ken
disine kabz etmiş, bunları alemierin gözünden gizlemiştir. Bir başka fırkayı da, 
telbls {giydirme ya da örtünme} elbisesi içinde gizleyerek kabz etmiş, bunlar üze
rine şekil tülünü sarkıtmış ve böylece alemierin gözünden gizlemiştir. Bir başka 
fırkayı da, kendilerinden kendisi için kabz etmiş, böylece onları örtülmekten de 
arındırmış ve kendilerinden de gizlemiştir. (Menazil, 41) 

* Allah Teaiii buyurmuştur ki: "0, sizi o sıirette {çiftlerden yaratarak} vdr ediyor." 
[Şura, 42/11 ]  Bast, {O'nun, } kulun şahidierini ilim derecelerine nakletmesi, batınma 
ihtisas ridasını sarkıtmasıdır. İşte bunlar telbls ehli olurlar {Allah tarafından 
giydirilirler, hallerini Allah verir} .  Onlar, ancak bast meydanındaki üç maniidan 
biri için hasta nakledilirler. Her mananın tabi olduğu bir topluluk vardır. Bunlar
dan biri, halka rahmeti genişletmekle bast edilmiştir. Onlara geniş davranırlar, 
onlarla ünsiyet kurarlar, onları hakikatierin toplandığı ve sırların gizlendiği kendi 
nurlarıyla aydınlatırlar. 

Bir başka topluluk manalarının kuvveti ve gördükleri hususunda sehatkar ol
malarından dolayı bast edilen topluluktur. Çünkü bunların müşahedesini şahidier 
kaplamamıştır. Mevcudlarına şekil rüzgarları dokunmaz. Onlar kabzın pençesinde 
bast hali yaşarlar. 

Bir topluluk da, daima hidayet yoluna işaret ve salikiere kandil olmak için bast 
hali yaşarlar. (Menazil, 42) 

* Kulun kader, ftil ve bast makamına girdiğinin alameti, terk etmesi ve uzaklaş
ması emredildikten sonra, kendisine hazları istemesinin emredilmesidir. Zira 
içinde Allah'tan � başka kimse kalmayacak şekilde batını hazlardan temizlendi
ğinde kişiye bast hali arız olur. Böylece kendisine istemesi, arzulaması ve elde et
mesi gerekli olan kısmetini istemesi ve araması emredilir. Bu emir, Allah katında 
değeri, derecesi ve onun isteğini yerine getirmekle Hakk'ın inayetinin kendisine 
ulaşması içindir. Hazların verilmesiyle ilgili olarak "sw1l {istemek}" tabirinin kul
lanılması, kabzdan sonra hastın ve Allah'ın kulu, haller, makamlar ve sınırlara ria
yet etme konusunda tekliften çıkarmasının en büyük alametlerindendir. (Fiitiih, 
125-126) 

* (Nefs) ruhi olarak öyle neşelendi ki, {bu neşenin) ilk hali iliviinın "bast'' ile 
" tecrid" dedikleri iliihi parlak variddir. (Heytikil, 95) 

* Kabz ve bastın belli bir zamanı ve kesin bir vakti vardır. Ne vaktinden önce 
meydana gelirler ne de sonra. Bunların vakti ve zamanı, hususi mehabbet halinin 
sonlarında değil başlarındadır. Hususi mehabbet halinden önce de meydana gel
mezler. İman hükmündeki sabit ve umılmi mehabbet makamında olan kişide kabz 
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ve bast hali meydana gelmez. Böyle bir kişi için havf ve redinın tersi; bazen kabz 
ve bast haline benzer bir hal meydana gelir, onlar da onu kabz ve bast zanneder. 
Oysa öyle değildir. O, kabz zannettiği bir sıkıntı ve bast zannettiği nefsani bir haz 
ve tabii bir neşe halinden başka bir şey değildir. Endişe ve neşe, nefsin sıfatı devam 
ettiği için nefsten ve onun özünden kaynaklanır. 

Nefste emınare vasfı kaldıkça ondan haz, neşe ve endişe -ki nefsin tasmasının 
alevidir- meydana gelir. Neşe ise, mizac denizinin dalgaları çarpıştığında nefsin 
dalgasının kabarmasıdır. Sufi umılmi mehabbet halinden hususi mehabbetin baş
langıcına yükseldiğinde hal sahibi, kalb sahibi ve nefs-i levvame sahibi olur. O va
kit onda kabz ve bast hali peşpeşe gelir. Çünkü o, iman derecesinden ikan (yakin) 
ve husus! mehabbet derecesine yükselmiştir. Bu sebeble Hakk ona bazen kabz, ba
zen de bast hali verir. 

Vasıti demiştir ki: "{Alla/ı} seni sende bulıman şeı;lerle {hata ve giinahlarla} kabz 
eder, kendisinde bulunan şeylerle {rahmet ve merhametle} bast eder." 

{Ebu Hüseyin) Nuri de şöyle demiştir: "0, seni seninle kabz eder, kendisiyle bast 
eder. " 

Kabz halinin belirmesi, nefsin sıfatının ortaya çıkması ve galib gelmesi, bast 
halinin belirmesi ise kalb sıfatının ortaya çıkması ve kalbin galib gelmesinden do
layıdır. Nefs emınare olduğu sürece bazen mağlub, bazen de galib olur. Kabz ve 
bast hali nefsteki bu hal itibariyledir. Kalb sıfatının sahibi kalbinin varlığı sebebiyle 
nurani bir hicab {örtü) altında olduğu gibi, nefs sıfatının sahibi de nefsin varlığı 
dolayısı ile zulmani bir hicab altındadır. Kalb sıfatının sahibi kalb sıfatından yük
selip hicabından çıkacak olursa, hal artık onu kayıt altına alamaz ve onda tasar
rufta bulunamaz. Bu sebeble bu kişi, o vakitte kabz ve hastın tasarrufundan çıkar. 
Kalb demek olan nurani varlıktan kurtulduğu, nefsin ve kalbin hicabından sıyrılıp 
kurbiyyeti {yakınlaşmayı) gerçekleştirdiği sürece ne kabz, ne de bast haline marfiz 
bırakılır. Böylelikle fena ve bekadan varlığa döndüğünde kalb hakiki vasfı olan nfi
rani varlığa dönmüş olur. O vakit kabz ve bast da ona geri gelir. Kendini fena ve 
bekaya verirse, o vakit ne kabz, ne de bast halinden eser kalır. 

Faris şöyle demiştir: "Önce kabz, sonra da bast hfili gelir. Sonra ne kabz kalır, ne de 
bast. Çünkü kabz ve bast varlıkta meydana gelir. {Varlığın yok olduğu} fenii ve beka ile 
meydana gelmez. Kabz hiili bazı durumlarda bast halindeki aşırılığın cezası olarak meıJdana 
gelebilir. Bu da şöıjle olur: Allah tarafından kalbe bir viirid gelir ve ondan kalbe bir ra/ıatlık, 
ferahlık ve müjde dolar. Bunun sonucunda nefs kulak kabartır ve nasibini elde eder. Viiri
din eseri nefse ıılaştığında, tabiatı gereği nefs haddini aşar, bast konusunda aşırılığa düşer, 
böylece bast neşeıje dönüşür ve bunun sonucunda kabz haliyle ceza görür. Kabzın tiimii 
araştırıldığında bunun ancak nefsin hareketinden ve sıfatıyla zuhılr etmesinden kaynaklan
dığı anlaşılır. Nefs edeblenir, değişir ve bir zaman azgınlıkla, bir zaman da isyanla hareket 
etmezse, rahatlık ve iinsiyet bulduğu sürece kalb vasfının sahibine kabz isabet etmez." 
( 'Avarif, 304) 
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* Kabz, {isabet ettiği) vakitte havf hiHidir. "Kabz, azarlama ve te'dibe işaret yö
neltme suretiyle kal be gelen viiriddir" de denilmiştir. Şöyle de denilmiştir: "Kabz, vak
tin varidini almaktır." 

. . .  Bize göre bastın sahibi, kendisi eşyayı ihata eden, ama eşyanın kendisini ihata 
edemediği kimsedir. Bunun redi hiHi veya kabule, rahmete ve ünse işaret eden tev
cih {yönlendirme) varidi olduğu da söylenmiştir. (Istılcih, 531-532; FütUhiit, II, 130) 

* Bu iki hal bazen temkin ehlinde bulunur. (FiitUhiit, Il, 130) 

* İnsanın, kabz ve bast diye adlandırılan iki halin bir araya geldiği bir çok hiili 
vardır. Bunlara ister havf ve redi, ister vahşet ve üns, istersen heybet ve teennüs 
{üns} bulma ya da daha başka şey söyle. İnsan ister arif, ister temkin, isterse telvm 
sahibi bir mürid olsun, herhangi bir vakitte, herhangi bir sebebe ve gereğe bağlı 
olmadan bu hallerle vasıflanmarnış olması imkansızdır. (Ruh, 39) 

* Kabz, {içinde bulunulan) vakitte havf halinden ibarettir. Zira esef duymak geç
mişte olan bir şey için, havf ve çekingenlik gelecekteki bir şey için olur. Kabz ise 
{içinde bulunulan) vakitte meydana gelen bir mana içindir. Bazıları kabzın netice
lerine bakarak şöyle demişlerdir: "Kabz, kal be gelen bir viiriddir. Kalbe azarlanmanın 
bir işiireti veya zorla te'dibi hak etmenin gerektirdiği bir durum sebebiyle viirid olur." 

Bazı sufiler ise şöyle demişlerdir: "Kabz, Jıavfın sonucunda meydana gelen bir hill
dir. Havf bazen fark edilir, bazen de fark edilmez." Allah size yardım etsin! Biliniz ki 
kabz, kabzın kendisinden alemde sadır olduğu ilahi makamda, Hakk Sübhanehu 
Hazretleri'nin, mahlukatının sıfatlarından biriyle sıfatlanmasıdır. (Fiitülıiit, II, 498) 

•• Bir taifeye göre bast [içinde bulunulan} vakitte recii halinden ibarettir. Bazıları 
ise "Kabz ve bast, içinde bulunduğu vaktin viiridini almaktır. Bir kahr ve galebedir" 
demişlerdir. Bize göre bast, sahibine, kendisinin eşyayı ihata etmesi, eşyanın onu 
ihata etmemesi şeklinde hakim olan bir hiildir. Bastın hakikati, derecesi yüksek 
olan kimselerden başkasına ait değildir. Bu hal, derecesi düşük olanlara Hakk tara
fından gelir ve onun derecesini yükseltir. (Fiitühiit, II, 499-500) 

* East ehlinin kaygısı bast halini aşmaz. Ancak bast çok çeşitlidir. Amel bastı, 
ilim bastı, tecelli bastı, murakabe bastı. Eğer arnelde isen "Ne?" ilirnde isen "Kimin 
hakkında ?", tecelllde isen "Kim ?", murakabede isen "Kim için ?" Böyle her bastta bu 
şekilde sorular ortaya çıkar. Arnelde bast halinde isen sana "Neyi kasd ettin ?", 
ilirnde isen "Miilfmıun kimdir?", tecellide isen "Kimi görüyorsun ?", murakabede 
"Kimi muriikabe ettin ?" diye sorulur. İşte sen bu sorulara vereceğin cevabiara göre 
soru ve cevaba muhatab olacaksın. Bast halinde olduğun sürece, sen haline uygun 
olandan başkasını müşahede etmezsin. Eğer içinde bulunduğun halin gerektirdiği 
şekilde cevab verirsen, hükmen hakim olmuş olursun. Eğer kendi durumuna göre 
değil de, Hakk'a göre cevablarsan, artık itikadına göre hak ne ise öyle olursun. 
Eğer nefsinle cevablarsan kul cevabıyla cevablamış olursun. Mertebeler farklı fark
lıdır. (Fiitühiit, IV, 440) 
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* { Kul} kalb makammda bast, nefs makammda recfı mesabesindedir. Bast hali, 
üns, rahmet, lütuf ve kabule işareti gerektiren bir variddir. Nefs makammda havfm 
mukabilinin reca olması gibi, hastın mukabili de kabz varididir. Hakk makamm
daki bast Allah'ın kuluna, halkla beraberken zahiren bast !genişlik} vermesi, 
batınen de halka merhametinden dolayı kabz {sıkıntı} vermesidir. O her şeyi ihata 
eder, hiçbir şey onu ihata edemez. O her şeye te' sir eder, ama hiçbir şey ona te' sir 
etmez. (Kaşani, 37; Ciimi', 78) 

* Kabz (billah), kaçınma ve uzaklaşma gibi vahşete işaret eden bir varidin kalbe 
hakim olmasıdır. Bunun bahsi karşılığı olan bastta geçmişti. Bu hal, çoğunlukla, 
bastm peşinde bast halinde olan salikten meydana gelen bir edebsizlik sonucu vakl 
olur. Kabz ve bashn havf ve recadan farkı, havfm nefs katmda arzu edilmeyen, 
reciinm da arzu edilen bir şeyle alakah olması, kabz ve bastm ise içinde bulunulan 
vakitle alakah olup, sonrası ile alakası bulunmamasıdır. (Kaşaru, 143; Cami', 92) 

* Kabz ile halkın havassma işaret edilmektedir. Bunun ilk inceliği yükselme 
şeklindeki kabz ile kabz halinde bulunduklarmdan, alemierin gözünden sakındı
rılmış olan hrkadır. İkincisi kabz olunduklarından telhis elbisesine bürünmüş olan 
ve alemin gözünden gizlenmiş olan fırkadır. Üçüncüsü Hakk'm kendilerinden 
kendi Zat'ına kabzettiği ve sır süzgecinden geçirdiği, böylelikle kendisine has kıl
dığı fırkadır . . .  

. . .  Bast ehli telb'is ehlidir. Bunların ilk inceliği halka acıdıkları için bast halinde 
olanlardır. Halk onların nurlarıyla aydmlanır, ama onların sırları gizlidir. İkincisi 
manaları güçlensin, bakışları sabitleşsin diye bast halinde olanlardır. Bunlara şahid 
olanlar, onların şahid olduklarına karışmaz. Çünkü onlar bu hallerinde Hakk'm 
murakabesindedirler. Üçüncüsü ise yola işaret, hidayete önder ve salikieri aydın
latmak için bast ehli olanlardır. (Ravza, 494) 

•• Haller, hal sahibierine ancak bu semadan verilir. Bunlar kabz, heybet ve havf 
gibi eelaliyet de olsa, bast, üns ve recii gibi cemaliyet de olsa haklkatte birdir. (Esfiir, 

164) 

* Kabzm üç sebebi vardır: Bunlar ya işlediğin bir günahtır; ya senden uzaklaşan 
veya azalan dünyadır; ya da malmda, nefsinde, namusunda, ailende, nammda, 
dünyevi ya da dmi işlerinde veya daha başka şeylerde sana eziyet veren bir zalim
dir. Bu sebeblerden biri başına geldiğinde yapman gereken kulluk gereği şeriata 
başvurmandır. Bu da günah konusunda tevbe, inabe {Hakk'a bağlanmal ve af di
lemekle olur. Elinden giden veya eksilen dünyalık hususunda ise teslimiyet ve rıza 
halinde olman ve Allah'tan mükruatmı beklemenle olur. Zalimin eziyeti konu
sunda da sabır, sükun ve sehat halinde olmalısm. 

Nefsine zulmetmekten sakın ki, ona mağlfib olup zalirnin hakkı konusunda 
hakkı feda etmeyesin. Aksi halde hem başkasına hem de kendine zulmetmiş olur
sun ve üzerinde iki zulüm toplanmış olur. Şayet yükümlü olduğun sabır ve taham-
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rnülü gerçekleştirebilirsen, Allah gönlüne bir genişlik verir, bunun sonucunda da 
aifeder ve bağışlarsın. Belki de sana rızanın nurundan bir şey verilir. Sen de onun 
sayesinde sana zulmedene rnerhamette bulunur ve onun için dua edersin, duan da 
kabUl edilir. İşte bu sıdd!klerin ve merhametiiierin derecesidir. 

Allah'a tevekkül et. Sana sebebini bilernediğin bir kabz hali geldiğinde, -vakit 
gece ve gündüz olmak üzere ikidir, -kabz geceye, bast da gündüze benzer- yapman 
gereken üç şey vardır; konuşma, hareket ve irade konusunda sakin olmak Bunu 
yaparsan yakında ya gününün ya da sana yönünü gösterecek yıldızının veya ay
dınlanacağın ayın yahut onunla görebileceğin güneşin doğuşuyla geceden kurtu
lursun. Yıldızlar ilim yıldızları, ay tevh!d ayı, güneş rnarifet güneşidir. Gecenin ka
ranlığında hareket edersen "(Allah 'ım) bize selfimet ver" de ki helak olmaktan kur
tulasın . 

. . .  Bastın vakl oluşu da sebeblerden hall değildir. Bastm üç sebebi vardır: Birin
cisi, çokça itaatte bulunma veya Allah'ın ilim ve rnarifet gibi ihsanı. İkincisi, ça
lışma, cömertlik, hibe veya başka bir yolla elde edilen dünya malının çokluğu. 
Üçüncüsü de insanların rnedih ve senaları veya kendisine yönelmeleri, dua iste
ğinde bulunmaları veya el öpmek vb. bir kısım tazlınde bulunrnalarıdır. 

Bu sebeblerden bir kısmı sana gelirse, ubfıdiyyet {kulluk} bu nlınet ve 
rninnetlerin sana, itaatta, muvaffakiyete ve bunların sebeblerinin kolaylaştırmak 
için Allah tarafından verildiğini görmeni gerektirir. Sakın araya nefsini karıştırma. 
Bu nlınetlerin senden geri alınmaması için nefsini sana uyrnaya zorla. Böylece Al
lah'ın lütfu ve itaate teşvik etmesi sebebiyle buna meftun olursun. 

Dünya malının çokluğuna gelince, bu da birincisi gibi nlınettir. Çalışma bakı
mmdan gizli afetleri, diğer vacib, mendub ve hararn olanlardan daha hafiftir. 
İnsanların övmeleri ve sair tazlınlerine gelince, ubfıdiyyet ayıpları örtme nlınetine 
şükrü gerektirir. Allah'ın, senin gizli olan zerre kadar günahını açığa çıkarmasın
dan kork ki sonra en yakın olanlar bile artık sana nefretle bakarlar. 

Sebebini bilmediğin bast için de diyeceğim şudur: Ubfıdiyyetin hakkı, istemeyi, 
idiali {kullukla aldanınayı ve Allah'a karşı övünrneyi}, kadın olsun erkek olsun in
sanlara taarruz etmeyi bırakrnaktır. (Cami', 39) 

* Kabz ve bast, kulun havf ve reca halinden geçtikten sonraki iki halidir. Başlan
gıçtaki müddin havfı ne ise arifin kabzı odur. Aralarındaki fark, havf ve recanın 
geleceğe ait istenmeyen veya istenen bir husfısla ilgili olması, kabz ve hastın ise 
arifin kalbine gaybe ait bir varidin galib geldiği içinde bulunulan vakte ait bir hu
susla ilgili olmasıdır. 

Kabz ve bast tam, eksik ve kusurlu olabilir. Tam kabz, nefsin ağırlığını kaldı
ramayacağı şeye muhatab olan kimsenin eksiklik veya kötü edebden dolayı ceza
landırılması türünden gayba ait bir variddir. Bu halde nefsin kapılarının kendisine 
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kapanması için arif istiğrak halinde olur. Nakıs {eksik} kabz ise, nefsin ağırlığını 
kaldırabileceği şeye muhatab olan kimseye arız olan yine gayba ait zayıf bir 
variddir. Bu durumda tamamen aklı başından alınmaz. 

Tam bast, güçlü, gayble ilgili olan, bir şeref, ikbal, lühıf ve sevinç gibi kendi
sine has gayba ait kuvvetli bir varid olup onu bütünüyle cezbeder. Bunun sonu
cunda o, engellerin ipi çözülmüş, faziletler meydanına salıverilmiş ve varidin kuv
vetinden dolayı cemal ve celal bahçesinde keşf olunmuş bir halde bastında dehşete 
düşer, öylece kalır. Nakıs bast, gaybla alakah olan, arif üzerinde sevinç, şevk, ra
hatlama te' siri yapan ve hem kendinde, hem de başkasında tasarrufta bulunmasını 
sağlayan gayba ait bir variddir. Bast, kabz halindeki arife tam olarak te' sir etmez. 
Bastın kuvveti, ezeli inayet kudretinin, kalbini istila etmesidir. 

Her şahsın bastı kabzının, kabzı da bastının derecesi kadar olur. Bazı durum
larda sebebini bilemediği bir kabz hali arız olur. Bunun çaresi o vakit gidinceye 
dek tesfımiyet göstermektir. Zira tekellüfü {zorlanması} onu edebi ihlal etmeye 
sevk edebilir, bu da kabzın artmasına sebeb olur. Teslim olmakla kabz hali kısa 
zamanda ortadan kalkar. (Ciimi', 195) 

kabza ( �� ) * "Kabza nedir?" Cevab: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Bütün 

yenJÜZÜ onun kabzasındadır {tasarrıifıındadır} ."  (Zümer, 39/67] Bedenler rUhlara değil, 
ruhlar bedeniere tabidir. Bedenler kabz olunduğıında ruhlar da kabz edilmiş olur. 
Çünkü bedenler ruhların heykelleridir. Allah, her şeyin kendi kabzasında oldu
ğımu haber vermiştir. Her beden ruhu için bir yerdir. RUh ve bedenden başka bir 
şey yoktur. Ancak bedenler unsurlardan {toprak, su, ateş ve hava gibi elementler
den} olan ve nurdan olan olmak üzere ikiye ayrılır. Bu da tabiidir. Allah, ruhların 
varlığını bedenierin varlığına, bedenierin bekasını da ruhların bekasına bağlamış
tır. İçindekini çıkarması gereğiyle kendisine dönmesi için bedenleri kabz etmiştir. 
Zira onu . beden üzerinden gıdalandım ve ondan içindekini çıkarır. (Fütuhiit, II, 

113) 

* Kabza konusunda {Allah'ın} onlara fiili nedir? Cevab şöyledir: Onların üze
rinde bulundukları şey O'nun fiilleridir. O, yükseltir, alçaltır, bast eder, kabz eder, 
açar, örter, gizler, zahir kılar, tahrik eder, birleştirir, nefret ettirir. Onlara umfimi fi
ili ise hallerini değiştirmektir. Zira o zat'i fiildir. Şayet değiştirmeseydi ilah olması
nın hükmü kalmazdı. İlah olması zati bir vasıftır. Her zaman kabza içinde olmaları 
dolayısıyla mahlukat üzerinde fiili değiştirmek kesinlikle gereklidir. (FütUhiit, II, 

114) 

kadern-i sıdk ( J� �J! ) * Kadern-i sıdk, güzel bir öncelik ve Hakk Teala'nın 

"Iman edenlere, Rabb'leri katında yilksek bir doğruluk makamı olduğunu müjde/e" [Yiı
nus, 10/2] ayetinde belirtilen, salih ve muhlis kulları için hükmettiği bol bağışıdır. 
Sıdk her şeyin iyisidir. (Kaşam, 3, 144; Cami', 93) 
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kademan/kaderneyn ( 0\.o..li ) * Kademeı;n {iki kadem}, birbirine zıt olan Zat'a 

ait iki hükümden ibarettir. Bunlar zat cümlesinden sayılırlar, hatta Zat'ın aynıdır
lar. Bu iki hüküm, hudus-kıdem, hakkıyyet-halkıyyet, vücud-adem, sonluluk-son
suzluk, teşblh-tenzlh ve benzeri gibi, kaynağı Zat olan hükümlerdir. Bunlar ayniarı 
bakımından da, hükümleri bakımından da Zat'a aittir. Bu yüzden bu zıt şeyler için 
"kademeyn" tabiri kullanılmıştır. Çünkü kademeyn suret cümlesindendir. (İnsan, II, 
4) 

{Ayrıca bk. na'lan/na'leyn; yedan/yedeyn} 

kader-kaza' ( �W:i - J..li ) * Kaza, Allah'ın yıldızların hükümlerinin gerektir

diği şekilde geçmiş ilmidir. "Rızii kazii iledir" denilmiştir. Rıza, Ademoğlunıın göğe 
yükselen arnelleri arasında en az olanıdır. O, iman şartlarının en şerefiisi ve 
mü' minierin en değerli hasletidir. (İhvan, II, 73) 

* Kader karanlıktır { sonu, iyi mi kötü mü olacağı bilinmez} .  O halde sen, karan
lığı misbii/m {ışığa} götür. O ışık da Allah'ın kitabı ve Resulü'nün $ sünnetidir. 
(Fütuh, 25) 

* Kulun kader, fiil ve bast makamına girmiş olmasının alameti, {kendisine} terk 
etmesi ve uzaklaşması eınredildikten sonra hazları istemesinin emredilmesidir. 
Zira içinde Aziz ve Celil olan Allah'tan başka kimse kalmayacak şekilde batını 
hazlardan temizlendiğinde, kişiye bast hali arız olur. Böylece kendisine istemesi, 
arzulaması ve elde etmesi gerekli olan kısmetini isteyerek araması emredilir. Bu 
emir, Allah katında değeri, derecesi ve onun isteğini yerine getirmekle Hakk'ın 
inayetinin kendisine ulaşması içindir. Hazların verilmesinde "istemek" tabirinin 
kullanılması kabzdan sonra hastın ve haller, makamlar ve sınırlara riayet etme ko
nusunda tekliften {zorlamadan} çıkarmasının en büyük alametlerindendir. (FütUh, 
125-126) 

* Sırr-ı kader {kaderin sırrı} kaderden başka bir şeydir. Sır, malılukata tahakkü
mün ta kendisidir. Hakk, mahlukatın gözü haline gelmedikçe onlara sır açılmaz. 
Hakk onların gözü olur, onlar da eşyaya Hakk nazarıyla bakarlarsa, o zaman bil
medikleri şeylerin bilgisi onlara açılır. Zira Hakk'ın nazarından hiçbir şey gizli 
kalmaz. (FütUhiit, II, 66) 

* O'nun ezelde eşyaya dair bilgisi olduğundan dolayı kader; Allah'ın ilminde 
geçtiği şekilde eşyanın varlık alemine çıkması, cereyan etmesidir. Sehl {-i Tüsteri} 
demiştir ki "Allah eşyayı bilmiş ve yazmıştır." (Ravza, 207) 

* Kazfi., sabit bir hükümdür, kader ise meydana gelen şeydir. Çünkü o, {Allah 
katında} bilindiği ve yazıldığı miktarda olur. {İlahi} ilim ise bunların hepsinden 
önce gelir. (Ravza, 207) 
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* Kazd, Allah'ın eşya üzerindeki hükmüdür. Bu taifenin {sfıfilerin} dilinde kaza, 
bütün mevcfıdatın bulundukları haller üzerindeki ilahi hükümdür. "Allah'ın eşyadiı 

hükmü, onu . . .  ", yani eşyayı . . .  "bildiği şekilde ve eşya hakkındaki bilgisi üzere . . . " olmak
tadır. "Eşyayı bildiği şekilde" sözüyle, Allah'ın eşyanın zahiri şeklini, "eşya hakkın
daki" sözüyle de eşyanın batmını bilgisiyle kuşatmış olduğuna işaret vardır. "Al
lah'ın eşya hakkındakini bilmesi eşyanın kendisi hakkındiı nasılsa o şekilde verdiği bilgi 

üzerindedir . . .  " "Eşyayı" şeklindeki ifade yerine "eşya hakkındaki" şeklinde bir tabir 
kullanılması şundandır: Eşyanın iç yüzünü bilen haliyle dış yüzünü de bilir. "Ka
der, eşyii kendi zatındiı nasılsa onu o şekilde vaktinde yaratmaktır . . . " Yani kader, eşyayı 
ayan-ı sabitenin gerektirdiği ve o vakitte vaki olduğu şekliyle -"ne fazla . . .  " ve ne 
de kabiliyetinin gerektirdiğinden eksik- icad etmektir. 

"Kazayı yaratan . . .  " Hakk Teala'nın . . .  "eşya hakkındaki . . . " küfür ve isyanla ilgili 
. . .  "hükmü, ancak o eşya . . . " ayn-ı sabitinde . . .  "nasılsa öyledir . . .  " Kullar için küfrü ancak 
ayan-ı sabitelerinin gereğince takdir eder. Bu konuda Allah tarafından asla doğru
dan ya da dalaylı olarak hiçbir zorlama olmaz. Bu da kaderin kulun aynının gereği 
değil, Allah'ın Zatı'ndan olduğu fikrini ilzam eder. Bu açıklama, konunun aslı 
kendilerine açık olmayan hicab ehlinin zihninden cebir {zorlama} şübhesini orta
dan kaldırır. "Bu . . . ", yani Allah'ın eşya üzerindeki hükmünün onların ayan-ı sabi
telerine göre olması . . .  "aklı olan veı;a hazır bulunup kulak veren kimseler için . . .  " (Kaf, 
50/37] ayetinde beliren . . .  "kader sırrının ta kendisidir." (Sofyavi, 236) 

kadih ( c.:�li ) {bk. leva'ih-levami'-tavali'-tavank-şevank-kadih} 

kadim ( f-..li ) {zaharati'l-me'alim} * Vücfıd {varlık} bakımından kadim {önce} 

alandır. Daimdir ve varlığı bütün mahlukattan öncedir. Bu da Allah Teala'dan 
başkası olamaz. (Hücvirl, 468) 

* işaretler zuhfır edince {ortaya çıkınca}  sonradan yaratılmış sıfatlar Kadim'den 
ayrıldı, karanlık nefsleri elde ederek onlara tecelli etti. Alem O'na dayanmak ve 
mensfıb olmakla ferahladı. Semi olan Rabb, I "Semi'allahü limen lıamidelı" ifadesiyle} 
kulunu işittiğini isbat ettiğinde, itaat eden kul da {"Rabbenii ve leke'l-lıamd" diyerek} 
ona hamd etti. (Letii'if, 101) 

kadir/kadir ( J!..li / )�li ) * Aciz, ne sabreder, ne de endişelenir. Kadir, gücü ol

duğu halde genişliğe sabreden kimsedir. Bela anında endişeye sabreder, azalarını 
korur {davranışlarına dikkat eder}.  Sabreder; çünkü kendini açlığa dayanmaya 
adamıştır. (Bed', 39) 

* Kadir ve kadir, {bir şeyi} isterse yapan istemezse yapmayan kimsedir. (Ravza, 
312) 

kadiriyye ( ;ı!)�li ) * Kadiriyı;e'nin ana ilkeleri beş tanedir: Yüksek himmet 
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beklemek, haram sınırını korumak, güzel hizmet, azminde sabit olmak (kesin ka

rarlılık} ve nlıneti büyük görmek. Himmeti yüksek olanın mertebesi yüksek olur. 
Allah'ın haram sınırını koruyan kimsenin hürmetini Allah korur. Hizmeti güzel 
olana O'nun kerameti (cömertliği} v�kib olur. Yolunda azimle yürüyen kimsenin 

hidayeti sürekli olur. Nlıneti büyük gören ona şükreder. Şükreden de nlınet vere
nin (Allah} vaadettiği şekilde daha fazlasına hak kazanır. (Cami', 14) 

kahir ( J•li ) * Kulları üzerinde tasarrufta bulunanın Allah dışında her şeye üs

tünlüğü vardır. Hakkıyla yiğittir, cesurdur, atılgandır, büyük iddia sahibidir, hakkı 
söyler, adaletle hükmeder. Bu makamın sahibi Bağdat'ta şeyhimiz olan 

Abdülkadir C'ili (Geylan!} idi. Onun halk üzerinde hakkı gözeten bir gücü ve üs

tünlüğü vardı. (Fütuhnt, Il, 17) 

kahir-i gasak ( J-ıillJ•Ii ) * Kahir-i gasak karanlığa m1rlarıyla galib olan demek

tir. (Heynkil, 99) 

kaid-i-kahr ( JE-illı J.ili ) * Kaid-i kahr, avarna göre "nühus" adıyla anılan Satürn, 

Merih ve diğer gökcisirnleridir. (Heviikil, 99) 

kaid-i se'adat ( �1.)\ıı ... lı J.ili ) * Kaid-i se'iidat, "feleki su 'ud" adıyla anılan Jüpiter 

ve Venüs gibi gökcisimleridir. (Heı;akil, 99) 

kalak ( Jli ) Allah Teala Kellın'i {olan Hz. Musa wı dilinden} hikaye ederek 

buyurmuştur ki "Rabbim, {benden} razı olman için sana {gelmekte} acele davrandım." 
[Taha, 20/84] Kalak, sabrın ortadan kalkmasıyla şevkin (özlernin} tahr1kidir {sabır 

ortadan kalkınca, özlem kişiyi harekete geçirir} .  

Üç derecesi vardır: İlk derecesi, halkın {ya da  kötü ahlakının} kişiyi tedirgin et

mesi, kişinin halktan (ya da halkla bir araya gelınekten} hoşlanmaması ve ölürnden 

lezzet alınasına sebeb olan kalaktır (bu kalak, kişiyi halvete zorlar}. 

İkinci derecesi, akla hakim olan, duyrnayı zayıflatan, takati te'sirsiz bırakan 

kalaktır (bu kalak nefsi baştanbaşa etkisi altına alır} .  

Üçüncü derecesi ise asla merhamet etmeyen, hiçbir sınır kabili etmeyen ve or

tada hiç kimseyi bırakmayan (Hakk'tan başka her şeyi fena deryasında boğan} 
kalaktır. (Mendzil, 33) 

kalb ( �i )  {fu'ad; latife-i insaniyye; makarn-ı kalb/makarn-ı zat; makarnat-ı 

sırr; sadr; ta'ahhüd-i kalb} 

* Kardeşim! Kalbini ahiret işleriyle mükellef tut ve bu konuda onu genişlet {her 
geçen gün daha da ilerlemesine yardırncı ol}. Onu dünya sebeblerinden, (dünyevi} 
hırs ve rağbetlere kayrnayı hatırlamaktan vazgeçir. Kalbinin, senin aradığm hedefe 
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{ahirete} ulaşmayı zorlaştıracak şeylerle uğraşmasına izin verme. {Çünkü} bu, 
kalb nurunu söndürür. Onu, övülmeye değecek bir akıbetle {cennetle} ülfet ettirme 
hususunda hırslı ol. Elinde bulunan dünya nimetlerinden dolayı şükretmen gerek
tiğini, fakat bu şükrü gereğinden az yapabildiğini düşünerek nefsini cezayla kor
kut. Şükretme hususundaki zayıflığını bilerek elindeki nimetleri {nefsine} çok gör 
ki nefs, dünya işi konusunda elindekinden daha fazlasını düşünrnek ve istemekle 
meşgul olmasın. (Adabı, 65) 

* Kalb ismi bütün Diltın makamlarını içine alan kapsamlı bir isimdir. Batında 
pek çok yer vardır. Bunların bir kısmı kalbin dışından, bir kısmı da içindendir. 
Kalb adı şundan dolayı ayn {göz} adına benzetilmiştir: Göz iki kirpik arasında bu
lunan beyazlık, siyahlık, göz bebeği ve göz bebeğinin nurundan oluşan bir isimdir. 
Bütün bunların kendi başına bir hükmü ve benzerinden ayrı bir manası vardır. 
Ancak bunlar birbirlerine yardırncı ve menfaatleri birbirlerine bağlıdır. Dışta olan 
içeriden gelenin esasıdır. Nurun kıvam ı bunların kıvamına bağlıdır. (Beı;iin, 33) 

* Gözdeki beyazlık göze göre ne ise sadnn kalbe göre makamı odur. Aynı şe
kilde evin avlusunun eve, Mekke çevresinin Mekke'ye, suyun kandile, ağaçta ku
ruduğu zaman bademin çıktığı üst kabuğun baderne göre yeri gibidir. Bu sadr, si
vilce, göz iltihabı ve buna benzer diğer göz hastalıkları gözün aklığını kusurlaştır
dığı, evin avlusuna odun, çalı çırpı ve saire konulduğu gibi vesvese ve afetierin 
girdiği yerdir. (Beyan, 35) 

* Sadr, göğüse dahil olan, az da olsa vaktinde hissedilebilen bir şeydir. O, düş
manlıkların, şehvetlerin, arzuların ve ihtiyaçların dahil olduğu yerdir, bazen dara
lır, bazen de genişler. O kötülüğü emreden nefs-i emınare vilayetinin hakim ol
duğu yerdir. Oranın, eşyanın meşakkatini yüklenen ve kibirlenerek kendindeki 
gücü ortaya koyan bir girişi vardır. Orası İslam nurunun mekanı, ahkam, ahbar ve 
ibare ilminden {zahiri ilimlerden} öğrenilen şeylerin lufzedildiği bir yerdir. Oraya 
ulaşmanın ilk yolu öğrenme ve işitın edir. (Beı;iin, 35) 

•• Kalb sadrda {göğüste} ikinci makamdır. Orası gözün içi olan siyah kısmının 
beyaz kısmın içi olduğu gibi sadrın içidir. Kalb lınan nurunun madeni, huşu, 
akva, mehabbet, rıza, yakin, havf, red, sabr ve kanaatın nurudur. Q, ilmin asılla

rının madenidir. Çünkü kalb suyun kaynağı, sadr da havuz gibidir. Kalbden sadra 
ilim aktığı veya oraya işitme yoluyla girdiği gibi kaynaktan da havuza su akar. 
Kalbde yakin, ilim ve niyet meydana gelir ve sadra akar. Şu halde k.alb asıldır, sadr 
ise onun şubesidir. Şube asıila kuvvet bulur. Nitekim Hz. Peygamber $ şöyle bu
yurmuştur: "  Arneller niyetiere göredir " [Buhar!, Kitab II, bab 41] (Beı;iin, 36) 

•• Kalb nefsin elinde, Allah'tan bir rahmet değildir. Çünkü kalb hükümdar, nefs 
ise memlekettir . . .  

. . .  Kalb lamba mertebesindedir. Lambanın sağlamlığı ışığıyla belli olur. şık> 
takva ve yakln nurudur. Çünkü nuru olmadığı zaman kalb, ışığı sönrnüş bir lamba 
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haline gelir. Kalbden değil de nefsten gelen her amet ahiret hükmüne göre mute
ber değildir. Tıpkı Allah Teala'nın "Ancak sizi kalolerinizin yaptıKları ile sorumlu tu
tar" [Bakara, 2/225] ayetinde buyrulduğu gibi, nisyan {unut anlık} ise sahibi so
rumlu tutulmaz, itaat ise sevab kazanmaz. (Beyiin, 37) 

* Gözdeki siyahlığa göre göz bebeği, Mekke'ye göre içindeki Mescid-i Haram, 
eve göre içindeki yatak odası ve dolap, lambaya göre fitil, baderne göre özü ne ise 
kalbe göre fuad odur. Fuiid üçüncü akamdır. Bu fuad, marifet, haya :ve riLy.et 
mev.J<!idir. Kişi ne zaman istifade ederse {maddi ya da manev1 bir bilgi ya da 
idrakta bulunursa}, önce fuadı sonra da kalbi İstifadede bulunur. Sedetin içinde 
inci, sadrın içinde kalb olduğu gibi, fuad da kalbin içindedir. (Beyiin, 38) 

* Bil ki fuiid örme mev iidir, görür, ka/b ise bilir. (Beyan, 38) 

* Hcı; Lerdin sadn cehilleti ve kızgınlığı ölçüsünde daralır. Allah'ın hidayetiyle 
açılması durumunda ise genişliğinın sınırı yoktur. akk konusunda dar alırsa, batı 
için genişler. Batı! konusunci daralırsa da hakk için genişler. Allah'ın, Resı1l'ünü 
zikrettiği şu ayete bakınız: "Sfnin sadrını biz genişletmediK mi?" [İnşirah, 94/1 ] (Be
yan, 42) 

* Kalb denizlerinin derinliği sonsuzdur. Nehirlerinin sayısı belli değildir. Ha
kimler kalb denizlerinde dalgıçlar, nehirlerinde ise su taşıyıcıları ve balık avcıları 
gibidirler. Herkes oradan Allah'ın rızıklandırdığı kadarını bulur ve çıkarır. Kimi
leri dünyanın ayıplarının, hızlı bir şekilde değiştiğinin, çok aldatıcı olduğunun, se
batının az olduğunun ve ;abuk geçtiğinin bilgisinin cevherinin ve şeytanın hilele
riyle çeşitli vesveselerin' ilgisini keşfeder. (Beyan, 50) 

·� Sadr, ibare ilminin kendisine açıldığı bir yerdir. Kalb, ibare ilminin altındaki 
ilmin madenidir. O ilim de hikmet ve işaret ilmidir. ibare ilmi, Allah'ın mahlukatı 
üzerindeki hüccetidir. Allah onlara şöyle der: "Bildikleriniz/e ne yaptınız ?" işaret 
ilmi, kuhın kendisini hi dayete erdirmesi dolayısıyla Allah' a karşı hüccetidir. Allah 
ona gaybını müşahede etmesi ve perdelerinin ardını görmesi sebebiyle, sanki 
perde açılsa nefsinde {lınanında} bir artma olmayacak şekilde hepsini gözüyle gö
rüyormuş gibi kalbini keşfetmeyi {açmayı} ihsan etmiştir. Şu halde kalb işaret ilmi
nin yeridir. (Beı;iin, 58) 

* Kalb ve fuad "basar" lafzıyla tabir edilir. Çünkü onlar hasarın {görmenin} iki 
mahallidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Alla/ı, gece ve gündüzü birbirine çeviri

yar. Şübhesiz bunda basiret siihibleri için bir ibret vardır." [Nur, 24/44], "İbret alın eı; akıl 
sa/ıibleri!" [Haşr, 59/2] (Beı;an, 64) 

* Kalb ile sadr arasındaki fark şudur: Sadrın nurunun bir nihayeti vardır. Kalb 
nurunun ise, kul ölse de nihayeti, sınırı ve kesintisi olmaz. Kul, 1manlı olarak öldü
ğünde onunla birlikte olan nuru kabirde de kıyamette de ondan ayrılmaz ve de
vamlı onunla birlikte olur . . .  
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. . .  Sırrın makamları sadr ile kalbin misalidir. O, dilden ibarettir. Ancak hakikati 
nuriara işaret etmektir. Allah onu kendi nurunun hazinelerinden yaratmıştır. (Be
yan, 65) 

* Kalb hızlı değişimleri sebebiyle "kalb" olarak adlandınlmışhr. (Beyiin, 66) 

* Fuad ismi mana bakımından kalb isminden daha incedir. Her ikisinin de ma
nası, Rahman ve Rahim isimlerindeki gibi birbirıne yakındu. Kalbin koruyucusu 
Rahman'du. Zira kalb lınanın kaynağıdır. Mü'min sahih bir lınanla Rahman'a te
vekkül eder. (Beyiin, 69) 

* Sırrın makamlan sadr ve kalb gibi dilden ibarettir. Hakikati ise ancak nuriara 
işarettir. Allah onu kendi nurunun hazinelerinden yaratmıştır. (Beyan, 94) 

* Kalb kelimesi iki manada kullanılır. Birincisi, göğsün sol tarafına yerleştiril
miş olan içinde boşluklar bulunan çam kozatağı şeklindeki husus! bir et parçasıdır. 
İçinde ruhun madeni ve kaynağı olan siyah kan vardır. Şu anda tabibierin işi ol
duğu ve herhangi bir dini maksada bağlı olmadığından, kalbin şeklini ve keyfiye
tini arzetmek niyetinde değiliz. Bu kalb hayvanlar, hatta ölülerde de vardır. Biz bu 
kitabda kalb kelimesini kullandığımızda organ olan kalbi kasd etmiyoruz, çünkü o 
değeri olmayan mülk ve şehadet alemine ait bir et parçasıdır. Bu yüzden onu in
sanlar bir tarafa, hayvanlar bile gözleriyle görebilir. 

İkincisi, rabbanl, rUhani bir latlfe olup cisman1 kalble bağlantısı vardır. İşte bu 
latife insanın hak1katidir. insanda müdrik, alim ve arif olan, hitab edilen, cezaya, 
itaba müstehak olan ve sorumlu olan bu kalbdir. Bu latifenin cisman1 kalble alakası 
vardır. Ancak mahlukatın pek çoğu bu alakanın şeklini anlamakta şaşkınlığa düş
müştür. Zira bu alaka arazın cisimle, sıfatın mevsufuyla, aleti kullananın aletle 
veya bir mekan işgal eden maddenin mekanla olan alakasına benzer. 

İki manadan dolayı bunun açıklamasından çekiniyoruz. Birincisi, bu mükaşefe 
ilimleriyle alakalıdır. Ikincisi, bunun incelenmesi, rUhun sırrını açıklamayı gerekti
rir, ki bu da Hz. Peygamber'in � hakkında konuşmadığı bir şeydir. Onun, hak
kında konuşmadığı şeyden başkasının söz etmesi yakışık almaz. Biz bu kitabı
mızda kalb kelimesini kullandığmıızda maksadmıız bu lati:fedir. Gayemiz bunun 
zatının hakikatini değil. sıfatıarını ve hallerini zikretmektir. Muamele ilmi, {kalb ve 
ruhun} hakikatinden söz etmeye değil, sıfatıarını ve hilllerini anlamaya ihtiyaç du
yar. (İhyii', III, 4) 

* Kalbin askerleri üçe ayrılır: Birinci kısmı; şehvet gibi ya faydalı ve muvafık 
olanı celb etmeye ya da gazab {öfke} gibi zararlı ve aykırı olanı savuşturmaya yön
lendirir ve teşvik eder. Bu yönlendiriciye "irade" denir. 

İkinci kısmı; organları bu maksada hareket ettirir. Bu da "kudret" diye adlandı
rılır. Bu askerler diğer organiara -bilhassa kastara ve kirişlere- dağılmışlardır. 
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Üçüncü kısım; casuslar gibi eşyaları anlayan ve tanıyanlardır. Bunlar da 
görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularıdır. Bunlar belli organiara da
ğılmışlardır. Buna da "ilim ve idrak" denir. 

Bütün bu biitın {gizli} askerlerin yanında bir de zahir {görünen} askerler vardır. 
Onlar da bu askerlere alet tedarik eden yağ, et, damar, kan ve kemiktir. Tutma 
kuvveti yalnızca parmaklarla, görme de yalnızca gözle olur. Diğer organlar da 
böyledir. (İiıya', III, 7) 

* Nefsten kasdım, işi sadece tezekkür {hatırlama}, tefekkür, temyiz ve düşünme 
olan kamil cevher-i ferddir. Nefs, bütün ilimleri kabul eder ve maddeden soyut
lanmış mücerred suretleri kabul etmekten geri durmaz. Bu cevher, rUhların reisi ve 
kuvvelerin başıdır. Hepsi ona hizmet eder ve emrine uyar. 

Nefs-i natıkanın -bu cevheri kast ediyorum- her zümreye göre husus! bir ismi 
vardır. Hakimler bu cevhere "nefs-i natıka" derler. Kur'an bunu "nefs-i mııtmainne" 
ve "ruhıı 'l-emin" diye adlandırır. Sufiler ise buna "kalb" derler. İhtilaf isimlerdedir, 
yoksa mana birdir. 

Bize göre kalb, ruh ve nefs-i mutmeinne kelimeleri nefs-i natıkanın isimleridir. 
Nefs-i natıka, canlı, faal ve idrilk eden cevherdir. Biz mutlak olarak "ruh" veya 
"kalb" dediğimizde bu cevheri kasd ediyoruz. Sufiler, hayvan! ruha "nefs" derler. 
Şer!atta da bu şekilde varid olmuştur. Nitekim {Hz. Peygamber $} şöyle 
buyurmuştur: "En büyük düşmanın nefsindir." [Aclı1n1, I, 143] Şar1 {Hz. Peygamber 
$} "nefs" lafzını kullanmış, onu izafetle pekiştirmiş ve . . .  " iki yakan arasındaki nef
sin . . .  " demiştir. Bu kelimeyle şehvet ve gazab kuvvetine işaret etmiştir. Zira bu 
kuvvetler, insanın içinde bulunan kalbden kaynaklanmaktadır. (Ristile, 7) 

•• İlk akıl, levh ve kalem, maddeden uzak olan münferid cevherlerdir. Bunlar 
duyu organlarıyla idrak edilemeyip ancak akılla kavranabilen mücerred ışıklardır. 
Bizim kullanımımızda ruh ve kalb bu tür cevherlerdendir. Bozulmaz, yok olmaz ve 
ölmez. Fakat bedenden ayrılır, şer!atta varid olduğu gibi kıyamet giirıünde tekrar 
bedene dönmeyi bekler. (Risale, 9) 

•• Tarikat ehli, yani sufller, ruh ve kalbe, şahsa istinad ettiklerinden daha çok 
istinad ederler. Ruh Allah Teaiii'nın emri olduğundan, bedende yabancı gibidir. 
Yönü aslına ve kaynağına dönüktür. Tab!at kirleriyle kirlenmeden kuvvetlendi
ğinde şahıs tarafından çok, asıl tarafından idrak eder. 

Ruhun cevher-i ferd olduğunu ve bedene bir mekan gerekli olduğunu anladıy
san, -ki araz ancak cevherle baki olur- cevherin bir mahalle yerleşmediğini ve bir 
mekanda bulunmadığını da bilmelisin. Beden ruhun mekanı ve kalbin mahalli de
ğildir. Aksine beden rUhun aleti, kalbin aracı ve nefsin bineğidir. RUhun zatı bede
nin cüzlerine bitişmez, ondan ayrılmaz da. Bilakis ruh bedene yönelir, ona fayda 
temin eder ve feyiz verir. 
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RUhun nurunun ilk görüldüğü yer beyindir. Çünkü beyin, ruhun hususi zuhllr 

mahallidir. Beynin ön kısmından bekçi, orta kısmından vezir ve idareci, son kıs

mından depocu ve hazineci, bütün cüzlerinden piyade ve süvaii askerler, hayvani 

ruhtan hizmetçi, tabii ruhtan vekil, bedenden binek, dünyadan saha, hayattan eşya 

ve mal, hareketten ticaret, ilimden kazanç, iliiretten maksad ve merd, şeriattan yol 
ve usul, nefs-i emınareden bekçi ve gözcü, nefs-i levvameden uyarıcı, duyulardan 

casus ve yardımcı, dinden zırh, akıldan üstad, duyu organlarından ise öğrenci edi
nir. (Risale, 10) 

* Nefs, batın gözüyle tanıdığın kalbdir. Senin hakikatİn batındır. Çünkü beden 
ilk, kalb ise sondur. Nefs son, kalb ise ilktir ve "kalb" diye adlandırılır. Kalb göğsün 

sol tarafında bulunan et parçası değildir. Et parçasından ibaret olan kalb hayvan

larda ve ölülerde de var. Zahir gözüyle gördüğün her şey şehadet alemi denilen bu 
alemdendir. Kalbin hakikati ise, bu alemden değil, gayb alemindendir. Şu halde 
kalb, bu alemde bir yabancıdır. 

Et parçasından ibaret olan kalb çeşitli şeylerden mürekkebdir. Bedenin bütün 

organları kalbin askerleridir. Kalb hükümdardır. Allah Teala'nın marifetiyle cema

linin müşahedesi kalbin sıfatıdır. Teklif ona yapılmakta, hitab ona yöneltilmekte, 
itab {azarlanma) ve ikaba {cezaya) o uğramakta, saadet ve şekavet ona gelmekte

dir. Hayvani rUh, her şeyde ona uyar ve onunla beraber olur. 

Kalbin hakikatini bilmek ve sıfatiarını tanımak marifetullahın anahtarıdır. Onu 

tanıman için mücahede etmen gerekir. Çünkü o, meleklerin cevheri cinsinden olan 
değerli bir cevherdir. Asıl madeni ilahi hazrettedir. Oradan gelmiştir, tekrar oraya 
dönecektir. (Kimya', 5) 

'' Kalbin acaib halleri: Bil ki kalbin ilimiere açılan iki kapısı vardır. Biri rüyalar 

alemine diğeri ise uyanıklık alemi denen dış dünyaya açılır. Kişi uyuduğunda his
lerinin {duyu organlarının/ kapısı kapanır, karşılığında ona batın kapısı; melekut 
aleminden, Levh-i Mahffiz'dan ışığa benzer bir gayb iliemi açılır. Çoğunlukla onu 
keşfetmek için rüya tabirine ihtiyaç duyulur. Açık olana gelince, insanlar onun 

uyanıkken görülebileceğini, uyanıkken görülenin marifet bakımından daha iyi ol

duğunu zannederler. Halbuki uyanıkken gayb aleminden hiçbir şey görülmez. 
Oysa uyku ile uyanıklık arasında gördüğü şey, marifet bakımından hislerle görü
lenden daha iyidir. (Kimya', ll )  

* Kalb ayna gibidir, Levh-i Mahfıiz da ayna gibidir. Çünkü orada her şeyin sureti 

vardır. Bir ayna diğer ayna ile karşı karşıya geldiğinde birindeki suretler diğerine 

geçer ve böylelikle Levh-i Mahffiz' da olan suretler, şayet kalb dünyevi şehvetlerle 
dolu değilse onda görülür. Şayet kalb dünyevi şehvetler ile meşgul ise melekut 
alemi ona kapanır. Uyku halinde hislerle {duyularla} alakası kesilmiş ise, melekut 
aleminin cevherleri çıkar ve Levh-i Mahffiz' daki bazı suretler kalbde görünür. His 

kapıları kapanırsa sonrası hayal olur. Bu yüzden gördüğü örtünün altında kalır, 
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hak gibi doğru ve açık olmaz. Sahibinin ölümüyle kalb de ölecek olursa ne hayal 
kalır, ne de his. İşte o zaman vehim ve hayal olmaksızın açıkça görür. (Kimya', 12) 

* Seı;r {tasavvuf yolunda yürümek} kalbin seyridir . . .  (Feth, 30) 

* Tevhid kalbdedir, zühd kalbdedir, takva kalbdedir, marifet kalbdedir, Hakk'ı 
bilmek kalbdedir, Hakk Teala'yı $. sevmek kalbdedir, O'na yaklaşmak kalbdedir. 
(Feth, 49) 

•• Fetva-yı kalb {kalbin fetvası} fakihin fetvasını bozar. Çünkü fakih kendi içtiha
dına göre fetva verir. Halbuki kalb, sadece azimetle, Hakk'ın razı olduğu ve O'na 
muvafakat eden {uygun olan} fetvayı verir. (Feth, 286) 

* Kalb, tevhid, marifet ve ilmin m eskeni olmuştur. (Fiiffi/ı, 66) 

* Nefs, ilk olarak kendisinden kurtulunan zulmani ve dünyevi bir perdedir. 
Kalb ise son olarak kendisinden kurtulunan nurani ve semavi bir perdedir. ('Avarif, 

57-58) 

* Tüm renklerle bezenmeye hazırdır kalbi m benim 
Ceylan/ara otlak oldu 

rahiblere manastır 
putlara tapınak 
Kdbe tavaf edene 
Levhalanyla Tevrat 
sayfalanyla Kur'an 

Artık hangisine yönelirse yönelsin aşk kervanları 
Çünkü sevgi 
dfnim lmanınıdır benim 

(Tercüman, 43) 

* Yok oldu varlığım battı yıldızım 

kalbinıe sırrın doğduğu denıde 
Rabb'imin sırrıyla hallendi kalbinı 
Geçtim bedenimin duyduğu şekilden 

{Şiir} kalble marifet elde edildiğinde duyuların kaybolduğuna işaret ediyor. 

(Dfvan, 2) 

* Bakana aynadır muhakkik kalbi 

Kim bakarsa görür onda 
ruhları kim yaratmış 
bedenleri kim 

Yok edince yaratılmışların tüm yankısını  

sıfatları birleşince Hakk'ın sıfatlarıyla 

Anlar kimdir benzeı;en 



en yüce topluluga 

Gaye nur 
İşte kalbin makamı 
şükrederse eğer 
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Kim benzerse Hakk'ın her şeyi yapan sıfatianna 
hemen anlar her şeıji 

Ve kim benzerse makamına Ziit'ın 
Kavuşur O'na 
anında 
tutuşur 
yok etmek için sıfatiarını 

(Dlviin, 17) 
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* Zati tecelliden ibaret olan yakut-ı ahmer lkırmızı yakut) olması itibariyle ilahi 

hazretin tecelli ettiği her kalb, müşahede eden, mükemmil lkemale erdiren) ve alim 

kalbdir. Hiç kimse tecellide O'ndan IZat'dan) üstün değildir. Bunun altında sıfatia

rın tecellisi, bunların da altında fiilierin tecellisi vardır. Ancak bunların tecellileri 
İlahi Hazret'tendir. Kendisinde bu tecellilerden lherhangi biri) bulunulmayan kim

senin kalbi, Allah' tan gafil ve kurbdan IO'na yaklaşma makamından) uzaklaştırıl

mış olan kalbdir. (Fiitfıhiit, I, 137) 

* {Fuiid bir) insani latifedir. Bu, onlara göre "nefs-i niitıka" olarak isimlendirilen 

şeydir. O da hakikatte bir yönden rUhun nefsle münasebette bulunacağı yakın bir 

mertebeye inmesi; bir yönden de nefsin rUhla münasebette bulunmasıdır. İlk yön 

"sadr", ikinci yön ise "fuiid" olarak adlandırılır. (Kaşani, 73; Cami', 94) 

* Kalb, rUh ile nefs-i niltıkanın arasında yer alan sırf nurani bir cevherdir. RUh 

kalbin batını, hayvani nefs ise bineğidir. Zahiri ise, Kur'an-ı Kerim'de kandile, inci 

gibi parıldayan yıldıza ve ruhun da lambaya benzetildiği gibi, ruh ile beden ara

sında yer alır. Onun nürunun misali, içinde lamba bulzman bir kandile benzer. O lamba 

bir fanus içerisindedir; fanus da inciye benzeıJen bir yıldıza benzer. Ve o kandilin yakıtz, ne 

doğuda ne da batıda eşine rastlanmayan mübarek bir zeıjtin ağacından alınmaktadır" 

[Nur, 24/35] Ağaç nefs, fanus bedendir. Kalb ise vücud lvarlık) ve nüzfil {iniş) 

mertebelerinde alemdeki Levh-i Mahffiz mesabesindedir. (Kaşanl, 145; Ciimi', 93) 

* Kalb huzfuu . . .  Bunun manası kalbi, kendisini meşgul eden her şeyden boşalt

maktır. Bu, himmet lbir işe yönelmeyi sağlama) sebebiyle lyapılır) .  Zira ne zaman 

bir işe himmet edersen, o iş zorunlu olarak kalbine gelir. Himmetin kalbine gelme

sini önlemenin himmeti namaza yönlendirmekten başka çaresi yoktur. Himmetin 

yönlendirilmesi, ahirete iman ve dünyanın basit görülmesinin kuvveti nisbetinde 

azalır veya artar. Ne zaman kalbini namaza hazır görmezsen, bil ki bunun sebebi 

iman zayıflığıdır. O halde, imanını güçlendirmeye çalış. (Kudame, 22) 
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* Kalb asıl yaratılışı itibariyle hidayeti kabfıl edebilecek kabiliyettedir. Ancak 
ona konulan şehvet ve heva sebebiyle de hidayetten uzaklaşmaya meyleder. Me
leklerle şeytanların orduları tarafından devamlı olarak kalbe saldırılar olur. Bu sal
dırılar kalbin {kapılarının} birine açılınasma kadar sürer ve sonuçta biri kalbe yer
leşir ve orayı vatan edinir. Diğerinin yenilmesi kalbden çıkarılınası demektir. Nite
kim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Vesvese veren ve pusuya çekilenin şerrinden" 

[Nas, 1 14/5] O {vesvese veren}, Allah anıldığında pusuya çekilir, ancak gaflet 
anında ortaya çıkar. Kalbden şeytanın ordusunu ancak Allah'ın zikri kovar. Zira o, 
zikirle bir arada kalamaz. (Kudame, 151) 

* Kalb iki manada kullanılır: Birincisi, göğüse yerleştirilıniş olan maddi, çam 
kozalağı şeklindeki et parçasıdır. Bu bilinen bir şeydir. Bu manada kalb, gerek in
san ve gerekse diğer canlılarda var olan hayvani ruhun madenidir. İkincisi, rUhani 
alemden olan rabhani bir latifedir. Bu, insanın haldkatidir. Alim, arif ve müdrik 
olan odur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Hiç yenJüziinde dolaşmadzlar m ı ?  Zira 
dolaşsalardı düşünecek kalbieri olurdu."  [Hacc, 22/46] Sevab kazanan, cezaya çarptırı
lan, muhatab olan ve kendisine hitab eden odur. Bunun bedendeki kalble alakası 
vardır. Bu yalnızca, rUhani ve rabhani bir latifedir ve bedendeki kalble alakalıdır. 
(Ravza, 1 10) 

* . .. fass, kalb manasma gelir. Buna da fass kelimesini mübteda, "fi kelimetin" sö
zünü de haber yaparak, "ilhiimlı hikmetin Jassz, ondan sonra da sayılan diğer fasslar" 

sözüyle buna işaret etıniştir. Bundan sonra fassı mübteda yaparak, 'fi kelinıetin" 

ifadesini de perdeleyerek {yani haberin önüne edat getirerek} haberi örtülü bir hale 
getirmeyi murad etti. Bu durumda, peygamberlerin kalbieri yüzüğün kaşı; ruhları 
da kaşa göre yüzük durumundadır . . .  (Sofyavi, 12) 

* "Arifin veı;a insan-ı kanıilin kalbi, yiizüğe göre yüzük kaşının halkası durumunda
dır." Yüzüğün kaşı mahallinde "Hiçbir fazlalık yoktur." O mahal "bilakis" {yüzüğün} 
kaşı "kadardır." "Yuvarlaklığı kaşa göre yuvarlak, dörtgen, altıgen, sekizgen Vetja kaşın 

şekli ne ise öyle olur." İnsan-ı kamilin, "başka bir şeye değil" yüzüğün halkasına ben
zetilınesi, vücudun {varlığın} devri oluşuna, yani Allah'tan başlayıp yine ona dö
nüşüne işaret eder. Kalbin yüzük kaşının halkasına benzetilınesi de, ilahi tecellile
rio mahalli oluşu sebebiyle insandan maksadın kalb olduğuna işaret eder. Şu halde 
kalbde meydana gelen tecelliler yüzüğün kaşına yapılınış olan nakışlar gibidir. 
Buna göre yüzükten kasd edilenin yüzüğün kaşı olduğu gibi, insandan kasd edilen 
mananın kalb olduğu böylece anlaşılınıştır. (Sofyavi, 210) 

•• Kalb, kalbe yerleştirilıniş ışık veren bir latifedir. Güzel ahiakın mahalli, hayrı 
emreden ve Allah' ı bilen odur. (Cami', 55) 

* Kalb üçe ayrılır. Birincisi avaının kalbidir, dünyadaki itaatlerin çevresinde 
uçar. Ikincisi havassın kalbidir, ahiretteki kerametierin çevresinde uçar. Üçüncüsü 
ehass-ı havassın kalbidir, Sidre-i Münteha' da üns ve münacatın çevresinde uçar. 
(Ciimi', 62) 
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* Nefsin yurdu şeriattır, ruh emir alemindendir, kalb ise izzet yurdudur. 
(Nefehiit, 72) 

* Kalbin de, azaların da arneli vardır. Kalbin arneli niyettir. (Nefehiit, 248) 

{Ayrıca bk. 'akl; nefs; n1h} 

kalem ( �i ) *  Kalem, tafsil {ayrıntılandırma} ilmidir. (lstılah, 538) 

{Ayrıca b k levh} 

kalem-i a'la ( ���i ı--li )  * Kalem-i iilii, mahlukatın zuhur mahallerinde Hakk'ın, 

temyiz üzere olan {tafsil.3.tlı olarak bulunan} ilk taayyünlerinden ibarettir. "Temyiz 

üzere" demem şundandır: Halkın ilk olarak ilm-i ilahide belirsiz bir taayünü vardır. 
(İnsan, Il, 5) 

{Ayrıca bk. 'akl-ı evvel; nftr�ı muhammedi} 

kalem-i ilahi ( 11�1 ı--li ) {bk. melek/mela'ike} 

kal en deri ( ı$  ).L;li ) * Kalender! (kelimesi}, kalb temizliğinin verdiği sarhoşlukla 

şer'i hudutları bozan, {haremlik-selamlık gibi} bir arada oturma ve birlikte olma 
konusunda her türlü kaptları ve adabı ortadan kaldıran taifeye işaret eder. Bunlar 
kalbierindeki temizliğin istediği istikamette hareket etmişler, farzların dışında na
maz, oruç gibi ibadetleri azaltmışlardır. Şeriatın izin verdiği mübah olan dünya 
lezzetlerinden herhangi bir şey elde etmekle zihinlerini meşgul etmemişlerdir. Bu 
konularda azimet yolunun inceliklerini değil de, ruhsatların kolaylığını tercih et
mişlerdir. Bununla birlikte kalenderiler, dünyevi ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler 
J:ıiriktirmeyi, toplamayı ve çoğaltınayı terk etmişlerdir. IJındar, zahid ve abidlerin 
kıyafet ve davranışlarını almamışlardır. Allah ile birlikte olduğı.ına inandıkları te
miz kalbiilikleriyle kanaat etmişler ve bununla yetinmişlerdir. Temiz kalbiilikleri 
dışında, fazladan isteyecekleri bir hedefleri yoktur. 

Kalender! ile Meliinıeti arasındaki fark şudur: Melameti, ibadetlerini gizlerneye 
özen gösterir. Kalenderi ise adetleri tahrib etıneğe çalışır. Melameti, her türlü iyilik 
ve hayr.ın kapılarına sımsıkı sarılır ve bunların fazilet olduğunu kablll eder. Ancak 
bütün arnelleri ve hallerini başkalarından gizlerneye çalışır. Melameti davranışla
rında ve giyiminde kendisini, avam derecesindeki insanların seviyesinde tutar, kı
lıkta, kıyafette hereket ve davranışlarında onlar gibi görünerek halini gizlerneye ve 
tanınmamaya çalışır. Bununla birlikte daha yüksek derecelere ulaşmak ister. Kulu 
Allah'a yaklaştıran her şeyi yapınaya gayret sarfeder. Kalenderi belli bir şekle bü
rürırnez, kendini tanıtınaya veya tanıtınamaya aldırmaz. Sermayesi olarak gör
düğü kalb temizliğirıden başka şeylere aldırmaz. 
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Sufiye gelince o, her şeyi yerli yerinde yapar, bütün vakitleri ve halleri bilerek 
hareket eder. Halkı halk yerine, Hakk'ı da Hakk yerine koyar. Gizlenilmesi gere
ken yerde gizlenir. Açık davranılması gereken yerde açık davranır. İşleri akıl hu
zuru, doğru bir tevhid, kamil marifet, doğruluk ve ihlasa uyarak yerli yerine geti
rir. ('Avarif, 51) 

kamer ( yıi ) {hilal } * Kamer {ay}, hilal ile bedir {dolunay} arasında olan bir ber

zah makamıdır. Hilal mevkiinde ışığı azalır, bedir mevkiinde ise çoğalır. Kamere 
her iki tarafta da göründüğünde sesler yükseldiği için "hiliil", görenin gözünde 
ışığı tam olduğu zaman da "bedir" adı verilir. Ayın bu iki hüküm dışında bir 
menzili yoktur. Ancak gözle bedir arasında onu perdeleyen gün ışığı altında bedir 
hali gözlerin görüşünden gizli kaldığı için "mahk" adını alır. Ayın güneşe doğru 
olan yüzü bedir olduğu gibi bize doğru olan yüzü de bedirdir. Güneşin ortaya çı
karmayıp gizlediği tarafı da mahktır. Bu iki konum arasında ışık göründüğü öl
çüde diğer yüzünde ışık azalır, buna karşılık iki yüzünden birinin kapalı olduğu 
miktarda diğer yüzünde ışık görünür. Bu durum felek kavisinin {ayın yörüngesi
nin} eğriliğinden dolayıdır. Bu yüzden her zaman bedir veya her zaman mahk ha
linde olmaz. Bu, Allah'ın dilediği bir sırdan dolayı böyle olur. (Fütühat, III, 109) 

kana'at ( :ip\..;j ) * En güzel hayat, kanaat ve ilimdir. {Bu da:} haşyetullahtır. Bu 

da ahireti dünyaya tercih etmek ve Allah'a giden yolu bilmek demektir. (Adabı, 

147) 

* . . .  Sufiyyenin . . .  başka bazı adabları ve çeşitli halleri arasında . . .  dünyanın 
çoğu nlınetinden vazgeçerek azıyla kanaat etmek, yalnızca çok gerekli olan azıkla 
yetinmek, giyecek, istirahat, yiyecek gibi dünya sıkıntılarından ancak gerekli 
olanla iktita etmek, fakirliği zenginliğe tercih etmek, aza yaklaşıp çoktan uzaklaş
mak, açlığı tokluğa, azı çoğa tercih etmek . . .  {yer alır. } (Luma', 29) 

Kaniiat odur ki her şeıJ 
ama her şeıJ yok olsun gözünde 
Fazlası kamaştırdığında gözlerini 

O'ndan gelen hakikat sırlarının 
Vecd sıfatı belirince işaretleriyle 
niçin sapsın tamaha 

(Luma', 320) 

* {Ebu Süleyman Darani demiştir ki: } "Ziıhde göre vera neyse, rıziiya göre kanaat 

odur. Verıi zühdiin, kaniiat da nziinın ilk nıerhalesidir." "Kanfiat, alışılan ve iilfet edilen 

şeıjlerin bulunmaması h/ilinde huzılr içinde olmaktır" denilmiştir. 

Ebu Bekr Merağl şöyle demiştir: "Akıllı kimse dünya işini kanfiat ve tehir, fihiret 

işini lıırs ve acele, din işini ise ilim ve ittihfid ile idare eder." 
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Ebu Abdullah b. Hafif de "Kanaat elde bulunmayana istek, elde bulımana da ihtiyaç 

duymamaktır" demiştir. "Allah onlara güzel bir rızık verecektir" [Hacc, 22/58] ayetinin 
manasıyla kanaatİn kasd edildiği söylenmiştir. 

Muhammed b .  Ali Tirm'iz'i, "Kanaat, kişinin kısmetine düşen rızka razı olmasıdır" 
demiştir. "Kanaat, nıevcud olanla yetinmek, elde olmayana tanıahın ortadan kalkmasıdır" 
denilmiştir. 

Vehb {b. Münebbih} şöyle demiştir: "Zenginlik ve izzet bir arkadaş bulmak için çı

kıp dolaşmaya başlamışlar, sonunda kanaate rastlamışlar ve onun yanında kalmışlar" 

Şöyle demişlerdir: "Kimin kanaatı besili olursa, her türlü çorba ona hoş gelir. Her 
hillinde Allah Teiila 'ya dönen kinıseı;e, Allah Teaiii kanfiatı rızık olarak verir." (Kuşeyrl, 
81) 

* Kanaat, geçimi, dolandırıcılık yapmadan, güzelce sağlamak demektir. (Miziin, 
76) 

• Bize göre kanaat, fazlasını istemeden olanla yetinmektir. (FütUhat, Il, 194) 

• Sabır . . .  basit haziara karşı ise buna kanaat adı verilir. (Kudame, 286) 

* Kanfiat kalb zenginliğidir. Semeresi de gaybları derinlemesine bilen {Al
lah'tan} razı olmaktır. (Cami', 54) 

* Kanfiat üçe ayrılır: Birincisi, avaının kanaati olup azıkla alakalıdır. İkincisi, ha
vassın kanaatidir, zikirle olur. Üçüncüsü ise, havassın havassı kanaatidir, Allah'ı 
görmekle olur. (Cami', 61) 

* Kanaat lügat manası olarak kısmetine razı olmak demektir. Hakikat ehline 
göre ise, alışılan ve ülfet edilen şeylerin bulunmaması halinde huzur içinde olmak
tır. Azla yetinmek olduğu da söylenmiştir. "Var olana ihtiyaç duymamak ve yok olanın 
peşine düşmemektir" de denilmiştir. (Cfimi', 217) 

* Kanaat {için} Bişr-i Hafi - şöyle demiştir: "Kanfiat, yalnızca mil'nıinin kalbine 

yerleşen bir mülktiir." 

Ebu Bekr Merağ'i � ise şöyle söylemiştir: "Akıllı kimse dünyfisını kanfiat ve erte
leme ile idare edendir." 

Ebu Yez'id'e "Bu mertebeye nasıl ulaştın ?" diye sorulunca şöyle cevab vermiş-
tir: "Bütün dünya sebeblerini bir araya topladım, onları kanfiat ipiyle bağ/adım, sonra sıdk 
mancınığına koydum ve ümidsizlik denizine attım, sonunda da rahata kavuştum." 

Abdullah b. Hafif ..;. şöyle demiştir: "Kanfiat, olmayanı beklemeı;i bırakmak, olana 
da ihtiyaç d uymamak tır." 

Şöyle denilmiştir: "Allah'ın kanaat şerefiyle dirilttikleri dışında kalan fakirler ölüler
dir." Şöyle de denilmiştir: "Allah beş şeı;i beş yere koymuştur: İzzeti taate, zilleti günaha, 
heybeti gece ibadetine, hikmeti boş mideye, zenginliği ise kanfiate." Zünnun "Kanaat 
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eden kişi, zamanının insanlarından rahata erer, akranlarını geçer'' demiştir. (Nebhfull:, 
Cami, Il, 41) 

karar ( )\} ) * Karar, halin hakikati hakkında tereddüdün ortadan kalkmasıdır. 

(Hücv1ri, 467) 

karru zati'l-elma'i ( ���L �� ..:.ıl� J\! ) * Karnı ziiti 'l-elnıa'i ile {parlaklığın zat! as

lıyla} kasd edilen, bazı hallerde vaki olan sabit bir müşahededir. Bu halde iken tam 
bir aydınlanma ve zuhur için nefsine ardı ardına nur feyzi olur. (Heı;iikil, 103) 

kasd/kusud ( .) J..ı:ı! / ..L.a! ) * Kusudun manası {bir işe} kasd etmeye {kalkış

maya} yakın olan irade ve sactık niyetlerdir. (Lunıa', 446) 

* Kusitd, maksudun hakikatini taleb edecek azınin sağlam olmasıdır. Silillerin 
{bu kavramı kullanmalarınıni maksadı hareket ve sükilna bağlı değildir. Çünkü 
seven sevgide sükiln bulmuş ise kasıd {kasd eden} olur. Bu ise alışılmış duruma 
aykırıdır. Zira kasd edenlerin kasdı, ya onların zahirierinde bir te' sir meydana ge
tirir, ya da batınıarına (iç dünyalarınal dair bir delil olur. Çünkü sevenler istek ve 
hareketlerinde sebebsiz olarak kasd ederler ve böylelikle bütün vasıfları sevgiliyi 
kasd etmek olur. (Hücviri, 472-473) 

* Kasd, tecerrüde {Allah'tan başka her şeyden sıyrılmaya} karar vermek demek
tir. Bunun ilk inceliği irtibata {bağlanmaya} sevkeder, tereddütten ve geçici şeylerle 
ülfet etmekten kurtarır. İkincisi, hangi sebeble karşılaşırsa ondan uzaklaştıran bir 
kasddır. Üçüncüsü, icabet, hükmü {fizik kurallarını} aşmak ve fena denizinde ku
laç atmak kasdıdır. (Ravza, 485) 

* Hatır'a . . .  dördüncüsünde azm denir. {Beşinci mertebede} muradına yöneldi
ğinde ise buna kasd adını verirler. Fiile başladığında gelen hatır ise niyet adını alır. 
(Ciimi', 27) 

{Ayrıca b k. hatırihavatır ya da hatre/hatarat} 

kasm ( �! ) * Kasnı, kesmek, kırmak demektir. (Lıınıa', 434) 

kassariyyiln ( ıJ i.JI:ai ) * Kassiiriyı;un, Ebu SiUih Hamdiln b. Ahmed b. 

Ammaretü'l-Kassar'a � bağlı olanlardır. Kassar, ulemanın büyüklerinden ve bu 
yolun ulularındandı. Onun tariki {yolu} melfuneti açıklamak ve yaymak idi. Çeşitli 
muameleler hakkında büyük sözleri vardır. Allah ondan razı olsun, şöyle derdi: 
"Hakk ilmi sana halk ilminden dalıa güzel gelmelidir " Yanı yalnızken Hakk ile olan 
muamelen, topluluk içinde halk ile olan muamelenden daha güzel olmalıdır. Zira 
Hakk'ı perdeleyen en büyük hicab kalbinin halk ile meşgul bulunmasıdır. Kitabı
mm başında, Meliimet bölümünde bunu anlatmıştım, uzatmamak için burada kısa 
kestim. (Hücviri, 218) 
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kasvet ( ö J-i ) * Kul, yakin bir ilim ile kalbin safasma çıkar. Kalbin safası kulu, 

kalbinde Hakk hatırı dışında hiçbir şeyi geçmeyecek şekilde gözle müşahede ma
kamlarına yükseltir. Öyle ki ona isyan edecek olsa Hakk' a isyan etmiş olur. Bunu 
terk ya da göz ardı etmekle kalbe keder {bulanıklık} arız olur. Kalbin kederlenrnesi, 
kararması demektir. Bu da kalbin kasvet noktasındaki makamlarıdır. Bu makarnfar 
bu'dun {uzaklığın} başlangıcıdır . . .  (Kılt, I, 80) 

kava.lib ( ı..:-JIJi ) * Kavdlib {kalıplar}, secde eden gölge, şehadet alemine 

yakıniaşmış rUhların gölgesidir. Asıl kesif {yoğun}, gölge ise latiftir {şeffaftır}. 
( 'Avarif, 58) 

kavami' ( �.oiJi ) * Kavanıi {engeller}, insanı tabiatı, nefsi, hevası ve bunlardan 

kendisiyle mücadele eden şeylerden engelleyen ve alıkoyan her şeydir. Onlar, seyr 
ilallah {Allah'a doğru yürümek} ve ona yönelmek konusunda inayet ehline gelen 
isimlere ait yardırnlar ve ilahi teyidlerdir. (Kaşani, 145; Cami', 93) 

kayyfim ( � J'J ) * Kayıjlinı, "kiiim" kelimesinin mübalağa kalıbıdır. Bunu aslı 

"fey'ül" şeklinde "kayvıiın" kalıbıdır. Peşpeşe gelen vav ve ya harflerinden birincisi 
harekesiz olduğundan, vav ya harfine çevrilmiştir. Kayyanı kelimesinin anlamına 
gelince; Keşşdfın müellifi {Tehanevi}, bu konuda şöyle der: "Kayı;ünı, kendi başına 
kainı ve daim olan demektir. " Burada mübalağa olarak kullanılmasının iki anlamı 
vardır: Kemmiyet {nicelik} ve keyfiyetteki {nitelikteki} çokluğu. Kayı;ünı, her ş�yi 
muhafaza eden, gözetleyen ve onu kıvamına kavuşturan demektir. Nitekim Allah 
Teala'nın şu sözü bu manaya gelir: "Herkesin kazandığını gözetleı;ip muhafaza eden {ile 
böyle yapanıayan bir} olur mu?" [Ra' d 13/33] 

Ben derim ki: ibarenin zahirinden aniaşılana göre kıyam devam manasındadır. 
Kelimeye tildiye {geçişlilik} manası verilerek "devam ettirnıek" manasında kullanıl
mıştır. Bu da, "muhafaza etmek" demektir. (Heı;fikil, 94) 

kayyfimiyyet ( ;ı;;.. ;J ) * Ahadiyyet, isim ve sıfatların, hem te'siri hem de te' sir 

alanlarıyla birlikte yokluğunu gerektirir. Vahidiyyet ise Hakk'ın ;®. isim ve 
sıfatlarının zuhı1ruyla alemin fenasını, rubı1biyyet alemin bekasını, ulôhiyyet beka 
aynında alemin fenasını, fena aynında da bekasını gerekli kılar. İzzet Hakk'la ;®. 
halkın arasındaki münasebetin defini gerektirir. 

Kayyumiyyet Allah'la ;®. kulunun arasındaki nisbetin doğru şekilde tayin edil
mesini ister. Çünkü Kayyı1m, bizatihi var olan {zatıyla kaim}, başkalarının varlığı 
kendi varlığına bağlı olan demek olduğuna göre, burada ifade edilenlerin hepsinin 
gereğinin yerine gelmesi kaçınılmaz olur. 

Binaenaleyh deriz ki, ahadiyyet tecelllsi yönünden bakılınca ne sıfat, ne de isim 
görülür. Vahidiyyet tecelllsi ellietinden bakılınca ise halk yoktur. Çünkü bu, O'nun 
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her varlığa şekil verme yönünde kudretinin zuhurunu ifade eden bir sıfattır. 
Rububiyyet tecelllsi yönünde de Hakk � ve halk vardır. Hakk'ın � ve halkın vü
cudu için bu sıfat gereklidir. Uluhiyyet tecellisi yönünde ise sadece Hakk � vardır. 
Ama onun sureti halktır ve ancak halk vardır. Onun mana ciheti ise Hakk'tır. İzzet 
tecellisinde ise kulla Allah � arasındaki nisbet kalkar. 

Kayyftmiyyet cihetinden bakılınca Rabb sıfatının varlığı için Rabb olarak kabUl 
edilecek bir Zat'a ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Rabb sıfatının var olabilmesi için de 
kendisine Rabb'lık yapılacak varlığa ait sıfatıarın var olması gerekir. {Deriz ki, } za
hir ismi cihetinden bakılınca, O eşyanın aynıdır. Batın ismi cihetinden bakılınca ise 
eşya onun aynı değildir. (İnsan, I, 12) 

kayyômiyyet-i hakk ( JJ.-1 a;� J� ) * Kayı;umiyı;et-i Hakk {Hakk'ın kayyfımluğu}, 

vücudda {varlıkta} tecelll eden ve varlığın her zerresinde kaim olan sıfatıdır. Hiçbir 
şeyin onsuz hükmü yoktur, hiçbir şey onsuz sabit olmaz. Allah'a yürüyen, sadık, 
salik müridin bakışı eşyanın sfuetine değil, yalnızca eşyada zahir olan münezzeh 
kayyfımiyetedir. Bundan dolayı sadık müşahede ehlinin nazariarı yalnızca Allah'a 
yönelmiştir. Onlar {feyizlerini} Allah'tan başka hiçbir şeyden almazlar. Onlar, 
ebedi olarak her an Allah'ın � huzôrundadırlar. Eşyayı ancak onunla görürler. 
(Nefehiit, 59) 

kaza' ( �W:i ) {bk. kader ve kaza'} 

keffaret ( � )\6 ) * Kefftiret, kıyamet gününde günahlarına karşılık gelmesi ve 

ödemesi için, iyiliklerini artırınakla olur. (Gunye, I, 123) 

kelam ( �"il� ) {kavl} * Zünnfın'un şöyle söylediğini duydum: "Sözün özü şu 

dört şeyde döner: Allah'ı sevmek, az olanı {dünyayı} sevmemek, Kur'iin 'a uymak ve {fnıiin 
ve anıel bakımından kötuye doğru} değişnıekten korkmak." (Kuşeyri, 9) 

* {Salikin} kalbinde, külll ruhun feyzinden akla gereken ilimierin te'siri elde 
edildiği zaman, bunu "keliinı", "kavl" ve "lıitOb" diye ifade ettik. Allah, onu bu sıfat 
üzere yarattığında, onun meskenini beyin olarak tayin etmiştir. Bu da, {beden} ül
kesinin bütün köşelerine hakim olması, çöldeki su havzası gibi olan hayal, dü
şünme ve hafıza hazinelerine yakın olması ve kendisine, onu bütün işlerinde göz 
önünde tutacak yakınlıkta bulunması içindir. (Tedbfriit, 160) 

* Keliinı, "yaralanıak" manasında 'kelnı'den türetilmiş olan rahmani te'sirlere 
sahib nefs! bir sıfattır. Bu yüzden yaranın yaralıya te' sir etmesi gibi "te'sirlere siihib" 
dedik. Şu halde mahlôkatın kulaklarına çalınan ilk söz "Kün {Ol}" sözüdür. Alem 
ancak kelam sıfatından zuhı1ra gelmiştir. Kelam sıfatı Ralıman'ın nefesinin ayana 
teveccüh ederek o nefeste kasd edilen şahsiyetin açılmasıdır. İşte bu oluş ve nefesle 
oluşan şeye "keliinı" denir. Nitekim bir harfi çıkarmak isteyen kimsenin nefesi harfe 
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ulaŞıyor ve "ses" denilen nefes çıkıyor. Maksadı ne ise -bilhassa harfin kendisi ise, 

mesela "ha" harfinden "viiv" a kadar olan harflerin mahrecinden- kasd ettiği harf 

çıkar. Buna "tekvin {yaratma} basamakları" denir ki, oradan Rahmani nefes yükselir. 

Varlıkla vasıflanan ayan-ı sabiteden (bütün kainat ilminin sılretler şeklinde sa

bit olduğu alemden} hangisi taayyün ederse, konuşan kimsenin, kelimenin nefesi 

üzerinde ona göre bir te'siri olınalıdır. Ancak konuşulan ilahi, rabhani veya rah

mani olabilir. 

Kelamının rabhani ve rahmani olmasından telaffuz ettiği anda kela.mın görü
nen suretinden başka zahiri bir ayanın yaratılınış alınası şart değildir. Eğer kelamı 
başka bir şekilde ortaya çıkacak olursa mesela, Zeyd' e "Kalk" demesi gibi, bu sözü 
söyleyen kimse "Kalk" kelimesini söylemiş olur. Eğer Zeyd onun emriyle kalkarsa 
emreden kimse Zeyd' de "Kalk" kelimesinden kalkmanın sfıretini meydana getir

miş olur. İşte bu ilahidir. Çünkü ayanı meydana getiren ancak Allah'tır. Bu, bütün 
mahlukat için geçerlidir. Eğer sözü işitilınez ve emrinin etkisi duyanda te'sir et

mezse bu durumda himmeti eksik olacağından ilahi olmaz, ancak rabhani veya 

rahmani olabilir. Rabhani ve rahmani olan için sadece ketamın meydana getiril

mesi yeterlidir. (Fiitühiit, II, 178) 

kelam-ı evliya' ( ���� J'ıl r"J.� ) * Keliim-ı evliyd (velilerin kelamı}, peygamberle

rin kelamına benzer. Bu sebeb le peygamberlerin sözü gibi dinlenmeli, ezberlenmeli 

ve gereği yerine getirilınelidir. İnsan, böyle Muhammed! bir varis ve kamil 
müceddid mürşidden, ilim ve irfan sırları iktihas ettiği miktarda iyi ariflerin ve 
seçkin, kamil mürşidlerin izinde olur. (Buğye, 8) 

kelamullah ( .ill i r"J.� ) * Keliimullah (Allah' m kelamı}, Zat'ında ezeli olan ve hiç

bir şekilde mahlukatın ketamma benzemeyen sıfatıdır. Zat'ının mahiyeti belli 
olmadığı gibi, bu sıfatın mahiyeti de belli değildir: Mahiyeti, sadece isbat yoluyla 
anlaşılabilir. Nitekim bazıları şöyle demişlerdir: "Allah'ın keliimı, emir, yasak, haber, 
vaad ve telıdzddir. Allalı Teaiii emreder, yasnklnr, haber verir, vaad eder, telıdld eder, över ve 
yerer. " (Ta'arruf, 1 8) 

* Allah'ın ketarnı bir bütün olarak kelimeleri ister mevcud ayanın kendisi, ister 

vahiy veya konuşma yoluyla ve benzeri kullarının anlayacağı manalar olsun, onu 
göstermesi ıtibariyle ilminin tecelllsidir. Çünkü Allah'ın kelamı özet olarak tek bir 
nefs! sıfattır. (İnsiin, I, 50) 

kelef ( ..Al� ) * Kelef, sahibinin ancak zorlukla sabr edebildiği aşırı sevgi, tutku 

demektir. "Keliftü bi Iziize 'I-emri {Bu işe tutuldıını}." "Kellefehu teklifen {Ona zor gelen 
bir şey yükledi. J" "Tekelleftü 'ş-şey'e. {Belli bir şeı;e katlandım}" denir. Kelef, ınsanın ba

şına gelen belaya katlanmak demektir. Bir şeye gücü yetmediğinde "Hmııelfii'ş
şeıj'e bikülfetin {Belli bir şeye zorlukla katlandım}" denilir. (Ravza, 342) 
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kelim-i tayyib ( '-:-"� � )  • Kelim-i tayı;ib { temiz söz}, araştırıldığında ilme rad 

olur. Yükselen ve yerine ulaşan odur. Amel onun hizmetçisi gibidir, onu taşır ve 
yükseğe çıkarır. Bu, ilim rütbesindeki yüceliğin bir işaretidir. (Miziin, 14) 

kelimitullah ( ..lıı ı.:.ıWS'" ) • Hiçbir iyinin ve kötünün aşamadığı Allah'ın tam 

kelirneleri, Allah'ın kendisiyle kainatı yarattığı kelimelerdir. İyi olsun, kötü olsun 
hiçbir şey, Allah'ın yaratması, dilemesi ve kudreti dışında kalamaz. 

Allah'ın dini kelimelerine gelince, onlar indirilmiş olan kitablar ve onlardaki 
emirler ve yasaklardır. İyiler ona uyar, kötüler ise karşı çıkarlar. (Fıırkiin, 119) 

kelime ( WS'" ) • Kelime; mahiyet, ayan, hakikatler ve varlıklara verilen, kısaca 

her tayin edilen şeyin adıdır. Akılla kavranılan mahiyet, hakikatler ve ayan ma
nevi, harici gaybe dair olanlar vücfıd {varlık), mücerred {soyut) farklı olanlar da 
tfunme {tam) kelimesine tahsis edilmiştir. (Kaşani, 68; Cfimi', 93) 

• Fass kelimesi bu kitabda {Fıısils'ta) dört manada kullanılmıştır. Birincisi, fass 
"kelime" demektir. {Fıısils sahibi) bunu şöyle ifade etmiştir. "Her Jıiknıetin fassı ona 
nisbet edilen kelimedir." Fass kelimesi mübteda {özne), kelime lafzı da haberdir {yük
lem) .  "Yiizüğün kaşı nasıl yüzüğiin bir parçası ise, alem de onun varlığıyla tamamlanmış

tır." Bu manaya göre peygamberlerin rUhları yüzüğün kaşı, varlıkları da kaşa göre 
yüzük durumundadır. Ikincisi, fass, "kalb" manasma gelir. Buna da fass kelimesini 
mübteda, 'fi kelimetin" sözünü de haber yaparak, "ilhamlı hikmetin fassı, ondan sonra 
da sayılan diğer fasslar" sözüyle buna işaret etmiştir. Bundan sonra fassı mübteda 
yaparak, "fi kelinıetin" ifadesini de perdeteyerek {yani haberin önüne edat getire
rek) haberi örtülü bir hale getirmeyi murad etti. Bu durumda, peygamberlerin 
kalbieri yüzüğün kaşı; rUhları da kaşa göre yüzük durumundadır . . .  (Sofyavi, ll)  

kelime-i ademiyyet ( a;.� T 4...15'" ) • Kelime-i Ademiyyet {Adem'iyyet kelimesi), 

Allah Teala'nın muradını ulaştırması için ilimden müşahede alemine çıkarılmış, 
böylece maksad tamamlanmıştır. Bu da zikredilen vasıflarla kemale erdirilmiş 
varlık aleminde Allah Teala'nın Zat'ını görmektir. Bu sıfatlar da cem, hasr ve sır
rını insana göstermesidir. Çünkü varlık bu sıfat üzere bulunmazsa taleb edilen 
rü'yetin aynası olmaz. (Sofyavi, 1 4) 

kelime-i cami'a < J.ıı.ol:o:- ws- ) • Alemde hangi hakikat varsa, insanda aynısı 

mevcfıddur. İnsan kainatı bütünüyle kendisinde barındıran ve onun özeti olan şe
refli bir varlıktır. Allah, insanı, bütünüyle alemi icad etmeye yönelen ilahi hakikat
leri, {hedef itibariyle) bu imam) insaniyyetin neş'etine {önder insanlığın var kılın
masınal yöneltmiştir. ( 'Ukle, 94) 

kelime-i hazret/kelime-i hazret-i ilahiyye (a��\ ö ��\ ws- 1 ö ��\ J.�ıs- ) 
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* Kelime-i Hazret {Hazret kelimesi}, "Kün {Ol}" kelimesidir. (Istılah, 540) 

* Kelime-i Hazret-i İliihiyye {İlahi Hazret kelimesi}, Allah'ın "Kün {Ol}" kelimesi
dir. Bu da Allah'ın "Harflerin art arda dizilmeleriyle meydana gelen söz ve kelamı kabıli 

eden sitretlerde ve bunun dışında tecellf et" kelimesidir. (Fiiti'thiit, Il, 395) 

* Kelime-i Hazret, "Kiin {Ol}" kelimesine işaret etmektedir. Nitekim Allah Teala 
şöyle buyurur: "Biz, bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona {söyleyecek} sözümüz 'Ol' 

dememizdir. O da hemen oluverir." [Nahl, 16/40] Hazret kelimesi, külli iradenin sfıre
tidir. (Kaşan'i, 69; Cami', 93) 

{Ayrıca b k. kün} 

kemal ( JLoS"" ) * Kemal, sıfatıardan ve onların eserinden tenzlhtir. (Istıliih, 539) 

* Ey insan! Bil ki kemal, fazlalık ihtimali olmayan ve noksanlık kabUl etmeyen 
bir sıfattır. Bu sıfatla vasıflanan, sevilen bir varlık haline gelir, kusur ve ayıplardan 
uzak kalır. (Kavanin, 101) 

* parladı nurları gözümün 
iki hazret tecelli ettiğinde 
bir oldu iki hüviyet 
kaabe kavse1;n deminde 
al 
senden olanı 

sana geleni 
senin ve sana ait 
her varlık seninledir 
ahadiyyet örtüleri içinde 
yaşayana ne mutlu 

cem ' hillinde fark halini 
aydınlattı Zat'ın nuru 
ahadiyyet renkleriyle 
işte kemiil mertebesi 

işte ittistil bağışı 
işte Rubitbiyyet katından ayrılmayan kul 

(Meviihib, 114) 

kemal-i cevher-i 'akil ( JilıJ\ .Jitı J:l:-1 JW' ) * Kemtil-i cevher-i iikil {akıllı cevherin 

kemali}, Hakk'ın ilk tecellisinin, O'nda kendine mahsus güzelliğiyle elde edile
bilecek kadarının ortaya çıkmasıdır. Bundan sonra da ne şekilde ise tüm varlığın 
yüksek akıllı cevherlerle, sonra da semav1-rı1han1 cevherlerle ve gök cisimleriyle 
kusur ve noksanlıktan arınmış olarak Zat'tan ayrı olamayacak şekilde onda ortaya 
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çıkmasıdır. İşte bu, akıllı cevheri fiilen meydana getiren kemiHdir. (İşiiriit, IV, 22) 

{Ayrıca bk. cevher/cevahir-'araz/a'razl 

kemal-i esma'i ( _;l..c-'i Jı.s· ) * Hakikatıerin tatsilinde {ayrıntılı olarak belirme

sindel kemal-i esmii'i {isimlerle alakah kemiill külliyeti ve itibarları bakımından 
Ziit'ın, kendisi için zuhurudur. O, fertlerini fiilen cem'eden külli bir varlıktır ki, o 
da insan-ı kiimildir. Bu yüzden onun hakkında "nüsha", "zıll {gölge}" ve "misal" 

denilmiştir. Ziitı tek olmakla birlikte bu nefsi tayine pek çok isim verilmiştir; "alem
i meani {nıiiniilar alemi}"' "hazret-i anıaiyye {anıfıi hazret}" ve daha başka isimlerı var
dır. Bu tayin için, onunla ve onda tayin edilen şeyin vahdet, kesret ve berzahı 
vardır. Çokluğunun ayanından bazıları Kalem'in, Levh'in sonra tabiatın, hakikat 
ve varlık olarak Hz. Adem'e �� kadar uzanan dsınin hakikatidir. Bütün bu 
saydıklarımız taayyün etmiş ve tertib edilmiş olarak ezel ilminde türlerini ve şa
hıslarını içine alır. (Ravza, 54) 

{Ayrıca bk. insan-ı kamil; kalem; levhl 

kemal-i bass bi'l-insan ( ıJ\-i�\ı ı..f'\,:. JW" ) * Kenıiil-i lıfiss bi'l-insan { insana 

mahsus olan kemal), hayvanlarda da bulunan tevehhüm ve hissiyyat dışında ne 
şekilde ise öylece akli olanların hakikatini idrilk etmektir. 

Bil ki nefs bizzat kemale susamış ve yaradılışı icabı ona kabiliyetlidir. Ancak 
nefsin bedeni şehvetleri ve ona iirız olan şeylerle meşgul olması durumu bedeni ne 
kadar istila ederse, onu kemalden o kadar uzaklaştırır. İnsan, şehvetini ne kadar kı
rar ve onu kahrederse, aklını şehvetin esaretinden ve köleliğinden kurtarırsa, dü
şünce ve nazar ile göklerin ve yerin melekutunu, onlarda yaratılmış olan 
aciiiblikleri, hatta kendisini mütalaa etmeye koyulursa, mahsus {duyularla algıla
nabilecekl kemale ulaşmış olur. (Miziin, 15) 

kemal-i zati ( ��� J�S' ) {bk. 'illeti 

kemalullah ( .iiıı J�S' ) * Kemfilullah {Allah' ın kemali}, O'nun mahiyetinden iba

rettir. O'nun mahiyeti ise idrilk edilemez ve anlaşılamaz. Kemalinin sonu yoktur. 
Allah Teaiii Hazretleri hem kendi mahiyetini ve mahiyetinin idrilk edilemeyeceğini 
hem de ne kendi hakkında ne de başkası hakkında sonu olmadığını da bilir. Yani 
Allah mahiyetini, kendi nefsinde mahiyeti nasılsa o şekilde, kendisinin başkası 
tarafından id rak edilemeyeceğini bildikten sonra bilir. 

Bizim "mahiyetini bilir" sözümüzün maksadı şudur: Allah'a, iliatasının kemali 
ve bilinmezliği yaraşır. "Allah mahiyeti ni, kendi nefsinde miihiyeti nasılsa olduğu şe
kilde, kendisinin başkası tarafından idrlik edilenıeyeceğini bildikten sonra bilir'' sözümü
zün manası ise şudur: Onun büyüklüğü ve nihayetsizliği bakımından O'na layık 
olması demektir. Çünkü ancak nihayeti olan kavranabilir. Oysa Yüce Allah son-
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suzdur; sonsuz olanı kavramak, idrak etmek ise imkansızdır. Şu halde mahiyetini 
idrak etmek, ilminin şumulünün ve özünün bilinmemeye layık olduğuna hük
metmek demektir. Yoksa o milliiyetİn herhangi bir şekilde idrak edilebilirliği kabul 
etmiş olduğunu söylemek değildir. (İnsan, I, 57) 

kenfi.d ( .) _,5 ) * Kenfıd {nankör}, şeriatta farzları, tarikatta faziletleri terk eden, 

hakikatte ise Allah'ın istemediği şeyi isteyen kimse demektir. Çünkü o kimse, di
lemesinde Allah ile çekişme içine girmiş ve O'nun nimetinin hakkını anlayama
mıştır. (Kaşfuli, 70; Cami', 93) 

kenz-i mahfi ( ı.}� ;--:.� )  * Kenz-i mahfi {gizli hazine), gaybda gizlenmiş olan 

ahadiyyet hüviyyetidir. O, her batının en batınıdır. (Kaşani, 70; Cfimi', 93) 

{Ayrıca b k. ahadiyyet; nikah-ı sari fi cemi'i'z-zerari} 

kenziyyet ( �tP ) {bk. yaküte-i beyza.Jyaküt-ı ebyaz} 

kerametfkeramat ( .:;.ı\.ol_}' / �.ol_}' ) {ahval-İ şeytaniyye; ayat; ayat-I reka'ib; 

istidrac; keramat-ı evliya'; keramat-ı evliya'ullah; keramet-i hissiyye; keramet-i 
ma'neviyye; keramet-i sıddikin; keramet-i veli; makam-ı hark-ı 'ade; menzile; 
sahib-i istidrac; blsımat; umfi.r-ı garibe} 

* Ebu Yezid'den {Bistami'den} şöyle işittim: "Bana varlıklı bir adam gelerek şöıjle 
sordu: 'Ey Ebu Yezid! Bu nıertebeıJi ne sayesinde elde ettin ? '  Ben adama şöyle cevab ver
dim: 'Mertebe bir tarafa, Hakk buna sekiz tane keramet ikranı etti, sonra da beni 'Ey Ebıl 
Yezid!' diye çağırdı ki, bu mertebeler şunlardır: İlki kendimi geride, insanları da benden ile
ride gördüm. İkincisi, şefkatimden dolayı halkın yerine ateşe atılmaya razı oldum. üçün
cüsü, maksadını mü 'minin kalbine mutluluk vermek olmuştur. Dördüncüsü, hiçbir zaman 
yarın için bir Şetj saklamadım. Beşincisi, Allah'ın ralınıetini kendimden çok insanlar için is

tenıişinıdir. Altıncısı, gayretimi nıii 'nıinin kalbine mutluluk vermek ve gamını silmek için 

sarfettim. Yedincisi, şefkatimden ötiirii karşılaştığını mii'nıinlere önce ben selam verdim. 
Sekizincisi, kendi kendime şöyle dedim: 'Allah beni kıyamet gününde affedecek olsa ve bana 

şeffiat izni verse, önce bana ezfi ve cefa edene, sonra da bana iyilik ve ikrfinıda bulunana şe

faat ederdim. "' (Şatalıfit, 68) 

* Ebu Yezidrh şöyle demıştir: "Kendisine havada bağdaş kurup oturacak şekilde ke
rfimet verilmiş bir adam görseniz, {şer'i} emir ve yasaklara, lıududlara riayet etme ve şeri
ata uyma derecesinin nasıl olduğunu görmeden ona aldanmmJınız." (Şatalıfit, 69) 

* Ayfit (ayetler, ilahi işaretler} Allah'a, mfıcizfit {mucizeler} peygamberlere, 
kenimiit da (kerametler de} velilere ve hayırlı müslümanlara aittir. (Lunıa', 390) 

* . . .  Allah Teala onların ( velilerini nefslerini terbiye etmek, güzelleştirmek ve 
onlara (ihsanını} artırmak için onların ellerinde kerfimetler gösterir. Ancak onlarla 
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peygamberler � arasında fark vardır. Peygamberlere mucize, davetleri hakkında 
onunla hüccet getirmeleri, Allah Teala'ya delalet etmesi ve onun vahdaniyyetini 
{birliğini} ikrar için verilir. Yelilere ise keramet, tıpkı Hz. İbrahim'in rahatlaması 
için kendisine harikuladelikler verilmesi gibi, onları rahatlatmak için verilir. 
(Luma', 394) 

* Keriimdtm {kerametlerin} en büyüğü nefsindeki kötü ahlakı güzel ahiakla de
ğiştirmendir. (Luma', 400) 

* Sufiler, su üstünde yürümek, hayvanlarla konuşmak, tayy-ı mekan {uzun 
mesafeleri kat etmek}, bulunması gerekenin haricinde bir yerde ve zamanda bir 
şeyin zuhur etmesi gibi mucizeler kabilinden sayılsalar da, veliler için kerametierin 
var olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Nitekim bu konuda haberler varid ol
muş, sahih rivayetler gelmiş ve Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmiştir. (Ta'amıf, 44) 

•• Keriinıet-i veli {velinin kerameti); duasının kabUl edilmesi, halinin tamam ol
ması, bir iş yapmaya gücünün yetmesi, yeterince Hakk'ın yardımına erişmesidir. 
Keramet harikulade hallerdendir. Peygamberlerin mucizesi bir şeyi yokluktan 
varlığa çıkarmak ve maddenin ayanını {özlerini) başka bir şekle çevirmektir. 
(Ta'arruf, 46) 

* Tabiat alemindeki ımıür-i garfbe {garib, olağanüstü işler) üç ilkeden kaynakla
nır: İlk olarak nefse ait birtakım güçler sayılabilir. İkinci olarak cisimlerin yapıla
rındaki hususiyetlerden dolayı olur. Mesela mıknatısın kendine mahsus gücü se
bebiyle demiri kendisine çekmesi gibi. Üçüncü olarak da semavi güçlerle, yerde 
bulunan birtakım cisimlerin sahib oldukları husus! mevkiden veya yeryüzünde 
bulunan kişilerin gökteki güçlerle irtibat kurup, onları harekete geçirmelerinden 
dolayı birtakım harikulade {olağanüstü) hadiseler meydana gelir. Mesela sihir, 
hatta mucize ve kerametler, bu üçüncü ilkenin birinci kısmına girer. Göz aldatınası 
ve el çabukluğu ise ikinci kısma girer. Tılsımlar da üçüncü kabilden olaylardır. 
(İşiiriit, IV, 158) 

* Veliler hakkında keranıet caizdir. Bunun caiz olmasının delili aklen meydana 
gelmesinin mümkün olmasıdır. Meydana gelmesi herhangi bir aslın ortadan kalk
masını gerektirmez. Allah Teala'yı kerameti yaratma kudretiyle vasıflandırmak 
vacibdir. Kerametin Allah'ın kudreti dahilinde olması vacib ise, meydana gelmesi
nin caiz olmasına mani olacak bir şey olamaz. Keranıatın {kerametlerin) zuhuru, 
hallerinde sadık olanın doğruluğunun alametidir. Hallerinde sadık olmayanda ke
rametlerin zuhuru caiz değildir . . .  

. . .  Mucizeler peygamberlerin davalarında doğru olduklarının delilidir. Sağlam 
akıl, alim olması yönüyle alime dem olursa ve ancak alimde bulunursa, peygamber 
olmayan kimsede de peygamberlik delili bulunmaz. Nitekim İsferayini şöyle de
miştir: "V elllerin, duanın kabıllii gibi kerametleri vardır. " (Kuşeyri, 172) 
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* Kerametler bazen bir duanın kabul edilmesi, ihtiyaç anında sebebsiz olarak yi

yecek ortaya çıkarmak, susuzluk zamanında su tedarik etmek, kısa bir zamanda 

uzun bir mesafe kat etmek, düşmandan kurtarmak, gizliden ses işitmek ve benzeri 

olağan dışı fiiller şeklinde olur. Bil ki bugün kesin olarak Allah'ın takdiri olarak 

meydana gelen şeylerin, velller için bir keramet olarak zuhuru caiz değildir. Bunlar 

zaruri olarak veya buna yakın bir tarzda bilinmektedir. Anne babasız bir insanın 

meydana gelmesi, cansız bir varlığın hayvana veya canlıya dönüşmesi ve bunun 

gibi pek çok şey bunlardan bazılarıdır. (Kuşeyri, 173; Bustan, 57) 

* Keramet, bir velinin doğru olduğunun alametidir. Yalancı olan kimsede zuhur 

etmesi caiz olmaz, zuhur etmesi de ancak iddiasının yalancılığına alarnet sayılabi

lir. Keramet, mükellefiyetİn bakl olduğu halde meydana gelen harikulade bir fiil

dir. Delil edinmek suretiyle Hakk'ın bildirmesiyle doğruyu yalandan ayırırsa, o da 

veli dir. 

Ehl-i Sünnet'ten bir taife, J:caz {aciz bırakmak} derecesine vardumamak kay

dıyla kerametin sahih olduğunu söylemektedir. Buna göre, mesela duanın kabul 

edilmesi, maksadın hasıl olması ve benzeri harikulade olmayan türde hadiseler de 

keramettir. (Hücviri, 263) 

•• Mucizatın {mucizelerin} gereği açıklanmaları, keramatın {kerametlerin} gereği 

ise gizlenmeleridir. Mucizenin semeresi başkasına aittir, keramet ise sahibine malı

sustur. Mucizenin sahibi onun mucize olduğunu kesin olarak bilir. Veli, elindeki

nin keramet mi, yoksa istidrac mı olduğunu bilemez. Mucizenin sahibi şeriat husu

sunda tasarrufta bulunur. Allah'ın emriyle şeriatın yasakladığı veya kabul ettiği 

hususların düzenlenmesinde söz söyler ve yapar. Keramet sahibi için ise bu ko

nuda teslim olma ve hükümleri kabUl etme dışında bir yol yoktur. Çünkü velinin 

kerameti hiçbir şekilde peygamberin şeriatının hükmüne aykırı olmaz. (Hücviri, 

265) 

* Keramdt-z evliyn {velllerin kerametleri}, kesinlikle peygamberlerin başlangıcı

dır {veli ne kadar keramet izharında bulunursa bulunsun, bu ancak peygamberli
ğin başlangıcıdır, velinin bu noktadan ileri geçebilmesi imkansızdır}. Allah Resulü 

>lt, Rabb'iyle başbaşa kaldığı ve ibadette bulunduğu Hıra dağına çıktığı zaman, ilk 

hali böyle idi. Nitekim Arablar "Muhammed Rabb'ine aşık oldu" demişlerdi. Bu hal, o 

yola girenin zevkiyle {tatmasıyla} gerçekleşir. Bu zevki tatmayan kimse, bu hali an

cak onlarla bir araya gelerek ve onlardan dinlemekle bilebilir. Onlarla çokça soh

bette bulunursa hal karlneleriyle onları yakin olarak anlayabilir. Onlarla oturup 

kalkan kimse onlardan bu imfuu elde eder. Onların meclisine katılan kimse kötü 

olmaz. Onların sohbetinden yararlanmayan kimse delillerin şahidliğiyle olarak 

bunun hakikaten mümkün olduğunu bilmelidir. (Munkız, 142) 

* M  ilcize ile keramet arasındaki fark şudur: N ebinin mucizeyi açık olarak göster

mesi ve onunla meydan okuması, velinin ise kerametini gizlernesi vacibdir. Ancak 
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Allah gösteriise gösterebilir. O takdirde de Allah, katında sabit olanı gösterir. 
(Adiibı, 9) 

* Sihir, mutlak manada kötü bir şeydir. Evliyanın bundan payı Allah'ın onları 
ilm-i hurfıfa {harflerin bilgisine} muttall kıldığı kadardır. İşte bu, evliyanın ilmidir. 
Onlar, Allah'ın hakikat ve hayal aleminde eşyayı etkileyen harf ve isimlere koy
duğu acaib hususiyetleri öğrenirler. Bu, mutlak manada kötü olsa da sınırlandırıl
mak suretiyle övülmeye layık bir şeydir. İşte bu, "keriimet" ve "hfirikuliide" denilen 
şeydir. Ancak onlardan harikulade şeyler sadır olsa da bunlar sihir olarak isimlen
dirilmez. Bunlara "keriimet" denir. Bu, alimiere göre sihrin kendisidir. Hz. 
Musa'nın Wl\ sihirbazları Hz. Musa ve Hz. Harı1n'un Rabb'ine iman etmelerine, Al
lah'ın dinine girmelerine ve ahireti dünyaya terelli etmelerine rağmen sihir ilmine 
devam etmişlerdi. Onlar sihri bilmelerine rağmen Firavun'un eliyle Allah'dan 
gördükleri azaba razı olmuşlardır. Bize göre ilm-i simya "es-simetii" kelimesinden 
türemiş olup, o da "aliinıet" manasındadır. Yani tüm harflerden, isim ve 
kelimelerden ortaya çıkan etkilerin vermiş olduğu alametler ilmidir. (Fütii/ıiit, II, 
132) 

* Keriimet, Hakk'ın Berr isminden gelir. Bu yüzden ancak O'nun kullarından 
ebrar {iyi olanlar} için bir mükafat olarak meydana gelir. Çünkü her ne kadar ken
disinde keramet görülen kimseden bir taleb olmasa da münasebet bunu gerektirir. 

Keramet hissi {maddi} ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Umı1mi olarak 
halk, başkasının hatırından geçeni söylemek, olmuş, olmakta olan ve gelecekte ola
caklardan haber vermek, harikulade yollarla bir şeyler almak, su üstünde yürü
mek, havada uçmak, kısa zamanda uzun mesafe kat etmek, gözlerden gizlenmek, 
duasının anında kabul edilmesi şeklindeki maddi kerameti bilebilir. 

Keramet-i miineviyyeyi {manevi kerameti} ise yalnızca Allah'ın havass olan kul
ları bilir. Avam bunu bilemez. Manevi keramet [Bu kerametler şunlardır: (Esfiir)], 

şeriat adabına riayet etmek, giizel ahlaka uymak, kötü ahlaktan kaçınmak, yap
ması gerekli olan ibadetleri mutlaka vaktinde yapmaya dikkat etmek, iyilik yap
maya çabalamak, insanlara karşı kin, nefret, haset ve su-i zannı kalbinden çıkar
mak, her türlü kötü sıfattan kalbini temizlemek ve nefeslerini murakabe ederek 
kalbini süslemek, kendi nefsinde ve eşyada Allah'ın haklarına riayet etmek, kal
binde Allah'ın eserlerini yoklamak, aldığı ve verdiği nefesleri, üzerinde huzur �Ibi
sesi varmışçasına {kendisini Allah'ın huzurunda görerek} edeb içerisinde alıp ver
meye riayet etmektir. Bütün bunlar bize göre velilerin, içine hile ve istidrac 
karışmayan manevi kerametleridir. (Fiitıllıiit, II, 363; Esjfir, 97) Hatta bunlar, ahde 
vefa göstermesinin, niyetİndeki doğruluğun, talebi yerine gelmese veya istemediği 
bir şeyle karşılaşsa bile kazaya rıza ile karşılık vermesinin delllidir. Bu tür kera
metierde sana, ancak mukarreb melekler ile seçkin ve hayırlı ehlullah eşlik edebilir 
{bu keramet herkese vergi değildir}. (Fiitiilıiit, II, 363) 
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* Makam-ı lu1rk-ı ilde (adetleri parçalama, harikulade hadiseler ortaya koyma) 
makamı çok çeşitli şekillerde olur: Nefs güçlerinden olan hususlar bunlardandır. 
Kainatta bulunan cisimler ve nefsin kuvvetleri birbirine te'sir eder. Böylece Yüce 
Allah orada harikulade durumu tahakkuk ettirir. Bu bazen tabiatın bilinen maha
retinden olur; bazen de harflerin doğum burçlarına göre dizilmesiyle olur ki, bu 
rasatçılara aittir. 

Bazen zikreden kişinin isimleri telaffuz etmesiyle olur. Gökcisimleri ve ben
zerleri gibi. Bu konu alimlerce bilinir. Sonunda o isimlerden, o isimdeki fiil, işin 
bizzat kendisinde değil de onu gören kimsenin nazarında harikulade olarak ortaya 
çıkar. Bazen ise fiilin bizzat kendisinde bu ismin gücüne göre olur. Bütün bunlar 
Allah'ın yaratmasıyla kulun gücü dahilindedir. Sonra ilahi yöne tahsis edilmiş olan 
(kulun gücü ötesinde bulunan) harikuladeler gelir. 

Bunun çeşitli mertebeleri vardır, mucize bunlardandır. Bunun şartları vardır, 
bilinen birtakım sıfatları vardır. Ayet de bunlardandır. Bu, mucize değildir. Bunlar 
arasında keramet, müeyyed, tenbih edici, ceza için olanı, hile için veya müstedrec 
olanı vardır. Ehlullaha göre, var olmalarıyla beraber bunların her birinin alametleri 
vardır. Birinci topluluğun (alimlerin} aksine, bunların (ehlullahın) bu alametlerdan 
herhangi biri hakkında bilgisi olmamakla birlikte, onlar kendilerinden sadır olan 
ilim üzeredir. Bu ikinci sınıfta da {ehlullahta da} Allah'a izilfe edilebileceği hiçbir 
fiil yoktur ki, mucize ve ayet dışında (çünkü bunların ilahi inayetten dolayı zuhur 
ettiğine şübhe yoktur), {ilahi) inayetin müdahalesiyle zuhur ettiği veya etmediği 
ihtimali taşırnasın. Bunlar {mucize ve ayet), inayetten dolayı zuhur etmişlerdir. 
Bunların (tasdiki için} haber verene ve bunlara destek olana sadakat şartı vardır. 
Bu ikisinin dışında kalanlar zikrettiğimiz gibi, ihtimal şübhesi taşırlar. 

Neyse biz yolumuzun gerektirdiği noktaya dönelim. Evliyadaki adeti kaldırma 
{harikulade işler yapma) hadisesi, ancak kendi nefsindeki adetleri kaldıran kişinin, 
nefsinin hakikatinin kendisini getirdiği noktadan nefsini çıkarması yoluyla müm
kün olur. Bu da mübahlar, şeytanın kendisine süsleyerek getirdiği vacibi terk etme 
ya da kendisine mahzurlu olabilecek diğer şeyler konusunda nefsi üzerinde tasar
rufta bulunmasıdır. Her kim nefsindeki bu adetleri ortadan kaldırırsa, Allah da 
onun için kainattaki adetleri kaldırır. Böylece karşısındakinin içinden geçirdiğini 
söylemek, havada yürümek ve bunun gibi harikulade işler kendisinden sadır olur. 
(FütUhat, Il, 365-366) 

* İnsanlar, bir peygamberin mucizesinin veli için tahakkuk edip etmeyeceği 
konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Üstad Ebu Ishak İsferayini hariç, cum
hur alimler bunun caiz olduğunu söylemişlerdir. o ise, bunun mümkün olamaya
cağı görüşündedir. Bize göre de öyledir. 

Ancak biz bunun bir şartla olabileceği görüşündeyız, o da şudur: Veli bunu ke

rilmet cihetiyle değil de, peygamberi tasdik etmek üzere yapmalıdır. O takdirde 
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bize göre bu tür kerfunet vuku bulur, buna şahid de olmuşuzdur. Dediğimiz gibi 
peygamber için mucize olan şey, veli üzerinde keramet olarak zuhur eder. Üstad 
{İsferayini} buna dikkat etseydi inkar etmezdi ve bunun olabileceğini söyleyebi
lirdi. Çünkü bu, mucize sınıfının haricinde değildir. Ancak görüş ayrılığına konu 
olan mucize, velinin kerameti olarak zuhur edip etmeyeceği manasında velinin ke
rameti olan mucize {daha önce bir peygamber elinde vaki olmuş bulunan ve mu
hatabını aciz bırakan harikulade hadise} değildir. Ancak bunu caiz görenler, veli
nin üzerinde zuhur eden harikuladeliğin, peygamberin elinde "mücize" adı verilen 
şekilde zuhura gelmemesi kaydını koymuşlar ve velinin bununla velayeti üzerine 
meydan okuması halinde Allah'ın o harikuladeliği yaratabileceğini caiz görmüş
lerdir. Yalancı, yalancı olduğu bir konuda kerametle meydan okusa, yalancı oldu
ğunda samimidir. O zaman Allah'ın, onun yalancılığında samimi olduğuna dair 
bir harikuladelik {istediğinin tersine gelişen bir harikulade hadise, yani ihanet) ya
ratması caizdir. Böylece aralarındaki fark ortaya çıkar. (FiituJıat, Il, 366) 

* Erviih-ı şeı;tiiniyye {şeytan! rUhlar}; FiitUiıiit adlı eserin müellifinin bu kitabı 
kendisine getirdiklerini iddia ettiği ruhtur. Bunun için kitabında buna benzer pek 
çok şeyler zikretmektedir. Mesela, yalnızken kendisine istediği yemeği getirdikle
rini, istediği şeyi temin ettiklerini vs. Bu tür şeyler aslında cin ve şeytanlada irti
battan meydana gelir. İnsanlar da bunları keriimiit-ı evliyii {velilerin kerametleri} 
zannederler. Bunlar da şeytani hallerden başka bir şey değildir. Ben bu gibi pek 
çok kimseler biliyorum. Havada uçarak uzaklara gidip geri dönenler, çalınan malı 
bulanlar -halbuki onu şeytan çalıp kendisine getirir-, şeytanların insanlardan onları 
elde etmelerini sağlayarak hırsıziıkiara yönlendirdikleri ya da hırsızlığa yönlen
dirdiklerinde ona verdiklerini vermesi için rehberlik ettikleri kişiler ve buna benzer 
şeyler. (Furkiin, 87) 

* Keriinıat-ı evliya {velilerin kerametleri}, ancak Resfılullah Efendimiz'e $ tabi 
olmanın bereketiyle meydana gelir. Kerametler gerçekte, Resuluilah Efendimiz'in 
$ mucizeleri dahilindedir. Mesela ayın yarılması, avucundaki taşların tesbih et
mesi, ağacın yerinden kalkarak ona gelmesi, hurma kütüğünün ona olan iştiyakın
dan inlemesi, Mirac gecesinden sonra, Beyt-i Makdis'i vasıflarıyla anlatması, Aziz 
Kitab'ı getirmesi, defalarca tekrarlanan yiyecek ve içeceğin fazlalaşması; Ümmü 
Süleym'in meşhur hadisinde anlatılan Hendek savaşında askerlerin bir tencere ye
mekten -hiçbir eksilme olmadan- doyması, Hayher savaşında askerlerin bir su 
tulumuyla -hiçbir eksilme olmadan- suya kanmaları, Tebük savaşında az bir yiye
cekten -hiçbir eksilme olmadan- askerlerin kaplarını doldurması. (Furkiin, 124) 

* Keriimetler, kişinin ihtiyacına göre olur. Şayet imanı zayıf veya muhtaç ise 
imanını güçlendirecek veya ihtiyacını giderecek kadar ona keramet verilir. Allah'ın 
velayeti konusunda en kamil olan velilerin buna ihtiyacı olmaz. Dolayısıyla vela
yeti eksik olduğundan değil, derecesinin yüksek olduğu ve ona ihtiyacı olmadığı 
için bu tür kerametler verilmez. Bu yüzden bu işler sahabeden çok tabiinde mey-
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dana gelmiştir. Ancak halkı hidayete erdirmek ve ihtiyaçlarını gidermek için elin
den harikuHl.de {olağan dışı} işler meydana gelenler böyle değildir. Onlar en yük
sek derecede olanlardır. Şeytani haller ise bunun aksinedir. (Furkiin, 132) 

* Kerdnıdt-ı evliya (velllerin kerametleri} ile, ona kısmen benzeyen keramet 
görünümündeki ahvdl-i şeı;taniyye {şeytan! halleri arasında birçok fark vardır. 
Bunlardan birisi şudur: Evliyanın kerametlerinin sebebi lınan ve takvadır, şeytani 
hallerin sebebi ise Allah � ve Resfılü'nün $ yasakladığı şeylerdir. (Furkiin, 136) 

* Kerdnıdt (kerametleri, uzak mesafeleri kat etmek, su üzerinde yürümek, ha
vada uçmak ve harikulade yollardan yemektir. (Esfdr, 13, 96) 

* Sihirle kerdnıet arasındaki fark şudur: Sihir, ancak fasıkta zuhur eder. Şeyh 
şöyle söylemiştir: "Bu lıusıls, aklın kabıli edebileceği bir şeı; değildir. Ancak icma-yı 

ünınıetten alınmıştır." İmam şöyle söylemiştir: "Kerdmet, fdsıklığını ilan eden fdsıkta 
görülmezse, onun velayetine kesinlikle şehddette bulımanıazsın. Çünkü eğer ona şehddette 
bulımsaydın, bu kerametierin sahibieri tilabetlerden emin olurdu. Bu yüzden bu dımını ve
linin kerameti konusunda ittifakla caiz olmaz." (Bustan, 54) 

* İmam Ebu Bekr b. Furekrlı , şöyle demiştir: "Mucizeler, doğruluğun delılleridir. 
Eğer bunu sahibi peı;gamberliğini iddia etse, bu, onun iddiasında sadık olduğunu gösterir. 
Eğer sahibi velayetini iddia edecek olsa, o hdlinde sadık olduğuna delalet eder ve ona, arala
rını ayırd etmek için mılcize cinsinden de olsa 'mılcize' değil 'kerdnıet' denilir." 

İbn Furek'", şöyle derdi: "Mücizelerle kerdmetler arasındaki fark şudur: Peıjgamber
ler mucizeleri açık olarak göstermekle memurdurlar. Vell ise kerdmetini gizlenıek zorıında
dır. Peygamber, peıjgamber olduğunu iddia eder ve iddiasını kesin olarak dile getirir. Veli 
ise veldyetinde iddidda bulunmaz ve {mevlıibe değil} fikir olma ihtim{i/inden dolayı kesin 
olarak 'Bu kerdmettir' diyemez." 

Kendi sahasında zamanının eşsiz insanı olan Kadı Ebu Bekr Biikıllani şöyle 
söylemiştir: "Mılcizeler peygamberlere nıahsustur. Kerdmetler ise velilerde zuhılr eder. 
Velinin mılcizesi olmaz. Çünkü mucizenin şartı, peygamberlik iddiasına dayanır. Mucize 

kendi başına m tıcize olmaz. Mucize olması için pek çok vasfın meydana gelmesi gerekir. Bu  
şartlardan biri ihlal edilirse nıılcize olmaktan çıkar. Bu şartlardan biri de peygamberlik id

didsıdır. Veli peygamberlik iddidsında bulunanıaz. Buna göre kerdnıetin nıılcize olmadığı 
nıeydandadır." (Bustdn, 55) 

* Kerdmat {kerametleri Peygamber Efendimizin $ mucizelerinden sayılır. 
Çünkü müslümanlığında sadık olmayan kimsenin kerameti olamaz. Şu halde bir 
peygamberin ümmetinin birinin elinden zuhur eden keramet o peygamberin muci
zelerinden sayılır. Çünkü peygamber davasında sadık olmasaydı, ona tabi olanın 
elinde keramet olan mucize zuhur etmeyecekti. (B us tan, 56) 

* Kerdmet, istikamet üzere olmaktan ibarettir. Onların İstikametten başka bir is
tekleri yoktur. Onların ellerinde bu kerametler, onların bütün hallerinde kamil ola-
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rak Resuluilah Efendimizin .$ varisieri oldukları ve onun Efendimizin yaptıkla
rında ona uydukları bilinsin diye zuhura gelmektedir. ('Uküd, 22) 

* Keramet-i sıddikin {sıddıkların kerameti} beş tanedir. İlki istikarnette olmak 
şartıyla devamlı zikir ve taat halinde bulunrnaktır. İkincisi, azı tercih etmek sure
tiyle dünyaya rağbet etmernektir. Üçüncüsü, aksi haller bulunsa da yakilli tazele
rnektir. Dördüncüsü, menfaat getiren kişilerle beraber bulunduğunda vahşet, zarar 
verecek kişilerle beraber bulunduğunda ünsiyet duyrnaktır. Beşincisi, tayy-ı mekan 
{uzun mesafeleri kat etmek}, su üstünde yürümek ve benzeri olağan hükmünün 
dışında kalan şeylerin zuhur etmesidir. 

Bu faziletierin belli vakitleri, şahısları ve yerleri vardır. Bunları vakitsiz olarak 
isteyenlerin erişmesi pek nadirdir. Hulasa olarak bunlar, isteyene veya kendi ken
dine bunu anlatana ya da bunu elde etmek için çalışana verilmez. Bunlar ancak Al
lah sevgisiyle meşgul olduğundan kendini ve arnelini görmeyen, Allah'ın ilisanını 
kollayan, kendinden ve arnelinden ümidini kesene verilir. Bu kerametler, batınında 
nefsinin heyeti de bulunsa, zahirinde istikarnet sahibi olan kişide zuhur eder. 
(Cami', 47) 

* {Bu tamlamadal "ayat"ın {"mucizeler'' kelimesinini başa gelmesi ve rekaibe 
{bineklere} izafe edilmesi, urnfırni olanın hususi olana izafe edilmesidir. Rekaib 
"rekibe"nin çoğulu olup, Peygamberlerin doğru söylediğine delalet eden mucizeler 
cürnlesindendir. Muciztit-ı rekiiib {bineklerin mucizeleri} arasında Hz. Muham
med'in .$ Burak' ı, Hz. Salih'in �� devesi gibi mucizeler sayılabilir. 

Her mucize bineklerle olmadığı gibi, binekierin hepsi de mucizelerle irtibatlı 
değildir. Burada rekaible kasd edilen mucizenin kendisi ise o Burak ve devedir. 
Ancak, rnefhurnun {yani rekaib kavramının} umfırni ve hususi manasma göre, {Bu
rak ve devenin} birbirinden başka olmaları ellietiyle izafet geçerli olmuştur. "İşte 
bu . . .  " yani binekierin mucizelerden olması . . .  "görüş farklılıklarından ötiirüdiir." Yani 
bazıları Hakk'a, bazıları da karanlık bir alemin çöllerine gittikleri içindir. Rekaib, 
bunlardan her ikisine gitmeyi kabUl eder, rakibi {biniciyi} -hak olsun bat!l olsun
maksadına ulaştırır. O, gidilen yolu birleştirmektir ki, bu tariktir. 

Maddi binekiere bazı insanlar binerler ve Allah'ın razı olmadığı nefsani arzula
rına kavuşmak için mesafe katederler. Diğer bazıları ise Allah'ın emrine ulaşmak 
için böyle yaparlar. Hakiki rekaib {binek} de böyledir. Bu rekaib, hayvanı nefsin, 
na tık nefslerin binekleri olan suretıeridir. İşte bazı nefsler, ilahi kemalleri elde ede
bilmek için ona binerler ve kendi istekleriyle değil, Hakk'ın emir ve isteğiyle Hakk 
yolda istihdam ederler. Onlara Allah tarafından ilim bahşedilir, onlar da o ilimle 
eşya yı olduğu gibi bilirler. Diğer bazıları ise onu kendi istekleri ve akıllarının estiği 
doğrultuda kullanır ve kendileri bilip de öncelik verdikleri terfibde ve bilinmeyen 
şeylere ulaşmak için istihdam ederler. (Sofyavi, 200) 
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* Allah'a itaatten çıkmış, isyankar kimselerden zuhur eden harikulade {olağa
nüstü} hadiselere "istidrık" denir. (Nebhani, I, 8) 

* Mucizeden önce peygamberlik iddiası olur. Keriimetten önce velayet iddiası ol
maz. Aralarındaki farkın sebebi şudur: Peygamberler halka onları küfürden imana, 
isyandan itaate davet etsinler diye gönderilmişlerdir. Eğer peygamberlik iddiasını 
açıklamasalardı, insanlar onlara inanmayacaklardı. İnanmasalardı küfürde kala
caklardı. Peygamberler, peygamberlik iddiasında bulunup mucize gösterirlerse 
halk onlara inanır. Şu halde peygamberlerin peygamberlik davasında bulunmala
rındaki maksadları nefslerini yüceltmek değil, aksine küfürden imana geçmeleri 
için insanlara acıdıklarını göstermektir. 

Veli içinse veliliğin sabit olduğunu bilmernek küfür, bilmek de iman değildir. 
Buna göre velayet davası nefsin şehvetinden dolayı olur. Bundan peygamberin 
peygamberlik iddiası vacib {gerekli} olurken, velinin velayet iddiasında bulunma
sının caiz olmadığını anlıyoruz. Böylece fark ortaya çıkmış oluyor. 

Mucize ile keramet arasındaki farkları şöyle açıklamışlardır. İlk olarak hariku
lade bir fiilin zuhuru o insanın masıyetten uzak olduğunun delllidir. Sonra bu ha
rikulade fiil peygamberlik iddiasında bulunan kimseden zuhur etmişse, onun pey
gamberlik davasında; velilik davasında bulunandan zuhur etmişse, o kişinin de 
velilik davasında sadık olduğunu gösterir. Bu yolla velilerde kerametin zuhur et
mesi, peygamberlerin mucizelerini çürütmüş olmaz. 

İkinci olarak, Hz. Peygamber .;$ mucize iddiasında bulunur ve bunu kesin bir 
dille ifade eder, veli ise keramet iddiasında bulunduğunda kerametini kesin olarak 
ifade etmez. Çünkü mucizenin açık olarak gösterilmesi vacibdir. Kerametin zu
huru vacib olmaz. 

Üçüncü olarak, mucizeye mucizeyle karşı çıkılamaz, keramet ise böyle değil
dir. 

Dördüncü olarak, biz, velayet iddiasında bulunduğunda veliden kerametin 
zuhurunu, ancak bağlı bulunduğu peygamberin dininde olduğunu kabul etmesi 
halinde caiz görürüz. İş böyle ise keramet, o peygamberin bir mucizesi ve onun 
risaletini teyid olur. Bu takdirde kerametin zuhuru peygamberin peygamberliğini 
çürütmüş olmaz, aksine onu güçlendirmiş olur. 

"Yalnızca farzlarla Allah 'a yakmZaşmak nafileler/e yakm/aşmaktan daha faziletlidir" 

şeklindeki ikinci bir şübheye cevab olarak şunu söyleyebiliriz: Veli, ancak hem 
farzları hem de nafileleri yerine getirirse veli olur ve hali yalnızca farzla yetinen
den daha kamil olur. Böylelikle fark ortaya çıkmış olur. Cenab-ı Hakk'ın "Bu hay
vanlar sizin ağırlıklarmızı, ancak güçlükle varabileceğiniz memleket/ere taşırlar" [Nahl, 
16/7] ayeti, "alışılmış" ve "bilinen" manasma hamledilmektedir. Velilerin keramet
leri ise bu umfimi kaideden istisna edilmiş olan nadir hallerdir. 
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Şu cevab da dördüncü şübheye d�Hrdir: O da Peygamber Efendimizin .$ "Delil 
getirmek iddia sahibine aittir" sözüne sarılmaktır. (Nebhani, I, 12) 

* Keramet sahibinde kerlimet, ancak o kişinin, Allah'ın huzfuunda zillet ve te
vazuunu göstermesi için bulunur. Sahib olduğu kerametierden dolayı büyüklenir, 
zorbalaşır ve kibre kapılırsa, kerametleri elde etmesine sebeb olan şeyler geçersiz 
hale gelir. Kişinin helilke giderek merdud (kovulmuş) olmasının yolu budur . . .  

Siihib-i istidriic {istidrac sahibi], kendi üzerinde ortaya çıkan şeye ünsiyet eder 
ve kerameti bulduğunu zanneder. Çünkü, buna layık olduğunu düşünmektedir. 
Bunun için, kendisinden başkasını küçümser ve kendisini büyük görür. Allah'ın 
mekri {tuzağı) ve cezasını gerektirecek bir halde emniyette olduğunu sanır, daha 
sorıra başına gelecek cezadan korkmaz. Bu hallerden biri keriirnet sahibinde görü
lürse, o kimseden sadır olan halin keramet değil, istidriic olduğuna dellldir. 
(Nebhani, ı, 13) 

* Kerametierin hadis {sonradan yaratılmış] bir fiil olduğunda şübhe yoktur. 
Çünkü kadim {ezell] olan hiç kimseye mahsus değildir. Keriirnet harikuladedir, 
teklif anında meydana gelir, kulun elinde ayrıcalık ve fazilet olarak zuhur eder. Ba
zen velinin kendi isteği ve duasıyla meydana gelir, bazen de meydana gelmez. Ba
zen de istemediği vakitte isteği dışında meydana gelir. Veli, halkı kendisine davet 
etme emrine muhatab olmamıştır. Buna ehil olan bir kimseden böyle bir şey zuhur 
etmesi caizdir. (Nebhani, I, 17) 

•• Keramat {keriirnetler) çok çeşitli olup şunlardır: İlk olarak ölüleri diriltmektir. 
Buna şu velllerin hikayeleriyle şahid olunmuştur. Ebu Ubeyd Busri savaşta Al
lah'tan hayvanını diriltmesi için dua etmiş, Allah da hayvanını diriltmiştir. 
Müferric Dimiirnillı, kızartılmış bir civcive "Uç!" demiş o da uçmuştur. Şeyh 
Ahdal, ölü bir kediyi çağırmış, kedi de kalkıp ona gelmiştir. Abdülkadir Geylani, 
tavuğu yedikten sonra "Ufalanmış kemikleri dirilten Allah 'ın izniyle kalk" demiş, o da 
kalkmıştır. Şeyh Ebu Yusuf Dehmani, bir ölünün yanına gitmiş ve ona "Allalı 'ın iz
niyle kalk" demiş, o da kalkmış ve ondan sonra uzun süre yaşamıştır. Sübkl, Şam 
müderrislerinden Şafii Zeyneddin Farilki'nin Allah vellsi olan oğlu Şeyh Fetheddin 
Yahya'dan, babasının evinin tavanından aşağı düşüp ölen bir çocuk için Allah'a 
dua etmiş olduğunu ve çocuğun da tekrar dirildiğini işittiğini söylemiştir. 

Sübki bu türden anlatılan hikayelerin çok olduğunu ve bunları uzatmanın ge
reksiz olduğunu söylemiş ve şunu da eklemiştir: "Ben de bunlara inanıyorum, ancak 
ben, uzun süre önce ölmüş ve kemikleri dağılmış bir ölünün, bir vell sayesinde tekrar diril
diğini ve bundan sonra da uzun süre yaşadığını bilmiyorum. B ıı kadarı bize gelmemiştir. 
Hiçbir vell için de bunun gerçekleşmiş olabileceğini sanmıyorum. Ancak bu tür olayların 
önceki peygamberler � için meydana geldiği hususunda şübhe yoktur. Ancak bu, nıücize 
olur, kerfi.met olmaz. Buna göre peıjgamberlik tamamlanmadan, bir petjganıberin kendisin
den asırlar önce geçmiş olan bir ümmeti diri/tmesi, sonra da onların yaşayıp ıızun süre lıa-
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yatlarına devam etmeleri şeklinde bir mucizeyle gelmesi caizdir. şu anda bir velinin İmam 

Şafii'yi veıJa İmam Ebii Hanife'yi bizim için dirilteceklerine ve onların da ölümlerinden 

önce yaşadıkları gibi uzun süre yaşayacaklarına, hatta kısa bir süre için bile yaşayanların 
arasına karışıp yaşayabileceklerine inanmıyorımı ."  

İkinci kerfunet ölülerle konuşmaktır. Bu, önceki kerametten daha çok meydana 
gelmiştir. Buna benzer hikayeler, Takıyyüddin Sübkl'rh gibi diğer bazı meşayıh 
tarafından, Ebu Said Harraz .;t;e, sonra da Şeyh Abdülkadir'den {Geylan!' den} � ve 
imam olan şeyhlerden rivayet edilmiştir. 

Üçüncüsü denizi yarmak, denizin kuruması ve su üzerinde yürümektir. Bu tür 
keriımetler çoktur. Böyle kerametler Şeyhü'l-İslam ve müteahhitinin efendisi olan 
Takiyyuddin b. Dakik İd' de görülmüştür. 

Dördüncüsü, maddeyi başka bir maddeye çevirmektir. Anlatıldığına göre birisi 
Şeyh isa Hattar Yemeni'ye, onunla alay edercesine birisinde şarab olan iki dolu 
kap gönderdi. Şeyh besınele çekerek "Yeyin" dedi. Oradakiler yemeye başladılar. 
Bir de gördüler ki kaplardaki benzeri görülmemiş renkte ve kokuda yağa dönüş
müş. Daha buna benzer pek çok hikaye anlatınışlardır. 

Beşincisi, yerin onlar için katlanıp kısaltılmasıdır. Şöyle anlatırlar: Velilerden 
biri Tarsus Camii'nde iken Kabe'yi özlemiş. Bunu üzerine başını yakasma sokmuş, 
çıkarınca kendini Kabe' de bulmuş. Bu türde anlatılanlar tevatür derecesinde oldu
ğundan bunu ancak şaşkınlar inkar eder. 

Altıncısı, cansız varlıklar ve hayvanlarla konuşmaktır. Bu tür kerametierin 
meydana gelmesinde şübhe yoktur ve bunlar da hayli fazladır. İbrahim b. Edhem' e 
narın kendisini yemesi için seslendiği, onun da onu yediği; boyu yetişmeyecek ka
dar kısa olduğu halde nar ağacına uzanabildiği, ekşi olduğu halde tatlandığı ve se
nede iki kez meyve verdiği anlatılır. 

Yedincisi, hastaları iyileştirmektir. Seri Sakat!, dağın birinde kötürüm, kör ve 
hastaları iyileştiren bir adamla karşılaştığmı anlatınıştır. Yine Şeyh Abdülkadir 
Geylani'nin oturak, felçli, aynı zamanda kör ve cüzamlı olan bir çocuğa "AllaJı'ın 
izniyle kalk" deyince çocuğun sağlam olarak kalktığı anlatılmıştır. 

Sekizincisi, hayvanların velilere itaat etınesidir. Ebu Said b. Ebi Hayr Yemen!, 
ondan da önce İbrahim Havvas hakkında bu tür hikayeler anlatılmıştır. Onlara 
cansız maddelerin de itaat ettiği anlatılmaktadır. Alimierin Sultanı Şeyhü'l-İslam 
İzzeddin b. Abdüsselam'm hikayesi ve Frenk vakasında {Haçlı seferlerinde} "Ey 
rüzgar onları yakala" sözü bunu anlatınaktadır. 

Dokuzuncusu. tayy-ı zamandır {farklı zaman boyutuna geçmektir}. Onuncusu 
da zamanı genişletmektir. Bu son iki kısmı aklın kavrayacağı şekilde anlatınak 
zordur. Bunu ehline teslim etınek Islam dilline daha layıktır. Bunlar hakkında an
latılan pek çok hikaye vardır. 
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On birincisi duanın kabUl edilmesidir. Bu da pek çok kereler vakl olmuştur. Biz 
de buna pek çok kişide şahid olmuşuzdur. 

On ikincisi dili bağlamak ve çözmektir. On üçüncüsü, son derece nefret ettiği 
meclise kalbin cezbedilmesidir. 

On dördüncüsü, bazı gayb hadiselerinden haber vermek ve keşfte bulunmak
tır. Bunlar anlatılamayacak kadar çoktur. 

On beşincisi uzun süre yemeyip içmeden durmaktır. 

On altıncısı tasarruf makamıdır. Sufilerin bir kısmı hakkında bu konuda çok 
şey rivayet edilmiştir. Bazılarının peşinden yağmurun gittiği anlatılmıştır. 
Müteahhirinden olan Şeyh Ebu'I-Abbas Şiitır'ın yağmuru dirhemle sattığı rivayet 
edilir. Bu konuda onun hakkında o kadar çok hikaye anlatılmıştır ki, aklen inkar 
etıne imkanı kalmamıştır. 

On yedincisi çok miktarda gıda alma gücüne sahib olmaktır. 

On sekizincisi, haram yemekten kendini koruyabilmektir. Nitekim Haris Mu
hasibl'nin haram yiyeceğin kokusunu kokladığı ve onu (kokusundan haram oldu
ğunu anladığı içinl yemediği anlatılmaktadır. Haram yiyeceği yıyeceği zaman ter
Iediği de söylenmiştir. Bu hikayenin bir benzeri de Şeyh Ebu'I-Abbas Mürsi hak
kında da anlatılır. 

On dokuzuncusu perde ardından uzak bir yeri görmektir. Şeyh Ebu İshak 
Şirazl'nin Bağdat'tan Kabe'yi gördüğü anlatılır. 

Yirmincisi bazılarına verilmiş olan heybettir. Ebu Yezid Bistami'nin anlattığına 
göre yalnızca veliyi görmekle ölen veya önünde kömüre dönen ya da ondan gizle
diği bir şeyi itiraf edenler olduğu ve benzeri hikayeler anlatılmaktadır. Bu tür pek 
çok olay vardır. 

Yirmi birincisi Allah'ın onları kötülük yapmak isteyenlerin şerrinden koruması 
ve kötülüğü hayra çevirrnesidir. İmam Şafii'nin Harun Reşid'le arasında geçen 
olayda olduğu gibi. 

Yirmi ikincisi, çeşitli halleri tasavvur etmektir. Sufıler buna "misal alemi" adını 
vermişler ve cisim alemi ile dlhlar alemi arasında bir alem olarak kabUl etınişler
dir. Onlar bu alemin cisim aleminden ince, rUhlar aleminden ise daha yoğun oldu
ğunu, buna göre rUhların bedenleştiğini ve misal aleminde çeşitli suretierde zuhur 
ettiğini söylemişler ve bu konuda "O {Cebriifl}, ona {Men;em 'e} tam bir insan gibi gö

ründü" [Meryem, 19/17] ayetini göz önüne almışlardır. 

Bu tür kerametierden birisi de şöyledir. Abdaldan biri olan Kazib el-Ban 
Mavsıli'yi namaz kılarken görmeyen birisi, onu namaz kılınarnakla itharn edip suç
lamasını artırınca Mavsıli, derhal çeşitli suretierde görünmüş ve ona bu sfuetlerin 
hangisinde namaz kılmazken gördüğünü sormuştur. Abdal hakkında bu tür çeşitli 
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hikayeler vardır. Bu hikayelerden birisi de şöyledir: Müteahhirin şeyhlerinden bi
risi, Kahire'nin Suyı1fiyye medresesinde tertibe riayet etmeden abdest alan fakir bir 
ihtiyar görünce ona niçin tertibe riayet etmediğini sormuş. ihtiyar da ona: "Tertibe 

riiiyet ederek abdest almadım, ancak sen benim gördüğümü görseı;din böı;le görecektin" 

diye cevab vermiş ve elinden tutarak ona Kabe'yi göstermiş, sonra da onu 
Mekke'ye götürmüş. O kimse kendisini Mekke' de bulmuş ve açıklaması uzun olan 
bu hikayeye göre orada yıllarca kalmış. 

Yirmi üçüncüsü Allah'ın onlara yeryüzünün hazinelerini bildirmesidir. Bu ko
nuyla alakah olarak, Ebu Türab'ın {Nahşebl'nin} ayağını yere vurmasıyla oradan 
tatlı bir suyun çıkması hikayesinde olduğu gibi. İbn Sübki şöyle demektedir: "Bıı 

keriimet hakkında ben şöyle derim: 'Allah suyu olmanıası gereken yerde yaratmış ve yer de 

ayağıyla ona vurana itaat etmiştir. "' (N eb hani, I, 31) 

* Mucize: Peygambere mucizesiyle meydan okuması ve onu açık olarak göster
mesi gereklidir. Velinin; zaruret, izin verilmesi, kendi isteği dışında galib olan bir 
hal veya bazı müridierinin yakinini takviye etmek hali müstesna, kerıimetini gizle
rnesi ve örtmesi vacibdir. Yelmin kerametini mutlak olarak gizlernesi ve mutlaka 
açık olarak gösterınemesi şeklinde bir istisna gereklidir. (Nebhani, I, 74) 

* Sihir ancak kafirlerin, zındıkların ve fasıkiarın elinde zuhur eder. Bunlarda 
keriinıet meydana gelmez. İmamü'l-Harameyn şöyle demiştir: "Bıı, aklın bir gereği 

değildir. Ancak iiiimierin ittifiikından elde edilmiş bir bilgidir."  (Nebhani, I, 77) 

* Keriimet, kerametleri olan velinin, süluk edilen tarikattaki süluku içerisinde 
yaptığı ibadet sayesinde, istikametine alarnet sayılan harikulade bir fiil olan İsti
kametten ibarettir. (Kaviinin, 94) 

* Keriimiit {kerametler} . . .  Allah'ın mahlukatı hakkındaki adeti, peygamberlerini 
diğer insanların benzerini getiremeyecekleri, adına "mucize" denilen harikulade 
işlerle teyid etmesi şeklinde cereyan etmiştir. Allah, o mucizeler vasıtasıyla pey
gamberlerin �� getirdikleri esaslarda şübhe ve şaşkınlık içerisinde olan kimselerin 
ttikadlarını sağlamlaştırır. Allah'ın hikmet ve marifet nuruyla basiretierini nurlan
dırdığı halk içinde akıl sahibi olan kimselerin lınanlarını güçlendirecek veya 
ttikadlarını sağlamlaştıracak şeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onlar, Hakk'a bu pey
gamberlerden � sadır olan her türlü söz, hareket ve fiilde tecem etmiş olarak 
şahid olurlar. Peygamberlerde durum böyle olduğu gibi Allah'ın evliya ve asfiyası 
hakkında da durum böyledir. Zira Mevla Teala Hazretleri onları fiilierinde ve ha
reketlerinde gösterdiği harikalar ve kerametlerle teyid eder. O kerametler aracılı
ğıyla şaşkınlık içerisinde olanlar Hakk'ın gücüne boyun eğer, müşahede ehli olan
ların da lınanları artar. Kerametler mucize olmasalar da onlara benzer ve o tarzda 
olurlar, çünkü velller peygamberlerin izindedirler. (Nefelıiit, 31) 
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kerem ( � J� ) * Kerem, debdebeli {lüks} yaşama ile israf arasındadır. Kerem de

ğeri yüce, faydası büyük işlerde harcamada bulunmak suretiyle meydana gelen bir 
gönül hoşluği.ıdur. Buna "hiirriyıjet" de denir. (Mfzan, 72) 

* "Keremin anahtarı nedir?" {diye sorulacak olursa bunun} cevabı şudur. "Bizden 
ve O'ndan isteıjenlerin, bizinıle ve O'nun vasıtasıyla isteyenlerin istemesidir. Bizden ve bi

zim vasıtamızla isternek zat! bir istektir. O'ndan ayrı kalmak mümkün değildir. Bu gibi ke
remin anahtarının süreti, onun bu mertebede olduğunu bildiğine viikıf olman dır. Senin gibi 

olan başkası ondan lıabersizdir, onu bilmez ki senin nasıl olduğunu tanıtsın ve zatının 
hakettiği ve ondan ayrılması mümkün olmayan şeıji yerine getirsin de sana ikramda bulun
sun. 

O 'ndan ve O 'nun viisıtasıyla olan kereme gelince; isteyenin istemesi, Allalı'ın onda o 
isteği yaratmasından sonra ortaya çıkan bir şey yoluyla olur. Bu da keremin, Hakk'ın zu
hür mahalli ve onun da hakkının zuhur etmesi olması sebebiyle, kendisini ziihir lisanıyla 

mazhar kılandan {Allah'tan} istemesi sayesinde olnıııştıır. Bu istek önceden yokken, sonra
dan kendisine iirız olan geçici bir istektir. Bu tür isteğe 'keremin anahtarı ' yani 'Allalı 'ın 
kerenıi' denmiş tir. Kendisi kendinden isterse ve onu kulıma iziife ederse o, iş ne şekilde ise o 
mertebededir. Allah, kulları üzerinde kendisine itaat etmelerini yaratır ve onları kendisine 
ve peygamberine itiiat ettikleri için över. Oysa itaat onların ellerinde değildir, onlar ancak 
itiiatin malıallidirler." (Fütılhat, Il, 88) 

* Kerem {cömertlik}, ilisanı İstenince vermektir. Bu da, hal ve söz ile isternek 
şeklinde ikiye ayrılır. Hal ile isternek her iki taraftan keşf suretiyle olur. Söz ile is
temek kul tarafından olur ki bu, anlaşılabilir: "Rabb'inı, Rabb'im bana ver, beni ba
ğışla, bana rahmet et, beni lıidiiyete erdir, beni rızıklandır, beni zorla, beni ceza/andır, beni 
affet, beni malıcub etme, beni fitneye diişiirme" gibı. Hakk'ın istemesi ise "Bana duii 

edin, namaz kılın" şeklindedir. (Fütılhiit, Il, 175-176) 

kesb ( '-:--� ) * {Fiilleri tercih ederek işleme yoluyla manevi bakımdan kazanç 

ya da kayıp demek olan} kesb, mümkün olanın iradesinin, kendisinden başkasının 
fiiline taalluk etmesi ve ilahi kudretin bu kesbi taalluk ettiği zamanda yaratması
dır. Buna "münıkiinün kesbi" denir. (Fütılhat, I, 81) 

* Kesb, Allah'ın kulda, kulun fiile yaklaşmak suretiyle yarattığı fiildir. Yani 
kulun kudret, irade ve ilim açısından bu fiille alakah olması ve kulun da o fiilin 
meydana gelmesine denk bir seviyede olmasıdır. Bu fiil yaratma olarak Allah'a 
izafe edilir, çünkü bütün bunları yaratan O' dur; kesb olarak ise kula izafe edilir. 
Çünkü fiili yapan, kesb sıfatının taalluk ettiği yer ve o fiilin meydana gelmesine 
denk bir seviyede olan odur. Arablar "Sopayı hareket ettirdim, o da hareket etti" de
dikleri zaman, hareketi iki fail arasında bölüştürmüş olurlar; birincisi hareket ede
nin fiili, ikincisi hareket ettirenin fiili. Bu kasd, ilim ve kudretin yerine en yakın 
olan misaldir. 
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Sonra kula ait olan kesb açısından taat ve masıyyet gelir. Yaratma açısından 
taat ve masıyyet yoktur. Kul için kesb olan şeyin de, kula izafe edildiği gibi Allah'a 
izafe edilmesi, o şekilde izafe edilmesinin bir eksiklik olması sebebiyle caiz değil
dir. Çünkü kul kesbin mahallidir, Allah'a itaat veya isyan eder. 

Allah'a izafe edilen yaratma fiilinin de kula izafe edilmesi doğru değildir. 
Çünkü yaratma yokluktan varlığa çıkarınadır. Fiilin taalluku umfunl olduğundan 
kadim {ezell} bir kudretle mevcı1ddur. Sonradan yaratılmış bir kudretle var olmuş 
değildir. Buna göre hadis {sonradan yaratılmış} olan kudret taalluk eder, ancak 
te' sir etmez. Sonradan yaratılmış olan kudret mani olmadığı takdirde, te' sir etmeye 
miinasibdir. o kudret meydana gelişi esnasında kadim olan kudretten daha çok 
mani olur. Çünkü ezeldeki kadim kudret bütün mahlı1kata, ezelde ona herhangi 
bir te'slri olmadan taalluk eder. (Ravza, 204) 

kesel ( J-5' ) * Kesel {tembellik), kazancın kaybedilmesinin ve sabah aydınlığı

nın hafife alınmasının sebebidir. Nefs tembellik döşeğinde uykuya daldığında, onu 
gaflet uykusu sarar. "Ve 'Eğer kulak venniş olsaydık veya aklmıızı kullanmış olsaydık, 
alevii cehennemin mahkumları arasında olmazdık!' derler" [Mülk, 67/10] Tembellik ko
nusunda pişmanlık duymak, baldaki zehire benzer. Tembellik sanatların afeti ve 
ticaret eşyasındaki giivedir. Acizlik ve tembellik uyuşukluk doğurur. Tembellik 
etme! Çiftçi hareketten bıkarsa bereketten mahrum olur. (Ravza, 172) 

keşf/küşı1fat ( ..:.ıl! J;;.S' / J.;;.S' ) {ehl-i keşf} * Keşf, akla kapalı gelen şeyi 

açıklamak demektir. Kula kapalı olan bir şey keşfedilirse o şeyi gözüyle görmüş 
gibi olur. Ebu Muhammed Hariri şöyle demiştir: "Allah ile kendisi arasında takvii ve 
murakebe ile amel etmeyen kimse keşf ve müşahede makamına varamaz." {Ebu Hüseyin) 
Nfı.r'i de şöyle söylemiştir: "Gözlerin keşfi görmekle, kalbierin keşfi ise ittisal (kavuşma} 
ile olur." (Luma', 422) 

* Keşfin çeşitli türleri vardır: Birincisi akla alakalıdır. Akıl, bu tür keşfi fikir ve 
mizac kayıtlarından kurtulmuş olan cevheri yoluyla idrak eder. 

İkincisi nefsle alakalıdır. Bu keşf, nefste birbirine aykırı olan ve birbirinden 
farklı perdelerin keşfinden {açılmasından) sonra, riyazet ve mücahedeler yardı
mıyla mizacın kayıtlarından kurtulmuş olan hayali nefste resmedilen şeydir. 

Üçüncüsü rfı.hanidir. RUhani keşf, akıl ve nefs perdelerinin açılması ve Ralı
mani nefesterin kaynağını mütalaa ettikten sonra olur. 

Dördüncüsü rabhani keşftir. Bu da tecelll yoluyla olur. Tecelll de ya inişle, ya 
çıkışla, ya da sırların mertebeleriyle meydana gelir. Bu tür keşf, Allah'ın isimlerinin 
mertebeleri sayısınca olur. Çünkü Hakk'ın her bir isim mertebesinden tecellileri 
vardır. Bu tecellllerin en yükseği, külli keşfler meydana getiren cem'i-ahadi ilahi 
tecellldir. Külll keşfin üzerinde de hakikatler hakikatini ve bunun mertebelerini, 
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nefsin ve karanlığın hakikatini, ilahi ve külli tabiatın hakikatini keşfe götüren zatı 

tecelli bulunmaktadır. (İnşa', 35) 

'� Hakikatler ikiye ayrılır. Bir kısmı akılda mefhum {kavram} olarak yer alır; 

hayat, ilim, konuşmak, hissetrnek gibi. Bir kısım hakikatler ise, terkibi {bileşik ya

pıda} olan şeylerle var olan hakikatlerdir; gök, alem, insan, taş gibi. 

"Birbirine zıd olan şeyleri bir arada tutan şeıJin sırrı nedir?" diye soracak olursan, 

buna şöyle cevab verebiliriz: "Burada aciiib bir sır ve açıklaması mümkün olmayan zor 

bir terkib vardır. Onu yüklenmeıJe gücümüz yetmez, çünkü akıl onu kavrayanıaz, onu an
cak keşfmüşahede eder." (Fütulıiit, I, 98) 

,ı; Sahih {doğru} bilgi, alimin kalbine Allah'ın koyduğu bilgidir. Allah'ın kulla

rından melek, peygamber, veli ve mü'min olanlardan dilediğine hususi olarak 

vermiş olduğu iliihl bir nurdur. 

Keşfı olmayanın ilmi de yoktur. Bu sebeble peygamberler ve ilahi talirn {öğ

retrne, bilgilendirme} akıllara durgunluk verecek ve bir kısmının kablll edilebil
mesi için te'vile gitmeye zorlayacak şeyler getirmiştir. Bunları kabUle ve asla te'vil 

kabul etmeyen durumlarda acze mecbur kalınmıştır. (Fütuhat, I, 281-282) 

'� Keşf yolu zarfiri bir ilimdir. Keşf esnasında insanın nefsinde şübhe kablll 

etmeyen, reddine imkan olmayan ve nefsinde bildiğinin dışında dayanacak bir de

lil tanımayacağı bir ilim meydana gelir. Nitekim bazıları şöyle dernişlerdir: "Keş
fetmek için delil ve nıedlı11 verilir. Çünkü bazı şeıjler ancak delılle bilinebilir. O zaman da 

delilin keşfi gerekir." (Fiitilhat, I, 398) 

'� Ehl-i keşfe zevk ilimlerinden hasıl olan ilim "ilm-i hiis {özel ilim} . . . ", onlara 

" . . .  esfel-i safilinden gelir . . . ", yani oradan elde edilir. " . .  Çünkü ayaklar bir şahsın alt ta
rafında bulunur. Onun altında olan ise, ondan . . . " yani ayaklardan " . . .  daha aşağıdadır . . . " 

Ayağın altına olan, "yoldan başka bir şeıJ değildir . . . " Nefslerirnizi insanların çiğneyip 

geçtikleri yol yaproadıkça -yani fena yolunu tasfiye yolu haline getirrnedikçe bu 
ilmi elde edemeyiz. Fark makamının hükümlerinin arasında, cem' makamını hü

kürnlerini beyan etmek rneşrudur. "Kim tarikin aynı olan Hakk'ı tanırsa . . . " sözüyle 

kasd edilen, kişinin Hakk'ı tarlkin aynı olarak bilmesidir. " . . .  işi olduğu gibi bilir. 

Şübhesiz O {Allah} Azze ve Celle . . .  " Buradaki kayıt ve açıklama bu meseleyle ilgili işi 

olduğu gibi bilrnesidir. " . . .  orada . . .  " yani bu yolda " . . .  yürümekte ve gitmektedir . . . " işin 

özü konusunda " . .  .O'ndan başka nıii/Unı yoktur ve 0 . . .  " yani Hakk " . . .  yürüyüp ve gide-
nin ta kendisidir. O halde O'ndan başka iilinı yoktur." (Sofyavi, 178) 

'� Uzlette olan bir kişi için meydana gelen küşufiittan {keşflerden} birisi de ken

dine gaib olan haşr aleminin ona gösterilrnesidir. Hiçbir karanlık veya duvar in

sanların evlerinde yaptıkları şeyleri görmesine engel olamaz. Ancak bu dururnda 

tevbe hemen ona perde olur. Çünkü o sultani bir keşftir. Ona, Allah'tan Settar {ör

ten} ismiyle tecelli etmesini istemesi gerekir. Kul, hissi ile hayali keşf arasındaki 
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farkı anlamak için, bir şahsı veya bir füli gördüğünde gözlerini kapatır. Eğer keşf 

devam ediyorsa hayalldir, değilse idraki husfısi bir mekana bağlanmıştır . . .  

. .  . Keşflerden biri akll manevi ilminin maddi silretlerde inmesidir. Bundan 

sonra akıl yoluyla kavranacak bir şey elde etmek için fikrini zorlamasına ihtiyaç 

kalmaz . . .  

. . . Keşflerden biri de zikredilenin (andığı Zat' ın, Allah' ın} tecelll etmesidir. Böy

lelikle hazretin müşahedesinde zikre ihtiyacı olmaz . . .  

. . .  Keşflerden biri de Hakk Teala'nın, ona bütün mülkierin mertebelerini gös

termesidir. Böylelikle onlara iltifat etmez . . .  

. . . Keşflerden biri de madenierin ve diğer maddelerin sırlarının kendisine göste

rilmesidir. Böylece her maddenin faydalı ve zararlı yönleriyle husfısiyetini anlar, 

asırlarca değişmeyen doğru kimya bilgisini öğrenir. Böylelikle bu tür şeylere iltifat 
etmez . . .  

. . . Keşflerden biri de haşerelere varıncaya dek tüm canlıların sırlarının kendisine 

gösterilmesidir. Onlara selam verir, onlar da Allah'ın kendilerinde yaratmış ol

duğu faydalı ve zararlı husfısiyetleri ve Allah'a tesbih ve hamdın çeşitleriyle nasıl 
ibadet edileceğini ona anlatırlar. (Envar, Il, 106) 

* Keşflerden biri de bitkilerin sırları kendisine gösterilmesi ve bunun sonu

cunda her otun onu çağırarak ona kendisinde olan husfısiyetleri anlatmasıdır. An
cak onun buna iltifat etmesi layık değildir. Buna iltifat eden kovulur. Bu keşf hasıl 

olduğu zaman kulun gıda sı rutubeti ve harareti çok olan şeyler olmalıdır . . .  

. .  . Keşflerden biri de haşerelere varıncaya dek tüm canlıların sırlarının ona 

gösterilmesidir. Onlara selam verir, onlar da Allah'ın onlarda yaratmış olduğu 
faydalı ve zararlı hususiyederi ve Allah'a tesbih ve hamd çeşitleriyle nasıl ibadet 

edileceğini ona anlatırlar. Burada büyük bir incelik vardır. Bu incelik de uzlete çe

kilen kimse, alemleri halvette iken yapmış olduğu zikirle meşgul görürse bunun 

hakiki değil de hayali bir keşf olduğunu bilmelidir. Çünkü bu, mevcfıdatta onun 
için ikame edilen hayalidir. Eğer alemleri yapmış olduğu çeşitli zikirlerle meşgul 
görürse bu hakiki keşftir . . .  

. .  . Keşflerden birisi de canlıların sebebi olan, her zatı etkileyen ve hayat alemi

nin yürüme tarzı ve ibadetlerin bu yürüme tarzına nasıl konulduğu ona göstPrilir 
Böylelikle ölü namazdan diri namazın meydana gelişini bilir . . .  

. .  . Keşflerden biri de işaret levhasının işaretlerinin ona gösterilmesidir. Korkula

cak şeylerle ona hitab edilir ve üzerine çeşitli haller gelir. Onun için bir çark konu

lur ve orada değişikliklerin suretini ve keslf (yoğun} maddenin nasıl latlf (yoğun 
olmayan, şeffaf), latif bir nesnenin ise nasıl kesü bir şekle döndüğünü görür . . .  

. . .  Keşflerden biri de sırra benzeyen bir nfırun ona gösterilmesidir. Bu nur o ka-
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dar açılır ki ondan saklanmak ister. Böyle bir durumda zikre devam ehneli ve 

korkmamalıdır. Çünkü bu durum geçici olduğundan kesilir ve ondan uzaklaşır. 

(Envar, II, 107) 

* Keşflerden biri de tavali nurunun, külli terkibierin suretinin ona gösterilmesi

dir. Böylelikle ilahi hazrete girmenin, Hakk Celle ve Ala'nın huzurunda durmanın, 

Hakk Celle ve Ala'nın huzurundan çıkıp halka dönmenin edebierini iyice öğrenir. 

Orada zahirden eksiitilen her şeyin batında artmldığını, Zat'ın tek olduğunu, ha

kikatte bir eksiklik olmadığını anlar . . .  

. . .  Keşflerden biri de nazari ilimierin mertebelerinin ona gösterilmesidir. Böyle

likle fehimlere {anlayışlara, kavrayışıaral gelen yanılgıların şeklini ve alemde ilahi 

sırrın yürüme tarzını bilir . . .  

. . .  Keşflerden biri de tasvir, his ve hayal aleminin ona gösterilmesidir. Böylelikle 

varlıktaki her şey ona açılır . . .  

. . .  Keşflerden biri de kutubluk mertebelerinin ve alemlerinin ve ondan önce gör

düğü her şeyin ona gösterilmesidir. O lisan {dil, ifade, beyan} aleminden olduğu 

halde ona rumfız, icmal ve hibe alemi verilir . . .  

. . .  Keşflerden biri de izzet aleminin ona gösterilmesidir. Böylelikle Hz. Peygam

ber $ aracılığı ile tüm selim yolları ve Allah tarafından indirilmiş doğru şer] atieri 

en doğru şekliyle bilir, Allah'ın sözünü, kul sözünden -Allah onlardan hikaye yo

luyla anlatsa dahi- ayırır ve zayıf olduğu söylenilen hadisleri keşf yoluyla te'yid 

eder. Yine ilahi hazretteki tüm makam ve mertebeleri bilir ve tümünü saygı ve ta

zimle karşılar . . .  

. .  . Keşflerden biri de sırlardaki incelikierin ona gösterilmesidir . . .  

. . .  Keşflerden biri de hayret, kusur, acizlik aleminin ve yalnızca yüksek cennet

lerden olan arnelierin hazinelerinin ona gösterilmesidir . . .  

. . .  Keşflerden biri de dar bir yolda durarak tüm cennetierin ve o cennetlerde 

olanların mertebelerinin, cehennemin, cehennem derekelerinin {aşağı doğru olan 

katlarınıni ve cehennemde olanların mertebelerinin ona gösterilmesidir. Orada 

hem keşf hem de yakin yoluyla cennete ve cehenneme götüren arnelleri bilir. 

(Envar, II, 108) 

* Keşflerden biri de mehabbetullah ehlinin {Allah'ı sevenlerin} rUhlarının ona 

gösterilmesidir. Onları, üzerlerinde korkunun sultası galib olmuş, şaşkın ve sarhoş 

bir vaziyette görür . . .  

. . .  Keşflerden biri de içinde kendinden başka hiç kimsenin görürımediği bir nfı

run ona gösterilmesidir. O nurda onu bir vecd ve coşkunluk sarar, kandilin sallan

dığı gibi sallanır ve nefsinde kadrini takdir edemediği bir lezzet bulur . . .  

. .  . Keşflerden biri de insan suretlerine benzer suretlerin, inen ve kalkan perdele-
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rin ve beyaz örtülerin ona gösterilmesidir. Onların akıllara dehşet veren tesbilileri 
vardır. Ancak onların suretlerini gördüğünde aklını kaybetmez . . .  

. . .  Keşflerden biri de rahmani sırların ona gösterilmesidir. Böylelikle işinin akı
betini ve isimler hazretindeki mertebesini bilir . . .  

. .  . Keşflerden biri de Kitab ve Sünnet'ten içtihadda bulunan alimierin tüm halle
rinde tartışma konusu olan yerleri bilmesidir. Sadık fakirierin divanından kendini 
uzak tutarak halvetten çıkar. Halvetten kendini alıanlarından daha hayırlı oldu
ğunu görerek çıkan kimse tarikat ehlinin ittifakıyla menfurdur {böyle bir kişi, nef
reti hak etmiştir} . Çünkü o vakit Hz. Adem'in Allah'ın huzurundan çıktığı karışık
hk vaktidir . . .  

. . . Keşflerden biri de Allah'ın ona havada ve suyun üstünde yürüme kabiliyetini 
vermesi ve Allah'ın izniyle kainatta hirnmetiyle tasarrufta bulunması ve yerin 
onun için dürülmesidir {uzun mesafelerin kısaltılmasıdır}. O makamda ona aklın
dan geçmeyen bir hilat giydirilir. İşte bu halvetin semeresidir. Alemierin Rabb'i 
Allah' a hamdolsun. (Envıir, II, 109) 

* Şeyh Muhyiddm b. Arabi'nink• ibareleri de icaba nazırdır {Allah'tan başka 
vikib varlıklar kabul etme ya da O'nun, alemin kendisinden feyiz yoluyla sadır 
olmasına mecbur olduğu görüşüne meyl etmektedir i .  Kudret manasında felsefeci
lerle muvafık düşmektedir. Şu bakırndan {böyledir}: O, Kadir-i Mutlak için, bir şeyi 
terk etmenin mümkün olmasını doğru bulmaz. Aksine O'nun fiili yönünün lüzu
muna inanır. Acaibdir ki Şeyh Hazretleri keşfi nazarda makbul şahsiyetler ara
sında görülmektedir, ancak kendisinin hak'ıkat ehlinin görüşlerine aykırı olan pek 
çok ilmi de mevcuddur. Kendisinden pek çok hatalı ve isabetsiz görüş zuhur et
miştir. Fakat belki de keşfi hatasında mazı1rdur. İctihaddaki hatada olduğu gibi, 
keşfi hatadan dolayı kendisinden kınanma kalkmıştır. 

Şeyh hakkında fakire has olan bu itikad şudur: Onun makbullerden olduğuna 
itikad ediyorum, ama onun muhalif olan ilimlerini hatalı ve zararlı görüyorum. 
(Mekti'tbdt, I, 265) 

* Yelllerin kullandıkları keşf kelimesi üç adımdır: Birincisi, onlara peygamber
lerin suretleri keşfolunur. İkincisi, peygamberlerin rUhları keşf olunur. üçüncüsü, 
Hz. Peygamber'in � rı1haniyyeti keşfolunur ve o da zatl tevhid nfuunu onların 
kalbine koyar. (Rihle, 338; Nefehdt, 88) 

{Ayrıca bk. ilham; ilme'I-yakin-'ayne'l-yakin-hakka'l-yakin; muhadara
mükaşefe-müşiliede; yakin} 

keşf-i esrar li'l-müridin ( .;ı�.ı�J .. U )IJ..ı'il ı..A.!.s"' ) * Keşf-i esrtir li'l-miirfdfn 

{müridlere sırları açmak}, önce müridieri eğitmek, yetiştirmek, nefslerinin safiaş
ması ve ahlaklarının düzeltilmesi için terbiye ederek nefslerini temizlemektir. 
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Çünkü hikmet gelin gibidir. Kendisi için tenha bir yer ister. Yine hikmet, ahiret ha

zinelerindendir. Hakl:m {hikmet sahibi, bilge} kişi hikmet konusunda talebesinin 

terbiyesinde hikmetin sırlarını onlara açmadan önce yapması gerekeni yapmadığı 
takdirde edeb ve tertibe riayet etmeden melikin huzuruna girmek için izin isteyen, 
yol yordam bilmeyen bir topluluğa izin veren teşrifat memuru durumuna düşer. 

Teşrifatçı buna izin verirse, cezayı kendisi hak eder. Eğer haklın talebesinin terbi

yesi için gerekeni yapar da, onlar bunu kabUl etmez ve yerine getirmezlerse, hakl:m 

itharndan kurtulur. Bu durumda talebesi suçlu duruma düşerler. (İhvan, II, 13) 

keşf-i hayali ( Jl� ,..)...!.� ) * Keşf-i hayiili {hayali keşf}, hayal gözüyle olur, ha

kiki eşya yı gören gözlerle değil. Baştaki göz kapandığında hayal ile keşfolunan şey 

kaybolmaz. Eğer kaybolursa, sen onu baştaki gözünle gördüğünden, idrakın onu 

gördüğün yerde takılır kalır. Çünkü baştaki göz, eşyayı ancak görülmesi mümkün 
olan şekilde görür. (Esft1r, 127) 

keşf-i hayvani-keşf-i nebatat ( ..:J\JI��ıı ,..)...!.� - i.,)IJ? ,..)...!.� ) * Beslenme 

tabiatının, keşfinin tabiatma uygun olması için nebatatı ve hususiyetlerini {hararet 

ve rutubet dengesini} keşfetmektir. Bu münasebet, güzel bir münasebettir. Çünkü 

salikin mizacına hararet {sıcaklık} ve rutUbet {yaşlık} hakim olursa, onu neticesi 
süluk etmek olan yebi'ıset {kuruluk} ve bürudete {soğukluğa} meyletmekten korur 

ve böylece itidalde {dengede} kalır. Bu sebeble Şeyhrh {İbn Arabil şöyle söylemiştir: 
" Gıda, ilk keşf anında harciret ve rutUbetinin hiikim olduğu şekilde olmalıdır ki, onunla 
sü/Uk edenin mizacı mi'ıtedil {dengeli} olsun. Çünkü o gıdaya bir taraftan madeni keşf ba
kımından, diğer taraftan da riı;iizet yoluyla soğukluk ve kuruluk te' sir etmiştir." 

Ikinci keşf hakkında şöyle söylemiştir: "Gıdanın haniretinin ve rutubetinin milte

dil olması gerekir. Çünkü riyiizetle miziica yebiiset ve rutubet hiikinı olur, böylece onunla 
ftidiile girer {dengelenir}, sülılktan meydana gelen kuruluk ve soğukluk güçlenir ve ltidiil 
lıiisıl olur. Bu, salikin mizacı ftidii.Ideyse böyle olur. Ama mizricı harfiret ve yebiisetin son 
derecesinde ise, ilk keşf hii.linde gıdasının bürudet ve rutUbetin çok olduğu bir durunıda ol

ması veıJa bu keşfin bürudeti kuvvetfenecek şekilde olması, mizacı sıcak ve yaş ise gıdasının 

bu sıfatlar arasında itidiilin en üst derecesinde bulunması gerekir. Eğer mizacı bu keşfin ta
bzatına denk veya ondan fazla ya da eksik olacak şekilde soğuk ve kuru ise, gıdasının Jıariire
tini ve rutUbetini aşacak derecede olması gerekir. İkinci keşfte miziicına hiikim olan bu keşf, 
tabzahna denk veıJa ondan fazla ya da eksik olacak şekilde harfiret ve rutUbet ihtiva ediyorsa, 

gıdasının bürudet ve yebiisetini itidii.le getirmesi gerekir. Hasılı siilik, nıiitedil olmaya riayet 
ederek sülUk inceliklerini bilmelidir." (Esfiir, 141) 

* Keşfi nebatiye {bitkisel keşfe} varıp da orada kalmaz ve ona meftun olmazsan 

hayvanlar alemindeki perde kalkar. Kendine yönelmen emredilir ve kendine in

sanların birbirlerine selam verdikleri gibi açık bir dille selam verirsin ve kendini 

sahib olduğun zarar ve faydalada anlarsın. (Esfiir, 143) 
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keşf-i hicab ( y\��� ı.)..;.� )  * Hakk Sübhanehu ve Teala Hazretleri kulunun 

üzerine koyduğu perdeyi kalb gözünden açmayı ve ona gösterıneyi istediğinde, 

onu kendisine yaklaştırır. Böylelikle Allah' a yakın olmanın ünsiyeti, kişinin idra

kinden, kendisine acı veren şeyleri siler. Eğer Hakk Sübhanehu ve Teala, cehen

nem ehline cemali ve kemaliyle tecelli edecek olsaydı, O'nun bu tecellisi onların 

azabı anlama hissini kaybettirirdi. Nitekim Hakk Sübhanehfı Hazretleri'nin cemal 

ve kemali, cennet ehlinden gizlenecek olsa nlınetler onların hoşuna gitmez. Azab, 

ancak perdenin var olması sebebiyle geçerli olur. Çeşitli türde azab ise perdenin 

görüntüleridir. Nlınetler ancak zuhfır ve tecelli ile hiisıl olur. Çeşitli türdeki ni

metler de zuhfır ve tecellinin görüntüleridir. (Tenvir, 6) 

keşf-i kulub ( y JlAll J.!.� ) * Keşf-i ku/Ubun !kalblerin keşfinini nfıru . . .  So

nunda bütün şehvetler yanar, aksi halde kalb ile Allah Teala arasında perde var 

demektir. Şehvetler yandığında, gaib olan şeyler açılır ve kalb, bulunduğu yerden 

geçmişte olanı, gelecekte olacağı görür. İçinde hiçbir şey olmadığı zaman aynanın 

varlıkları nasıl gösterdiğini düşün. Eğer ayna renkli olsaydı, perdelenmiş olaca

ğından şekiller orada görülmeyecekti. Aynı şekilde ayna ters çevrildiğinde orada 

hiç kimsenin sureti görülmez. (Envar, I, 160) 

keşf-i sakk/ref'-i hicab ( y\�1 ç:;t J / Jl-ll �� ) * Keşf-i siıkk {bacakların 

açılması ya da paçaların sıvanması), Allah'ın kıyamet günü bekleme yerinde 

mü'minlerden perdeyi kaldırınasından kinayedir. Ehl-i Sünnet'e göre mü'minler 

Rabb ve Yaratıcıları olan Zat'ı keyfiyetsiz ve sınırsız olarak görecekler ve Allah 

onlara tam olarak görünecektir. Allame Emir Ali Abdüsselam şöyle söylemiştir: 

'"Keşf olunacak' demek zan ve haytil olarak değildir, {gerçek nıiiniida görülecek demektir}. 

Görmekten maksad her bakınıdım görmek değildir. Görmek, görenin gücü nisbetinde olur. 

Nitekim 'keşf-i siikk' tabiri buna işiiret eder." 

Şeyhimizin dediğine göre mü'minler, nlınet içerisinde kaybolacaklardır, ayılıp 

akılları başlarına gelince, anlatabilecekleri bir şey hatırlamazlar. Müfessir Beyzavi 

bu konuda şöyle söylemiştir: '"Keşf-i sakk' tabiri, işin şiddeti ve zor/uğundan kiniiyedir. 

'işin zor/aşması, durumun ağır/aşması ve keşf-i siikk' tabirleri bu konuyu temsil eder. 

Hiitenı 'in de dediği gibi bunun aslı, 'harbde cariyelerin kollarını, paçalarını sıvanıaları ' ta

biridir. Yani o gün açık ve gözle görülecek bir şekilde işin aslı ve hakikati ortaya çıkar." 

Beyzavi bu ifadesiyle rü'yet ve tecellinin gerçekleşeceği görüşünden uzaklaşarak 

Zemahşeri'nin inkar fikrine meyletmiştir. (Meşfirık, 257) 

kevkeb-i subh ( e:�..all � § )  * Kevkeb-i subh {sabah yıldızı}, tecellilerden ilk 

olarak görülenidir. Külli nefsin mazhariyeti ile mütehakkık lmarifeti gerçekleşti-
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ren} hakkında da kullanılmıştır. Bu kelime Cenab-ı Hakk'ın "Uzerine gece çöküp yıl

dızı görünce . . . " [En'arn, 6/76] ayetinden alınmıştır. (Kaşani, 70; C/imi', 94) 

{Ayrıca bk. ma'rifet; tecelli-istitar} 

kevn ( u§' ) * Kevn, yaratıcının "kaf' ile "nun" arasında yaratmış olduğu her 

şeyin muhtasar {özet} ismidir. (Luma', 432) 

* Kevn, vücudi {varlıkla ilgili} olan her iş demektir. (Istılfih, 539) 

kevn-i fütür ( JJI:ı,Qll u§' ) * Kevn-i futUr, bütünlüğü dağılmamış, tek olan 

Hakk'ın, ilahi cem'iyetin ve ahadiyyet Zat' ının farklılaşmasını gerektirmeyen taay
yünlerinin ayırd edilmesi yoluyla kesretidir {teklikten çokluğa yönelmesidir} .  
(Kaşani, 70; Cami', 94) 

kezazet ( ö jlj) ) * Kezdzet, gayret {kıskançlık} konusunda aşırı gitmektir. (MI

zan, 78) 

(Ayrıca b k gayret} 

kıddis/kıddisun ( u ,_�ji / ...,..�ji ) * Kıddi's, kudste yani temizlikte mübalağa-

dır. (Heı;fikil, 99) 

* Kıddisun, akıllar demektir. (Heyfikil, 102) 

kıdem ( �..l� ) * Kıdem, kul için Hakk'ın ilminden sabit olana denilir. (Istılfih, 540) 

* Kıdem, Hakk'ın ezelde kul için ilk olarak hükmettiği şeydir. Kıdem kemale 
ermiş olana mahsustur ve en son ilahi bağışlardan istidad, kula nisbet edilince kı
demle tamamlanır. Çünkü Hz. Peygamber $ şöyle buyurmuştur: "Cehennem 'Daha 
yok mu'  der. Nihayet Cebbtlr olan Allah kıdenıini Cehenneme koyar. Bunu üzerine o, 'Bana 
yeter, bana yeter' der." [Müsned, III, 125] (Kaşani, 143; Cfimi', 92) 

* Kıdeme "kıdem" denilmiştir, çünkü kıdem suretin sonudur. Suret, Hakk'ın 
kula isim ellietinden yaklaştığı son şeydir. İsim kulla birleştiğinde ve onda tahak
kuk ettiğinde kul kemale erer. (Kaşani, 144) 

* Kıdenı, bir zati vücub hükmünden ibarettir. Vücub Hakk'ın Kadim isminin 
ortaya çıkmasıdır. Zira varlığı bizatihi vacib olanın öncesinde yokluk olamaz. Ön
cesinde yokluk olmayanın hükmen ve fiilen kadim olması gerekir. Zira kıdem, 
onunla isimlendirilmiş olanın üzerinde zamanın akışının hakim olmasıdır. Hakk 
ise bundan münezzehtir. Onun kıdemi, Zatı'nın vacib olması dolayısıyla lazım 
olan hükümdür. Yoksa Sübhan olan Allah ile yarattıkları arasında bir zaman ve bir 
araya getiren bir vakit yoktur. Aksine onun kıdem adını almış olan varlık hükmü, 
mahlukatın varlığından öncedir. (İnsan, I, 62) 
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kıdem-i ceberiit ( ı.::..ı J.f.k-1 �J� ) * Kıdem-i ceberı/t, vahdet {teklik), kesret (çok

luk), ihtilaf ve düşmanlık, hakla batı! ve daha başka sayılamayacak ilimleri öğren. 
(Esfdr, 241) 

kıst ( ..k-.i ) * Kıst, kabil olan her şeyi vücfıd bakımından kabUl ettiği ve 

kemalat bakımından da tabi olduğu şeye ebedi olarak icrasını sağlayacak şekilde 

ulaştırmayı gerektiren adalettir. Kıst, tıpkı güneş ve ışığı suretindeki gibi, vücfıd ve 

ona tabi olan her şeyi devamlı olarak mümkün varlıklara feyz ettirir. (Heıjiikil, 96) 

(Ayrıca bk. 'adli 

kışr ( J=:.i ) (bk. lübbl 

kıyam ( riJ ) * Kıyam, namazdaki rükünlerin en faziletlisidir. Ondan sonra 

secde, daha sonra da rukfı gelir. (Buğye, 179) 

kıyam lillah-kıyam billah ( �ı\ı rlei - .iıı rlei ) * Kıyiim lillah, gaflet uykusundan 

uyanmak ve seyr ilallah'a (Allah'a yürümek! başladıktan sonra fetret {duraklama) 

uykusundan uyanmaktır. 

Kıyiim billalı, fenadan ve bütün menzilleri geçtikten sonra beka halinde istika

met üzere olmak ve bütün şekillerden sıyrılarak Allah'tan, Allah ile, Allah'ta seyr 
etmektir. (Kaşani, 143; Ciimi', 92) 

kıyamet ( J..o\ei ) * Kıyiinıet, öldükten sonra ededi hayata dönüştür. Bu da üçe 

ayrılır: Birincisi, ölünün dünya hayatındaki haline göre, tabii ölümden sonra ulvi 

veya süfll berzahların birine gönderilmesidir. Nitekim Hz. Peygamber $ şöyle bu
yurmuştur: "Nasıl yaşarsanız öyle öliirsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz." [k y.] 
Ölümün bu türü Hz. Peygamber'in $. "Kim ölmüşse kıyiinıeti kopmuş olur" 

[Deylemi, I, 285; Aclfıni, Il, 386] hadisiyle işaret huyurdukları küçük kıyamettir. 

İkincisi, iradi bir ölümle kuds aleminde ebedi kalb hayatına döndürülmektir. 
Nitekim şöyle denilmiştir: "İriidenle öl ki, tabii olarak yaşayasın." Ölümün bu türü 
"Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse . . . " 

[En' am, 6/122] ayetiyle işaret buyrulan orta kıyamettir. 

Üçüncüsü, Allah'ta fani olduktan sonra Hakk ile baki olurken, hakiki hayata 
döndürülmektir. Bu büyük kıyamettir. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur: "Büyük 
kıyamet geldiğinde . . .  " [Naziat, 79/34] (Kaşani, 146) 

ki br ( fi,' ) {eşerr-i şerr; kibr-i nefs; tekebbürl 

* Eşerr-i şer {şerrin en kötüsü), kendisinde hayır olmayan ve hayırla uzaktan 

yakından bir ilgisi bulunmayan kibirdir . . . . . .  Kibir, nefsini insanlardan üstün gör-
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mendir. Bir kul için tevazuu tercih etmekten daha iyi bir şey yoktur. (Jldıibı, 147) 

•• {Sordum: }  "Kibir nedir, neden kaynaklanır?" Cevab verdi: "Kibrin afeti pek bü
yüktür. Allah'ın hemencecik cezasını ve gazabını gerektiren belfiZarın bir çoğu ondan kay
naklanır. Çünkü kibir, ancak Allah'a � yaraşır. Ondan başka hiç kimseye kibretmek layık 
olmaz ve yaraşmaz. Çünkü Allalı'tan başka her şey ku/dur. O ise, iliih ve kadir olan me/ik
tir. Başkasına Iliyık olmadığından Allalı � katında kibir ne kadar büyük bir günahtır! Eğer 
kul yalnızca Mevlfi'ya layık olan bir şeı;i yapacak olursa Mevla Tefilii'nın ona olan gazabı 
artar. " (Ri'iiye, 232) 

"' Din konusunda kendini beğenmekten kaynaklanan kibir, ilim ve arnelden 
dolayı olur. ilimden dolayı olması şöyledir: Alim kendi ilmini beğenir bu da onu 
diğer insanlara karşı kendini büyük görmeye götürür ve ondan daha muttak'i de 
olsalar avama karşı büyüklenir. Hz. Ömer'in alimler hakkında duyduğu endişe bu 
idi. Nitekim onlara şöyle demişti: "İlim öğrettiğiniz kişilere karşı mütevazz alım, zorba 
alimlerden olmayın ki Allalı katında ilminiz cehaletiniz olarak görülnıesin!" Yani kibir
lendiğiniz zaman, ilminiz Allah katında sizi tezkiye etmez. 

Alim, ilmiyle kibirlendiği zaman ilirnde kendisinden aşağıda olanı hakir görür, 
onu aşağılar, ondan uzaklaşır. Onu da kendisinden uzaklaştırır, küçük görür, ko
var, kullanmak ister, ona öğrettiğini başına kakar. Halka karşı büyüklenir, kibrin
den dolayı önce onların selam vermesi için kendini tutar, onlarla alay eder, kendisi 
hakkında hafife alınan bir şey olunca ya da ihtiyaçları karşılanmayınca onlara kı
zar. Çünkü o, onlara karşı bütün bunları hak ettiğini, onlara göre kendisinin değeri 
yüksek olduğundan onların bunu yapmaları gerektiğine inanır. Onlardan birisiyle 
tartışacak olsa, kibir ve büyüklük taslamaktan dolayı, bile bile hakkı reddeder. 
Vaaz edecek veya kendisine öğütte bulunulacak olsa sert çıkışır. (Ri'aye, 239) 

"' "Kibir ne ile ortadan kalkar?" diye sordum. Bana şöyle cevab verdi: "Din ve 
dünya konusunda derecesini bilmek/e." 

"Peki derecesini ne ile bilir?" dedim. "Başlangıcını, hayatını ve sanıımı bilmek/e" 
diye cevab verdi {ve devam etti:} "Başlangıcı hiçbir şeı; değilken, ondan önce asırlar 

geçmiştir ve Allalı onu yokluktan sonra yaratmıştır." (Ri'iiye, 248) 

"' Kalbde kibre sebeb olan şey kişinin kendisinin Müslüman kardeşinden daha 
iyi olduğunu düşünmeye ve ona basit ve değersiz bir gözle bakmaya ve bu yüzden 
kendisini beğenmeye götüren havatır ve benzerleridir. Böyle bir şeye sevk eden 
hatır anında dikkatli ve uyanık olmalı, kalbe gelen hatır kovulmalıdır. Eğer kişinin 
nefsi bunu kabul etmeyecek olursa ona değersiz olduğunu, yapması gerekenleri, 
hayatının sonunu ve ahiret hayatında kötü bir sonuçla karşılaşacağından korkul
ması gerektiğini hatırlatmalıdır. (Ri'aye, 259) 

.. Bil ki kibir, nefsi yüceitme konusunda kalbe gelen bir hatırdır. Kendini büyük 
görmek, büyüktenrnek de onun ardından gelir. Kendini aşağı görmek de, nefsi al-



ki br 559 

çaltma hususunda kalbde meydana gelen bir hatırdır. Nefsi hakir görmek ve te
vazıl da onun ardından gelir. 

Kibir ve tevazılun her biri umılmi ve husus! olmak üzere ikiye ayrılır. Umılmi 
tevazu giyecek, mesken ve bineceğin asgarisiyle yetinmektir. Bunun karşısında te
kebbür (büyüklenmek} vardır ki bu, kendini üstün görmektir. Husılsi tevazu, dü
şük seviyede ya da değerli bir kimse tarafından ortaya konulan hak bir kanaati ka
bill etmeye nefsi alıştırmaktır. Bunun karşısında tekebbür vardır ki bu da, hakkı 
kabule yanaşmamaktır. Bu ise azim bir günah ve büyük hatadır. Umılmi tevazfıa 
gelince, o da başlangıcını ve sonunu, şu anda içinde bulunduğıın afet ve kirlilikleri 
hatırlamandır. (Minhdc, 36) 

* Kibr-i nefs {nefsin kibri}, tekebbür (kendini büyük görmek} ile nefsini küçük 
görme arasında bir Midir. O nefsini küçük gördüğü ve ona fazla önem vermediği 
halde, nefsinin değerini ve üstünlüğünü beğendiği için, büyük işlere ehil oluşunun 
takdir edildiği bir fazilettir. Bunun alameti, alimler tarafından yapılan büyük ik
ramlara az sevinmek, düşük seviyede bulunan kişilerin ikramına, küçük şeylere, 
cimrilik sayılabilecek ve mutluluk sağlayacak şeyler yerine geçecek ikramlara se
vinmemektir. (Mizan, 73) 

* Tekebbür, nefsin, (hak etmediği halde, gerçek} değerinin üzerine çıkmasıdır. 
(Miziın, 74) 

* Tevazıl, kibirle zillet arasında itidale (dengeye} uymaktır. Buna göre kibir, 
insanın kendini olduğundan yükseğe çıkarması; zillet ise, insanın kendisini ayıp
lanacak ve hakkını kaybetmeye götürecek bir duruma düşürmesidir. Meşayıhın 
tevazuun açıklaması ile ilgili işaretlerinin bir çoğıından, onların tevazilu zillet ye
rine koyacak dereceye vardırdıkları ve bunda da nefsani duyguların karışık ol
duğu ifratın zirvesinden tefritin derinliğine indirdikleri anlaşılınaktadır. Bu da iti
dalden sapınayı gösterir. Meşayıhın bundan maksadları müridierinin ucub (ken
dini beğenme} ve kibir d uygularına kapılmalarından korkarak, nefslerini kırma ko
nusunda mübalağada bulunmuş olmalarıdır. ( 'Avarif, 143) 

* "Kibir nedir?" diye sorulacak olursa buna şöyle cevab veririz: "Kibir, 
rııbilbıyyet hazretinde söyleı;enlerın derecelerine göre malılukatın 'ene {ben} '  iddiasının za
lıir olmasıdır. 

Kibir, kibriyanın nisbet edilmesi, gerekeni bilmesi bakınızndan kalbierin hallerinden bi
ridir. Çünkü Hakk her mahliik tarafından bilinnıekte ve ilim de kibriyaya tabi olmaktadır. 
Bunu en iyi bilenin kalbinde Hakk'ın kibriyası, kalbinde bulunması gerektiği halde bulun
mayandan daha büyüktür. Eger kibriya Z.it'zn sıfatı olsaydı, mürekkeb {bileşik} olacaktı. 
Zat'ın aynı olsa Hakk Sübhanehil ona tecellf etse ve tecellisinde ilmi ondan kaldırsa, tecelli 
kılınan bıı tecellf edeni bilmediğinden onda kibir izi olmaz. Eğer onu bilgilendirse peşinden 
kibir gelirdi. 
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İlim malumun değil, alimin vasft olan bir sıfattır. Kibir de kibriyanın bu şahsın kal
binde izi olduğunu bilmekle vasıflandığı bir sıfatıdır. Bu yüzden hadls- i kudslde şöyle varid 
olmuştur: 'Kibriyii benim ridiimdır {elbisemdir}. ' [Müslim, Tahrimü'l-kibr, 10; Ebu 
Davı1d, Mii ca' e fi'l-kibr, 4; Tayalisi, 314] Kibriya, kul ile Hakk arasında bir perdedir ki, 
kulun o elbiseyi giyenin künlıünü -o da nefsidir- bilmesine manl olur. 

Şu Iziilde ona yakışan Rabb'ini bilmesidir. Bununla birlikte kibir ancak o elbiseı;i giyen
den başkasına nisbet edilir. Çünkü bu tuhaf bir Jıiildir. Azamet de böyledir. Çünkü sıfatı ne 
ziitl, ne de miinevl olan Hakk'ın Ziit'ının miinev! sıfatlarla kaim olması imkiinsızdır. Öyle 
olduğu halde sıfatın tecelli etme noktasında malılUkatın inkiirı viirid olduğu için, bunun 
nefs! olması da imkiinsızdır. 

Her iki Jıusüs da geçersiz olduğuna göre, geriye sıfatın yalnızca tecelli edene ait olması 
kalıyor. O da varlık ya da tecelli eden ile tecelli olunan arasında düşünülebilecek bir Jıiildir. 
Çünkü kulluk kibrin zıddı ve onun tersidir. Her ikisinde de olması mulıiildir. Buna göre ge
riye yalnızca onun ilmin vasıflarından olması kalıyor. Yani kibir {büyüklük}, yücelik ve iz
zetin nisbeti ilmin tıpkı teşbllıte dediğin gibi zevk ve eğilime göre bu nisbetlerin varlığından 
o ilmin götürdüğü muhakkak miilünıa nisbeti olur." (Fütıllıiit, Il, 102) 

kibrit-i ahmer ( 14-i ı::...�y,$ ) * Akideyle ilgili her bozukluğu, akıl sermayeleri 

ile bulduklarını delille veya delilsiz olarak içinde bulundukları taassubla yazan 
araştırmacılarda bulursun. Eğer bunda şübhe ederse, o kimse dini bozuk bir kim
sedir. Yok eğer ona inanıyorsa, Allah'ın azabından emin ve noksan aklına aldan
mış bir kimsedir. Araştırmaya dalan hiç kimse bu iki halin dışında kalamaz. Ancak 
makulün sınırlarını aşıp velayet ve nübüvvet aleminde parıldayan mükaşefe nı1-
runa geçerse bu halden kurtulur. İşte bu, {sözlükte kırmızı kükürt ya da yakut ına
nasma gelen) kibrit-i alımerdir. Ben bu konuda iyimserim. Bu tehlikeden ancak aklı 
kıt olan avam ya da cehennem korkusunun Allah'a itaatle meşgul ettiği kimseler 
kurtulabilir. Onlar bu gibi lüzumsuz şeylere dalmazlar. (İhyii', N, 216-217) 

* Mevt-i miinevl {maneVı ölüm) hakkında {Şeyh Abdülkadir Geylani) şöyle dedi: 
"Eğer halktan ayrılma yoluyla ölürsen, sana 'Allah rahmet etsin ve seni Izeviindan alıkoy
sun ' denir. Heviidan ayrılarak ölürsen, sana 'Allah rahmet eı;lesin ve seni iriidenden ayır
sın ' denir. İradenden ayrılırsan 'Alla/ı rahmet etsin ve seni kendisinden sonra ölüm olma
yan bir hayatla diriltsin ' denir. 

{Sonra sırasıyla} 'Kendisinden sonra fakirliğin olmadığı bir zenginlik versin ', 'Siihib 
olmana mô.nl olunamayacak bir bağış versin ', 'Kendisinden sonra sıkıntı bulunmayan bir 
rahatlık versin ', 'Kendisinden sonra sıkıntı bıılıınnıayan bir ninzet/e nlmetlendirsin ', 'Ken
disinden sonra cehfiletin bulunmadığı bir ilim öğretsin ', 'Kendisinden sonra havftn {korku
nun} olmadığı bir emniyet versin ' {denir}. 

Böylece sen, saadete kavuşur ve sıkıntıya diiçar olmaz, izzet bulur, zelll olmazsın. Ya

kınlaşır, uzaklaşıııazsın; yücelir, alçalnıazsın; kıynıetin artar, değer kazanırsın, hakir gö
riilnıezsin. Temizlenir, lekelenmezsin. 
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Eman sende gerçekleşir, sözler sende doğrulanır. Böylece sen kibrit-i ahmer {kırmızı 

kibrit ya da kükürt gibi değerli bir nıaden} olur, kolay bulunnıazsın {az rastlanan değerli 
bir insan hiiline gelirsin}. 

Benzersiz derecede üstün, ortağı olmayan ferid {tek}, cinsi bulunmayan vahid {eşsiz, 
yegiine}, gm;bın gaybı ve sırrın sırrı {bir insan} olursun. Bu durumda bütün peı;ganıberle
rin ve sıddiklerin varisi olursun. 

Veliiyet sende son bulur, bedeller sana nisbet edilir; üzüntüler senin sayende ortadan 
kalkar, yağmurlar senin sayende yağar, ekinler senin sayende biter, beliilar seninle def edi
lir, hıısılsi ve ıımılnıi bütün sıkıntılar seninle ortadan kalkar." (Fütılh, 1 0-l l )  

kll-i akvam ( � Jj( JJ ) * Kil-i akvanı; yani bir tarafı ağır basmayacak şekilde 

terazide olmak kaydıyla teşbih ve tenzihi birleştiren en beliğ ve en fasih sözdür. Bu 
da diğer semavi kitabiara nazaran Kur'an-ı Kerim'dir. Sonra diğer peygamberlere 
nazaran Hz. Peygamber'in $ kelamı gelir. Buna göre {ilahi} imdiidda asla bir ek
siklik yoktur. Kusur varsa insanların kabiliyetinde vardır. Bu husfısi destek ve 
yardım Allah Resfılü $ tarafından bize bahşedilmiş olan en büyük mutluluk ve 
nimettir. Bu sebeb le salat ü selam O'na has kılınmıştır. (Sofyavi, 3) 

kimya' ( ç.\�o::S' ) {kimya'-yı avam; kimya'-yı havass} 

* Kinıyii {formül}, var olanla yetinmek ve olmayanı arzulamaktan vazgeçmek
tir. Mü'minlerin Emiri Hz. Alikv şöyle buyurmuştur: "Kanaat tükennıez hazinedir." . . .  

. . . Kimya-yı avanı {av amın kim yası}, ebedi olan uhrevi meta'ı, fani olan dünya 
malı ile değiştirmektir. 

Kinıyii-yı haviiss {havassın kirnyası}, kiliniltı yaratam terelli etmek suretiyle kal
bini kainattan temizlemektir. (Kaşani, 71; Cami', 94) 

{Ayrıca bk. kana'at} 

kimya'-yı se'adet ( �� �-ll ç.\�� ) * Kinıyii-yı saadet {mutluluğun formülü}, an

cak Allah Teala'nın hazinelerindedir. Gökte meleklerin cevherleri, yeryüzünde ise 
arif velilerin kalbieri vardır. Peygamberlik hazreti olmadan bu kimyaya erişmek 
isteyen kimse yolunu şaşırmıştır. Bu kimsenin arneli geçersiz akçe olmuştur. O 
kimse kendisini zengin sanırken, kıyamette müflis duruma düşer. (Kinıyii', 3) 

* Kinıyii-yı saadet, maddi ve manevi cisirn ve manalardan ölçülebilen ve tartıla
bilen şeylere mahsus bir ilirnden ibarettir. Bu ilmin gücü değişirnlerde, yani bir 
madde üzerindeki değişik durumlarda ortaya çıkar. Bu, tabii, rUhani ve ilahi bir 
ilimdir. "İlahi bir ilinıdir" diyoruz, çünkü bir nesne üzerinde milnaların değişme
siyle, çıkma, inme, beraberlik ve değişik isimler varid olmaktadır. 
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Bir durımı 
durülenle yayılan arasında 
ölçülerin hillleri 
nasıl 
ne kadar 
Yollarından şaştı bineklerimiz 
Elde edilemeyen sırrın 
şaşırtan eşsizliği 
emrettiği hükümleri indirir valıiy 
Hükıimse 
Emir ve yasaktan ibiiret 

(Fütiilıiit, Il, 267) 

kitab-ı mübin 

* Kinıyii-yı saadet, rezilliklerden kaçınmak suretiyle nefsi arındırmak ve temizle

mek; faziletleri kazanmak ve o faziletlerle nefsi bezemektir. (Kaşani, 70; Ciinıi', 94) 

kitab-ı mübin ( W:::'" y\;5' ) * Kitab-ı Miibin [apaçık kitab}, "Yaş kuru ne varsa 

Kitab-ı Mübln 'dedir." [En'am, 6/59) ayetinde kasd edilen Levh-i Mahffiz'dur. 

(Kaşani, 68; Cami', 93) 

* . . .  İlahi ilimler nefsin içinde yayılmıştır, orada varak ve levhte yazılı harfler 

zuhfır etmiştir. Bunlar da divitte harflerin olması gibi akılda mündemicdir. Bu iti

barla akıl Ümmü'l-Kitab, nefs ise Kitab-ı Mübin'dir. Nitekim Kalem-i Ala Ümmü'l

Kitab, Levh-i Mahfuz ise Kitab-ı Mübm'dir. Bu ltibarla İlın-i İlahi Ümmü'l-Kitab, 

vücfıd bütünüyle Kitab-ı Mübm'dir. Zat-ı İlahi Ümmü'l-Kitab, İlın-i İlahi ise Kitab

ı Mübin'dir. Bu işaretleri düşün, seni alakadar eden noktalarını kavra, kaderin sır

rını keşfet! Hidayete erdiren Allah' tır. (Meriitib, 22) 

kuddus ( 4.!" JJ! ) * Kuddüs, hissi [duyulara dayalı} ve manevi sıfatiardan 

münezzeh olan demektir. Kulun Kuddfıs ismi ile ona yakıniaşması için halvete, 

zaman zaman visal orucuna varmayayacak derecede fazla miktarda oruca devam 

etmesi, mübah olan şeyleri yemesi ve O'nu, SübbUh adıyla zikretmesi gerekir. Sus

mak onu fethe yaklaştırır ve tenzih hakikatleri ona tecelli eder. (Ravza, 316) 

kudret ( ö J.Ü ) * Şöyle anlatılır: "Riibia yaz mevsiminde tenha bir evde sürekli itikiif 

ediyor, oradan hiç ayrılmıyordu. Hizmetçisi ona: 'Hanımım! Bu evden ayrılın ve gelin Al
lalı'ın kudretinin eserleri hakkında düşünün' deı;ince Riibia ona: 'Bilakis sen içeri gir de 
Allalı 'ın kudretini düşün'  dedi ve ekledi 'Benim işi nı kudreti diişiinnıektir. "' (Şehide, 152) 

* Kalbin askerleri üçe ayrılır: Birinci kısım iradedir .. .  İkinci kısım; organları 

[iradenin yöneldiği} bu maksada hareket ettirir. Bu da "kudret" diye adlandırılır. 

Bu askerler diğer organiara -bilhassa kaslara ve kirişlere- dağılmışlardır. Üçüncü 

kısım da ilim ve idraktir. . .  (İiıyii', III, 7) 
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* Kudret ancak Allah'a ait olan zati bir kuvvettir. Kudretin şanı ilmi gereği 
mallımatı; {yani mahlukatı} alen! iHeme çıkarmasıdır. O alem, tecelll için tecelll 
edilen bir yerdir. Yani O'nun, alemin yokluktan varlığa çıktığına dair mallımatının 
ayniarının zuhur yeridir. Zira Allah kendi ilminde onu yokken var olarak bilir. 
Kudret varlıkları yokluktan ortaya çıkaran bir kuvvettir. Kudret, rububiyyetin 
kendisiyle zdhir olduğu nefsi {zati} bir sıfattır. 

O, yani kudret bizde de var olan kudretin aynısıdır. Bize nisbetle sonradan ya
ratılmış, Allah'a nisbetle ise kadim, ezell kudret olarak adlandırılır. Kudret bize 
nisbet edildiğinde icadlarda bulunmaktan acizdir. O kudretin aynısı Allah'a nisbet 
edildiğinde ise eşyayı icad edip yokluğun gizliliğinden şuhud alemine getirmeye 
gücü olur. Bunu anla, zira bu mühim bir sırdır. Bunu açıklamak ise ancak Allah 
ehli kimselere yaraşır. 

Bize göre kudret, İmam Muhyiddm b. Arabi'nin görüşünün aksine madlımu 
{yok olanı} icad etınektir. O ise şöyle demektedir: "Allah, eşyiiyı yokluktan 
yaratmamıştır. Ancak onu ilnız varlıktan ayni {alenl} varlığa çıkarmıştır." Bu sözde akla 
uyan bir yön varsa da zayıf bir noktaya istinad eder. Ben, yok olan şeyi icad etıne 
ve adem-i mahzdan {sırf yokluktani vücud-i mahza {sırf varlığa} çıkarma konu
sunda kudretini aciz saymaktan Rabb'irni tenzlh ederim. 

{Bununla beraber,} İmam Muhyiddin b. Arabi'nin {yukarıdaki} görüşünün in
kar edilmediğini de bil. İmam bununla eşyanın önce {Allah'ın) ilminde var oldu
ğunu, sonra onu bu ayni aleme çıkarınca ilmi varlıktan ayni varlığa çıkardığını 
murad etıniştir. Ancak şurasını gözden kaçırmıştır: Allah'ın Zat'ı için verilecek 
varlık hükmü, O'nun ilmi hususundaki varlık hükmünden öncedir. Zira varlıklar, 
bu hükümde yokluğa mahkumdur. Orada ancak tek olarak Allah'ın varlığı vardır. 
Bu mana ile onun için kıdem sıfatı geçerli olur. Aksi halde, ne şekilde olursa olsun, 
varlıkların kıdem sıfatında O'nunla beraber olmaları gerekir. Yüce Allah ise bun
dan münezzehtir. Bundan Allah'ın varlıkları ilminde yokluktan yarattığı; yani Al
lah'ın, eşyayı kendi ilminde yoklukta mevcud olarak bildiği sonucu çıkar. Bunu 
düşünmek gerekir. Sonra, eşyayı ilirnden açığa çıkarmak suretiyle gözle görünen 
aleme çıkarmıştır. O eşya, aslında sırf yokluktan ibaret olarak {Allah'ın) kendi il
minde mevcuddur. Buna göre Allah Sübhanehu ve Teala eşyayı sırf yokluktan ya
ratmıştır. (İnsan, I, 49) 

* Kudret, meratib-i vüclıddandır {vücud mertebelerindendir). Bu mertebeler, 
bir mahluk için zatının kemalinin ancak onlarla belidendiği gerçekte dört tane isim 
ve nefsi sıfattır. Bunlardan biri Hayat ismidir . . .  Sonra ilim gelir . . .  Bir diğeri ise ira
dedir . . .  Bundan sonra "kudret" adı gelir. Zira bir şey isteyip de onu yapmaya gücü 
yetmeyen acizdir. Hakk Teala acizlikten münezzehtir çünkü o, Mutlak Kadir'dir. 
Bu dört sıfat isirnlerin analarıdır. Bu ikinci tecellldir, gaybın anahtarlarıdır. Bu sı
fatla, Zat'ın kemaliyle alakamız tamamlanmış oluyor. Çünkü hayat, ilim, irade ve 
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kudret sahibi olan, varlığında ve başkasını yaratmada kemal sahibi olur. (Meratib, 
18) 

"" Ey oğul, bu anlaşılması zor olan sırrı bir dinle! Hazret-i Ziit mertebesindeki 

çok yüce ve münezzeh olan zati kemalat, Hazret-i Zat'ın aynıdır. Mesela, bu mer

tebede bulunan ilim sıfatı, Hazret-i Zat'ın aynıdır. İriide, kudret ve diğer sıfatlar da 

böyledir. Yine bu mertebedeki Hazret-i Zat, hem tamamıyla ilimdir, hem de ta

mamıyla kudrettir. Yani Hazret-i Zat'ın bir kısmı ilim, bir kısmı kudret vs. değildir. 

O mertebede bölünme ve parçalanma imkansızdır. Hazret-i Zat'tan çıkarılmış bu

lunan bu kemalata ilim mertebesinde tafsll arız olmuş {bu kemallerin, O'nun ilmi 

sayesinde ayrıntılı olarak ortaya konması söz konusu olmuş}, böylece yüce ve mü

nezzeh olan Hazret-i Zat'ın bekasıyla beraber (O'nun Zat'ında hiçbir artma ya da 

eksilme olmaksızın}, bu iki mertebe arasında temyiz ortaya çıkmıştır. {İlk mertebe 

olan} vahdaniyyetin bu icmali (toplu, henüz ayrıntılı hale gelmemiş} sırflığına na

zaran, bu (ikinci} mertebede, bu tafsile (ayrıntılı bilgilere} dahil olmayan ve temyiz 

edilmiş (ayırd edilmiş, birbirinden farklı hale gelmiş} hiçbir şey yoktıır. Aksine, her 

biri teker teker Zat'ın aynı olan bütün kemalat, ilim mertebesine varid olmuş, bu 

ikinci mertebede bir zılli vücud {gölge varlık} kazanmış, "sıfatlar" diye isimlendi

rilmiştir. Bu zılli vücudun var olması da, kendisinin aslı olan Hazret-i Zat ile 

mümkün olmuştur .. .  (Mektubiit, I, 210) 

kuds ( '-"'Ji ) "" "Kuds nedir?" sorusunun cevabı temizliktir. Kuds zati ve arazi 

{cevhere değil, araza bağlı, arazia ilgili} olmak üzere ikiye ayrılır. Zati kuds, mesela 

Kuddus isminin vermiş olduğu ilahi hazretin takdisinin, kendi Zat'ından te' sir ka

bUI etmesinden münezzeh olmasıdır. Zira te'sir kabul etmek, kabUl edende 

tegayyürü {varlığının özünde gerçekleşen değişikliği, başkalaşmayıl gerektirir. 

Tegayyür, bir mahal veya mekanda bir aynın bir başka aynla yok olmasından iba

ret olsa da, mahal veya mekan tegayyürle vasıflanır. Bunun manası şudur: Mesela 

mahal sarıyken yeşil oldu, ya da sakinken harekete geçti. Böylelikle mahal değiş

miş oldu, yani tegayyürü kabUl etmiş oldu. 

Kuds ve Kuddus topyekun tegayyürü kabUl etmez. Arazi {araza bağlı, geçici} 

kuds ise gayrısını, yani zıddını kabul eder. İnsanlar ancak arazi kudste birbirlerin

den farklı olabilirler. Riyazetlerle nefsleri -bu ahlakı güzelleştirmektir-, 

mücahedelerle huyu, mükaşefe ve mütalaalada aklı, emir ve meşru yasaklarla aza

ları takdis etmek bunlardandır. Bu kudsün tersi, ona zıt gelen ve aynı anda, aynı 

yerde bir arada bulunamayacağı şeylerdir. (Fiitı1hiit, II, 107) 

Kur'an ( ı:>T} ) "" Kur'iin, bütün sıfatıarın kendisinde kaybolduğu zattan ibaret

tir. Hakk Teala onu, Peygamber'i Hz. Muhammed' e -$  kainattaki müşahedesinin 

ahadiyyet olması için indirmiştir. Bu ahadiyyet ile isimlendirilmiş olan 

tecelligahtır. 
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Bu inzalin manası şudur: Yüce ahadiyyet hakikati en yüksek derecesi ile Hz. 
Peygamber'in bedeninde kernaliyle zuhura gelmiş ve nüzul ve urucu rnuhal ol
duğu halde zirvesinden nazil olmuşhır. Ancak Hz. Peygamber'in $. bedeni tüm 
ilahi hak.lkatlerle tahakkuk ettiğinde, tıpkı hüviyeti ile ahadiyyetin, zatı ile de ayn-ı 
zatın tecelli yeri olduğu gibi, bedeniyle de Vahid isimlerinin tecelll ettiği yer oldu. 
Bu yüzden Hz. Peygamber $ şöyle buyurmuştur: "Kur'iin, bana bütün olarak bir de

fada indirildi." ["Kadir Gecesi'nde dünyil sernilsına inzıil ettiriZrnek suretiyle" ilavesiyle 
Hakim, II, 519, 578; Sünen, IV, 306; VI, 519; Taberani, Xl, 391, XII, 32, 44; Beyhak'i, II, 
415] Hz. Peygamber'in bu sözü, Kur'an'ın bütünüyle indirilişinin zat!, külli ve cis
rnanl olarak tahakkuk ettiğini açıklar. Kur'an-ı Kerim'le işaret edilen rnana budur. 
(İnsiin, I, 66) 

kurb-bu'd ( """! - y} ) {iktirab; rnevzı'ı ibtila'} 

* Kurb hali, Allah'ın kula yaklaşmasını kalbiyle rnüşahede eden kulun halidir. 
Kul Allah'a itaat ve gizli açık O'nun zikrine devarn etmek suretiyle O'nun huzu
runda bütün himrnetini toplayarak Allah'a yakınlaşır. Bu dururnda olan kullar üç 
halde bulunurlar: Bunlardan bir kısmı, Allah'ın kendilerini bildiğini, onlara yakın 
olduğunu ve onlar üzerinde kadir olduğunu bildikleri için türlü itaatlerle ona ya
kınlaşrnaya çalışanlardır. Bir diğer kısmı ise bu hali {bilrnekle kalmayıp} tahakkuk 
ettirmiş {gerçekleştirmiş} olanlardır. Nitekim Amir b. Abd-i Kaysrh şöyle demiştir: 
"Nereı;e baktırnsa orada bana Allah'tan daha yakın olan bir şey görmedim. "  

Büyüklük v e  nihayet ehli olanların hali ise, Ebu Hüseyin Nı1ri'nin yanına gelen 
bir adama bildirdiği haldir. Ebu Hüseyin adama "Nerelisin ?" diye sorunca adam, 
"Bağdatlıyım "  diye cevab vermiş. Ebu Hüseyin'in: "Bağdat'ta kiminle sohbette bulun

dun ?" sorusuna adam: "Ebu Hamza ile" şeklinde cevab verince Ebu Hüseyin 
adama: "Bağdat'a dönünce Ebıl Hamza'ya kurbu'l-kurbun {yakınlığın yakınlığının}, bi

zim bu'du '1-bu 'da { uzaklığın uzaklığınal işiiret ettiğimiz milnil olduğunu söyle" demiştir. 
(Lunıa', 84) 

* Seri Sakatı'ye kurbun manası sorulmuş, o da, buna "Kurb itiiattir" şeklinde 
cevab vermiştir. Bir başkası bu manayı şöyle açıklamıştır: "Kulun {Rabb'ine karşı} 

hem nazlı, hem de zelll olmasıdır." 

. . .  Kurb Allah'ın fiilierini üzerinde rnüşahede etrnendir. Bunun manası, Allah'ın 
fiilierini ve sana verdiği nimetleri görrnen, karşılığında da kendi fiil ve 
rnücahedelerini görrnekten gaib olmandır. (Ta 'arruf 77) 

* Müşahede ve kurb hali şöyledir: Kul yakin bir ilim ile kalbin safasma çıkar. 
Kalbin safası kulu, kalbinde Hakk · hatırı dışında hiçbir şeyi geçmeyecek şekilde 
gözle rnüşahede makarniarına yükseltir. Öyle ki ona isyan edecek olsa Hakk'a is
yan etmiş olur. Bunu terk ya da göz ardı etmekle kalbe keder {bulanıklık} arız olur. 
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Kalbin kederlenmesi, kararması demektir. Bu da kalbin kasvet noktasındaki 
makamlarıdır. Bu makamlar bu' d un {uzaklığın) başlangıcıdır. 

Şöyle işittim: "Küçük de olsa yapılan her fiil için üç tane defter açılır. Bunların birin
cisi niçin defteridir. İkincisi, nasıl defteri dir. Üçüncüsü de kim için defteri dir. Niçin ? Yani 
niçin yaptın miiniisındadır. Burası ubüdiyyet lıiiknıüyle mbiibiyı;et vasfindan gelen bir 
mevzı-ı ibtiliidır {imtihiin yeridir}. Yani 'Bunu Mevlii'n için mi yoksa nefs-i Jıeviindan do
layı mı yaptın ? '  ıniinasına gelir. Mevlii'sının enzrettiği gibi üzerine düşeni yaparak bıı def
terden kurtulursa bu sefer ikinci defterin sorusu sorulıır. Ona: 'Bunu nasıl yaptın ? '  diye 
sorulur. Orası ilinıle sorgulama yeri olup ikinci inıtihiindır. Yani 'Yapman gerekeni yaptın. 
Peki onu bilerek nıi yoksa bilmeyerek nıi yaptın ? '  diye sorıılur." 

Allah Teala :k., kendi yolunda ve ilmin gereklerine göre yapılmayan bir arneli 
kabul etmez. Şayet bu defterden de kurtulursa önüne üçüncü defter açılır ve ona 
"Niçin?"diye sorulur. Bu yol rububiyyet rızası için ihlasla taabbüd {kulluk etme) 
yoludur. Bu ise üçüncü imtihandır. (Küt, I, 80) 

* Kurbun başı takarrüb {yaklaşmaya çalışmak), sevginin başı da sevmeye çalış
maktır. Onların teellüf {uyum sağlama}, te'llf {birleştirme) ve tarif sıfatları vardır. 
Onlar ebrar {iyiler) olan kimselerdir. (Küt, I, 241) 

* Kurbun ilk mertebesi, vakti Allah'a itaat ve ona ibadet ederek geçirmekle va
sıflanmaya yaklaşmaktır. Bu'd ise O'na muhalefet etmek ve itaat bakımından 
O'ndan uzaklaşma kirine bulaşmaktır. Bu'dun başlangıcı tevfikten, sonra tahkikten 
uzaklaşmaktır. Zaten tevfikten uzaklaşmak da tahkikten uzaklaşmak demektir. 
(Kuşeyri, 45) 

•• Seyr {tasavvuf yolunda yürümek) kalbin seyridir. Kurb {yakınlık), sırlara 
yakınlıktır. Anıel, bedenle şeriatın sınırlarına riayet etmek ve Allah için O'nun kul
larına tevazuda bulunmak suretiyle milnaların amelidir. Kendi nefsine değer vere
nin değeri yoktur. Arnellerini halka gösterenin arneli yoktur. Arneller kalabalıkla
rın olduğu yerlerde değil, kimsenin olmadığı yerlerde yapılır. Tabii farzlar bundan 
müstesnadır. Bunların mutlaka açık yapılması gerekir. (Feth, 30) 

* Tevhid kalbdedir, zühd kalbdedir, takva kalbdedir, marifet kalbdedir, Hakk'ı 
bilmek kalbdedir, Hakk Teala'yı � sevmek kalbdedir, O'na kurb {yaklaşmak) 
kalbdedir. (Fet/ı, 49) 

·• Kurb {hali), Allah'tan � başkasından gaib olarak onun huzurunda himmeti 
{dikkati) toplamaktır. (Adiibı, 21) 

• •  Kurb, daima itaat içinde olmaktır. "Kavseı;n"in hakikatine de kurb 
denilmektedir . 

. . .  Bıı'd daima muhalefet üzere kalmaktır. Bu'd bazen senden kaynaklanır ve 
hallerin birbiriyle farklılığına göre değişir. Böylece hallerin sebebleriyle kasd olu
nan şeye delalet eder. Kurb da böyledir. (Istzliih, 533) 
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* Kurb, ancak kulun sıfatı olmalıdır. Şu halde kul, Hakk'ın kurb ile vasıflanrnası 
gibi Hakk tarafından kurb ile vasıflanır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 
"Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir " [Had'id, 57/4]. Insanlar hangi surette te
celli ederse etsin, daima Hakk'la birlikte olmak isterler. O ise daima kullarının sil
retinde tecelli eder durur. Kul da devamlı olarak eyniyetten {bir yerde bulunmak
tan) hall kalmadığı gibi, her zaman tecelli ettiği yerde onunla birlikte olur. Kul ne
rede daim ise Allah onunla beraberdir. Hakk'ın eyniyeti, tecelli ettiği yerdeki sfue
tidir. 

Arifler daima kurb müşahedesinde bulunurlar. Çünkü onlar hem kendi 
nefslerindeki, hem de kendilerinin dışındaki suretleri müşahede halindedirler. Bu 
da Hakk'ın tecellisinden başka bir şey değildir. itaatler ile kaim olan kurba gelince, 
o, kulun şekavetten kurtulmak suretiyle {elde ettiği) saadetidir. Kulun saadeti bü
tün hedeflerine nail olmasındadır. Bu da ancak Cennet'te olur. Dünyada ise saade
tine engel olan bazı maksadiarından vazgeçmesi gerekir. Kurb-i amme ya da kurb-i 
amın (avamın yakınlığı) saadete yaklaşmaktır. Böylece kul, mesut {insanlar züm
resinden) olmak için itaat eder. (Fiitülıdt, II, 548) 

* Bu 'd, muhalefet üzere kalmaktır. Bazen senden gelen şeye de bu isim verilir. 

Senlikten uzaklıktır yakınlık 

Birdir tek ve çift 

Cemaate 

Namaz için sajlarınızı düzeltin 

Odur yaklaşma ve yücelmenin kaynağı 

Diyen imamı gördüğüm zaman 

Anladım ki benim 

yalnızca benim varlığım içindir beka 

yalnızca benim varlığım için yücelik 

Şunu bilesin ki bu'd, birbiriyle farklılığına göre değişir. Böylece hallerin 
sebebleriyle kast olunan şeye delalet eder. Haller ve bahsettiğimiz şeylerin tamamı 
kurb olur, eğer kula ait bir sıfat değilse onun yokluğu bu' d un ta kendisidir. Bu, 
sufilerin işaret etmiş olduğu bu bahsi de içine alır. 

Bize göre bu'dun hükmü şudur: Onların bu'd dediklerini kabul etmekle bera
ber benim görüşüm şübhesiz onlardan farklıdır. Yalnız biz onların göz ardı ettik
leri bazı şeyleri ilave ettik. Onlar bizim söyleyeceklerimizi bilmez değiller. 

Ne var ki onlar bu' d hakkındaki bilgiyi kw·b bahsine dahil etmişlerdir. Bunun 
sebebi kurbun bir araya gelmek, bu'dun da ayrılmak manasma gelmesidir. Cem 
halinde vak'i olan şeyle fark halinde vakl olan şey aynı değildir. o halde bu' d 
kurbdan ayrıdır. Bir şeyde iki durum bir araya geldiğinde bu durum, kurbun son 
noktası olur. Çünkü onlardan her biri, kendisinde birleşme gerçekleşen hususta 



568 kurb-bu'd 

diğeriyle aynıdır. Birbirinin aynı olan iki şeyden birisi, ötekinde bulunmayan bir 
sıfatla diğerinden farklı olduğu zaman, o ondan ayrı şey demektir. İşte ondan 
farklı olması bu'd {uzaklık} olur. Çünkü o kendisindeki farklılıktan dolayı artık 
onun aynı değildir. Bu, eşyanın tariflerinde ortaya çıkar. 

Bu'd vaki olduğu zaman hüküm değişir. Bu'd, yer, zaman, tarif, miktar, oluş 
ve renk gibi vasıfların gerektiği durumlarda {sayılan} arazlık vasıflarıyla olur. Sözü 
edilen iki varlık arasında bir araya gelmesi düşünülmeyen ve her yönüyle birbi
rinden farklı bir husus düşünülmüş ise işte bu'dun son noktası budur. Aleme Al
lah'tan daha uzak bir varlık yoktur. Çünkü onda Zat'ı bakımından O'nunla bir 
araya gelecek hiçbir şey mevcud değildir. (FütUhat, Il, 550-551) 

* O {Allah}, seni yakın olan isme iktiraba {yakın olmaya} çağırdı. Çünkü sen 
muhibsin {sevensin}, habib {sevilen, sevgili} değil. Bunun için sana "yaklaş" bu
yurdu. Eğer sen habib olsaydın, o zaman "yaklaşıyorsım" derdi. Eğer secdende sana 
ubudiyyetin gözüktü ve sağlam bir şekilde mabuduna yakınlık hil.sıl olduysa, sec
dede O'nun büyüklüğü tahakkuk ettiyse ve bu durumu reddedecek çok az şey 
olursa, hata yahut isabet edersin, akıl erdirir veya erdiremezsin. Sen O'nun ulviye
tine, yüceliğindeki nezil.hetine bak. O'nu meşru kıldığı, emrettiği biçimde tesbih et, 
rükuda boyun eğdiğin gibi O'na boyun eğ. O'nu çokça tenzih et, O'na {güzel} kar
şılık ver, bol bol dua et. Bil ki, O'nun kıblesi semada, senin kıblen ise secde ettiğin, 
çöküş ve eğiliş mahalli olan yerdedir. (Leta'if, 104) 

* Kurb, ezelde Hakk ile kul arasında geçen ve Allah Teaiii'nın "Sizin Rabb'iniz 

değil miyim? Evet sen bizim Rabb 'imizsin dediler" [Araf, 7/172] ayetinde anlatılan ahde 
vefa göstermekten ibarettir. Bu, 'Kaabe kavseı;n' makamına mahsustur. (Kaşani, 144; 
cami', 93) 

* Kurb, en büyük kurb {olan Allah'a yakınlık} için, kurb ile, kurbdan {Allah'a 
yakın olduğunu görmekten} gaib olmaktır. "Kıırbun hakikati kalbi Allah ile meşgul et

mektir" ve "Kurb, fAllah 'la bereber olmak için} her türlü engeli ortadan kaldırmaktır" 

şeklinde de söylenmiştir. (Ctinıi', 54) 

* Kurb üç kısma ayrılır. Avaının kurbu, kalbden eşyanın güzelliğinin kaybol
ması; havassın kurbu, gönlün gaybı bilen Allah'la sükunet bulması; ehassu'l-ha
vassın kurbu da, kendisiyle Rabb'i arasındaki perdeyi kaldırmaktır. (Cfimi', 64) 

* Bil ki kurb mertebelerinin ilki Allah'a itaat etmeye yaklaşmak ve her vakitte 
ibadetle vasıflanmaktır. Bu'd mertebelerinin ilki de, Allah'a muhalefet ederek ve 
itaatinden yüz çevirerek kirlenrnektir. Öyleyse kulun Allah' a yaklaşması iman ve 
ilisan iledir. Allah'ın kula yaklaşması ise dünyada ona tahsis ettiği irfan, ahirette 
de şuhud ve ayan {ru'yetullahı müşahede} iledir, mesafe ile değil. Allah böyle bir 
şeyden münezzehtir. Kul Hakk'a ancak mahlukattan uzaklaşmalda yakın olur. 
Kurb cisimlerin değil, kalbierin sıfatlarındandır. Allah'ın ilim ve kudretle yaklaş-
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ması herkese şfunildir. Lütuf ve yardımla yaklaşması mü'minlere, üns ile yaklaş

ması ise velilere mahsustur. (Cfimi', 221) 

* Bazıları bu konuda şöyle söylemiştir: "Kulun önce iman ve tasdikiyle, sonra da 
ihsfin ve tahkikiyle yaklaşmasıdır." Hakk Sübhanehu'nun kula yaklaşması dünyada 

ona tahsis ettiği irfan; ahirette de ona ikrfun ettiği şuhud ve ayan iledir. Bunlar ara

sında da lütuf ve nimetin varlığıyla olur. 

Benim {Hakk ile kul arasındaki kurbun meydana gelmesi} " . . .  ses olarak değil 
hitfib olarak. . .  demek istiyorum" sözüm ün manası şudur: Bu sırf bir kur b dan ibaret 

değildir. Aksine onlar, kurb ile ses duymaksızın aniayabildikleri içlerinde mey

dana gelen bir hitaba muhatab oldular. Bazen havadan gelen ve onlara seslenen 

gizli bir ses de duyarlar. Zikrettiğimiz altı hal tamamlanmış oldu. (Nebhani, I, 237) 

* Yüce Allah Zat ile kurbdan münezzehtir. O, sınırlardan, boyutlardan, sonlu 

olmaktan, {ölçü ve} miktardan münezzehtir. Hiçbir mahluk ona muttasıl olmadığı 

gibi, sonradan yaratılmış ve var edilmiş olan hiçbir şey de ondan ayrılmış değildir. 

Samediyet {hiç kimseye muhtaç olmamakL ayrılma ve birleşme kabul etmekten be

ridir. Muhal olarak vasıflanan kurb, zatların birbirine bitişmesidir {yani Allah ile 

kulun varlıklarının birbiriyle birleşmesi imkansızdır}. Vacib olarak vasıflanan kurb 

ise, ilim ve rü'yet {bilme ve görme} ile yaklaşmaktır. Caiz olarak vasıflanan kurbu 

ise, Allah seçtiği kullarına verir. Bu, {ilahi} lütufla fiilin kurbudur. (Nebhani, I, 376; 
Il, 216) 

kurbet ( �} ) * Vird, kula gece veya gündüz tekrar tekrar gelen ve onu Allah'a 

yakınlığa sevk eden bir vaktin adıdır. O vakitte kula, ahirette karşısına çıkacak 

istenilen bir şey varid olunur. 

Kurbet {yakınlık} iki manada kullanılan bir isimdir. Bu da ya üzerine farz olan 

bir emir ya da mendub olan bir fazllettir. Bunu gece veya gündüz yapar ve ona de

vam ederse bu, ertesi gün de eda edilecek bir virddir. Virdlerin en kolayı dört rekat 

namaz kılmak, uzun surelerden birini okumak yahut bir iyilik ya da takva üze

rinde yardırnlaşmaktır. (Küt, I, 81) 

* Kurbet ilahi bir sıfattır. Sahibinin adalet ve üstün vasıflarına Hakk şahidlik et

tiği ve bazı Peygamberler .� ona ihtiyaç duydukları halde, peygamberlerin de hu

susi te'sirlerini inkar ettikleri meçhul bir makamdır. Bu, Musa �1 ile birlikte olan 

Hızır'ın makamıdır. Bu makam, gayret {kıskançlık} sultanını {Hz. Musa'yı �1} hay

rete düşürdü. Böylece Musa �1 {ve onun makamında olanlar] bunu Allah için 

inkar ettiler. Musa �1, salih kul {olan Hızır} onu her meselede uyardığı halde de

falarca inkar etti. Gayret sultanı {Hz. Musa �1} ona itirazlada yüz çevirdi. Zira 

onun {Hz. Musa'nın �1] şeriati olan şey, diğerinin {Hızır'ın] zevki idi. Bu yüzden 

de kendisinden başkasında gördüğü şey, sağlam bir bilgi de olsa ona yabancı 

geldi. 
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Ancak zevk daha galib ve hal daha muhkemdir. Bu sebeble Hz. Peygamber'e 
$ şöyle denilmiştir: "Rabb'im ilnıinıi arttır de." [Taha, 20/114]. "Rabb'im hillimi arttır 
de" denilmemiştir. Çünkü Allah halini artırsa idi, inkarı da artacaktı. Oysa ilmini 
arttırdıkça peçesi kaldırılan, ardındaki perdeyi ve tülü açan yönlerde izah, keşf, 
genişlik, ferahlık ve nezahati arttı; darlık ve zorluk ortadan kalktı, noksanlıkta ke
mal müşahede edilmiş oldu. (Fiitilhiit, II, 257) 

* Kurbet yedi rükün üzerine bina edilmiştir. Bu yedi rükün şunlardır: İslam, 
iman, salah, ihsan, şehahet, sıddikiyyet ve yedinci rükün olarak da velayet-i kübra. 

Yelayet-i kübranın dört hazret makamı vardır. Birinci hazret makamı, girenin 
emin olduğu Makam-ı İbrahim olan hullet makamıdır. 

İkinci hazret makamı, hubb {sevgi} makamıdır. O makamda Hz. Peygamber $ 
için "Habzbullalı fAllah'ın sevgilisi}" adını taşıyan bir elbise ortaya çıkmıştır. 

Üçüncü hazret makamı, hitam makamıdır. Orası hamd sancağının yükseldiği 
Makam-ı Muhammedi'dir. 

Dördüncü hazret makamı, ubudiyyet makamıdır. O makamcia Allah, kuluna 
"kul" adı vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Kulunu gecenin bir vaktinde yürüten Rabb'in 
şdnı ne kadar yücedir." [İsra, 17/1) Hz. Peygamber o makamda peygamber olmuş ve 
alemiere rahmet olması için mahlukata gönderilmiştir. (İnsan, n, 85) 

* Kurbet makamı vesiledir. Bu şöyle olur: O makama erişen kimse, kalbler için 
ilahi hakikatlerle tahakkuk ettirme yoluyla sükun bulmasına bir vesile olur. Bunun 
aslı da şudur: Aslında kalbler ilahi hakikatlerden yaratılmış ise de onlardan uzak 
kalmıştır. Onu başkasında müşahede etmeyince bir şey kabUl etmez. Başkası o ha
kikatler için ona bir ayna gibi olur. O şeyde kendi nefsini görür ve onu kendisi için 
kabul eder ve şeyin kullandığı gibi asıl hükmüyle onu kullanır. 

Hakk ismi öncelikle ruhların ilahi vasıflarla sükun bulmasına vesiledir. Kurbet 
makamına erişen velinin kalbi de, ilahi izierin zuhuru için, cisimleri ilahi hakikat
lerle tahakkuk ettirmeye ve sükı1n bulmaya bir vesıledir. Bir veli için ilahi haki
katleri bedeninde tahakkuk ettirmesi, ancak kurbet makamı ehlinden olan bir veli
nin tahakkuk keyfiyetini müşahede ettikten sonra olur. O veli, tahakkuk derecesine 
ulaşmasında onun vesilesi olur. Bütün peygamberler ve velilerin vesilesi Hz. Pey
gamber $ efendimizdir. Şu halde ves'i:le kurbet makamının ta kendisidir. (İnsan, Il, 
96) 

kutb/aktab ( y\l:aii / ı..:-J;i ) {kutb-i ekber; kutb-i gavs; kutb-i zaman; 

kutbiyyet-i kübra; sahib-i vakt ve hal; sahib-i zaman} 

* Müslümanların imaını {devlet başkanı} adil ise zamanının kutbudur. (Fetlı, 
155) 
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* İsa, İlyas, İdris ve Hızır' dan oluşan dört kişinin biri kutubdur. Kııtııb, din sa
rayının tükünlerinden biridir. O, hacer-i esvedin rüknüdür. Bunlardan ikisi imam
dır. Dördüne birden "evtiid" denir. Allah, birincisiyle imanı, ikincisiyle velayeti, 
üçüncüsüyle nübüvveti, dördüncüsüyle risaleti, dördüyle birden de hanif dinini 
muhafaza eder. Bunlardan biri olan kutub asla ölmez, yani yok olmaz. Bu 
bekleyenlere aynını açıkladığımız marifet, ancak bizim tarikimizden ümenaya 
mahsustur. Bu dört kişiden her birinin, vücudları !var oluşları } yanında, kalbieri 
gibi !kalbleri olan} ayrı bir şahıs her zaman için vardır. Bunlar onların naibleridir. 
Naibler hariç, dostlarunızdan velilerin çoğu, değil adım verdiğimiz peygamberleri, 
kutbu, iki imamı, evtadı dahi tanunaz. (Fii tılhiit, Il, 8) 

* Kutubların tamamı Abdullah'dır. İmamlar ise her zaman Abdülmelik ve 
Abdurrabb'dır. Kutub öldüğünde onun yerine geçerler. Bunlar Kutb'un birer ve
ziri konumundadır. Biri mülk, diğeri ise melekut alemine bakar. Bir de Evtad de
nen veliler vardır. Her zaman dört tanedirler. Ne artarlar, ne de eksilirler. (Fiitülıiit, 
II, 9) 

* Kııtııb, her biri yirmi beş kırat olan dört dinarı elde eden kamil insandır. 
Adamlar bu dinarlada ölçülürler. İçlerinde dörtte birin yarısı, sekizde bir, altıda 
bir, altıda birin yarısı, dörtte üç ve kamil olan adam var. Birinci dinar kamil 
mü'min için, ikinci dinar hass veli için, üçüncü dinar iki nübüvvet için ve dör
düncü dinar da iki risalet içindir. Bundan çocukluk hükmüyle babalık ve veraset 
hükmüyle asliyyeti kasd ediyorum. İkinci dinarı elde eden birincisine de kavuşur. 
Üçüncü dinarı elde eden hem ikinciyi, hem de birinciyi elde eder. Dördüncü dinarı 
elde eden ise hepsine sahib olur. 

Kutub kamil insanlardandır. "Kiinıil insanlar" ifadesini bilerek tercih ettik, zira 
onlar mükemmel insanlardır. Kutbun hallerinden biri adetleri yerleştirmek ve o 
adetlere göre davranmaktır. Kutubdan her zaman hal sahibinde olduğu gibi hari
kuladelik görülmez. Harikuladelik onun için bir gaye değildir. Belki onda görülür, 
fakat ondan gitmez. Zira onun bu konuda bir tercihi yoktur. Bu, tıpkı arif Ebu's
Su'ud b. Şibl'in bir adam hakkında dediği gibidir: "Hatırla ilgisi olmadığı Mide, hiitır 
üzerine konıışuyor. " Bu, kul için mevcud ittifak !uyuşma} hükmüyle, Allah içinse 
kasd ve irade hükmüyle olmaktadır. (Fittılhiit, II, 564) 

* Zahidler için, devrinin insanları arasında zühdün ekseni olan bir kutııb olması 
gerekir. Aynı şekilde tevekkül, mehabbet, m arifet ve sair makam ve haller için de 
!bir kutub} olması gerekir. Her sınıfta o sınıfın makamının ekseni olan bir kutbun 
olması gerekir. Allah bana değirmenin ekseni etrafında döndüğü gibi tevekkülde 
mütevekkillerin etrafında döndüğü eksen olan kutbunu bildirdi. (Fütıllıiit, IV, 80) 

* . . .  Kutbiyyet-i kübrii !en büyük kutubluk} Kutbü'l-aktab {kutublar kutbu} 
mertebesidir. Kutbü'l-aktiib, Hz. Peygamber'in $ peygamberliğinin batınıdır. Buna 
göre, ekmeliyet !en kamil olmak} O'na mahsus olduğundan, kutubluk da onun va-



572 kutb/aktab 

rislerine yaraşır. VeHiyet ve kutbü'l-aktablık mührü ancak peygamberlik rnührü
nün batını üzerine olur. (Kaşaru, 145; Cami', 4) 

* Kutub aynı zamanda gavshr. Allah'ın tüm zamanlarda alemden nazar kıldığı 
yer olan bir kişiden ibarettir. O, İsrafil'in � kalbi üzerindedir. (lstıliih, 531; Kaşani, 
145; Cami', 93) 

* Her şey bir şeyin üzerinde döner. O şey onun kutbudur. Her şey ancak ve an
cak rUh ve suretten mürekkebdir. Şu halde her kutbun bir rUhu ve sureti vardır. O 
kutbun ruhu, o şeyin rUhlarının üzerinde döndüğü kutubdur. o kutbun sureti de o 
şeyin suretinin üzerinde döndüğü kutbudur. Kutbun bir yüzüne güney denir, ki o 
rUhtur. Diğerine kuzey denir, ki o da sı1rettir. (Esfiir, 193) 

* Kutbun yeri alemin kalbidir. Orası en yüksek yer olan dördüncü sernadır. 
Üzerinde döndüğü yer fetekler aleminin değirmenidir. Şeyhin {İbn Arabi'nin •h 

Fusus adlı eserine} İdris Pass'ında da açıkladığı gibi, o yerin üstünde ve altında 
yedişer felek vardır. Bir görüşe göre Güneş, kevn ve fesad {oluş ve yok oluş} ale
mini terbiye eder, silili ve ulvi aleme nurunu ulaştırır. Şeyh"' her ne kadar bu sema 
hakkında aksini söylese de bütün yıldızların ışığını güneşin nurundan aldıkları gö
rüşünü ileri sürmüştü. Buna göre güneş, halleriyle aleme varlık nurunu ileten ve 
onu düzenleyen, idare eden kutub gibidir. (Esfiir, 194) 

* Kutub, Allah'ın yeryüzündeki; yani mümkünat alemindeki hallfesidir. 
Mümkünat alemi yeryüzü, vücub alemi ise gökyüzüdür. Halifenin, kendisini halife 
tayin edenin sfuetinde olması gerekir. Aksi halde husı1siyetle bu tür bir halifelikte 
ona halife olamaz. Zira bu ona varlık verme ve onu koruroayla ilgili bir halifelik 
taylrıidir. Feyiz veren ile feyiz alan arasında münasebet diye adlandırılabilecek bir 
benzerlik olmalıdır ki feyiz meydana gelsin. Alem Hakk'ın suretinde yaratılmış ol
duğuna göre, halifenin de Hakk'ın suretinde yaratılmış olması gerekir. Haberde 
Allah'ın Adem'i 'tı<9 kendi suretinde yarattığı varid olmuştur. Şayet Allah Adem'i 
� kendi suretinde yaratmış olmasaydı, Adem'in, isimleri öğrenmesi kabil olma
yacaktı. (Esfiir, 195) 

* Kutb-i Gavs'a ölüm anında ancak Hz. Peygamber'in � sı1reti tecelli eder. 
Çünkü kutub {kalb itibariyle} Hz. Peygamber'in � kalbi üzerinedir. (Esfiir, 299) 

* Bu ümmetin kutubları, on iki tanedir. Onlar bu ümmetin eksenidirler. Tıpkı 
dünya ve ahirette maddi ve cismani alemin on iki burç ekseni üzerinde olması gibi. 
Allah onları hem dünyada hem de ahirette mutad olan ve olmayan kevn ve fesadın 
{oluş ve bozuluşun} zuhuruyla vazlfelendirmiştir. (Esfiir, 300) 

* Hz. İdris 'f.1:l (makamındaki} kutb-i ekber onun gibidir. Zira Şeyh (İbn Arabi}'" 
şöyle demiştir: "Allah Terilii, Hz. Peygamber $ ile şerfatların peygamberliğini mühür/e
diği gibi, · diğer peıjgamberlerden tahsil edilen veliiyeti değil, Muhammed! viirislikle htlsıl 

olan veliiıjeti de Muhammed! veliiyet mührüyle nıülıiirlenıiştir. Velilerden İbriihfm, Milsii 
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ve İsa'ya :%§1 viiris olanlar vardır. Onlar bu Muhammedz mühürden sonra mevcud olurlar. 

Bu mühürden sonra Hz. Peı;gamber'in $ kalbi üzerine olan veli bulunmaz. Velayet-i 
Muhammediye nıührünün miinası budur. Kendisinden sonra veliiyet bulunmayan veliiyet-i 

amme {umumi velayet} mührü Hz. İsli'dır :%§1. Biz Hz. İsa :%§1 ve diğer peygamberlerin :%§1 
kalbi üzerine olan bir toplulukla karşılaştık. Bu topluluk, Abdullah ve İsmail b. sadkin ile 
bu mührü kendisinde toplamış ve insanları onlara davet etmişlerdi. Biz de ondan yararlan

dık, Allah'a hamdolsun." Şeyhin sözü burada bitti. (Esffir, 301) 

* Allah'ın onların sayesinde alemi koruduğu evtad dört tanedir. Bunlar abdal
dan daha hususidirler. İmaman {iki imam} onlardan daha hususidir. Kutub ise 
bütününden daha hususidir . . .  (Meşarık, 120) 

* Sahabeden sonra velilerin en büyüğü kutubdur. Kutubdan sonra efriid gelir, 
ancak bu konuda ihtilaf vardır. Efraddan sonra inıiimiin, bundan sonra evtad, 
bunlardan sonra da abdiii gelir. (Meşiirık, 120) 

* Kutub hakkında Şeyh {Muhyiddin Arabil şöyle söylemiştir: "Bir veli ancak 
sure/erin başlarındaki 'Elif-liim ' gibi mukattaa harfieri denilen harfierin maniisını elde et
tikten sonra kutub olabilir. Veli, Allah onu o harflerin hakikatlerini ve nıiinasını vakıf 
kıldıktan sonra halifeliğe ehil olur." 

Yine şöyle dedi: "Kutbun adı her zaman 'Abdullah' ve tahalluk {ahliiklanma} ile ve 
tahkikle vasıfiannıış; bütün iliihi isimleri halifelik hükmüyle bünyesinde toplamış mana
sında AbdülCami"dir. Kutub, Hakk Teiilii'ya ayna, iliilıi mazhariyete mahal ve kader sırrı 
bilgisine de sahibdir. Husüsiyeti, dımınıuna çoğunlukla gizliliğin hakim olmasıdır." 

{Şeyh şöyle) dedi: "Yen;üzü onun için dürülür, havada ve suda yüriimez, sebebsiz 
yemez, Hakk'ın istediği bir sebeble elinden nadiren lıarikulade şeyler zuhura gelir. O zaman 
da Allah'ın izniyle kendi isteği olmadan onu yapar." 

{Yine Şeyh şöyle) dedi: "Kutbwı durumlarından biri de nefes alıp vermesini güzel 

bir edeble yerine getirmesidir. Çünkü o nefesler Allah'ın elçileridir, zorlanmadan ondan ay
rılarak Rabb'ine şükrederek döner. Şayet yaygın kanaate göre 'Kutbun ikamet ettiği yer her 
zaman için Mekke midir? '  diye soracak olursan buna şöyle ceviib verebiliriz: Kutub bede
niyle Allalı'ın dilediği yerdedir, bilhassa bir yerde ikametle kayıtlı değildir. Ancak onun du
rumu gizlilik olduğundan bazen bir denıirci, bazen bir tüccar ve bazen de bir acı biber satı
cısı vs. olur." 

{Yine Şeyh şöyle} dedi: "İkanıeti viicib olan bir imanı tiiyin etmek gerektiğinde, çe
kişme ve çelişki olmaması için birisinin olması gerekir. Bu imarnın varlığının hükmü kııt
bun hükmü gibidir. 'Sufilerin dilinde 'Filanca kişi kutubdur' demelerinden maksad nedir? '  
diye sorarsan, buna şöyle ceviib verebiliriz: Onların dilinde kutub bütün lıiil ve makamları 
bünyesinde toplayan kimsedir. Ancak bunun anlamını genişleterek kendi beldelerinde ve 
her beldede herhangi bir nıakamda bulunan ve o makamda tek olan kimseı;e kıı tub diyorlar. 
Bu tanımlanıaya göre bir şehrin {en üstün gayb} adamı o şehrin kııtbııdur. Bir cemaatin 
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kutbıı o cemaatin kutbudur. Hakiki miiniida kutııb ise bir zaman dilimi içerisinde ancak bir 
kişidir. O dn kutbu'l-gavstır." (Meşiink, 120) 

* Yardıma ihtiyacı olan kimsenin iltica etmesi 'itibariyle kendisine "gavs" da 
denilen kııtub, bütün zamanlarda Allah Teala'nın nazar kıldığı yer olan viliidi {tek 
noktayı} toplayan fertten ibarettir. Allah ona kendi kahndan en büyük tılsımı ver
miştir. O, ruhun bedende dolaşması gibi kainatta, zahir ve batın ayniarda dolaşır. 
Umfım'i feyzin terazisi elindedir. Ölçüsü bilgisine, bilgisi Hakk'ın ilmine, Hakk'ın 
ilmi de mec'ul {yaratılmış} olmayan mahiyetiere tabidir. 

Kutub, hayat rUhunu en yükseğinden en alçağına kadar kainata akıtır. O, insan 
olması bakımından değil ama, hayat maddesini taşıyan melekiyet hususiyetine 
göre İsrafil'in 1 kalbi üzerindedir. Cebrilll'in MJ ondaki hükmü, insaniyyet {in
sanlık ya da insan oluş} sıfatının kaynağında bulunan yaratılışındaki nefs-i nahka
nın hükmü gibidir. Mikall'in � ondaki hükmü, çekim kuvveti, Azra'il'in � on
daki hükmü de itme kuvvetinin hükmü gibidir . . . (Ciimi', 4) 

" Abdal yedi, Kutb-i Gavs bir tanedir. Kutb-i Gavs rahmetli olunca, yedi abdal 
toplanır, içlerinden birini gavs seçerler. Çoğu kez abdallar bu vazifesi üstlenmekten 
kaçınır ve buna karşılık velilerden ehil birini gavs olarak seçerler. Eğer gavsın se
çiminde birlik sağlanarnazsa, Resfılullah'a $ başvururlar. O'na gelip, huzurunda 
beklerler, Resulullah � onlardan birini seçer, bu kimse Kutb-i Gavs olur ve ism-i 
azarnın tecelllsine mazhar olur, varlıklardaki ilahi tecelll merkezleri kendisine bo
yun eğer, kendisine tecelli eden ismin hükmüyle mülk ve melekut aleminde tasar
ruf eder. Hz. Muhammed'in $ ruhaniyetiyle kendisinden yardım istenen gavs 
olur. (Nefehfit, 124) 

•• Bir kutub ki 
onunla parıldnr hakikat feleği 
Baştan başa doldurur ışığı mevcudiitı 
Yönelir Hakk erieri bölük bölük katına 
Almak için fikrinin saf ışığını 
Bir efendi ki o 
irşiida susayanlar onunla yaklaşır Allah'a 
ganfmet bilerek iyiliğin kazaneını 
Elini inayet denizine dnldırmayan 
nasıl haberdar olur ki bıı faziletten 

(Nefehiit, 8) 

·• Aktiib {kutublar}, ister asaleten, isterse vekaleten olsun bütün hal ve makam
ları kendilerinde toplayan velllerdir. Bu isimlendirmeyi daha da genişleterek, her
hangi bir makarna siihib olan ve zamanlarında alaanları arasında o makarnda en 
önde olan herkese "kutııb" derler. Bazen bir yöredeki kimseye "o yörenin kutbu", ce
maatin şeyhine de "o cenıaatın kutbu" denir. Ancak aktab kavramı, mutlak manada 
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izafetsiz olarak {genellikle belirli bir alanla sınırlanmadan] bunların tamamına ve

rilen bir isimdir. 

Kutııb belirli bir zamanda ancak bir tane olur, o da gavstır. Mukanabundan 

olup zamanındaki cemaatın lideridir. Bunların bir kısmı zalıiren de yetki sahibi 

olup batını hilafete sahibi olmaları yanında makam cihetiyle zahiri hilafete de 
sahib olabilirler. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. 

Muaviye b. Yezid, Ömer b. Abdülaziz ile Halife Mütevvekil bunlardandır. Onlar
dan bir kısmı ise zahiren herhangi bir yetkileri olmayıp sadece batıni hilafete 

sahibdirler. Ahmed b. Harun Reşid Sebti ile Ebu Yezid Bistami bunlardandır. 
Kutubların çoğunun zahiri yetkileri yoktur . . .  

. . .  İmamların sayısı hiçbir zaman ikiyi geçmez. Üçüncüleri yoktur. Biri 

Abdürrabb, diğeri Abdülmeliktir. Kutub ise Abdullah'tır. Şayet bu imamların sa
yıları üçten fazla olsaydı, {İbn Arabi'nin] şu ifadesi doğru olmazdı: "Kııtub ölünce 
Abdiirrabb ve Abdiilmelik onun halefi olurlar. Bunlar kutbun birer veziri konıınıundadır. 
Biri mülk, diğeri ise meleki'ıt alemine bakar." (N eb hani, I, 39) 

{Ayrıca bk. gavs) 

kuvva ( •>J ) •• O iki arazı olan bir cevher, iki vasfı olan bir zattır. Bu cevherin 

hüviyeti ilim ve kuvvadır {kuvvetlerdir ] .  Bu kuvvetler, ya kuvvetler yatağında 
akan ve üç kat şeklinde çıkan alim ve hakimdir ya da hikmet ilimleriyle süzülen ve 

basiti {olan varlığı] üç hüviyette terkib eden kuvvetlerdir.  

Eğer "İlinı asıldır {köktiir}" diyecek olursan, o zaman kuvvetler fer'dir {daldır] 
ya da "Kuvvetler yerdir" diyecek olursan, o zaman da ilim ekindir. 

Bu ilim iki türlüdür: Biri sözlü, diğeri ise arneli ilimdir. Sözlü ilim, senin sureti
nin heyetinde terkib edilen ve sfuetinin "inniyet"inden sıyrılan örnektir. Arneli ilim 

ise, hakimin onun aracılığı ile bilgisinden yararlanmaya götüren ve sultanın 

onunla hükümlerini işlettiği hikmettir. 

Bu kuvvetler de ikiye ayrılır: Birincisi, toplu tafsili kuvvetlerdir. Bunun şartı 
güzel mizaca istidadlı olmak, takib edilen asılların doğru olması ve nakledilenin 

sağlam olmasıyla birlikte fiilin kemalidir. İkincisi, toplu hayali kuvvetlerdir. Bunun 
şartı, cevherin varlığının yer kaplama ve iki şey arasından terneyyüz {ayırd edile

bilme] kabiliyetine sahib olmasıdır. 

İki vasfı olan zat ise, sen ve benden ibarettir. İlahırnız, benim için seninle, senin 
için benimledir. "Sen" lafzın kabul ettiği bakırndan değil, hüviyetin {kulluk vasıfla

rın) bakırnından "sen" dir. "Ben", lafzın kabUl ettiği bakımdan değil, hakikatim yö

nüyle "ben"im. Rabb'a ait vasıflardan olan "ene {ben}" {ile} bizzat O'na işaret edilir. 

Ben inniyetime göre "ben", lafzın kabul ettiği bakırndan "hüvallah" hükmündenim, 

sen de yaratılış olman bakırnından "hüve 'l-'abd"sın {kulsun). (İnsan, I, 7) 
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kuvve-i gazab-kuvve-i şehvet-kuvve-i tefkir ( öJi - ö J�Jı öJi - �itll öji 

�.t.ll ) {gazab; kemal-i kuvve-i gazabiyye; kemal-i şehvet; kemal-i vehm} 

* Kemiil-i kuvve-i gazabiyye {gazab kuvvetinin kemali}, nefsine hakimiyyet veya 
öfkelenilen kişide meydana gelebilecek eziyeti hissetme sıfatına bürünmesidir. 

Kemcil-i şehvet {şehvetin kemali}, mesela tat alan organın, tadın bulunduğu 
maddenin sıfatından lezzet almaktır. Eğer böyle bir tat alma işi hariçten gelen bir 
sebebe bağlı değilse tat mevcO.ddur. Dokunma, koklama ve benzerleri de böyledir. 

Kemal-i vehm {vehmin kemali}, vehmin arzuladığı veya hatırladığı şeklin sıfa
tına bürünmesidir. Diğer kuvvetlerin durumu da böyledir. (İşiiriit, IV, 21) 

* Mutlaka terbiye edilmesi gereken kuvvetlerin tamamı, tefkir {düşünme} kuv
veti, şehvet kuvveti, gazab kuvveti olmak üzere üç tanedir. Fikir kuvveti layık ol
duğu şekilde terbiye edilip düzeltildiğinde hikmet elde edilir. Nitekim Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: "Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir." [Ba
kara, 2/269] 

Hikmetin semeresi ise şudur: Onun sayesinde hak itikadları biitıldan, doğru 
sözü yalandan; güzel hareketi çifkininden ayırmak kolaylaşır. Halkın bir çoğuna 
bu iş karışık gelmekle birlikte {hikmet sahibine} hiçbir şey karışık gelmez. İlınin öl
çüsü olarak verdiğimiz şeyler bu kuvvetin ıslah ve terbiyesine yarduncı olur. 

İkinci kuvvet; şehvet kuvvetidir. Onun ıslahı ile iffet elde edilir. ve böylece nefs 
kötülüklerden uzaklaşır, hayra ve gücü yettiğince övülmüş olan isara {başkasını 
kendisine tercih etmek} yönelir. 

Üçüncüsü gazab kuvvetidir. Onun zabt ve ıslahı ile hilm ve şecaat elde edilir. 
Hilm, öfkeye hakim olmak ve nefsin {öfke konusunda} rahatlamasını engellemek
tir. Şecaat ise, Allah Teala'nın kitabında yeriimiş olan korku ve hırsa engel olmak
tır. (Miziin, 43) 

* Gazab, Allah � için olduğunda övülen, başka şeyden dolayı olduğunda yeri
len bir şeydir. (Feth, 109) 

küll ( JS"' ) * Küll, bütün isimleri toplayan ilahi vahidiyyet hazreti itibariyle 

Hakk Teala'nın ismidir. Bu yüzden "0, ziitz ile tek, isim ve sıfatlarıyla kül/'dür" deni
lir. (Kaşani, 68; Ciimi', 93) 

* Küll, yani Allah'tan başka her şey zuhur bakımından O'dur {O'ndan zuhur 
etmiştir}, onunla kaim, ondan sudfu eder ve ona döndürülür. Nitekim Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: "Her şeı; ona döndürülür." [Hud, 1 1/123] .  Bunu bilen, isimleri 
yoluyla alemi yaratmaya yönelen Hakk'ın, suretin aynada görünmesi gibi, Hakk'ta 
zuhur eden alemden varlığının aynı ile göz açıp kapayıncaya kadar gizlenecek 
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olsa, alemin bir anda yok olacağını da bilir. Alemin varlığı Hakk ile gerçekse ale
min bekasının da ancak O'nun koruması, lühıf ve rahmet nazarı ile olacağı gerçek
tir. (Esfar, 43) 

külliyyet ( �;is" ) * Külliyyet, geride hiçbir şey kalmayan şeyin bütününün adı

dır. "Kiill" diyen kimse bununla, geride manasından başka bir şeyi kalmayan bir 
şeyi kasd eder. (Lımıa', 448) 

* Külliyet, "Ademi vasıfların kullıyetle istiğrakı {kaplaması}" demektir. (Hücviri, 
467) 

kün ( w� )  !ihya'-yı ma'nevi-ihya'-yı suri} * "Kiin {Ol}", vücudi !varlıkla ilgili} 

bir kelimedir. Çünkü kendisine "Ol" denilen şey alacaksa şu berzahtaki bu mahlu
kat nasılsa ve sahib olduğu haller, vasıflar ve oluştarla nasıl alacaksa öyle olur. İşte 
bu "Kiin", sonsuz ve ucu bucağı olmayan alemdir. Bu "Kiin", Hz. Adem'in %§1 
toprağının mayasından geri kalanından yaratmış olduğu yeri, cilalanmış bedende 
görene görünen şekillerdeki füyı1zat !taşma} şeklinde imar eder. Bu mahlukatın 
varlığı berzahtandır ve Hakk Teala eşyaya yaratılmadan önce bununla bakar. (Fiı

tulıat, m, 47) 

* Bütün mevcudat Allah'ın � bitmeyen, tükenmeyen kelimeleridir. "Çünkü o 
mevcildattan her biri 'Kün'  {Ol} emrinden var olmuştur. 'Kiin' ise Allah 'ın � kelimesi

dir . . .  " Kiin kelimesinin Allah'a � nisbeti iki surette olur: Ya uluhiyyet mertebesi 
hasebiyle veya uluhiyyetin ölüleri ihya için 'kim ' diyen bir surete nüzulü hasebiyle. 
Nitekim İbn Arabi de buna işaret ediyor: " . . .  Böyle olunca acaba kelime, O'na ait ol

ması gerekmesi Itibariyle O'na nisbet olunur mu?" Yani O'nun uluhiyyet makamından 
bir nüzul olmaksızın olur mu? Bu durumda Hz. İsa � suretinde, diliyle "Kiin" 

kelimesini söyler, ölü yü diriltir ve kuşa hayat verir. " . . .  Bunun malıiyetini bilemez

sin . . . " Bu takdirde !Hakk'ın} kelamı Zat' ının aynı olduğu için onun mahiyetini de, 
kelimesini de bilemezsin. 

" . . .  Ya da Hakk, eşyada 'Kiin' diyen bir süre te mi niizul eder?" Bu itibara göre 
Cenab-ı Hakk'ın � " . . .  Nüzul edip zalıir olduğu sılret için 'Kiin' kelimesi hakikat 

olur . . . " Böylece o "Kiin" der, ölü dirilir, kuş hayat bulur. " . . .  Bazı ii rifler bir zaviyeden 

bakar . . .  " Buna göre Allah �' uluhiyyeti makamında Mu/ıyi ve Hiilık olarak "kiin" 

kelimesiyle konuşur, !yoksa konuşan} kul değildir. 

" . . .  Bazıları da diğer zaviyeden bakar . . . " Buna göre de Allah � "kiin" kelimesini 
söyleyen kişinin suretinde nüzı1l eder, !bu durumdal Halık ve Mu/ıyi olan Allah'ın 
� izniyle kuldur. " . . .  Bazıları bu durımıdan hayrete düşer . . .  " Yani kuşun yaratılımısı, 
ölünün diriltilmesi gibi harikulade işlerin kuldan sadır olmasından !hayrete düşer 
ve} bu işin Hakk'dan � mı, yoksa kuldan mı geldiğini " . . .  anlayamaz . . . " Çünkü bu 
arif, diriitmenin Allah'a ait bir fiil olduğunu bilmekteyken, bu fiilin kuldan sadır 
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olduğunu görünce, bu konuyla alaklalı {bir hal} tatmadığından da, o fiilin hem 
Allah' a ve hem de kula nisbet edilınesinden hayrete düşer. 

" . . .  Bu meselenin . . . " yani bu yaratma ve diriitme meselesinin, hakikatinin kün
hünün " . . .  zevken edinilen bilgi dışında bilinmesi imkansızdır. Eb{i Yezid 'in, öldürdüğü 
karıncaya iiflediği anda . . .  " bu üfleme sebebiyle " . . .  dirilmesi gibi. O, bu . . . " üfleme 
" . . .  esnasında kim inle iiflediğini bilerek iifledi. O, . . .  " yani Ebu Yezid " . . .  bu esnada, Hz. 
isa'nın �� nıiişalıede zevkine nail olmuştu . . . " Bu olay sayesinde, velllerden sud ur 
eden bu tür fiilerin, Hz. Isa'nın �\ rUhaniyeti vasıtasıyla gerçekleştiğini anladı. Bu 
tür ihya {diriltme} sur! ihyadır. 

" . . .  Manevi ilıya ise ilimle olur . . .  " İlimle hasıl olan manevi hayat, ilahi, zati, ilıni 
ve nuri olan hayattır ki, onun hakkında Allah Teala � şöyle buyurur: "Ölii iken . . .  " 
yani cahilken " . . .  dirilttiğinıiz . . . " yani ilimle hayat verdiğimiz " . . .  ve kendisine insan
lar arasında onunla . . . " yani nurla " . . .  yürüdüğü bir n ür . . .  " yani ilim " . . .  verdiğimiz 
kimse . . .  " [En' am, 6/122] Nefslerindeki halleri o nur vasıtasıyla idrak eder. Ölü bir 
nefsi, Allah'ın � ilıniyle alakab husus! bir meselede ilmin hayat vermesiyle diril
ten herkes onunla diriltir; ve ona bir nur olur ki, " . . .  onunla insanlar . . .  " ya da onla
rın şekilleri " . . .  içinde yürür." (Sofyavl, 258) 

* {İsimlerin imamları ya da imam isimler: }  hahi Esma denilen şu yedi isme ve
rilen addır: Hayy, Alim, Mürid, Kadir, Semi, Basir, Mütekellim. Diğer bütün isim
lerin de aslı ve esası bu yedi isimdir. . .  Çünkü Cud ve Adi isimleri him, İrade ve 
Kudret isimlerinden bağımsız değillerdir. Hatta sadece bu isimlere değil, diğer 
tüm isimlere ihtiyaçları vardır. Çünkü Cud ve Adl isimlerinin feyzi adaletli olarak 
akıtabilınesi, feyzin mahallinin isfıdadını görmeye, istidad lisanıyla isteyenin dua
sını işitrneye, ayan-ı sabiteden isteyenin istidadına uygun olarak "Kiin" kelimesiyle 
duasına icabet etmeye bağlıdır. Bu iki isim tıpkı rububiyyet isimlerinden olan 
Mucid, Halık ve Rezzak isimleri gibidir ... (Kaşani, 33; Cami', 77) 

kürsl ( ı..?"" JS' )  * Kiirsz, emir ve yasak mevklidir. (Istıliih, 540) 

* Kiirsi, tüm fiili sıfatıarın tecelllsinden ibarettir. O, ilahi iktidarın zuhur ma
halli ve emir ve yasağın nüfuz yeridir. Yaratılış hakikatlerinin ortaya çıkarılına
sında Hakk ile ilgili incelikierin ilk teveccüh yeri kürsidedir. (İnsan, II, 5) 

* Vücud {varlık) mertebelerinden biri de Kiirsi'dir. Orası fiil seviyesindedir. 
Hadiste varid olduğuna göre Hakk'ın ayakları Kürsl'den aşağı sarkmıştır. 
Ayaklarından biri yasak, diğeri ise emirden ibarettir. K ür si senin bedeninde var 
olan nefs-i natıkandır ki senden fiili isimler ondan neş'et eder. Çünkü o, kendine 
münasib olanın hasıl olınasını, münasib alınayanın ise giderİlınesini ister. Bu külll 
olanın gereklerine göre, bu gerekler de cüz'iyyet gereğince yasak ve emirden iba
rettir. (Meratib, 23) 
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lahz ( .li:ı� ) * Lahz, gönül gözlerinin gaiblerde kendisine ihsan edilen yakin 

fazlasından beliren düşüneeye işarettir. (Luma ', 431) 

* Lahz, göz açıp kapayacak andır. İlk inceliği, aldatma endişesi karışmış olan 
hariç öncesinde sevinç veren fazileti mülahaza etmektir. Bu sevinç şükre götürür, 
ancak Hakk ile kaim olan bunun haricindedir. İkincisi nfirun keşfini mülahaza et
mektir. Üçüncüsü aynü'l-cem'i mülahaza etmektir. (Ravza, 490) 

la'ihalla'ime ( w� 1 a�� ) {bk. leva'ih-levami'-tavali'-tavank-şevank-kadih} 

latife/leta'if ( Jill:ıl 1 ;i.a,l:ıl ) * Latife, akılda beliren ve zihinde parıldayan bir 

işarettir. Manası ince olduğundan ibarelere sığmaz. (Luma', 448) 

* Letaif, halin inceliğinden kalbe gelen bir işaretlerdir. (Hücv'lri, 467) 

* Latife, Hakk'ın seninle birlikte olduğunu bilmendir. (Istılah, 534) 

* Sfifiler, latifeyi iki manada kullanırlar. Birincisi, insanın hakikatını kasd eder
ler. Bu, bedenin latifenin merkebi, onun tedbir mahalli, maddi ve manevi malfimatı 
elde ettiği alet manası dır. Aynı zamanda latifeyi, "akılda beliren ve ibareZere sığma
yan, manası gayet ince işaret" manasında da kullanırlar. Latife, zevk ve hill ilimlerin
den biridir. (Fiiti'ılıat, Il, 492) 

* Latife, akılda beliren ve zihinde parıldayan bir işarettir ki ibarelere sığmaz. 
(Kaşani, 73; Cimıi', 94) 

* . . .  Zakirde kendinden geçme ve dünyayı unutma, pek az bir şuur kalmakla 
birlikte hislerinin kaybolması hali meydana gelince zikri bırakır, o keyfiyete tabi 
olarak kalbi vukufa dalmış bir şekilde virdin gelmesi ve feyzin inmesi için kalbini 
hazırlayarak bekler. Çünkü bazen kısa zaman içerisinde onları anlamasa da kendi
sine pek çok şey gelebilir. Daha sonra bu teyizleri devamını isterse gözlerini açar. 
İkindiden sonra kendisine belli bir zaman ayırır ve zikretmeksizin yalnızca kalbi 
bir vukufla rabıta yapar. 
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Eğer zakir Allah'tan gayrını kalbine getirmeye zorladığı halde getiremeyecek 
derecede zikir kalbine yerleşmiş ise zikri "rıllı"a ulaşmıştır. Rfıh, sol meme altında 
olan bir latifedir. Sonra "sırr"a ulaşır. Sır, göğsün solunda, kalbin üzerindedir. 
Sonra "hafi"ye ulaşır ki bu da sağda ve rUhun üzerindedir. Daha sonra göğsün or
tasında olan "ahfa"ya ulaşır. 

Bu beş latife, Allah'ın "kiin" emriyle yarattığı "emir alemi" dir. Bu alem, Allah'ın 
nefs-i natıka ve {dört unsurdan, yani hava, su, toprak ve ateşten ibaret olan) halk 
alemi latifeleriyle terkib ettiği madde dışı bir alemdir. Zikir en sonunda bu nefse 
ulaşır. Nefs beyindedir ve dört unsur oraya konulmuştur. Bütün bu mahaller, sıra
sıyla zikir mahalleridir. Latifelerin kalbden sonraki yerleşme sırası, bu sıraya göre
dir. Zikir nefs latlfesine iyice yerleşince, "zikrin s11ltanı" meydana gelir. Bu da zik
rin, insanın bütün bedenini hatta bütün afakı kaplaması demektir. (Bllğtje, 145) 

* /.ctliıf . .  Müceddid Imam Rabbiini ve onu izleyenler, beş tanesi emir alemin
den, beş tanesi ise halk {yaratılmış olan} aleminden olmak üzere insanın on lahfe
den meydana geldiğini açıklamışlardır. llk beş tanesi {emir aleminden olan latife
ler}, kalb, ruh, sır, hafa ve ahfadır. Ikinci beş latife ise, nefs ve {hava, su, toprak ve 
ateşten oluşan dört} tabiat unsurudur. "Kiin {ol}" emriyle ortaya çıkan aleme "emir 

alemi", dereceli olarak yaratılan aleme de "halk alemi" demişlerdir. imkan dairesi bu 
alemierin ikisini de içine alır. Bu dairenin yarısı arşın altından toprağa kadar olan 
kısımdır. Diğer yarısı da arşın üstünde olan kısundır. Bu alem emir alemidir. 

Halk alemi ise arşın altındadır. Allah insan bedenini yarattığında bu emir ale
minin latifelerini kendisine bağlanacak ve ona aşık olacak şekilde insan bedenin
deki anılan mahallere yerleştirmiştir. Hakk'ın yardunı kulun halini istila ederse, 
onu velilerinden birinin hizmetine gönderir. O veli de içini temizlernesi ve pak hale 
getirmesi için ona riyazet ve mücahedeyi emreder, çok zikir ve tefekkürün bereke
tiyle latifelerini asıllarına yönlendirir. (Cami', 63) 

* Murakabe, feyiz veren başlangıç noktasından feyzi beklemekten ve kayna
ğına gelmesini düşünmekten ibarettir. Murakabe, salikin latifelerinden biridir. Bu 
latife, feyzin kaynağı olarak görülmüştür. Bu yüzden her makam için bir murakabe 
tayin etmişler ve bu suretle imkan dairesi için de ahadiyyet murakabesi tayin et
mişlerdir. 

Ahadiyyet murakabesi, tüm kemal vasıfları kendinde toplayan, noksan sıfat
Iardan münezzeh olan ve mübarek Allah adıyla anılan Zat-ı ahadiyyetin muraka
besirıden ibarettir. İşte bu yüzden Allah Teala' dan kalb latifesine feyzin gelmesi 
düşünülmektedir. Bazen kul, zikretıneden bu murakabe ile meşgul olur, fakat mu
rakabesiz zikrin faydası olmaz. (Cami', 64) 

lazım-ı hakikat li zatiha ( lAI.il :ii_:ii�l � j � ) * Liizını-ı hakikat li zatilıii { Zat'ına 
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mahsus hakikatın lazımı}; "Zfi.t'ına mahsus" ifadesiyle, zatına lazım olmanın sebebi 
olması bakımından değil, Zat'a mahsus olanın kendisi kasd edilmiştir. (Heıjakil, 94) 

lece' ( �� ) •• Lece' {sığınma, iltica etme}, kalbin ihtiyaç ve ümid samimiyeti ile 

Allah'a yönelmesidir. (Lııma', 444) 

lesen ( .;r-J ) * Lesen, ariflerin kulakları için kendisiyle ilahi ifsahın 

{açıkamanın} vaki olduğu şeydir. (Istılah, 540) 

* Lesen {fesahat}, Allah'ın tanıyan kulaklar ıçın bildirmek istediği ilahi 
açıklamadır. Bu açıklama ya ilahi bir talim {öğretme} şeklinde veya bir peygamber, 
veli ya da sıddikın diliyle meydana gelir. (Kaşani, 73; Cami', 94) 

Ieta'if ( ...AHbl ) {b k. latifefleta'if} 

leva'ih-levami'-tavali'-tavank-şevank-kadih ( - J}Jl:. - t''Jı, - �ıJl - �IJl 

c_ �i - J Jl� ) * Levaih, yüceliğin daha da artması için zahiri sırlarda beliren şey

dir. Bir halden diğer hale geçmek bundan daha üstündür . . .  

. . . Levanılin manası leviiilıe yakındır. Levami, şimşeğin çakmasından türemiştir. 
Şimşek bulutta çaktığınqa susamış olan yağmur ümid eder. (Lıınıa', 412) 

* Kadih, "hiitır"a yakın bir manadır. Ancak hatır yakaza ehlinin, kadih ise gaflet 
ehlinin kalbierine aittir. Kalbierinden gaflet bulutları dağıldığında zikri aleviendi
ren {bu duygular} orayı tutuşturur. Kadih kelimesi {çakmaktan ateş ya da kıvılcım 
çıkarmak manasma gelen} "Kadelıa 'n-nare bi'z-ziniid" lafzından türetilmiştir. Kadih, 
ateşi hıtuşturan kimse demektir. (Lıınıa', 419) 

* Tavfi.ll, marifet ehlinin kalbine tevhid nurlarının bütün azametiyle doğması ve 
kalbde bu nurlardan meydana gelen etki ile bir itmi'nan oluşmasıdır. Nitekim gü
neş doğunca ona bakan yıldızları göremez olur; oysa yıldızlar yerinde durmakta
dır . . .  

. . . Tavfi.rık, hakikat ehlinin kalbine kulak yoluyla giren ve ondaki hakikatleri 
yenileyen şeydir. Nakledildiğine göre şeyhlerden biri şöyle demiştir: "Hakikat ilim
lerinden biri kıılağıma giriyor; ancak onun kalbinıe girmesine Kitiib ve Siinnet'e 
arzetmeden müsaade etnıiyorıını." Tavarık sözlükte "gece doğan yıldızlar" demektir. 
(Lımıa ', 422) 

* İlk zuhfır eden panltı levfi.ihtir. Sonra leviinıl, daha sonra da taviili gelir. Levaih, 
şimşek gibidir; görünür görünmez kayboluverir. Nitekim şair şöyle söylemiştir: 

uzun süre ayrı krıZdık buluştuğumuzda 
elveda oldu bana seliiını 
evimizin kapısından uğrayıp geçti acele 
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ateş almış gibi sanki 
ne zararı olurdu girse içeri 

Levami, leviiihten daha açıktır, onun kadar hızlı kaybolmaz. Ancak o "Göz ağlar 
bakmaya doymadığından" ve "Gece bizi faziletli örtüsüyle kaplarigündüz ise bizi gidiveren 
peleriniyle sarar" mısralarındaki gibi iki veya üç vakit devam eder. Tavall, daha sü
reklidir, kuvveti daha fazladır, karanlığı daha fazla giderir ve şübheyi daha iyi 
kaldırır, ancak kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır, derecesi yüksek değildir, sü
rekli kalıcı değildir. Meydana geldiği vakitlerde çabucak kaybolur, uzun süreli ola
rak kaybolabilir. 

Bu levaih, levami ve tavall manalarının hükümleri değişiktir. Bunların bazıları, 
tıpkı parıldayan yıldızlar kaybolduğunda gece sanki sürekliymiş gibi, yok oldukla
rında geride hiçbir iz kalmaz. Bazılarından geriye bir iz kalır, kendisi gitse acısı 
kalır, nurları kaybolsa eseri devam eder. Bu halin sahibi galebe haliniri sükilna ka
vuşmasından sonra onun bereketiriiri ışığında yaşar. İkinci kez beliririceye kadar 
dönüşünü beklemek üzere vaktirii kollar ve meydana geldiği zaman da bulduğu 
hali yaşar. (Kuşeyrl, 44) 

* Levfiilı, çabucak gitmesirie rağmen muradın isbatıdır. 

Levfinı'i, faydası devamlı olmak kaydıyla nurun kalbde zuhur etmesidir. 

Tavfi/'i, marifet nurlarının kalbe doğmasıdır. 

Tavfirık, geceleyin münacaatta müjde veya yasaklama türünden kalbe gelen 
variddir. (Hücviri, 467) 

* Tavarık, bevfidı, badilı, vaki, kadilı, tavfili, levanı'i ve leviii/ı kelimelerıniri hepsi de 
birbirine yakın maniHar taşır. Bu konuda sözü uzatmak mümkündür. Bunların ta
mamı faydasız yere sözü uzatacak aynı manayı ifade eder. Bunlarla aniatılmak is
tenen şey, bu isiınierin hepsinin hallerden önce gelen ve onların başlangıcı olan 
şeyler olduğudur. Hal sağlam olursa bütün bu isimleri ve manalarını içirie alır. 
('Avarif, 311) 

* Levfiih, bir halden diğer hale yükselrnek için zahiri sırlara açılan şeydir. Bize 
göre levaih, gözle kayıt altına alınamadığında {gözle görülemediğiride}, selb 
{olumsuzlama, reddetme} yönünden değil de, {isbat yönünden} beliren rabhani 
nurlardır. 

Tavalf, marifet ehlinin kalbine doğan ve diğer nurları silen tevhid nurlarıdır. 

Leviinıf, iki ve buna yakın vakitte meydana gelen tecelll nurlarıdır. (Istıliih, 535) 

* Tavfill, bu taifinin {sufilerin} ıstılahında, arifleriri kalbirie doğan ve diğer nur-
ları silen tevhid nurlarıdır. Bunlar nazari dellllerin nurlarıdır, nebevi, keşfl delllle
rin nurları değildir. Tavall, keşfin nurlarını siler. Allah'ın kullarından istediği ve 
araştırılınasını gerekli kıldığı matlub tevhld, ancak mertebe tevhldidir ki, bu O'nun 
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sadece bir ilah olmasıdır. O'ndan başka ilah yoktur. Buna dair açık deliller ortaya 
çıkmıştır. (Fiitftlıdt, II, 383; Esfdr, 167) 

* Sufl taifesine göre levdilı, bir halden diğer hale yükselrnek için zahir sırlara 
açılan şeydir. Bize göre levaih, gözle kayıt altına alınamadığında, selb {olmnsuz
lama, reddetıne} yönünden değil, isbat yönünden beliren zati ve rabhani nurlardır. 
Eserlerini müşahede ettikten sonra beliren ilahi isiınierin nurları o isimlerin nurla
rıyla bilinir. Bir halden diğer bir hale yükselrnek demek, bulunduğu halden daha 
yükseğine geçtikten sonra eski haline dönmemesi demektir. Bundan kasdımız, 
suflye ilahi varidattan ve Allah'ı bilmekten gelen haldir. Bu varidat da menziller
dir. (Fiitiihiit, II, 487) 

* Leviimi, zevkin üstündedir, çünkü başlangıç hali üzerinde artınaktadır. 
Şürbün { içmenin} altındadır, çünkü içmek ya reyye {kanmaya} kadar devam eder 
ya da etmez. Tecelli: nurları iki ya da buna yakın vakitte meydana gelirse bu 
levamidir. Bu levaıni, zati tecellide değil, yalnızca münasebet tecellisinde olur. 

Eğer levami münasebet tecellisinde meydana gelirse, o münasebetin devam et
tiği kadar devam eder. Münasebetler kısa sürelidir ve meydana gelişleri de kısadır. 
Çünkü ilahi fiiller onu bırakmaz. Kendi başına kaim olan ayan dışında kalan her 
şey çabuk yok olan arazlardır. Bu arazlar iki veya buna yakın bir vakte kadar de
vam eder. Çünkü ilk vakit zuhuru için, ikinci vakit ise parıldadığı manaya kazan
dırdığını ifade etmek içindir. 

Levami parıldadığında, parıldadığı kimsede dehşet meydana gelir. Bu da ay
rıldığı tecelli zamanı yakın olduğundan dehşeti gitsin, üzerinde bulunduğu hali 
kalksın ve levamiın ona getirdiğini kabul etsin diye bu levamii bekler. Beklemek
ten kasdım levamiin ard arda gelmesidir. Kabul meydana gelince, hükmü geçti
ğinden o levami ortadan kalkar ve sonuçta ya benzeri ya da aksi türden bir levami 
gelir. 

Levamiin sahibi her zaman çabucak his {duyu} alemine döner. Levami ancak 
ilahi ilimlerle varid olur, dünya ilmiyle bir ilgisi yoktur. Böyle olduğu için de 
hususiyeti böyledir ve sırf ilahidir. İnsan, halinde hasıl olan bir ilim bulduğunda 
bu levamidir. Çünkü tecellilerin çeşitleri çoktur ve hükümleri çeşitlidir.(Fiıtilluit, II, 

547) 

* Tavdll, ilahi isimlerin tecellilerinden kulun kalbinde ilk ortaya çıkan şeydir. 
Kalbinin nurlanması sebebiyle kulun ahlakı ve vasıfları güzelleşir. (Kaşani, 64) 

* Liiiha [liiime (Cdnıi')], görünüp kaybolan tecelli nurudur. Buna "biirika" ve 
"hdtre" de denilmektedir. (Kaşani, 72; Ciinıi', 94) 

* Levaih, ldyiha kelimesinin çoğuludur. Misal aleminden beliren manaya 
"leviiilı" de denilmiştir. Hz. Ömer'in ..;. Hz. Sariye'yerh görünmesi buna bir örnek
tir. Bu maddi bir keşftir. Ilk manaya göre de Cenab-ı Hakk tarafından meydana 
gelen manevi bir keşftir. (Kaşani, 73; Ciimi', 94) 
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* Levdmi, nefsi zayıf olan bidayet ehline parlayan ışıltılı nurlardır. Bu yüzden 
hayalden müşterek hislere (ortak duyulara} akseder ve dış duyulada müşahede 
edilir hale gelir ve bu suretle onlara meteor, güneş ve ay ışığı gibi görünürler ve et
raflarını aydınlatırlar. Bu ışıltılar kadir gecesinde (Kaşani)]; ya kahr ve nefsi tehd!d 
eden nurların galebesinden kaynaklanır. Bunun için de kırmızı ya çalar. Ya da lütuf 
ve vaad nurlarından galebesinden olur. Bunun içiri de yeşil ve saf bir renkte olur. 
(Kaşanl, 74; Cami', 94). 

* Taviilf, levllnıi, levili/ı; şimşekler ve nurlardır. Bunlar kalbin terakkisiyle ilgili 
olarak işiri başında olanların vasıflarıdır. Aynı ciristen olmakla birlikte önce levili/ı, 
sonra leviimi, sonra tavall gerçekleşir. Ancak daha şiddetli ve daha zayıf olma ya da 
sürekli olup olmama açısından farklılık arz ederler. Levami, levaihten daha açıktır, 
onun kadar hızlı yok olmaz. Levaih bazen belirir, ancak gizlenirse devam etmez. 
Tavali, levamiden daha kalıcıdır, ondan daha kuvvetli ve daha sürekli olup karan
lığı daha çok giderir. (Rııvza, 514) 

* Bir masıyyetten dolayı kalbde, mecburi ve aceleyle doğan bir şey varsa o 
şeytandandır. Belli bir yöne yönelmekle kalbe doğan şey nefsanidir. Bazen hem 
nefs, hem de şeytandan olur. Her ikisinden de masıyet ortaya çıkar Anla! Kalbe ha
yırla ilgili bir şey doğup da ardında taat söz konusu olursa bu hayırdır. Kalbe 
şerrle ilgili bir şey doğup da ardından masıyet söz konusu olursa bu da şerrdir. 
(Kaviinln, 87) 

* Göze çakan levflih, olumsuz anlamında değil de sübütu olan zati bir 
müşahededir. Çünkü olumsuz vasıf, gözün idrakirie değil, bilakis aklın idrakine 
girer. Akılla idrak edilen ise levaihe girmez. İlahi isimleriri nurları, eserleri müşa
hede edildiklerinde nurlarıyla bilinir, yani nurları o isimleri gösterir. Buna göre 
ilahi isim, eseri olmayan bir rUhtur. Eseri ise süretidir. 

Göz, Zeyd'in bedenini görebildiği gibi, ismin de ancak sureti olan eserini göre
bilir. Te'vllsiz olarak "Zeı;d'i gördüm" diyen doğru söylemiştir. Bu sözü Zeyd'in 
içinde gizlenmiş olan bir müdebbir rühu olduğu ve bu rUhun beden olan bir süreti 
olduğu halde doğrudur. 

Şu halde iHihi isimleriri eseri, o isimleriri suretidir. Bu eserleri müşahede eden 
kimseniri, isimleri müşahede ettiğirii söylemesi doğru bir sözdür. İsimlerin levaihi, 
müşahede edilen eser ile o eseriri suretiniri rühu olan ismi birleştirir. (Esfar, 163) 

* Taviili, keşfin nurlarını yok eder. Allah'ın kullarından istediği ve arzu edilen 
tevhid budur. Bu tevhld bir mertebe tevhidi olup, (hal olarak kulun inancında} sa
dece O'nun ilah olması, O'ndan başka ilah olmamasıdır. Buna dair açık deliller 
ortaya çıkmıştır. 

Bazı akıllı insanlarda, kendisi birer delil olan kuvvetler sebebiyle bir fazlalık 
buhınmaktadır. Bu delll, bazı mizaclarda onların terkibine bir fazlalık getirir. Bu 
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fazlalık da onu Allah'ın Zat'ını düşünmeye götürür. Şarl ise Allah'ın Zat'ını dü
şünmeyi yasaklamıştır. Ancak bu akıl sözü edilen konuda düşünmeye devam et
miş, haddi aşmış, kendine zulmetmiş ve iddiasına deliller getirmiştir. Işte bu 
tavali'in nurlarıdır ki, ilahi Zat'ı şöyle veya böyle olmaya layık görür. Hadis olan 
tüm şeylerin O'na nisbetini nefyetmiştir. Onu dellllerin nurlarının delalet ettiği şe
kilde mutlak değil, sınırlı kılmıştır. Bundan sonra sıfatlarının zatıyla ilgili sözle 
bunu bir tutmuştur. 

Bu konuda onların nfularının şuaları {ışınları), yani ilm-i nazarda zikredilen 
delillerin yolları farklı farklı olmuştur. Sonra fiilierini düşünmeye yönelmişlerdir. 
Bu konuda da nurlarının ışınlarının farklılığına uygun olarak ihtiHH etmişlerdir 
{Yani nazar ehli nurların kendileriyle değil, ışınlarıyla uğraşmakta ve ışınların 
farklılaşması gibi, onların görüşleri de farklılaşmaktadır. Oysa ışınları değişse de 
nurlar değişmez, aynıdır). (Esfar, 167) 

* Levili/ı, hızlı yok olması bakımından şimşeğe benzer. Leviinız, levaihten daha 
açık ve daha kalıcıdır. İki veya üç vakte kadar kalabilir, ancak sonunda kesilir. 
Leviimi ehli rUh ile beden ve keşf ile setr {perdelenme) arasında olurlar. Taviilf, 
daha kalıcı ve kuvvetli olup, karanlığı daha iyi giderir ve şübheyi yok etme konu
sunda daha te'sirlidir. (Cami', 254) 

levh/elvah ( c.'Jli 1 ı:) ) {levh-i evvel; levh-i sani; levh-! hikmet; levh-i rabi'; 

levh-i hükm/levh-i bamis; levh-i sadis/levb-i 'ubudiyyet; levh-i sabi') 

* Akl-ı Evvel {İlk Akıl), Levh ve Kalem, maddeleri ayırd eden müfred cevherler
dir. Bunlar, mücerred {soyut) aydınlıklar olup, hissedilebilen değil, sadece düşü
nülen şeylerdir. Bize göre, rfıh ve kalb de bu cevherlerdendir. Bunlar fesada uğra
maz, kaybolmaz, yok olmaz ve ölmezler. Sadece bedeni terk ederler ve -dini kay
naklarda varid olduğu gibi- kıyamet gününde, terk ettikleri bedene dönmeyi 
beklerler. (Risiile, 8) 

* Levh, yazıların ve divanların belli bir zamana dek ömrü olan yeridir. (lstılalı, 
538) 

* Kalem ve Levh ilk kayıt ve yazma alemidir. Bunların hakikati ulvi, süfli, ma
nevi ve maddi bütün mevcudata sirayet eder. Allah alimdeki ilmi bunlarla korur. 
Nitekim Hz. Peygamber � "İlnıi yazıyla kayda geçirin" buyurmuştur. Bu yüzden 
Allah Tevrat'ı kendi eliyle yazmıştır. ResUluilah $ ve bütün peygamberler �� bu 
hazretten vahiy yazıcıları edinmişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hakk, " . . .  değerli yazıcılar 
vardır, yaptıklarınızı bilirler" [İnfitar, 82/1 1-12] buyurmuştur. (Fiiti't/ıfit, III, 217) 

* Bütün ilimlerin, kendi özünde bulunması itibariyle akıl nun' dur, levlı de tafsil 
edilmesi {ayrıntılı olarak açıklanması) itibariyle ise Kaleııı'dir. (Esfiir, 245) 

* Lev/ı, apaçık kitab ve külli nefstir. (Kaşiini, 73; Cami ', 94) 
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* Levh-i evvel (ilk levh}, nur levhasıdır. Bilinmelidir ki levhada sadece levhaya 
adını veren türde ilimierin olması şart değildir. O ilim levhada bulunabildiği gibi 
başka levhalarda da bulunabilir. Ancak levhada ilim hükmü galib olduğundan 
Ievhaya o ad verilir. Kur'an süreleri de böyledir. Surede hangi iş galib ise sureye o 
ad verilmiştir. Halbuki surede hem o adı veren şey hem de başka şey vardır. Nur 
levhasında Hakk'ın mutlak tenzlh yoluyla vahidiyyet (birlik} ve kendisine mahsus 
vasfı vardır. Hakk Teala'ya mahsus olan ve onu mahlukatından ayıran hüküm, 
Hakk'ın rububiyyeti, tüm güzel isimleri ve yüce sıfatları ile kudreti orada anılmış
tır. Bütün bunlar Hakk Teala için layık olduğu şekilde "levlı-i nılr {ni'ır levhası}" 

adını alan levhada tenzlh şeklinde varid olmuştur. 

Leviı-i siinf ( ikinci levh}, hidayet levhasıdır. Bu levhada ilm-i zevki olan ilahi ha
berler vardır. Bu da müminlerin kalbinde olan ilham nurunun suretidir. Çünkü 
hidayet, hadd-i zatında Allah'ın kullarına ansızın geliveren vücudl (varlığı da 
olan} bir ilham sırrıdır. Bu sır, arifin ilahi tarlkte (Allah yolunda} yüksek menzillere 
yükseldiği ilahi cazibe nurudur. (İnsan, I, 70) 

·� Levh-i hikmet (hikmet levhi}, bütünüyle (Hz. Musa'ya �� emredildiği gibi} 
ilahi sırlardan ibaret olan nalıniarı çıkarmak, Tur dağına çıkmak, ağaçla konuşmak, 
karanlık bir gecede ateş görmek gibi kuds makamlarında tecelli ve zevk yoluyla 
ilmi süluk keyfiyetine dair bilginin olduğu levhadır. Bu levha teshir (emri altına 
almak} gibi yollarla rUhaniyetİn peşpeşe indiği ilmin aslıdır. Bu levhada olan bil
gilerin bir kısmı ilahi hikmetlerin tümünü kapsar. Bir kısmı da astronomi, geo
metri, matematik, ağaçların, taşların ve benzerlerinin hususiyetlerini açıklayan il
min aslını içine alır. İsrail oğullarından bu ilmi iyice öğrenenler rahip olmuştur. İs
rail oğullarının dilinde "riihib", dünyasını bırakıp Mevla'sını isteyen müteellih (ilah 
edinen} kimse demektir. 

Kuvvetler levhi leviı-i riibfdir (dördüncü levhadır} .  Bu levhada ve beşer 
kuvvelerinde hikemi tenzilat (hikmetlerle ilgili indirişler, gökten gelen hikemi il
hamlar} ilmi vardır. Bu, zevkler ilmidir. İsrail oğullarından bu ilmi elde etmiş 
olanlar lıibr olmuşlardır. Hibr, Hz. Musa'nın �� varisi mertebesindedir. Bu !ev ha
nın çoğu rumuz, emsal ve işaretlerden ibarettir. Bu işaretleri Hakk Teala, beşer 
kuvvetlerine ilahi hikmetleri koymak için Tevrat' a koymuştur. 

Leviı-i hükm (hüküm levhi}, içinde emir ve yasakların bulunduğu leviı-i hiinıistir 
(beşinci levhadır} .  Bu emir ve yasaklar, Allah'ın İsrail oğullarına farz kıldığı ve ya
sakladığı haramlardan ibarettir. Bu levha, içinde Yahu dilere peygamber olarak 
gönderilen Hz. Musa'nın �� şeriatının yazılı olduğıı levhadır. 

Leviı-i ubildiyyet (kulluk levhası} leviı-i siidistir (altıncı levhadır} .  Bu levha mah
lukata gerekli olan zillet, iftikar [ihtiyaç duymak}, havf ve huzuyu içine alır. Bu 
yüzden Hz. Musa �1, halkına: "Sizden biriniz kötülüğe kötülükle karşılık verecek 
olursa, Firavun 'un ilahlık iddiasında bulunması gibi bir hata işlemiş olur. Çünkü kulun 
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buna hakkı yoktur" demiştir. Bu levhada tevh'id, tesl'im, tevekkül, tefv'iz, rıza, havf, 

reca, rağbet, zühd, Hakk'a teveccüh, ondan başkasını terk etme ve benzeri sırların 

ilmi bulunmaktadır. 

Levlı-i sabi {yedinci levh), Allah Teala'ya götüren ve saadet yolunun şekavet 

(sapıklık} yolundan ayıran yolun anıldığı levhadır. Saadet yolunda {bulunmanın} 

caiz oluşu, saadet yolunun diğer yollardan daha evla olduğunun açıklanması bu 

levhadadır. (İnsıin, I, 71) 

levh-i mahffiz ( J:; J4,: C.Jl ) (merkez-i da'ire; nur-ı ilahi} 

* Dedim ki: "Bana ilm-i hıyatayı {terziliği} öğretİr misin ?" Güldü ve şöyle dedi: 
"Mıialesef, senin gibilerinin bunu yapmaya gücü yoktur. Bu ilim senin tiiriin için kolay 
değildir. Bizim terziliğimiz, anıelim iz, kasdım ız ve aletimizle ilgili değildir . . .  " -Terzilik, 

burada heyıliayla birlikteki suretin terklbine işaret etmektedir.- "Ben sana terziliği, 
yamalı, sert hırkanı düzeltmene imkanın olduğu kadar öğretebilirim . . . " -bununla ilm-i 

tıbbın keşfini ve mizacın itidalini korumak suretiyle bedenin iyileştirilmesini kasd 

ediyor.-

Müellıf şöyle der: "Yama/ı lurkanı diizeltmene elıemmiyet ver!" Müellif "Onu dik!" 
dememiştir. Çünkü dikmek, maddeyle birlikte bulunan suretin terkibidir. Diğeri

nin ise böyle bir durumu yokhır. Bana ilmin bu kadarını öğretti. 

Sonra dedim ki: "Şimdi bana Ke/amulla/ı'ı öğret!" Dedi ki: "Bu köyde kaldığım 
müddetçe mesafe çok büyüktür. Senin Kelamullalı 'tan birçok şeyi öğrenme imkanın yoktur. 
Ancak ben sana, sana kolaylaştırıldığı kadarını öğretebilirim." 

Bana bir levha -Levh-i Mahffiz- getirdi. Bana görülmemiş hece harflerini öğ

retti. -Müellif levha ile müşterek hissi {ortak duyuları}, hece harfleriyle mantık il

mini kasd ediyor. Çünkü mantık, hikmet ilmine nisbetle hece harfleridir.- Sonunda 

ben bu hece harfleri vasıtasıyla bütün surelerin manasını anlamaya başladım. 

Ardından dedi ki: "Bu hece harflerini anlamayan kimse Kelamullah'ı gerektiği ölçüde 
bilmeye ulaşamaz. Bu /ıece harflerinin luillerine muttali olan kimse derinleşmeye başlar." O 
zaman ebced ilmini öğrendim. -Müellif ebced ilmiyle hikmet ilmini kasd ediyor. 

Çünkü bu ilim keşf ilimlerine nisbetle ebceddir.-

TahSılimi tamamladıktan sonra onun harflerini gücüm yettiği kadar levhaya 

nakşettim. -Levhaya nakşetmekle ledünn ilmi olarak adlandırılan bilgi ve marife

tin keşfini kasd ediyor. Bu ilimle görülmemiş hakikatler zahir olur. Bu ilim sonsuz 

değildir.-

Nihayetinde bana Kelamullah'ın manalarından görülmemiş şeyler zahir oldu. 

Bu yolda her ne zaman bir müşkille karşılaştığıında, şeyhim onu gideriverir. 
(Cebra'il, 149) 
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* Bazı sufller Leviı-i Mahfiiz'u, dairenin merkezi olarak tabir etmiştir. Suflleri bu 
tabiri kullanmaya sevk eden sebeb şudur: Onlar yeryüzünün halifesi olan insanın, 
mülkünde adaletine, bağış ve hükümlerinde yolunun doğruluğunu görünce ada
letinden dolayı ona "kilinat diliresinin merkezi" adını vermişlerdir. Bir noktadan bir
birine eşit şekilde çevreye uzanan çizgilere bakarak Levh-i Mahffız'u kürenin mer
kezine yordular ve bunu adaletin son noktası olarak gördüler. Bu manadan dolayı 
bu manaya "dilirenin merkezi" adını verdiler. (Tedbfrilt, 128) 

* Arş-ı azim, leviı-i mahfuz, sabit külli natık nefstir. Allah, Kalem-i Ala'yı yara
tınca, onun için ikinci bir mertebe yaratmıştır. O, levh-i mahfuz olan nefstir; o da 
melaike-i kiramdır. Bu, şu ayette "her şey" ile işaret edilen şeydir: "Her şeyin 

açıklamasını levhalara yazdık." [Araf, 7/145] Bu, levh-i mahfuzdur: "Nasihat ve tafsılilt 

olarak {her şeı;i yazdık}" [Araf, 7/145] 

Şu da levh-i mahfuzdur: "O yüce Kur'an 'dır, Leviı-i Mahfilz 'dadır." [Büruc, 85/22] 

Burası kitabiarın indirildiği yerdir. O, mevcudatın yazıldığı ilk kitabdır. Sonra ka
leme, bu levhaya levhanın üstünde olandan ilk mevcfıda kadar Allah'ın celal ve 
cemali hakkında çok arzu edilen rUhların yaratılmasına kadar olacak kader ve ka
zasını yazmasını emretti. 

Bunları akıl da, Allah'ın celaline aşık olan kişiden başkası da, O'nu sürekli ola
rak müşahede edemeyenler de anlayamaz. Bunlar bir an bile kendileriyle birlikte 
değillerdir, ebedi fena ile fani olmuş, Allah' a emrettiği için değil, kendi, hakkından 
dolayı ibadet eden kimselerdir. o ruhların kalbieri üzerinde olanlar, bizim kutub 
dairesinden çıkan efradımızdır. 

Yine kalem, ölümün ortadan kalkarak, bir kısmının cennette, bir kısmının da 
cehennemde olduğu söylenen kişilere sürekli sıdk yoluna çağıran Hakk'ın müna
disi tarafından şöyle denene kadar {kıyamet kopana kadar} yazmaya devam eder: 
"Ey cennet elıli, sizler ebedfsiniz; yepyeni, sürekli ve nimetlerle dolu cennetten çıkış yoktur. 

Ey ehl-i cehennem, sizler de ebedfsiniz; yepyeni, silbit ve azabla dolu cehennemden çıkış 

yoktur." 

Aralarındaki yazının tarifi buraya kadardır. Ondan sonra onun başka bir 
hükmü mevcı1ddur. Söz sırasında, onu zikretmemiz mümkün olursa zikredilir. 
Onu anlatmamız mümkün olmazsa, onu böyle tarif etmeye ihtiyaç da yoktur. Bu 
levha akli ilkanın mahallidir. Bu akıl da Havva'nın Adem'e nisbetle olan makamı 
gibidir. Adem "nefs" diye isimlendirilmiştir. Çünkü o Rahman'ın nefesinden 
yaratılmıştır. Allah ona akıldan üflemiştir. Zira onu kendine ilka edilen şeyleri ka
bul etmenin mahalli ve üzerine yazılan şeylerden dolayı da levha olarak yaratmış
tır. Kalemin üzerinde kendisinden ortaya çıkarılan hadis bir mevcı1d yoktur. 

Kaleme "divit" de denmiştir. Bazılarına göre o nı1n'dur. Onun nun' u, tafsil {ay
rıntı verme} yoluyla değil de, icmal {toplu, özet, ayrıntılandırılmamış olma} yo-
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luyla bilgileri kendisinde taşımasından ibarettir. Onun için tafsll sadece levh-i 
mahffiz olan levhada ortaya çıkar. Bu icmiH, nefs ise tafsil mahallidir. ( 'Ukle, 53) 

* Levh-i nıalıfıiz, külli nefs ve kemale ermiş suretierde kendisinden üfürülmüş 
olan rUhtur. Allah'ın "Ve seni istediği bir şekilde birleştiren" [İnfitar, 82/8] ayetinde 
açıklandığı gibi bu suretiere istediği şekli vermesi, /ıd harfini ve kinaye harfi olarak 
lıiiyı yaratması takdir edilmiş çok gizli mertebelerden yaratması bu nefha ile (üfü
rüşle) olmuştur. Bilinmelidir ki bu nefs, Levh-i mahffizdur. Levh-i mahffiz, ortaya 
çıkartılmış ve sebebi var olduğunda yaratılmış olan ilk varlıktır. Sebeb, Akl-ı ev
veldir (ilk akıldır) .  Akl-ı evvel, ilahi emir tarafından var edilmiştir. Sebebin Allah'a 
dönük olduğu varlıktan önceki yönünden ayrı bir yönü vardır. Sebebin ve yaratıl
mış bir sebebi olsun veya olmasın alemde mevcud olan her şeyde o yön vardır. Bi
linmelidir ki sebebierin bir kısmı yaratılmış ve bir kısmı da manevi ve nisbidir. Ya
ratılmış olan sebebler, yaratılmış olan herhangi bir şeyin, kendinden önce yaratıl
mış olan bir şeyin varlığına bir şekilde fiili veya gerekli bir bilhassa nisbetinin bu
lunması gibidir. Bu takdirde sebeb olur, aksi halde sebeb sayılmaz. (Fütuhiit, II, 
420) 

* İlim ehline göre Levh-i Mahfılz, Kiilli Nefs'tir. Nefs, akıldan kaynaklanan ve 
onun etkisiyle ilk yaratılmış olandır. Hz. Adem'e <e.Yı göre Hz. Havva ne ise, akla 
göre nefs de odur. Hz. Havva, Hz. Adem'den � yaratıldı, onunla evlendi ve varlı
ğın sonradan yaratılmış olanla, ilmin kalemle çoğalması gibi onunla çoğaldı. Sonra 
Allah Teala mahlukatı, tevbesi bitineeye ve insani yaratılışın ortaya çıkmasına ka
dar yaratarak ilahi tertible düzene koydu ve onu en güzel biçimde yarattı. (Fiitılhiit, 
III, 387) 

* Leviı-i Malıfıiz, gerçekliği olan ve yaratılışın zuhur yerinde tecelli eden ilahi 
nurdan ibarettir. Mevcudat orada asli olarak matbudur. Levh-i Mahffiz heyfılanın 
aslıdır. Çünkü heyfılanın gerektirdiği her şekil mutlaka Levh-i Mahffiz' da matbu
dur. Heyfılanın gerektirdiği şekil onun gerektirdiği gibi alemde derhal veya ge
cikmeli olarak vücud bulur. Çünkü Kalem-i Ala, Levh-i Mahffiz'da onun vücuda 
gelmesi ile cereyan etmiş ve heyfıla onu gerektirmiştir. Buna binaen de icadı he
yfılanın gerektirdiği şekilde olur. Bu yüzden ilahiyat konusunda konuşan hakimler 
şöyle söylemişlerdir: "Heyilla bir sureti gerektirdiği zaman sılretleri verenin, iilenıde o 
süreti ortaya çıkarması hak olur." Hakimierin "Süretleri verene Jıak olur" sözü mecaz 
kabilindendir. (İnsıin, II, 6) 

* "Levh-i Mahfüz" diye tabir edilen Nür-ı İliihf (İlahi Nur), Allah Teala'nın 
Zat' ının nurundan ibarettir. Zat' ının nuru ise, parçalanma ve bölünmesinin müm
kün olmadığı kendi Zat'ıdır. Buna göre Levh-i Mahffiz, "Kiillf Nefs" diye tabir edi
len Mutlak Hakk'tır. Mutlak Hakk da "Kiillf Nefs" diye tabir edilen mutlak halktır 
(yaratmadır } .  İşte "Hakfkatte o Levh-i Malıfıiz 'da bulunan şerefli Kur'iin 'dır" [Büruc, 
85/21-22] ayetiyle bu manaya işaret edilmiştir. Kuran ile kasd edilen, Levh-i Mah
ffiz'da olan şeref, azarnet ve izzet sahibinin nefsidir. Yani Külll Nefs'te; hulfılsüz 
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olarak insan-ı kamilin nefsindedir. Allah, huh11 ve ittihaddan münezzehtir. (Insan, 

Il, 7) 

leyl ( Jel ) {b k. şems-leyl} 

Ieyle-i kadr ( J..l..Ql l ale! ) * Leyle-i kadr {kadir gecesi}, salikin kendi değerini ve 

sevdiği {Allah} katında derecesini anlayabileceği bir tecellinin olduğu gecedir ve 
salikin cem' ve marifete ulaşanların makamına varışının başladığı vakittir. (Kaşanl, 
74; Cami', 94) 

leyse ( ı.rel ) * Cüneydrh, Ebu Yez1d Bistam1'ninrh "Leyse leıjsededir {yokluk yoklıık

tadzr}" sözünü şöyle açıklamıştır: "Her şeyinın kendisinden geçmesi, kendisinden 
geçmesinden de geçmesidir. İşte 'leyse letjSe iledir' sözünün manası budur." Yani hazırda 
olan gaib olmuş, eşya silinmiş, hiçbir şey kalmamış ve hissedilmez olmuştur. Bir 
kısım sı1fınin "fena", 'fena' dan fena" ve "fakd-ı fakd fi'l-fakd {yoklukta yoklıığıı kaybet
nıek}" dedikleri şey budur. İşte bu geçmekten geçmektir. Nefes, {ilahi aşkla} yanma 
anında kalbin rahatlamasıdır. Şeyhlerden biri şöyle söylemiştir: "Nefes, Allah 
Teala'nın ateşine nııısallat olan Allalı 'ın riizgarıdır." Teneffüs de aynen nefes gibidir. 
(Luma', 423) 

* Leysiyyet {yokluk} meydanına baktım, on yıl boyunca uçtum sonunda, 
leyseden leysede leyse {yokluktan yokluk içinde yokluk} ile oldum. Sonra tevhid mey
danı olan tazy1'e {kaybetmeye} baktım, tazy1de leyse ile uçtum durdum, sonunda 
gaybda iyice kayboldum. Yoklukta yokluk ile kaybetmekten kaybala ola kaybet
menin kaybında kayboldum. Sonra halkın ariften, arifin de halktan kaybolmasın
daki tevhide baktım. (Lunıa', 468) 

i 
lezzat-ı batıne ( ;l.;l:>\ı ..:.ıi.Ü ) * Lezzat-ı Mtıne {batın1 lezzetler}, maddi lezzetlerin 

üstündedir. Bu yalnızca akıllı varlık olan insanda değil, dilsiz hayvanlarda da 
vardır. Mesela bazı avcı köpekler aç karnma avlanır. Sonra da avını sahibine ya
kalar. Çok kere de sahibine götürür. Emziren hayvanlar yavrusunu kendisine ter
cm eder. Çoğu kez kendisini korumaktan çok yavrusunu korumak için tehlikeye 
atılır. (İşarat, IV, 9) 

-
lezzat-ı dünya ( lei..lll ..:.ıı.:ı.ı ) * Lezzat-ı dünya {dünya lezzetleri} üç tanedir: Seven 

dost; cömert sultanla dostluk etmek, fayda veren ve faydalanılan sohbet. (Şatalıiit, 
114) 

lezzet/lezzet-i 'akliyye ( a;u� Ül /oJJ ) * Lezzet {tat}, idrak etmek ve idrak edi

len şeyde bulunan şeye ulaşmaktır. Bunun gibi bir hayır buna örnek gözterilebilir. 
(İşarat, IV, ll)  
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* Lezzetin lezzete nisbeti idrak edilenin idrak edilene ve idrakin idrake 
nisbetidir . . . . . . Lezzet-i akliyı;enin {akıl lezzetinin) şehvet lezzetine nisbeti, birinci
sinden ve onu izleyen lezzetten tatlılığa ulaşıncaya kadar gerçekten açık bir 
nisbettir. İki idrakin arasındaki nisbet de böyledir. (İşiiriit, IV, 25) 

* Lezzet, iştah duyulan ve arzu edilen şeyi idrak etmekten ibarettir. Şehvet, tüm 
canlılarda ortak olması ellietiyle gerek aklen ve gerekse bedenen bazı canlılarda ise 
yalnızca bedenen olmak üzere arzu ettiği şeye erişmek için nefsin şevke gelmesi
dir. (Mizfin, 92) 

lisan ( ıJL..J ) * Şibllrh şöyle demiştir: "Diller üçe ayrılır: Birincisi ilim, ikincisi haki

kat, iiçiinciisü ise Hakk'ın dilidir. Ilim dili, viisıtalarla bize gelen dildir. Hakikat dili, Allah 
Telila'nın viisıtasız sır/ara ıılaştırmış olduğu dildir. Hak diline ise ulaşmanın yolu yoktur." 
(L11ma', 287) 

* Lisiinm {dilin} manası, hakikatler ilmini açıklamaktır. (Lıtma ', 430) 

* Knlbin elçisidir dil insana 
Ralınılin 'ın kalbe koyduğu inciler 
Kii!ı doğruluk elbisesine biirün ür 
endzşe anında 
kiih şiibheı;e tehlikede 
İkisi de başında alev taşıyan bir ilim onların 
Ondaki lıiknıetler aniaşılamaz 
ibret almadan 

(Dlviin, 14) 

lisan-ı hakk ( J�l ıJL..J ) * Listin-ı Hakk {Hakk'm dili}, konuşulan ismin 

mazhariyyetini tahakkuk ettirmiş insandır. (Kaşfuıi, 73; Cami', 94) 

lübb ( � )  * Liibb {öz), en büyük dağ ve en emin makamdır. Lübb, kutub gibi

dir, yerinden gitmez ve hareket etmez. Dinde itidal onunladır. Bütün m1rlar, çevre
sini sarmış bir halde ona döner. Bu nurlar ancak lübbün salahı ve kıvamı ile ta
mamlanır ve gücünü ortaya koyar. Bu nurlar ancak lübbün sabit olmasıyla sabit 
olur ve ancak onun varhğıyla var olur. Bu lübb, tevhld ve tefrld nurunun madeni
dir. Kulun tecrid hakikatı ve temdd (Allah'ı yüceltme) aydmlığı onunla sağlam ve 
geçerli olur. Bu lübb, yaklaştırılmış bir nur, ekilmiş bir ekin ve hususiyetini yansı
tan bir akıldır. Nefsin içine yerleştirilmiş olan terkib edilmiş hususiyeHer gibi de
ğildir. En sert cisimler gibi döşenmiş bir nurdur. 

Akıldan ibaret olan bu lübb, tevhid arazisine ekilmiştir. Toprağı temcid 
denizinden lütuf suyu ile sulanmış tefrld nurudur. Öyle sulanmıştır ki damarları 
yakin nurlarıyla dolmuştur. Ekimini Allah Teala üstlenmiş ve bunu vasıtasız, doğ-
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rudan kudretiyle yapmış ve onu rıza cennetine dikmiştir. Sonra da bu denizleri 
nefs hayvanı onlara şehvet ve cehaletiyle, sapıklık çölünün yırtıcı vahşileri ya da 
kibir, ahrnaklık, afet gibi nefsin huylarından olan herhangi bir kurtçuk !mikrop} 
onlara yaklaşmasın diye sağlam surlarla korumuş, ezel, ebed ve evveliyetinde sa
bitlemiştir. (Beı;dn, 70) 

* Lübb, ancak Mevla'nın itaatine yönelen, nefs ve dünyadan yüz çevirmiş olan 
Rahman'ın has kulları olan lman ehli için hasıl olur. Allah bu durumda olan lman 
ehline takva elbisesini giydirmiş, türlü beıalardan korumuş, onları "ülii '1-elbiib {akıl 
sahibleri}" diye adlandırmış, hitabıyla onları muhatab kılmış, çeşitli kınamalarla 
onları kınamış ve kitabının bir çok yerinde onları övmüştür. Nitekim Allah Teala: 
"Allah'tan korkun ey akıl siihibleri" [Maide, 5/100] buyurmuştur. (Beı;an, 72) 

* Lübb akıldır. Ancak aralarında güneş ışığıyla kandilin ışığı arasındaki fark 
gibi bir fark vardır. Oysa ikisi de ışıktır. Bu belli bir şeydir. Çünkü sen akıl gücü ve 
nuru eşit akıllı iki kişi arasan bulamazsın. Birindeki akıl, mutlaka diğerinde olma
yan ve görülmeyen bir fazlalıkla üstün kılınmıştır. Allah'ın, marifetiyle tahsis et
tiği, kereminin lütuflarıyla ikramda bulunduğu, başkalarına vermediği hayrının 
denizlerinden akıttığı kişi hakkında ne dersin? (Beı;an, 73) 

* Kışr !kabuk}, kendisine tecelll eden şeyden dolayı muhakkikin gözünü bozul
maktan koruyan her türlü ilimdir. 

Lübb, maddi aleme bağlanmış olan kalbierden korunmuş ilimlerdir. (lstıla!ı, 
539) 

* Kışr, şeriatın tarikatı, tarikatın da hakikati koruduğu gibi ilmin özü olan 
batıni ilmi bozulmaktan koruyan zahiri ilimierin tümüdür. Halini ve tarikatınİ 
şedatle korumayan kimsenin hali fesada uğrar ve tarikatı heves, heva ve vesveseye 
dönüşür. Tarikatla h akika te ulaşmayan ve !hakikati tarikatla} korumayan kimsenin 
hakikati fesada uğrar, zındıklık ve illiada dönüşür. (Kaşani, 144; Cami', 93) 

* Lübb, vehim ve hayal kabuklarından ayıklanmış olan nurü'l-kuds ile nurlan
dırılmış akıldır. (Kaşani, 72; Ciinıi', 94) 

!Ayrıca bk. 'akl; kalbi 

lübbü'l-lübb ( �ll � ) * Lübbii 'l-liibb (özün özü}, İlahi Nur'un maddesidir. 

(Istıliih, 539) 

* Lübbii 'l-lübb, aklın kendisiyle teyid edildiği, İlahi Nur'un maddesidir. Bu 
yüzden sözü edilen kabuklardan ayıklanmış halde saf olur ve maddi aleme bağla
nan kalbin idrakinden ve şekli ilimle perdelenmiş anlayıştan saklı olan ilimleri id
rak eder. Bu da hayırlı akıbeti gerektiren geçmişin güzel olmasından (son nefeste 
irnfuu korumaya yardımcı olabilecek salih arnellerle geçirilmiş bir hayata sahib ol
maktan} gelir. (Kaşani, 72; Cfiıııi', 94) 
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lübs ( ..rıl ) * Lübs {giymek}, rfıhan1 hakikatleri giymiş olan maddi surettir. Al

lah Teala şöyle buyurmuştur: "Peygamberi bir melek kılsaydık mutlaka onu insan şek
line sokar, onları yıne içine düştükleri şiibheıje diişiirürdük." [ En'dm, 6/9]. Lübs, Hakk'a 
dair hakikatıere insan suretlerini giydirmek manasında da kullanılmıştır. Nitekim 
"Kııbbelerimin altında benden başkasının bilmediği velilerim vardır'' [k.y.] şeklindeki 
kudsi hadis buna işaret eder. (Kaşani, 72; Cami', 94) 

lübs-i hırka ( �j ;:ı.. ı ..,-ıl ) {b k. hırka/lübs-i hırka} 

lübs-i murakka'a ( ���! }1 ...,..-:l ) {bk. mevt-i ahdar; murakka'a/murakka'at} 

lümme/lümem ( � / �r ) * Havatır (çeşitleri}: Kalbe gelen şey, . . .  alışkanlık veya 

şehevi arzular kısmından ise buna "lümem" . . .  denir. Çünkü bunlar ya nefsin hatı
rıdır ya hasedi sebebiyle düşmanın {şeytanın} hatırıdır ve yahut da melekten gelen 
bir "lıems" dir. (Kiit, I, 126) 

* Kalbde meleklerden müteşekkil bir liimme {bir melek topluluğu} vardır. Bu 
topluluk hayırla ve Hakk'ı tasdikle tehdid eder. Bir de düşman {şeytan} lümmesi 
vardır ki, bu topluluk kötülükle, Hakk'ı yalanlamakla ve hayırdan alıkoymakla 
tehdid eder. Nitekim bu husus İbn Mes'ud'dan � rivayet edilmiştir. Hasan Basr}rh, 
şöyle demiştir: "Bunlar, kalbde dolaşan iki sıkıntıdır; biri Allalı'tan diğeri ise düşman
dandır {şeıjtandandır}. Allah, sıkıntısı geldiğinde sıkıntısında bekleıjen kula rahmet etsin. 
O kul, Allah'tan geleni kabıli eder, düşmandan gelenle nıiiciihede eder. (Gıınye, I, 101) 

* Sufiler, bu ilmi peygamberden almış olan kimseye uymuş olmak için 
kalbierindeki bulunanı "şıı liimme" "bu liimme" diye ayırmamışlardır. Bu lümme ya 
kalbde melek tarafından vaki olan bir hazrettir ya da şeytan tarafından gelen bir 
dokunuştur. (Letii'if, 35) 

{Ayrıca b k. hatır/havatır ya da hatre/hatarat} 

lütf-kahr ( ;-6! - uib.J ) * Kalır, muradlarının fan1 kılınması ve kendisi bu ko

nuda bir şey muriid etmediği halde nefsi rağbetlerinden uzak tuhnasıyla Hakk'ın 
kendisini teyid ehnesidir. Lütuf ise, sırrın korunması, müşahedenin devam ehnesi 
ve halin istikamet makamında karar kılmasıdır. Bu durum bazı sufilerin "Hakk ta
rafından kerfinıet nıurfidın yerine gelmesidir'' dedikleri noktaya kadar {sürer}. İşte 
bunlar lütuf ehlidir. 

Bir diğer taife ise şöyle demiştir: "Kerfimet, Hakk'ın kulu nefsinin nıuriidından 
kendi mımidına döndürmesi, onu muriidsız olarak kahretmesidir. Oyle ki sıısadığında {su
suzluğunu gidermek için} denize dalacak olsa {Allalı 'ın kudretinin, onun nıııriidına aykırı 
bir şekilde tecelli etmesiyle} deniz kurur." (Hücviri, 458) 
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ma'-yı kuds ( ı.J"..\Ql\ ç.\.o ) * Ma-yı kuds lkuds suyu}, nefsi huyun kirlerinden ve 

rezilliklerin pisliklerinden temizleyen bir ilim ve Kadim'in tecelli etmesiyle hadesi 
lcünüblük ve abdestsizlik durumunu} ortadan kaldıran hakiki müşahededir. 
Çünkü hades !manevi) kirliliktir. (Kaşani, 75; Cami', 95) 

madde-i ula ( JJi ö�\.6 ) * Madde-i illa lilk madde} . . .  aslında ona, sonradan yara

tılmış şeylere ilk yayılan, döşenen dernek daha doğrudur. Ancak ona, Allah'ın 
madde için yaratmış olduğu sıfatla isim verilmiştir. Bir şeyi sahib olduğu sıfatla 
isimlendirrnek mantığa aykırı değildir. 

Buna ilk madde denmesinin sebebi şudur: Allah Teala iki tür madde yaratmış
tır. Birincisi, bir sebebe bağlı olmadan yarattığı ve onları bir başka şeyin yaratılma
sına sebeb kıldığı şeylerdir. 

Bu konuda doğru olan görüş şudur: Allah eşyayı sebebler yardımıyla değil, 
sebeb indinde yaratır. Ancak hak mezhebe rnuhiHif olanlar bunun aksini savun
muşlardır. Doğrusu, ilk var olan sebebsiz olarak yaratılmış, daha sonra da o başka
sının sebebi ve onun maddesi olmuştur. O şeyin yaratılması da, adet olarak tıpkı 
doymanın yemeğe, susuzluğu gidermenin içmeye, aklen de alimin ilme, canlı ola
nın hayata bağlı olması gibi, kendisinden önce yaratılmış olana bağlı olarak mey
dana gelmiştir. (Tedbirat, 122) 

ma' den ( �.lu ) * Ona (İbn Arabi'ye) göre maden !kaynak} akıl, mülk ise hayal

dir. Hayal akla tabidir. Onun iddiasına göre akıl, haya.lin aslı olan şeyden alınmış
tır. Resul, hayalden !hayal aleminden) almıştır. Ona göre, bundan dolayı resUl, ne
biden üstün olmuştur. N ebinin hususiyetleri dedikleri gibi olsaydı ve üstün olması 
bir yana, onun lresulün) cinsinden olmasaydı, onların söyledikleri şey, 
rnü'rninlerin her biri için nasıl elde edilebilirdi?! Nübüvvet bunun ötesinde bir du
rumdur. (Furkiin, 80) 

* Meratib-i viicılddan biri de nuidendir. Madenler çok çeşitlidir. Bunların tümü 
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yeryüzünün içinden dışarı çıkan çeşitli buhar ve dumanlardan ibarettir. (Meratib, 

38) 

ma'dftm/ma'dftmat ( �� .. J-111• 1 r J..III.O ) * Miidum {yok}, var olmayan ve varlığı 

mümkün olmayandır. Bir şeyi yok ettiğin zaman onun varlığı mümkün ise buna 
"madum" değil, "mefkud {kaybolmuş}" denir. (Lımıa', 415) 

* him, miidunı {yokluk} ile irtibatlı olan nefsteki hakikatten ibarettir. Mevcud ise 
hakikati bu şekilde olandır veya mevcfı.d olduğunda böyle olandır. Bu hakikat 
ilim dir. 

Madfı.m dört kısma ayrılır: Asla var olması mümkün olmadığı farz edilen 
madfı.m, Tanrı'nın ortağı, çocuğu olması ve devenin iğne deliğinden geçmesi gibi 
hususlardır. 

Varlığı zorunlu değil, terdhe ve seçime dayalı olarak vacib olan madfı.m, bir 
tek cinsten olan bir şahıs ve mü' minler için hazırlanan cennet nimetleri gibi şeyler
dir. 

Varlığı mümkün olan madfı.m, deniz suyunun tatlı olması ve tatlının acı olması 
gibi şeylerdir. 

Kendi türünden başka bir varlık olması dışında varlığının ihtiyar! olması ke
sinlikle doğru olmayan madfı.m ile de, bütün bunlar arasında varlığı mümkün 
olan, fakat ihtiyar! olması mümkün olmayan şeyi kasd ediyorum. Bununla aynı 
cinsten ikinci bir şahsı ve ondan daha fazlasını kasd ediyorum. Şu da var ki haki
kat, bilgiyi sabitleştirdiği ve tedbiri yok ettiği gibi iradeyi sabitleştirir, donuklaştırır 
ve tercihi ortadan kaldırır. (İnşa ', 10) 

* Madum, asla varlığı sahih olmayan ve bilginin nüffiz edemediği {bilginin ko
nusuna gimıeyen} şeydir. Çünkü o, şey değildir ki, bilginin konusu olsun. Bilgi, 
sadece var olanla irtibatlı olur. Çünkü bilginin adem-i mahzı {sırf yokluğu, mutlak 
yokluğu} konu edinınesi düşünülemez. Çünkü onun şekli yok, bir sıfatla vasıflan
mış değil ve yokluğunun tesbitinden başka gerçekliği yoktur. Adem-i mahz, insan 
nefsinde bir şey meydana getirmez. Eğer getirecek olsaydı, o zaman mevcud 
olurdu. Yokluk ise bütün yönleriyle ebediyyen var olmaz. Hakikatleri ters yüz 
etme imkanı yoktur. Allah TeiHa'nın şeriki olmadığını ikrar etmeyi biliyorsun değil 
mi? Öyleyse nefsinde senin için takdir edileni düşünürsen ve Allah'ın ortağı olma
dığı hususu senin kalbinde bir hakikat haline gelir ve doğru olarak tesbit olunursa, 
işte o zaman kendi içinde vahdaniyyetten başka bir şey bulamazsın. O mevcfı.ddur 
ve nefsin kabul edip bildiği şeydir. (İnşa', 1 1 )  

{Ayrıca bk. vüciid-'adem} 

mağrib-i şems ( ..,-..;.ıı y _;AA ) • Mağrib-i şenıs {güneşin batması}, Hakk'ın ala

metlerinin ortadan kaybolması, rUhun cesedle gizlenmesidir. (Kaşaru, 87; Cami', 99) 
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mağfiret ( ö )i.o ) * "Peı;gamberleri mağfiretle müjdeleı;en peygamberimiz için 

magjiretin manası nedir?" {sorustıntın} cevabı şudur: "Gafr, örtmek demektir. Dünyada 
peygamberlere gizli kalan, onların Peı;gamberimiz'in � naibleri olmalarıdır. Ahirette bu 
durum onlar için açığa çıkacakhr. Çünkü Peygamberimiz � şöyle buyurmuştur: 'Kıyamet 
gününde ben insanların efendisiyim. ' Şefaat edeceklerine orada şefaat eder. Çünkü, onun 

şefiiate uygun olanlara şefaat etmesi, şefaat bakımından durumunun bunu gerektirmesi 
dolayısıyladır. Allah peygamberleri husilsi mağfiretle, Hz. Peygamber'i umumi mağfiretle 
müjdelemiştir. Onun günahsız olduğu kesindir ve hiçbir günahı yoktur ki mağfiret edilsin. 
Günahın ona iziife edilmesi daimi değil, sadece mııhatab olmasındandır; bundan da maksad 
ümmetidir." (Fiitilhiit, Il, 135) 

mahda' ( t. J;,e ) * Mahda, kutbun Allah'a ulaşan kullardan gizlendiği yerdir. 

(Istılah, 537; Kaşani, sı; Cami', 97) 

mahfftz ( j; JQ.:ı! ) * Mahjüz {korunmuş olan}, Allah'ın söz, fiil ve iradede aykırı

lıktan koruduğu kimsedir. Bu yüzden mahfCız, ancak Allah'ın hoştına gideni söyler 
ve yapar, Allah'ın muradından başka bir şey murad etmez. Ancak Allah'ın 
emrettiğine yönelir. Bunu iyi düşün. (Kaşan1, 79; Cami', 96) 

mahk-mahku'l-mahk ( �� J:ı! - J:ı! ) * Mahk {yok oluş}, mahv manasındadır. 

Ancak malıkın manası mahvdan daha geniştir. Çünkü mahk, mahvdan daha çabuk 
ortadan kaybolur. (Luma', 431) 

* Mahk, mahvdan daha üstündür. Çünkü mahvın etkisi devam eder, mahkın 
etkisi ise devam etmez. Sufilerin nihai istekleri, Hakk'ın onları kendilerini müşa
hede etmelerinden yok etmesi, onları kendilerinden yok ettikten sonra kendilerine 
iade etmesidir. (Kuşeyri, 42) 

* Mahk, Hakk'ın aynında fena bulman demektir. (Istıltih, 534) 

* "Mahk nedir?" diye sorulacak olursa btına şöyle cevab verebiliriz: "Adil hii
kiimle vasıfianmış olan Hakk tarafından verilmiş olan şey demektir. Ben seni bu işin iyice 
ortaya çıkması için uyarıyonım. Bil ki ma/ık, Hakk Teiilii'nın bir vergisi ise, O tek olan Al
lah'tır. SilfiZerin mahkdan maksadları, malıkı taleb etme iddiasının olması gerektiği gibi sa
dık olmasıdır. Bu zor bir meseledir. Allah Teiila her şeı;e varlığını vermiştir. O da Jıer şeyin 
lii.yık olduğu yaratılış lwsilsiyetidir ki Allah her şeye layık olduğu husılsiyeti vermiştir." 
(Fütühat, Il, 95) 

* Mahk, kainiHta {Allah'a} halife ve {O'na} vekillik yoluyla zuhftr etmendir. Bu 
sebeble de aleme hükmetme hakkın vardır. Mahku'l-mahk {yok olmanın yok 
oluşu} ise alemde gizlenme ve perdelenme yoluyla görünmendir. Bu durumda sen, 
alemi yoklukta perdelemiş oluyorsun. Böylelikle kainatın sende halkı müşahedesi 
Hakk'ın dışında meydana gelmiş olur. Çünkü onlar Allah'ın seni onlara bir perde 
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olarak gönderdiğini bilmediklerinden ona bakamazlar. Buna göre mahku'l-mahk, 
mahka karşılık gelir. Bu, mahkın müba.lağası olan bir mahk türü değildir. Bu 
mahk, ademin ademi {yokluğun yokluğul gibidir. Kul, Hakk'ın hazretinden çıka
rak halkın başına getirilirse bu, onların başına bilmedikleri bir yönden hüküm ge
tirme yoluyla meydana gelir. 

Bazı şahıslar, halk hakkında bu tür bir hükmetme şeklini bilebilir. Mesela Al
lah'ın yeryüzünde halifesi kıldığı peygamberler, Allah'ın, kulları hakkındaki hük
münü onlara iletirler. Allah bu hükmünü varislerinde gizlemiştir. Bu varisler ken
dilerini bilmeden halife kılınmışlardır . . . (Fütı1hiit, Il, 544; Esfiir, 70) 

. . .  Bu bilinen halifenin hallfeliği ancak Kuran' daki bazı surelerin başında yer 
alan "elif', "liim", "mim" gibi harflerin manasını elde ettikten sonra mümkün olabi
lir. Allah, kişiyi o harflerin hakikatine ve manasma vakıf kıldıktan sonra onun için 
halifelik tayin edilir ve böylece o, vekilliğe ehil olur. Bu, onun bu harflerin zahir
deki manasını bilmesiyle mümkündür. 

Bu harflerin batın1 manasını bilmesine gelince, o konuda Hakk' a yönelir ve son 
mertebeye varıncaya dek Batın isminden o harflerin sırrına vakıf olur. Böylelikle 
Hakk Teala, onun zuhurunu hizmet yoluyla perdeler. O da ilahi kurb {yakınlık! 
yoluyla halkın birbirini müşahede ettiği gibi Hakk olmadan halkı müşahede eder. 
O zaman kainatın nüshası olmasından dolayı, alemle arasındaki alaka sebebiyle, 
hakikatinin gerektirdiği şekilde aleme hükmeder. Oysa alem onun bu ilahi yakınlı
ğını bilmez. İşte, Allah'ın erlerinin vardığı nıalıku 'l-maJık {yokluğun yokluğu merte
besil budur. Böylelikle o, Allah'ı Allah ile müşahede ederken, kainatı Allah ile de
ğil, kendi nefsiyle müşahede eder. 

Bu makamda, sure başlarındaki harflerden diğerlerini de bildiği halde, bilhassa 
"elif' ve "ra" ile bilir. Ancak burada bu makamla alakah hüküm hangi surelerde 
yer almışlarsa "elif' ve "rii" harflerine aittir. Alemde yer alan bu makamdaki hü
küm ise, "lam", "sii", "kii", "hii", "yii", "ayn", "tı", "sin", {gırtlaktan çıkan kalın ve 
noktalı olani "hii", "kaf' ve "nı1n" gibi diğer harflerden gelir. Alem hakkındaki hü
küm, bu harfler sayesinde bu mahku'l-mahk makamında zuhur eder. "Elif' ve "rii" 
ile mahk halinde zuhfu eder. İşte bunlar velilerdir. (Fiitıllıiit, Il, 544) 

* Mahk, kulun varlığının Hakk'ın zatında fena bulmasıdır. Mahv, kulun fiilinin 
Hakk'ın fiilinde olduğu gibi, tams da kultın sıfatlarının Hakk'ın sıfatlarında fena 
bulmasıdır. Bunlardan mahv, varlık aleminde fiil olarak yalnızca Hakk için görü
lür. Taıııs ise, yalnızca Hakk için sıfat olarak görülür. (Kaşani, 81) 

* . . .  Bilmelisin ki mahku 'l-mahk Allah'ın ehli olan kimselere göre dünyada daha 
tamamdır. Ma/ık ise, ahirette daha tamdır. Mahku'l-mahkı ancak ehlullahtan olan
lar başarabilir. Mahku'l-mahk nurianmış akıllara mahsustur. Mahkı havass olanlar 
başarabilir. Bu mahk, münevver nefsler içindir. Allah Teala bizi yokluğu yok ede
rek hakkını verenlerden kılsın. (Esfiir, 70) 
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mahk-ı külli ( �k J-t. ) * Mahk-ı kiilli, bu şehrin !mahkın} havassıdır. (Tedbzrat, 

154) 

mahv-isbat/nefy-isbat ( ..:.ı�) - ��i / ..:..ıl�jı - J-t. ) * Şibli demiştir ki: "Nefı;i, 

isbat manası taşınıayan kimsenin tevlızdi salızh değildir." !Şıbli'yel "İsbiit nedir?" diye 
sorulduğunda şu cevabı vermiştir: "{Arabca'da benlik ifade eden} yil'ları ibtiil etmek
tir." Bunun manası -Allah � bilir ama- şu demektir: Gerçek muvahhid kendini or
taya koymayı nefyeder !ortadan kaldırır}, yani her şeyde benlik ve nefsi gönlünden 
çıkarır. "Ben, bana, beni, benimle, benim hakkımda, benden" gibi lafları bırakır. Her ne 
kadar dilinden bu tür laflar çıksa bile gönlünde bir benlik ve varlık iddiası bulun
maz. (Luma', 54) 

* Malıv, alışılan sıfatları ortadan kaldırmak, isbiit ise ibadet hükümlerini yerine 
getirmektir. Kim kendi hal ve hareketlerinden zernınedilen huyları uzaklaştırır, 
onun yerine övülen hal ve hareketleri getirirse, o kimse mahv ve isbat sahibidir. 
Merhum üstad Ebıl Ali Dekkak'ın şöyle dediğini işitmiştim: "Şeyh/erden biri bir ziita 

dedi ki: 'Neyi ma/ıvedip, neyi isbiit ediyorsun ? '  Adam ceviib veremedi. Şeyh dedi ki: 'Bilmi
yor musun, vakit ma/ıv ve isblittır. Kimin nıa/ıv ve isblitı yoksa o kimse iitıl ve ilınıalkiirdır. 
{Kişinin kötii lıııyları nıalzvedip, iyi lıııyları isbiit etmasi gerekir }"' 

!Mahv} zahirden hataları mahv, kalbden gafleti mahv ve rılhdan illeti mahv 
gibi kısırnlara ayrılır .  Hataların mahvında muamelatın isbatı, gafletin mahvında 
mücadelenin isbatı, ilietin mahvında vuslatın isbatı vardır. Ubıldiyyet şartına ve 
kula göre mahv ve isbatın manası budur. Ama asıl mahv ve isbat ilahi kudretten 
sudılr eder. Haklkl mahv, Hakk'ın � örttüğü ve nefyettiğidir. Hakili isbat, 
Hakk'ın � açıkladığı ve ortaya koyduğudur. Malıv ve isbiit, her ikisi de Yüce Al
lah'ın � iradesindedir. (Kuşeyr1, 42) 

* "Sılfi, düşüncesi asla adımından öteye geçmeı;en kişidir." Yani sılfi bütünüyle ha
zırdır. Kalbi neredeyse bedeni orada, bedeni nerede ise kalbi oradadır. Ayağı nere
deyse sözü orada, sözü neredeyse ayağı oradadır !kendisi hangi makamdaysa o 
makama uygun olarak konuşur}. Gaybeti olmayan huzurun alameti işte budur. 
Fakat bu, sılrınİn netsinden gaib ve Hakk ile hazır olduğunu söyleyen tarlfe ters 
düşmektedir. Ama biz !bu çelişkiyi gidermek için} deriz ki: "Hayır, {lıakikatte} sılfi 
Hakk ile de nefsiyle de hazırdır. Bu, cem 'u '/-cem'den ibarettir. Çiinkü bıı, nefsi gömıenin 
olmadığı şeydir. Nefsten gaybet olmadığı lzii lde, gaybeti olmayan lııtzılr lıiili /ıiisıl olıtr. Bu 

ise Şibll'nin şu sözünün aynıdır: 'Silfi iki cihanda Allalı 'la beraber, Allalı'tan 'ifjt. gayrı olan 
bir şey görmez. ' Hii.liisa, kulun mevcıldiyeti {varlığı, Allalı 'tan} gayrıdzr. {Slifi, Allah'tan} 
gayrı olan hiçbir şeyi gömıeyince nefsini de görmemiş olur. Nefı; ve isbiit /ıiilinde tama
mıyla kendisinden fiini olur." (Hücviri, 48) 

* Nefıi beşeri sıfatın nefyi, isbiit ise Hakk'ın � kudretinin isbatıdır. Çünkü ma/ıv 

küllün !bütünlüğün} gitmesidir. Küllün gitmesi ise sadece sıfatlar hakkında söz 
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konusudur. Çünkü beşeriliğin bekası halinde ziH hakkında fena tasavvur edilemez. 
O halde kötü sıfatları nefyetmek suretiyle güzel sıfatları isbat etmek gerekir. Yani 
Allahu Teala � hakkında manayı isbat ederek, davayı nefyetmek lazımdır. Zira 
dava nefsin bönlüğündendir. Sufilerin adetlerine göre hareket edilerek, beşeri va
sıfların Hakk'ın � gücü tarafından mağlup edildiği kablll edilmiştir. Derler ki: 
"Beşeri sıfatıarın nefı;i, Hakk'ın � bekasını isbiitla olur." (Hücvir'i, 460) 

* Nefı;, menfi olan {yok olacak} her şeyin fenasını gerektiren şeydir. 

İsbat, müsbetin {isbat edilen bir şeyin} varlığını gerektirir. (Hücviri, 468) 

* Mahv, nefslere ait sıfatıarın yok edilmesiyle, isbat ise nefsleri {ilahi} mehabbet 
eserleri olan kaselere sevk eden şeylerle mümkün olur. Şöyle de denilebilir: Ma/ıv, 

nefse ve onun güvendiği şeylere fena nazariyle bakarak amellerin şekil ve kalıpla
rını imha etmek, isbfit ise Hakk'ın � o kimseye balışettiği vücudiyyet sayesinde 
amellerin şekillerini isbat etmektir. Bu durıım, kulun nefsi yardımıyla değil, Hakk 
sayesinde, Allah'ın �, onun nefsani vasıflarını imha etmesinden sonra, yine onun 
isbatı sayesinde hasıl olur. ('Aviirif, 310) 

* Mahv, adetin vasıflarının ortadan kalkmasıdır. "İl/etin ordatan kalkmasıdır" da 
denilmiştir. Hakk'ın setr edip {örtüp} nefy {yok} ettiği şey olduğu da söylenmiştir. 

İsbiit, kulluk vazifelerini yerine getirmektir ya da "vuslatın isbiitıdır" da den
miştir. (Istıliih, 533) 

* Slliı taifesine göre nıalıv, alışılan vasıfların ortadan kaldırması, ilietle beraber, 
Hakk'ın örttüğü ve yok ettiği vasıfların da giderilmesidir. Nitekim Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: "Allah dilediğini mahv, dilediğini de isbiit eder." [Ra' d, 13/39] 

FakThlerin "nesih" dedikleri mahvın sabit olması, ilahi bir nesihtir. Bu nesilite 
Allah, sabit olmuş ve varlığa sahib olan şeyi ortadan kaldırır ve yok eder. 

Hükümlerdeki mahv, o hükmün müddetinin {ömrünün}; eşyada mahv ise 
müddetinin dolmasıdır. Çünkü Allah Teala, şöyle buyurmuştur: "Her şeı; belli bir 
zamana dek akıp gider." [Ra' d, 13/2] Hüküm belli bir zamana kadar devam eder, 
sonra da ortadan kalkar, fakat {o şeyin} kendisi kalır. Çünkü Allah Teala, "Belli bir 
zamana dek . . .  " buyurmuştur. Hüküm müddeti muayyen bir zamana ulaştığında, {o 
şeyin} kendisi kalsa da {müddeti} artık devam edemez. Allah umfıma ait işlerde 
hususlardan farklı olarak adetleri kaldırır. Adetler, bir kısmının zahirinden, bir 
kısmının da batınından kaldırılır, fakat {yine de o şeyin ya da kalbin veya kişinin} 
üzerinde adetlerin vasıfları kalır. Bu hal, kalbierde meshin {değişmenin} meydana 
gelmesi gibi, mahv sahibi olmakla birlikte kemalin vehmidir. (Fütilhiit, II, 542) 

* İsbiit, bütün alemin üzerinde durduğu, karar kılınan bir durumdur. Bir kimse 
peygambersiz olarak, yani peygambere bağlı olmak dışında {fiziki} adetlerin hük
münü kaldırmak isterse edebsizlik ve cahillik etmiş olur. 
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insanların "hark-ı adet" dedikleri şey de aslında bir adettir. Adetleri ibtaı bir 
adet olarak sabit olursa, bu takdirde adetler -isbat söz konusu değilse- mahvedil
miş olmaz. Ancak isbat sahibinin Hakk'a ulaşmış olması gerekir. Çünkü sahibi or
taya koyduğu için adetterin hükümleri sabit olmuş olur. 

Muvafakat sohbetin şartındandır. Sübutunda hikmet gördüğü şeyi izale et
mekle hükmeden kimse, onunla nasıl beraber olur, ona nasıl vasıl olur? Hele bir de 
bu makamın sahibi Allah'ın � hakim olduğunu, yaptıklarını isbat ettiğini, kendisi 
yapmasa da, istemese de, sahibinin yaptığını isbat ettiğini biliyorsa o kimse 
nizakardır. Seninle çekişen kimseyle ne sen arkadaş olursun, ne de o seninle arka
daş olur. Buna rağmen hala onunla çekişirsen, bu inattan başka bir şey olmaz. İsbat 
sahibi, Hakk'a � vuslatı sürekli olan kimsedir. O, adetterin hükümlerini isb1H edi
yor, çünkü onu görüyor. Böyle olmakla birlikte adetterin hükmünü kaldırması 
veya onların mahvını istemesi mümkün değildir. (Fiitillıiit, Il, 542-543) 

* Nefı;: Bunun manası, vücudunda {varlığı konusunda} O'ndan önce hiçbir şe
yin olmamasıdır. İlim Hakk'ın vücudundan evveliyetİn imkansız olduğuna taalluk 
etmiş, biz de bunu bilmişizdir. Yine bizde mevcud olan sıfatlar gibi bildik ki, 
evveliyyet bizde de var olan bir hakikattir. Nefıji de biliyoruz. Çünkü bir kısım şey
ler varken yok oluyor. Bu şeylerin halden hale, mekandan mekana, nazardan na
zara intikal etmesiyle bizim için açıklığa kavuşmuş oluyor. Biz nefyin ve 
evveliyetİn hakikatini de anladık. Sonra nefyi evveliyet üzerine hamlettik ve 
Hakk'ı onunla vasfettik {Yani Hakk'ın evveliyeti yoktur dedik}. Evveliyet selbi bir 
sıfattır. Bir şey benzeri ve zıddıyla bilinir. (Tedbiriit, 208) 

* Nefı; ile anladım O'nu 
isbiit ile anlayamanııştım oysa 
şübheye düşmeden 
Bizi ayakta tutan hayrete erdiğinde 
çoğu onu azab olarak gördüğü için 
tabzat ateşinde kaldmı nazarında O'nun 
Bu yüzden uzun bir süre 
tahs'is etmedim çoğunıı ve söylemedim 
Viicildun tamamı 
tezahür yerleridir boyun eğen 
Tadına vardım miişiihedenin 
özünü içtim doyasıya 
Miişiihede ettim O'nu 
bambaşka bir nıiişiihedeyle 
akdinıizin şeklinden 
ve gördüm 
müşiilıede iiieminde bir aciiib hiil 
İstedim ki 
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kalsaydım O'nun gaybındaki gaybette 

toprak olsaydım ya da 

(Dlviin, 167) 

* Ciinıle şey hiiliktir illa veelı-i Hakk 
Veelı-i Hakk'da hiilik olmaktır elıak 

Kim olursa veeh-i Baki'ye sezii 
"Küllii şey'e lıiilikün" olmaz cezii 

Geçdi "lii "dan oldıı "il/ii" da bil 
Kim ki "illii"da ola fiini değil 

Ol ki mii vii men dise der-giilıda 
Redd olur yok kadri biib-ı şii/ıda 

(Mesnevfı, I, 120) 

* Allah'ın Zat'ından başka her şey fan'idir. Madem ki O'nun Zat'ında yok olma
mışsın, artık varlık arama. 

Kim bizim Zat'ımızda, hakikatimizde yok olursa, "yok olmak" tan kurtulur, beka 
bulur. 

Çünkü o "illıi"dadır; "lfi"dan geçmiştir. Makamı "illii"da olanlar ise yok olup 
gitmez, yani Hakk'da fani olamaz. (Not: Tevhidi bildiren "I.ii iltihe il/allah" cümle
sinde kabul ve inkar kelimeleri bir arada geçer. "Lii iliihe" dediğimiz zaman, Al
lah'tan başka tanrı inkar edilir. "İllalla/ı"da ise Allah'ın varlığı tasdik ve kabUl olu
nur. Işte bu tevhid kelimelerini söyleyenlerden bir kısmı Allah'tan başka tanrıyı in
kar eder de, "Yalnız Allalı vardır" demez. Böyle kişiler "Ln"dan geçmiştir. "İllii"da 
takılıp kalmıştır. Halbuki, kurtuluş yolunu bulan mü'min; Allah'tan başka tanrıyı 
değil, kendi de dahil olmak üzere, Allah'tan başka ne varsa her şeyi inkar eder, 
onları yok bilir. Şefik Can) 

İşte bu yüzdendir ki, kim Hakk kapısında "ben" ve "biz" diyerek varlık iddia 
ederse, o kapıdan kovulur, "Lii" makamında dolaşır durur.(Mesneviı, I, 196) 

* Miilıiyyet-i nefıJ ve isbiit !nefy ve isbatın mahiyeti] ... İkinci meslek olup en ya
rarlı, en faziletli ve en çok etkili olandır. Nefy ve isbat "Lii ilclhe illallalı" sözüdür. Bu 
kelime-i tayyibe onu söyleyeni açık şirkten korumasının yanı sıra, gizli şirkten de 
korur ve o kimseyi halis ve muhalles yapar !halis kılar] .  Aynı zamanda bu kelime 
kalbleri, unsurların !elementlerin] alakasından tecrid eder, nefsleri hayvani sıfatıa
rın reziliikierinden temizler ve zikredene devamlı olarak sıdkı, ihlası, ledün ilimle
rini, gayb sırlarını açar ve çeşitli ilahi tecellileri müşahede ettirir. (Ciimi ', 137) 

* Muriikabe, kelime-i tevhiddeki harfleri mülahaza etmeden bizzat nefy ve isbat 
manasını ifade eder. Çünkü murakabe, batında ilahi vücudun vahdetini isbat dü-
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şüncesidir. İşte bu mana bizzat "iliallalı { Allalı'tan başka ilah yoklancak Allalı var}" sö

zünün manasıdır. Çünkü nefy ve isbatın sonucu murakabedir. 

Kalb ile nefy ve isbatın hakikati şudur: Zikreden kişi, önce kalb lisanıyla, kalbin 

bütün alakalarını reddederek "la ilfihe {hiçbir iliilı yoktur}" der, sonra da yine kalb li

sanıyla kalbinde Hakk'ın birliğinin, tekliğinin varlığını isbat ederek "illa/lah fAl
lah'tan başka}" sözünü söyler. Bu şekildeki nefy ve isbatta mezkur {zikredilen Al

lah} ile bir huzurda olmak ve onun dışındakileri unutmak için nefesi içinde tut

maya gerek yoktur. Bahsedilen nefy ve isbat oluyorsa nefesi tutmaya hiç gerek 
yoktur. Nefy ve isbatta gerek duyulan mezkurun {Allah'ın} huzurunda olmak ve 

onun dışındakileri unutmaktır. Zikreden kimse bu iki ismi {nefy ve isbatı} bu şe

kilde söylerse kendisinde bir saflık ve temizlik meydana gelir ve Allah'ı bilenler
den ve ona ulaşanlardan olur. (Cami', 233) 

mahv-ı erbab-ı sera'ir ( )I.J'..JI ylui J� ) * Malıv-ı erbilb-ı serilir {sır sahibierinin 

mahvıl, illetleri ve afetleri yok etmektir. Bunun karşılığında vuslatın isbatı vardır. 
Bu da kulun vasıf, ahlak ve fiilierinin şekillerinin; Hakk'ın sıfat, ahlak ve fiilierinin 

şekli tecelllsi yoluyla ortadan kalkması sayesinde olur. Nitekim kudsi hadiste 

Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Onun işiten kulağı ve gören gözü olurum." 
(Kaşani, 79; Cilnıi', 96) 

mahv-ı erbab-ı zahir/mahv-ı eıbab-ı zavahir (;Alp\ ylı} J�/ ;�ll::l l  ylı}J�) 

* Ma/ıv-ı erbilb-ı zavillıir {zavahir erbabının mahvı} [malıv-ı erbilb-ı zilhir {zahir er

babının mahvı} (Cilnıi')], kötü adet ve ahiakın ortadan kalkması, yerine kulluk hü

kümlerinin konulması ve güzel ahiakın kazanılmasıdır. (Kaşani, 79; Cilmi', 96) 

mahv-ı ubudiyyet/mahv-ı 'ayn-ı 'abd ( ..ı.�ı�ll 1.1:� J� / :ıt� J�"ll J� ) 

* Mahv-ı ublldiyyet ve nıalıv-ı ayn-ı abd {ubudiyyetin ve kulun aynının, yani ken

disinin mahvı}, vücudun {varlığın} aynlarla olan alakasını ortadan kaldırmaktır. 

Çünkü aynlar, alemiyyet {alem olma, alemlik] hükmüyle vahidiyyet mertebesinde 

ortaya çıkan ve Zat'la alakah olan durumlardır. 

İşte bu yüzden ayan, ebedi olarak Hakk'ın vücudunun zuhur etmiş olduğu ay

nın madumlarından {yokluklarındanl başka bir şey değildir. Ayan, vücudu {var

lığı} mümkün olmakla birlikte, kendisini gösteren varlığında ve bilinen suretiyle 

izleri olan yok olan şeydir. 

Vücud {varlık}, yalnızca Hakk Teala'nın kendisinden ibarettir. İzafet, hariçte 

varlığı olmayan bir nisbettir. Fiiller ve te' sirler yalnızca varlığa tabidir. Çünkü yok 

olan te'sir edemez. Bu duruma göre Hakk Teala'dan başka fail ve mevcud yoktur. 

Şu halde Allah, taayyünü ve Zat'ıyla alakah bir durum olan kul suretiyle sınırlan

ması ıtibariyle abid, mutlak olması itibariyle de mabuddur. Kulun kendisi yoklu-
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ğunda devam etmektedir. Öyleyse kul mahvolmuş, ubfıdiyyet {kulluk} ise malıve
dilmiş olmaktadır. 

Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: "Attığın zaman sen atnıadın, Allalı attı." 
[Enfal, 8/17] Allah Teala'nın: "Üç kişinin konuştuğu yerde mutlaka dördüncüsü O 'dur. 
Beş kişinin konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur" [Mücadele, 58/7) ve "Andolsun 
'Allah üçün üçüncüsüdür' diyenler kfifir olmuşlardır" [Maide, 5/73) ayetlerini okumu
yar musun? Allah ayette üçün dördüncüsü olduğunu söylemiş, fakat üçün üçün
cüsü olduğunu reddetmiştir. Çünkü onlardan biri olsaydı, varlığının onlar gibi 
mümkün olması gerekirdi. Oysa Allah Teala bundan münezzeh ve mukaddestir. 
Allah, onların dördüncüsü olması sebebiyle, varlıklarının hakikati veya zatlarının 
taayyünü bakımından onlardan farklıdır {zat itibariyle onlardan farklıdır, sıfat ba
kımından da onların aynı değildir} .  (Kaşan1, 80; Cami', 96) 

rna'iyyet ( ���� .. ) {rna'iyyet-i me' al-halk} 

* "Halk ile, asfiy[i ve enbiya ile, seçkinlerle ve lıusilsi kinıselerle beraber olmak nedir? 
Beraberlik bakınızndan bunlar arasındaki farklar nelerdir?" {sorusunun} cevabı şudur: 
"Yüce Allalı şöyle buyurdu: 'Nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. ' [Had1d, 57 /4] 
'Neredelik' bize aittir. Cenab-ı Hakk Hz. Mfısli ve Hz. H{irı(n 'a şöyle buyurdu: 'Ben sizinle 
beraberim, işitiyor ve görüyorum ' [Taha, 20/46] Allah onları işitip gördüğünü bir hatır
latma olsun diye veı;a daha önce onların bilmediği bir bilgiyi bildirmek için onlara hatır

lattı. "Rabb'i, kulunu sevdiği zaman, onun işiten kulağı, gören gözü olur" hadisi bizde ta
hakkuk etti. Peygamber, buna peı;gamber olmayanlardan daha layıktır. Velilerin dereceleri 
çoktur, fakat onlardan nakledilenler ancak ij{ide ettiklerimizdir ve soruya cevlib olarak veri
lecek olan hiçbir şey bundan fazla olamaz. Beraberlik nıünlisebeti gerektirir. Hakk'tan ancak 

ınüniisib bir şekilde alırız; nıiiniisebeti ortadan kaldıracak bir tarzda değil. "  (Fütıl/ı{it, Il, 
115-116) 

* Maiyyet (beraberlik} sohbet, sohbet ise cem' dir. . .  (Fiitılhiit, IV, 307) 

rnakam/rnakarnat ( ..:.ıl.ol4.o 1 �\4.o ) (hazret; 'ilm-i ahval ve tenezzülat; makam-ı 

mürid-makam-ı mutavassıt-makarn-ı rnüntehi; sahib-i makam} 

* Makanıtltın (makamların} manası nedir? Onun manası, kulun Allah huzurun
daki yeridir. Kul ibadetler , mücahedeler, riyazat ve dünyadan el etek çekmekle Al
lah'a yönelerek o makamda bulunur. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "İşte bu, benim 
makanızından ve azabundan korkanlar içindir." [İbrahim, 14/14) . . . . . . Makamtit; tevbe, 
vera, zühd, fakr, sabr, tevekkül gibi duraklardır. (Lımıa', 65) 

* Makam, sabreden ve tevekkül edenlerin makamı gibi belli vakitlerde kul ile 
beraber bulunan bir şeydir. O, zahiriyle batınıyla bu mücabede, muamele ve yap
tığı şeylerde kulun makamıdır. Ne zaman kul bu hususlardan birini tamamıyla ye
rine getirirse, orası, başka bir makama geçineeye kadar onun makarnı olur. (Lımıa', 

411) 
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•• Siihib-i makanı {makam sahibi!; tevbe, vera, zühd, sabır gibi makamları gaye 
edinen kişilerin makamlarından herhangi birinde bulunan kimsedir. Bu makam
lardan herhangi biriyle tanınan kişiye, "siihib-i makam" denir. (Lunıa ', 436) 

* Makam, kulun tekrar etmek sfuetiyle elde ettiği ve kendi sıfatı haline getirdiği 
adabdır. Bunlar, sıkıntılara katıanma ve talebde bulunma yoluyla gerçekleşir. Ni
hayet herkesin makamı bulunduğu yerdir. Makam, kişiyi riyazetle meşgul eden 
şeydir. Bunun şartı, içinde bulunulan makamın bütün hükümlerini yerine getir
meden başka makamlara göz dikmemektir. Kanaatİ olmayan kimse için tevekkül 
makamı gerçekleşmez. Aynı şekilde tevekkül makamını gerçekleştirmeyenin tes
lim, tevbe makamını gerçekleştirmeyenin de iniibe makamına geçmeleri doğru ol
maz. Bunun gibi veraı olmayanın zühd makamıyla meşgul olması doğru değildir. 
[Müdhalin (içine girilen şeyini idhal; mühracın (içinden çıkılan şeyinf de ihrac ma
nasında olması gibi, mukanı ikamet anlamındadır. işini sağlam temel üzerine kur
masının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla birinin bir makam elde etınesi ve 
oraya yerleşmesi, Allah'ın kendisini o makama yerleştirdiğini görmesiyle mümkün 
olur. (Kuşeyri)] ["Makam, ubıldiyıjet {kulluk} vazife/erinin, kesb ve ihtiyar ile {kendi iste
ğiyle gerçekleştirdiği fiiller yoluyla} yerine getirilmesidir" denilmiştir. (Cami')] (Kuşeyri 
34; Ciinıi', 156) 

•• Bu kelime mukanı olursa, "ikanıet etmek"; makam şeklinde olursa "ikanıet yeri" 
manasma gelir. Makam lafzı hakkında verilen bu açıklama ve mana hatalıdır. 
Arabca'da mukam, ikamet ve ikamet yeri, makam ise ayakta durma ve ayakta du
rulacak yer manasma gelir. Hakk'ın yolunda kulun ikamet mekanını değil. Kul, ke
male ulaşmak için o makama gereği gibi itina göstermeli ve gereklerini yerine ge
tirmelidir. Kulun, bir makamın hakkını vermeden ve yerine getirmeden başka bir 
makama geçmesi uygun değildir. Mesela, makamların ilki tevbedir; sonra inabe, 
zühd, tevekkül gelir. Tevbe makamının hakkını vermeden inabe iddiasında bulun
mak, zühd olmadan tevekkül iddia etınek de caiz değildir. (Hücvir1, 215) 

•• Makam, tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen müridin yolundan ve ittihad (çalı
şıp çabalarnal hususundaki vaziyetinden ibarettir (çalışıp çabalamakla elde edilir!. 
Makamın derecesi, kulun Allah katındaki derecesi kadar olur. Hiil ise, Allah'ın 
kulun kalbine olan fazl ve lütfundan ibarettir. Kulun gayretiyle elde edilmez. 
Çünkü makam ameller, hill ise lütuflar cümlesindendir. Makam, kesb1dir Ikazanı
larak elde edilir!, hal ise vehbidir (Allah'ın bahşettiği şeylerdendir}. Makam sahibi 
makamını mücahedesiyle elde etınişken, hal sahibi netsinden fan1 olmuştur. Onun 
hale ulaşması, Allah Teala'nın bu hali onun üzerinde yaratması sayesinde olur. 
(Hücvir1, 216) 

·• Makam, bu yolda ilerlemek isteyenin kendisinden istenilenleri tüm gayret ve 
iyi niyetle yerine getirmesidir. Hakk'ı irade edenlerden her biri için başlangıçta 
onlar için sebeb teşkil eden bir makam vardır. Her ne zaman mürid bu makamları 
gönülden arzular ve onlardan her birine varmak isterse, bu sebeblerden birine 
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yerleşir. Çünkü makamlar ve iradeler, meslek ve muamelelerden değil, yaratılıştan 
gelir. (Hücvlri, 449) 

* Ahval {halleri velilere, nınkamiit {makamlar} abdallara aittir. (Fütiilı, 21-22) 

* Makanı-ı miirzd {müridin makamı} mücahedelere ve zorluklara katlanmak, 
haz veren ve nefsinin yararına olan şeylerden uzak kalmaktır. 

Makam-ı mutavnssıt, arzu edilen şeyin taleb edilmesi sırasında korkunun büyü
yüp gelişmesi, hallerde sıdkın gözetilmesi ve makamlarda edebe uyulmasıdır. 

Makanı-ı müntehı, sahv, temkin ve duaya Hakk'ın icabetidir. Müridin bu ha
linde şiddet, seha, men {alıkoyma}, ata {verme}, cefa ve vefa eşittir. Yemesi acık
ması gibi, uykusu uyanıklığı gibidir. Onun hazları yok olmuş, geriye sadece hak
ları kalmıştır. Zahiri halkla, batını Hakk'la birliktedir. Bunların hepsi Hz. Peygam
ber $. ve Sahabe'nin hallerinden nakledilenlerdir. Onun ilk yaptığı, Hira Mağa
rası'nda bütün dünyevi bağlarından uzaklaşmaktı. Sonra halk ile birlikte oldu. 
Onun için halvet ile eelvet arasında fark yoktur. Aynı şekilde sıfat ehli de temkin 
halindeki emirlerden ve vezirlerden {ileri gelen sfıfılerdenl olmuşlardır. İnsanlara 
{ve dünya işlerine} karışmak onlara te'slr etmez. (Adiibı, 16) 

* Makanıata {makamlara} gelince; kulun ibadetler konusunda Allah katındaki 
makamıdır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Bizim Jıer birimiz için bilinen bir makanı 
vardır." (Saffat, 37/164] 

Makamlar şunlardır: Birincisi iııtibah {uyanıklık}; kulun gaflet sınırından 
çıkmasıdır. 

Tevbe; {gaflete götüren şeylerden} ayrıldıktan sonra devamlı pişmanlık ve 
çokça istiğfarla Allah'a dönmektir. Iniibe; gafletten zikre dönmektir. Nitekim şöyle 
denilmiştir: "Tevbe relıbet {korknıak}, iniibe ise rağbettir {istemektir}." Şöyle de 
denilmiştir: "Tevbe ztilıirde {dışta}, iniibe ise batında {içte} olur." 

Vera; şübheli şeyi terk etmektir. 

Nefs nmlıiisebesi; nefsin fazlalık ve eksikliklerini, lehinde ve aleyhinde olan şey
leri kontrol etmektir. 

İı·iide; gayret etmek ve rahatı terk etmektir. 

Ziihd; dünyanın helallerini terk etmek ve dünyadan ve şehvetlerinden uzak
laşmaktır. 

Fakr; mülke sahib olmamak ve kalbinden elinde bulunmayan şeyleri {bunların 
sevgisinil silmektir. 

Sıdk; gizli ve aşikarın eşit olmasıdır. 

Tasabbur; nefse hoşuna gitmeyen şeyleri yüklemektir. Bu makam mürldlerin 
son makamıdır. Bundan sonra sabır {gelir} ;  şikayeti terk etmektir. 
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Rızii; beliilardan zevk duymaktır. 

İhliis; halkı {yaratılanları} Hakk'ın muamelesinden çıkarmaktır {her işte yal

nızca Hakk'a ayarlı olarak hareket etmektir} .  

Tevekkiil ale'llalı; Allah'tan başkasından bir şey bekleme {huyunu} gidererek, 

yalnızca O'na dayanmaktır. (Adiibı, 20) 

* Hal, değişme husı1siyeti gösterdiği için {"lıiil" diye}, makanı ise değişmediği, 

istikrar bulduğu için "makam" diye isimlendirilir. Bir şey özü itibariyle hal olur, 

sonra makam halini alır. Kulun kalbinde bir muhasebe duygusunun doğması, 

sonra nefsani husı1siyetlerin hakim olmasıyla bu duygunun kaybolması, yine bu

nun bazen ortaya çıkması ve bazen kaybolması gibi. Kul, muhasebe halini devam 

ettirirse bu durum devam eder. Nefsani sıfatıarın ortaya çıkmasıyla muhasebe ha

linin ortadan kalkması, ilahi yardımın gelmesine kadar devam eder. Hakk'ın yar

dımıyla muhasebe hali kula hakim olur ve nefs mağlub edilir. Muhasebe hali bü

tün te'siriyle onu kuşatır, nefsin vatanı, istikrar yeri ve makamı olur . . .  [Diğer hal 
ve makamlar da böyledir. (Ctinıi')] { 'Aviirif, 273; Clinıi', 138) 

. . .  Bunun devamlı olması ve kulda yerleşik duruma gelmesi halinde muhasebe 

makamından murakabe makamına yükselmiş olur. Muhasebe kişinin makamı ol

duğunda, murakabe onun için h�H olur. Sonra murakabe hali, hata ve gafletin za

man zaman kulun iç dünyasında galib gelmesinden dolayı, hata ve gafletin dağıl

masına götürür. Allah, yardımıyla kulunu destekler. Böylece murakabe hal ol

duktan sonra makama dönüşür. 

Muhasebe makamı, ancak murakabe halinin gelmesiyle istikrara kavuşur. 

Kula, müşfıhede haline yükselme imkanı verildiğinde, m urakabesi istikrar bulur ve 
makamı haline gelir. Müşfıhede, bazen gizlenerek bazen de ortaya çıkarak açık bi

çime dönüşen hal olur. Sonra makam haline gelir ve bu makamın aydınlığı gizlilik 

örtüsünden kurtulur {makam haline gelmesi onun gizliliğini ortadan kaldırır} .  

Müşfıhededen sonra fena fillfıhı gerçekleştirme, beka billaha ulaşma, ayne'l

yakinden hakka'I-yakine çıkma gibi en üst derecelere yükseliş gelir. Ve kulda kalbi 

kaplayan örtüyü yaran hakka'I-yakin hali meydana gelir. Bu ise müşfıhedenin en 

üst derecesidir. ( 'Avfirif, 273-274) 

* Makanıiit {makamlar} kesbi, ahval {halleri vehbidir. Bizim terfıbimize göre ta

mamı vehbidir. Kesbi olanlar vehbi olanların yardımıyla elde edilince, vehbi olan

lar da kesbi olanların yardımıyla elde edilir. Haller veedin meyveleridir. Makamlar 

ise vecde götüren yollardır. Ne ki makamlarda kesb ve gayret ortaya çıkmış mev

hibeler gizlenmiş; hallerde de mevhibeler ortaya çıkmış, kesb gizlenmiştir. Haller 
semavi ve ulvi mevhibeler, makamlar ise bu mevhibelere giden ve götüren yollar
dır. ('Avfirif, 274; Nefelıiit, 24) 

* Sı1filerden bazıları şöyle demiştir: "Bir kulun içerisinde bulunduğu makam, ancak 
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o makamdan daha ileri bir makama terfi ettiği zaman tamamlanmış olur. Bundan sonra da 
üst makamdan altta olan makama bakarak bulunduğu makam hakkında lıiikme vanr." En 
iyisini Allah bilir, ancak şunları söylemek de mümkündür: 

Kul belli bir makamdayken, daha sonra yükseleceği makamdan kendisine bir 
hal verilir. Kendisinde bu halin bulunmasından ötürü, bulunduğu makamda 
Hakk'ın tahakkuk etmesi tasarrufunda bulunur. Terfi etse de etmese de kula bu
nun dışında bir şey verilmez. 

Kul, makamlara haller vasıtasıyla yükselir. Haller, daha sonra makamlara varı
lınca kesble iç içe olan mevhibelerdir. Kula, daha sonra terfi edeceği bir makam
daki hal, ancak o makama terfi etmeye yaklaştığı zaman görülür. 

Yine kul, makamlara terfi etmeyi halleri artırarak sürdürür. Bu münasebetle, 
tevbeye varıncaya kadar hallerle makamların içiçe olduğu görülür. İçerisinde hal 
ve makam bulunmayan hiçbir fazilet yoktur. Zühdde hal ve makam vardır, tevek
külde hal ve makam vardır, rızada da hal ve makam vardır . . .  

. . . Makamiitta { makamlardal kesb zmir {açık}, mevhibe b atın {gizli}; ahvalde 
{hallerde} ise kesb batın, mevhibe ise zahir olmuştur. ('Aviirif, 275) 

* Tevbe, tüm makamatm temeli ve dayanağı, her halin anahtarıdır. O, ilk ma
kamdır ve bina için olan arsa mesabesindedir. Arsası olmayanın binası olmaz. 
Tevbesi olmayanın da hali ve makamı olmaz. ('Avarif, 277) 

* [Sufılerin ileri gelenlerine göre (Ri/ıle)] makam, merasimlerın {içinde bulunu
lan durumda zahiri ve batını şart ve edeblerin) bütün hükümlerini yerine getir
mekten ibarettir. (Istıllilı, 530; Rilıle, 209) 

* Her hususiyetİn kendisinde yerleşip kök salması makamın keyfiyetindendir . . .  

. . .  Bazı nıakanıat {makamlar) vardır ki, insan dünyada v e  ahirette onlara mutta
sıf olur. Müşiliade, celal, cemal, üns, heybet ve bast gibi. Bazıları da vardır ki, kul 
ölüm anına, kıyamete, cennete ilk adımını atana kadar onunla vasıflanır. Havf, 
kabz, hüzün ve red gibi. Bazılarıyla ise ölüm anına kadar vasıflanır. Zühd, tevbe, 
mücadele, riyazet, tecelli gibi. Yine onlardan bir kısmı da vardır ki şartının ortadan 
kalkmasıyla yok olur, şartın geri gelmesiyle geri gelir. Sabır, şükür, vera gibi. 
(Fütfilıat, I, 72) 

* Denilmiştir ki: "Hal, kul üzerinde vasifların değişnıesidir. Eğer bu vasiflar, sabit ve 
kalıcı olursa bu makamdır." 

Eğer "Makam nedir?" dersen, deriz ki: "Makam, içinde bu lım u lan dıırunıun hakla
nnı tanı olarak gerçekleştirmekten ibarettir. Salıibinin gayesi bir sonraki makanı değildir. 
Bu da edebdir." 

Eğer "Edeb nedir?" dersen, deriz ki: "Edebden, bazen şeriatın edebi, bazen hizmetin 
edebi ve bazen de Hakk'ın edebi kasd edilir." Şeriatın edebi, dinin zahirine tam olarak 
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riayet etmektir. Bunlar Allah'ın sınır larıdır. Hizmetin edebi, hizmette ileri gitmekle 
beraber, kendisinden cereyan eden şeyleri görmekten fani olmaktır. Hakk'ın edebi 
ise, Allah'a ve kendine ait olanı bilmektir. Edib, vaktin hükmünde olan veya vak
tini bilen kimsedir. 

Eğer "Vakit nedir?" dersen, deriz ki: "Vakit, geçmişe ve geleceğe bakmadan, içinde 
bulunulan iinı yaşamaktır. Işte e/ıl-i tarikin { tasavvuf e/ılinin} vakit anlayışı böyledir." 

Eğer "Sufilere göre tarik nedir?" dersen, deriz ki: "Rulısat verilmeyen konularda, 
azimetler ve azinıet nıesabesindeki ruhsatlar dnsinden meşru hakları yerine getirmektir." 
Azimet mesabesindeki ruhsatları ancak azimet sahibieri yerine getirir. Tarik ehli
nin bir çoğunun ruhsatla amel etmeye izin verınemesi ise yanlıştır. (Fütülıiit, II, 130) 

* Makanıiit, kişinin kendi çabasıyla elde edilen şeylerdendir. Bu çaba da şer'i 
yönden hukuki muameleleri tam olarak yerine getirmektir. Kul, kendisi için tayin 
edilen muameleleri ve Şiiri'in kendisine devamlı olarak yapmasını emretmiş ol
duğu keyfiyet ve zamanları tayin edilmiş bulunan mücahede ve riyazat türlerini 
yerine getirdiği ve bunların şartlarının hakkını tam ve mükemmel olarak verdiği 
zaman, bunların suretini kendisine emredildiği gibi inşa ettiği için makam sahibi 
olur. (Fütftlıiit, Il, 380) 

* Makanıiittaki yolculuk, makamı terk ederek yapılacak bir şey değildir. O an
cak kendisinde bulunan bir makamdan ayrılmadan daha yüce bir makamın elde 
edilmesiyle olur. Bu, şu makamdan bu makama değil, bilakis şu makamla beraber 
bu makama intikal etmektir {tasavvufta geçilen makam terk edilip de başka bir 
makama ulaşılmaz, yani bir makama varıldığında, ona eskisiyle beraber varılır) .  
(Fii tıilıiit, III, 220) 

* Makam, dini emirlerin ve yapılması gereken ibadetlerin hakkını tamamen ver
mektir. İçinde bulunduğu durumun gereklerini yerine getirmeyenin daha üst ma
kamlara yükselmesi doğru değildir. Nasıl ki, melekesi haline gelinceye kadar ka
naat makamını tahakkuk ettirmeyenin tevekkül makamına, tevekkül makamının 
hakkını vermeyenin teslim makamına geçmesi caiz değilse, diğer makamlarda da 
böyledir. Bu hakkını vermekten maksad, bu alt derecedeki makamlarda devamlı 
kalmak değil, onların hakkını verdikten sonra diğerlerine geçmektir. 

Alt seviyelerde kalan makamların ve bunların yüksek olan derecelerinin çoğu 
ve mertebeleri daha yüksek seviyelerde idrak edilir. Maksad, o makamın başka bir 
hiHe dönüşmemesi için o makama sağlam bir şekilde yerleşmektir. Kani {kanaat 
sahibi!, mütevekkil ve bütün diğer makam isimlerinde olduğu gibi, bu vasıflarla 
isimlendirilmek maksadıyla, kişi içinde bulunduğu makamı, bu makamın mana
sını {kendisinde! ortaya çıkararak tasdik eder. Salikin orada bulunması ve ikameti 
sebebiyle de "makam" diye isimlendirilir. (Kaşani, 87; Ciinıi ', 99) 

* Reca, salikierin makanıları ve taliblerin halleri cümlesindendir. Bundan dolayı, 
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sabitleşmiş ve yerleşmiş olan vasfa "makam" denir. Geçici ve yerleşik olmazsa buna 
da "hiil" denir. Sarılık da altında olduğu gibi sabit, utanma ve hastalıkta olduğu 
gibi geçici olmak üzere iki kısımdır. Kalbin hususiyetleri de bunun gibi kısırnlara 
ayrılır. Sabit olmayanına "hfil" denir, çünkü hemen kayboluverir. Bu kalbin her sı
fatı için geçerli olan bir haldir. Şu anda biz, recanın gerçeğini aniatmayı hedefledik 
Reca; hal, ilim ve arnelden meydana gelir. ilim hali olgunlaştıran sebebdir, hal 
arneli gerektirir, reca ise bu üçünün birden adıdır. (Kudame, 316) 

* Yakin makamları dokuzdur: Bunlar, tevbe, zühd, sabr, şükr, havf, rıza, reca, 
tevekkül ve mehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedb1r ya da terci
hin ortadan kalkmasıyla {düşünülmesi} doğru olmaz. (Tenvir, 8) 

* Biz sidreyi bir makam olarak bulduk. Orada sekiz müşahede makamı vardır. 
Her müşahede makamında öyle yüce manzaralar vardır ki, o manzaraları çok de
ğişik olmalarından dolayı kavramak mümkün değildir. Bu değişik manzaralar ise 
o müşahede makamı sahibierinin zevkleri nisbetinde olur. Yukarıda makam dedi
ğimiz, Hakk'ın zuhur yerlerinde zuhurudur. Bu zuhur ise Hakk'a has hakikatlerde 
ve halka ait milnalarda kendisine tecellisinden ibarettir. 

Bu anlatılan sekiz müşahede makamını şöyle sıralayabiliriz: Birinci mertebe 
Yüce Hakk'ın, Zmir ismi ile tecellisidir. Ama kulun biitın cihetinden . . .  İkincisi 
Hakk'ın Biitın ismi ile tecellisidir. Ama kulun zahir yönünden ... 

Üçüncüsü Hakk'ın, kulun ruh cihetinden Allah ismi ile tecelll etmesidir. Dör
düncüsü Hakk'ın kulun nefsi cihetinden Rabb sıfatı ile tecelli etmesidir. 

Beşincisi, mertebe tecellisidir. Bu, kulun aklında Rahman isminin zuhurudur. 
Altıncısı, kulun vehmi cihetinden Hakk isminin tecellisidir. 

Yedincisi hüviyyetin marifetidir. Burada Hakk kulun isminin enniyyetinde te
cem eder. Sekizincisi Zat'ın marifetidir. Ama kulun mutlak yönü Itibariyle . . .  Bu 
makamda Hakk'ın tecellisi, kulun zmir ve biitın heyketinde kemale ermesiyle olur. 
Durum anlatıldığı gibi olunca batınla batın, zahirle zahir, hüviyyetle hüviyyet, 
enniyyetle enniyyet olur. Zikredilen müşahede makamlarının en yücesi burasıdır. 
Bundan sonrası ise ahadiyyettir. Orada mahlukun hiç görüntüsü yoktur. Çünkü 
orası sırf Hakk'a hastır. Bu makam Vacibü'l-Vücud olan Zat'ın hususiyetleri ara
sındadır. Eğer kamil bir kişiye bu tecelliden bir şey gelirse, bunun kendisi için olan 
ilahi bir tecelli olduğunu söyleriz. Halkın orada bir görüntüsü yoktur. Hiçbir şe
kilde o tecelll halka bağlanamaz, mutlaka Hakk'ındır. İşte bundan dolayı ehlullah 
ahadiyyet tecelllsini halka bağlamayı menetmiştir. (İnsiin, ll, 8) 

* İlm-i ahviil ve tenezzüliit lhiHler ve makamlar bilgisi} bu ilimle muttasıf olan 
kimselere mahsus bir bilgi türüdür. Bu durumla sıfatlanan kimselerin iki yolu var
dır: Hakk'ı, kıdemin başlangıcı olarak görmek ve sadece O'na yönelerek amel et
mek. Bu Şazeliyye[, Nakşibendiyye (Ciinıi')) ve bunlara meyledenlerin yoludur. 
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Ikincisi nefsi görme, Hakk'ı nefse muttali kılma ve bu şekilde amel etme yolu

dur. Bu ise Gazali, [Sühreverdi (Cıimi')] ve bunlara meyledenlerin yoludur. Bunla

rın dayanağı "Allah'a seni görüyormuş gibi ibadet etmendir (bu amel ilk kısma aittir); sen 
O'nu görmüyorsan da O seni görüyor (bu da ikinci kısma aittir)" şeklindeki hadistir. 
İlirole meşgul olmanın ve nefsin ilacı olan bu yola "tarik-i burhan {burhan yolu}" da 

denilmiştir. Çiinkü bu konu hiç kimseye taarruzda bulunmaya ve hiç kimseyi da

laletle suçlamaya gerek yoktur. Ancak bu işe ancak akıllı insanlar muktedir olabi

lir . . .  (Cami', 168; Rihle, 43) 

. . .  Halkın bu yollarla seyr-i sülfıku ise, "itikadlarını dindarlığına güvenilen bir 
alime göre tashih etmekle mümkiin olur. Böylece onlar, şifa verecek ve nefslerini 

tatmin edecek şekilde hal ilminden nasiblenirler. Hal ilmiyle ilgili konularda sabır

dan sonra büyük bir gayretle takva ve istikamet sahibi de olmak gerekir. Bu ko

nuyla ilgili bir ihtimal veya te'vil soz konusu olamaz. Burada kendi imamının dı

şında mfıteber bir imarnın da bir müdahalesi yoktur. Sonra halk, halleriyle ilgili 

olarak daha önce bu tecrübeleri yaşamış olan nasihat edecek bir şeyhe veya salih 

bir dosta güvenir. Böylece {onlardan kendilerinel kalan her şeyi alır ve diğerlerini 

bırakır. (Cami', 168) 

* İnsanlardan kimileri hal, kimileri de makam sahibidirler. Makama erişenler 
için ilahi doğuşlar devamlı olarak meydana gelir. 

Terkzk: Zatl hakikat tüm vasıflardan tecr1d edildiğinde, manası, kendisini kabul 

eden kimsedeki vasıflardan dolayı televviin eder {çeşitli hallere girerl .  (Suyun 

rengi kabının rengidir.) "Tek bir su ile sulanmaktadırlar. Bununla birlikte yeme konu
sunda bazılarını  bazılarına üstün kılarız." [Ra' d, 13/4] (Kaviinzn, 12) 

* Salik, hiili meleke haline getirdiğinde o hal onun makamı olur. Böylece o ma

kamda o hal ile devamlı olarak tasarrufta bulunur. "Hal" değişen bir şeydir. Sahi

bine hakim olan, fakat, sahibinin hakim olamadığı şey haldir . . .  

. . . Tedrid olarak kazanılan makam, makamı ortaya çıkarır ve böylece seyr ü 

sülfıkta ayaklar sabit olur {kişi hatalı adım atmazı . . . 

* Makamda toplulukla beraber ayağın sabit olması, o makamda bulunan kim

seye bulunduğu makamın sağlamlığının tahakkuk etmesi { gerçekleşmesil demek
tir. (Kaviinin, 17) 

* İnsanların içerisinde ahlak bakımından ileri seviyede gördüğün kimse, onlar 

içerisinde makanı sahibi alandır. İleri bir ahlaki makama ulaşhğında bazı şeylerle 

karşılaşır ve {bunlar içinde del hayırlı ve baki alanlarıyla yetinir . . .  

. . .  Salik, kemale erdiğinde her zaman ilahi nurları elde eder. İşte o, makanı ve 

m ur ad sahibidir . . .  

. .  . Kim içinde olduğu yerde rahatlık buluyorsa, bu keldisine verilmiş bir ma
kamdır. (Kaviinin, 18) 



612 makam-ı kuvvet 

* Makamat, müridin birinden diğerine yükselerek, saadet için arzulanan gaye 
olan tevhid ve milrifete varıncaya kadar devam eder. Müridin bu tavır içinde yük
selmesi gerekir. Bütün makamların aslı itaat, ikrar ve onlardan önce de iman ve 
bunlarla beraber devam eder. Neticeye varma konusunda bir acizlik veya halel 
vaki olursa, bilsin ki, bu daha önce vaki olan {başka} bir şeyden dolayı gelmiştir. 
insani havatırda ve varidatta da durum böyledir. Bu sebeble mürid, diğer eylemle
rinde nefsini muhasebe etmeye ve onların hakikatlerine nazar etmeye muhtaçtır. 
Çünkü, arnellerden neticelerin elde edilınesi zarfui olduğu gibi, hatalardan dolayı 
eksikliğin olınası da zaruridir. Böylece mürid bu {makamı} bulur. (Buğı;e, 18) 

* Makanıiit, zikir esnasında ve tüm ibadetlerde Allah Teala'nın sana nazar etti
ğini ve senin yanında olduğunu düşünmendir, bu ihsan makamıdır. Varlıkların 
Efendisi'nin -$ sözünde olduğu gibi " . . .  lhsan, Allah'ı görüyornıuşcasına ibadet etmen
dir. Sen O'nu görmüyorsan da O seni gönnektedir." Yani ona nazar ettiğini düşünme 
kudretin yoksa, onun sana baktığını gördüğünü düşünerek ona ibadet et. Allah'ın 
rızasının tüm yönleriyle seni kuşattığını düşünerek bu bakışın ortasında erir ve 
küçülürsün, varlığından bir eser kalınaz. Sonra bu dunımdan, hiçbir keyfiyetle va
sıflanmadan ve bölünmeden, sadece herhangi bir şeye bağlı olınayan Rabb'inin 
cömert nuru içinde olduğun düşünce ve tahayyülüne yükselirsin. O, bütün varlık
ları cismaniyyet ve ruhaniyyet bakımından kuşatır. O her şeyi kuşatandır. (Ciinıi', 
20) 

makam-ı kuvvet ( :; Jall rl.a.o ) * Fütüvvetin {gençliğin, delikanlılığın, 

insaniyyetin} kuvvet makamı vardır. Allah tabiat itibariyle havadan daha güçlü bir 
şey yaratmamıştır. İnsanı ise, mü'min olınası halinde havadan daha güçlü yarat
mıştır. Hz. Peygamber'in .$ hadislerinde varid olduğu üzere meleklerle birlikte 
yeryüzünü yarattığında melekler titremiştir. (FiitUhdt, I, 307-308) 

{Ayrıca b k. fütüvvet} 

makam-ı mahmud ( � J<)�l r\4.o ) * "Makam-ı nıahnıfld nedir?" {Şudur:} Bu tüm 

makamların neticelerinin vardığı makamdır. Makamlara ait ilahi isimlerin hepsi bu 
makama bakar. O, Resulullah'a aittir. Bu makam, kıyamet gününde bütün yaratık
lar için açıkça ortaya çıkacaktır. Bu sebeble {amellerin} arz {edileceği} günde, onun 
hükümranlık ve liderliği tüm halk üzerinde herkesin anlayacağı biçimde gerçekle
şecektir. (Fiitühiit, Il, 85-86) 

makam-ı nuh ( c_j rw ) * Hz. NUh'un makamı ilahi mertebelerden biridir. Bu 

mertebenin gereğine göre ilahi hükümlerin açığa çıktığı tenzih makamıdır. Bu 
mertebede ne eksilme, ne de artma olur. Artma üzerinde noksanlık vardır. Cem'in 
yokluğu ona nisbetle kemaldir, mertebe ve makamına nisbetle eksikliktir. O da 
tenzihi üstün tutmaktır. Çünkü cem'de tafdil {üstün görme} yoktur. Eğer cem'i ge
tirseydi {tenzihle teşbihi birleştirseydi}, tafdil usulüne göre tenzihi getirmemesin-
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den dolayı makamı konusunda noksan kalırdı. Tıpkı Hz. Muhammed'in $ cem'i 
getirmemesi halinden derecesinden düşeceği gibi. 

Sözümün manası şudur: Eğer Hz. Nuh �� kavmine {tenzlh ve teşblhten olu
şan} iki daveti cem' etseydi {birleştirseydi}, {davet ettiği toplumun üyeleri} ona ica
bet ederlerdi. Yani Hz. NUh �� cem' mertebesinde olsaydı, ona icabet ederlerdi ve 
zayıf akıllar için eksiklik, düşünce ve tevehhüm ortadan kalkardı. Eğer Hz. Mu
hammed �� Hz. NUh zamanında veya diğer peygamberler zamanında gelseydi, 
bu zamanda yaşayanlar iki daveti cem' ettiğinden dolayı O'na icabet ederlerdi. 
" . . .  Sonra kendi nefsinden söyledi. . . "  yani davetinden kavmini haberdar etti. 
" . . .  onların nıağftreti için dua etti . . . " Ha kk işin hakikatini, onlardan gizlediği için 
" . . .  onlara açıklamak için değil. Onlar da bunu anladılar . . .  " yani Hz. NUh'un 'f!i!:\1 dave-
tinin maksadını {anladılar} .  " . . .  Bundan dolayı . . .  " yani davetin manasını anladıkla
rından dolayı " . . .  parmaklarını kulaklarına tıkadı lar, elbiselerinin içine gönıüldüler. Işte 
tüm bunlar Hz. Nılh'un � onları çağırdığı sırrın sfıretidir . . . " İşte bu, havassın anla
dığı manadır. (Sofyavi, 75) 

makam-ı tenezzül-i rabbam ( i;1!)1 J}ı �1..14 ) * Makanı-ı tenezzitl-i rabhani 

{rabbani iniş mertebesi}, rahmani nefestir. Yani, vücudun {varlığın}, taayyünlerin 
{Hakk'ın zuhur ettiği belirleniroj mertebelerindeki hakikatlerinin ortaya çıkması
dır. (Kaşani, 88; cami', 99) 

{Ayrıca b k nefes-i rahmani} 

makam-ı vahdet-i cami'a ( :iıı4\k-1 ö.ı� J �I.Q4 ) * Makanı-ı vahdet-i ciinıi'a, Allah'ın 

isim ve sıfatıarını kapsayan vahdet makamıdır. O da varlıkları ve onların özü olan 
ayanı, ancak Allah Teala'yı müşahadeden sonra gören muhakkiklerin makamıdır. 
ResUlullah'ın halifesi Hz. {Ebu Bekr} Sıddik şöyle söylemiştir: "Hiçbir şeı; görmedim 
ki ondan önce Allah Teaiii 'yı görmüş olmayayım." 

Arifler de şöyle demişlerdir: "Varlıklar isim ve sıfatiarın eserleridir ve ona delillet 
ederler. Arif olan nıulıakkik Allah'ı eserlerinden önce görüp onunla eserlerine istidliil eder. 
Bundan perdelenmiş olan ise Allah'tan önce eserlerini görür ve eserleriyle Allah'a istidliil 

eder. İşte {eserden önce Allah'ı görme makamı} makanı-ı hassa-yı hiissadır {seçkinlerin nıa
kanı ıdır}. Bunlar rusuh ve temkin ehlidirler. Bunlara hakikat şarabından her içirildiğinde, 
sahv {ayıklık} hillleri artar, akılları derinleşir." 

Vahdet sahibinin, Hakk'ın her şeyde var olduğunu müşahede ettiği için beka 
makamında olduğu söylenir. O denizdir ve eşya tümüyle dalgadır. Onu deniz kal
dırır ve indirir. Her şey onunla kaimdir. (Rihle, 216) 

maksad-ı esrna/matiab-ı a'la ( ���i �6 / �C"'i ��4 ) * Matiab-ı iilii ve maksad

ı esnıii {en yüce arzu ve en ulvi maksad}, celil olan Rabb'i bilmektir. Sonra O'na 
ibadeti, abd-i zelil laşağı bir kul} olarak yerine getirmektir. (Bıığl;e, I I) 
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* Maksad-ı esnıa {en yüce maksadi Allah Te�Ha'ya yaklaşmaktır. Görüş aynlığı, 
bu yüce arzuya ulaştıran ilim konusundadır. (Buğıje, 12) 

malikü'l-mülk ( .!.illi .!.lll.ı ) * Malikü 'l-nıülk, emrettiği şeyler hususunda kulda 

meydana gelen filleri karşılığında onu cezalandırması halinde Hakk Teala'dır. 
(Kaşanı, 89; Cami', 99) 

ma'lftmat ( ..:..ıl.ı JW ) * Mfilılnıiit Ibilinebilen şeyleri, idrak edilmesi bakımından 

zahir ve biitın olmak üzere iki kısma ayrılır. o da nefs} idraktir ve bedThldir. 
Bundan ortaya çıkan ve oluşan şey, eğer mana olursa akıl, suret olursa hayaldir. 
Hayal ancak husus! bir şekilde meydana gelir. Akıl, haylilin meydana getirdiği şeyi 
anlar ve akleder. Hayiilin gücünde, aklın meydana getirdiği bazı şeyleri tasvir 
etme kabiliyyeti yoktur. İlahi iktidarın tüm bunlardan başka kendi katında bulu
nan bir sırrı daha vardır. (Fütuhiit, I, 85) 

* Miililmiit üçtür, bunun dördüncüsü yoktur. O da sınırlanamaz olan mutlak 
varlıktır. O da Viicibü'l-Vücud'un bizzat kendi varlığıdır. 

Diğer bir mallım {bilinen şey) ise, nefsi gereği yok olan adem-i mahzdır {mut
lak yokluktur) .  O, asla ihata edilemez {kuşatılarnaz}, bu muhaldir. Vücud-ı Mut
lak'a karşılık gelir. Vezin hükmüyle vasıflandırılırlarsa birbirine eşit olurlar. Birbi
rine karşı iki zıt şey yoktur ki aralarında birini diğerinden ayıracak bir fark bulun
masın. Mutlak varlıkla mutlak yokluk arasındaki bu farka miziin hakim olsaydı, 
hiçbir fazlalık olmaksızın miktar açısından ona eşit olurdu. Bu en yüce berzahtır. O 
da berzah-ı berzahtır. 

Onun bir varlığa, bir de yokluğa dönük yönü vardır. O da bizzat malum olan
lardan her birine mukabildir. O da üçüncü malumdur. Bütün mümkünler ondadır. 
Nasıl ki miillımattan her biri sonsuz ise o da sonsuzdur. Bu berzahta vücftd-ı 
mutlakın ona nazar edeceği muayyen ayniarı vardır. Bu bakımdan, ona "şeıj'' is
mini verdi. Hakk onu var etmeyi murad ettiğinde ona "Kün {Ol}" dedi ve o da olu
verdi. Mutlak yokluktan ona nazar ettiği taraflardan mevcud ayniarı yoktur. Bu 
sebeb le ona "Kiin" d enilir. (FütUhdt, III, 47) 

ma'na ( <$IlA ) * Miinii, suret ve şekil kalıbına sokulduğunda, his onunla içiçe 

olur. Böylece onda onu müşiihede edebileceği bir boşluk oluşur, o da orada dolaşır. 
Sonra onu, bu şeklin kendisine dayanan şeyi tahkik etmeye götürür ve o sfıret 
onun cesedi haline dönüşür. (İnşa', 6) 

ma'rifetlma'rifetullah ( ııı ı a! ;IlA 1 4! f-A ) {'avarif; ehl-i ma'rifet; hazret; hüsn-i 

ma'rifet} 

* Semere-i ilim ve mtirifet {ilmin ve milrifetin semeresi, meyvesi} Allah'a yakın
lıktır. (Şehlde, 169) 
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* Sordum: "Allah'a tevbe eden kişinin yapması gereken ilk iş  nedir?" Dedi ki: 

"Rabb'ine yönelen ve rızfisını taleb eden kimsenin yapacağı ilk iş miirifetullah, nıiirifet-i 
nefs {Allah'ı ve nefsi tanıma}, nefsinin nasıl kötü temfıyülleri olduğunu ve iihiret hayatını 
taleb etme konusundaki zayıflığını anlamak, onu Allah'ın edebiyle edeblendirmek ve Al
lah'a � mehabbet {Allah'ı sevnıeı;e} yöneltnıektir." (Bed', 173) 

* Hakk'ı tanıdığın zaman O'nu ikrar edersin. Hakk da seni yapman gereken 

zahir farzlarla birlikte batın farzlara götürür. Bu da sırların {iç dünyalarıni düzeltil

mesi, iradenin istikameti {isteklerin düzgün olması}, niyetin doğruluğu, düşünce
nin teftiş edilmesi, kalbin Allah' ın sevmediği her şeyden temizlenmesi, kalb ve or

ganların {niyet ve davranışların} Allah'ın yasakladığı şeylerle kirlenmelerinden 
dolayı sürekli pişmanlık duymaktır. (Adabı, 59) 

* {Sordum:} "Hüsn-i marifet nedir?" Dedi ki: "Kalbin Allah'a muhtaç olması, O'na 
ve fihiret yurduna yaklaşmasıdır. Öyle ki, sanki onları gözüyle görüyormuş gibi olmasıdır. 
Bu durumda Allah ile kendisi arasında kalan geçmiş giinfihlarının gözleri önüne dikildiğini 
düşünür. Yine Allah'ın kendisine verdiği sayılması mümkün olmayan nznıetleri diişiinür. 
O nimetierin şükriine muktedir alamadığını kalbinden ikrıir eder. Allah'ın celiilini, tıizf
mini, kudretini, cezasını, kıyamet gününün korkularını ve ondan önce gelen berzalı {kabir} 
ve ölümü göz önüne getirir." (Adıibı, 148) 

* Mıirifet, her şeyin üstündedir ve her şeyin temelidir. Sonra irade gelir. O da 

marifet cinsindendir. Irade terki {bir şeyi yapmayı bırakabilme gücünü} ve arneli 
(yapabilme gücünü} gerçekleştirmektir. Almak, vermek, sevmek, sevmemek bun

ların hepsi arnellere dahildir. Irade, amel sahibierinin arnellerindeki faydanın ger
çekleşmesi için karar mekanizmasıdır. (Adiibı, 154) 

* Ebu Yezid Bistami buyurmuştur ki: "Başlangıçta {tasavvufi hayatımın başında} 
dört şeyde yanıldım: Sandım ki, O'nu zikreden, tanıyan, seven ve isteı;en benim. {Yolun} 
sonuna varınca gördüm ki, O'nun zikri benim zikrimi, O'nun miirifeti benim marifetimi, 
O 'nun mehabbeti benim mehabbetimden, O'nun istemesi benim istememden önceı;miş." 
(Şatahıit, 23) 

* Ehl-i manfet {marifet ehlil üç makam üzeredir: Birincisi, O'ndan gafil olduk

ları için Allah'ı arayanlar, ikincisi O'ndan aciz olduklarından dolayı Allah'dan ka

çanlar, üçüncüsü ise aramadıkları gibi kaçınayıp oldukları yerde kalanlardır. 
(Şatahıit, 106) 

* Ebu Yezid Bistami'ye "Miirifeti ne sayesinde elde ettin ?" diye sorulmuş, o da 
"Çıplak bir nefs ve tüm yemeklerden mahrum aç bir karınla" diye cevab vermişti. 

(Şata!ıat, 1 12) 

* Ebu Yezid Bistami'nin şöyle dediğini duydum: "Mıirifet-i avam, nıarifet-i Jıavas, 
nıarifet-i havass-ı luıvass: Miirifet-i avam; nınrifet-i ubiidiyyet {ubiidiyyetin tanınması}, 
mfir!fet-i rııbiibiyyet {rubiibiyyetin tanınması}, miirifet-i tiiat {taatlerin tanınması}, miirifet-i 
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ma'sıyyet {isyan ve günahların tanınması}, miirifet-i adüvv ve-nefstir {şeıjtan ve nefsin 
tanınmasıdır}. Miirifet-i haviiss; miirifet-i icliil ve azarnet {İlahi eeliii ve azametin tanın
ması}, miirifet-i ihsiin ve minnet {iliihl ihsiin ve nimetierin tanınması} ve miirifet-i tevfiktir 
(ilahi yardımın tanınmasıdır}. Miirifet-i havass-ı haviiss ise; miirifet-i üns ve müniiciit (Al
lah ile ünsiyet ve müniiciitın tanınması}, milrifet-i lütuf ve telettiif (ilahi lütuf ve 
nimetlenmenin tanınması} ve nihayet miirifet-i kalb ve sırdır {kalb ve iç dünyanın tanın
masıdır}." (Şatahiit, 118) 

* Tevhid bir sır, miirifet de birr'dir {iyiliktir} . İman, sırn muhafaza, birri müşa
hede etmektir. İslam, birre şükretmek, kalbi sırra teslim etmektir. Çünkü tevhid bir 
sır olup kul o sırra ancak Allah'ın kendisine hidayet etmesi ve kendisine delil gös
termesi yardımıyla ulaşır. Yoksa Allah'ın desteği ve hidayeti olmadan kendi ak
liyle onu idrak edemez. Marifet, Allah'ın ona bir lütfü ve ihsanıdır. Çünkü kul onu 
hak etmeden, Allah bunun için ona nimet ve ilisanının kapısını açmış, ona hidayeti 
lütfetmiştir. Kul da bunların hepsinin Allah'tan olduğuna lınan etmiştir. Ona hem 
nimet vermiş ve hem de o nlınete şükretmeyi ihsan etmiştir. Allah'ın tevfiki olma
dan kul O'na şükredemez. İşte bu da, Allah'ın kuluna yeni bir nimet ve ihsanıdır. 
Böylece kul, Allah'ın lütfunu görür ve sırrını korur. Çünkü onu buna muvaffak 
kılan ancak O'dur. Çünkü kul, O'nun rububiyyetinin keyfiyetini idrak edemez. 
Böylece O'nun bir olduğunu anlar ve teşbili {O'nu başka varlıklara benzetme}, tatl:l 
{sıfatlarını inkar etme}, tekyif {O'na bir keyfiyet yükleme, nasıl olduğu üzerine yo
rum yapma} ve tecnif {sapık düşüncelere saplanarak O'ndan uzaklaşmal gibi {teh
likeli düşünce ve} işlerden kaçınır. İşte birri müşahede ve sırrı muhafaza eden bu 
imandır. (BeıJiin, 39) 

* İslam, dinin hem esaslarını, hem de furuatını kapsayan bir isimdir. Şübhesiz 
Allah bu dini, furilat ve hükümleriyle beraber, yirmi küsilr yılda tamamladı. An
cak hükümterin bir kısmını nesh ederek yenisiyle değiştirdi. Ama lınan, miirifet ve 
tevhid, bunlarda nesh caiz değildir ve bunlar başka bir şeyle değiştirilemezler. (Be
yan, 61) 

* Ebil Said Harraz'a "Miirifet nedir?" diye soruldu. O da şöyle dedi: "Miirifet iki 
yönden gelir. Biri bizzat Allah vergisidir, diğeri kişinin gayretiyle o/andır." (Luma', 56) 

* Miirifet iki türlüdür: Milrifet-i Hakk {Hakk'ı bilmek}, milrifet-i hakikat {haki
kati bilmek}. Milrifet-i Hakk, isim ve sıfatlarından yaratıklarına gösterdiği biçimde 
onun vahdaniyyetini bilmektir. Milrifet-i hakikat ise, samediyyet ve rububiyyet 
sıfatıarını tahkik etmenin imkansızlığı sebebiyle, O'nun tanınabilmesine imkan 
olmadığına inanmaktır. Çünkü Allah � "Hiçbir bilgi O'nu ihiita edemez {kuşatamaz}" 
[Taha, 20/110) buyurmaktadır. 

Ebil Nasr � şöyle demiştir: '"Buna imkan yoktur' demek, 'Hakikatini bilmeye imkan 
yoktur' demektir. Çünkü Allah, malılUkatın kavrayabileceği isim ve sıfatiarını onlara gös
termiştir. Çünkü, kiiiniit O'nu temaşii ederse, hiçbir zerre kalmayacak şekilde yok olur. Ne-
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ticesi bu olan azanıet sıfatını tanımaya kimin gücü yetebilir? Bu yüzden biri şöıjle demiştir: 

'O'ndan başkası O'nu {hakkıyla} bilemez ve O'ndan başkası O 'nu {hakkıyla} sevemez. "' 
(Lunıa', 56) 

* Şibli'ye [Hasan b. Ali b. Yezdanyar'a (Ta'arruj)] "Arif ne zaman Hakk'ın mazharı 
olur?" diye sorulunca şu karşılığı vermiştir: "Şahid {marifetin ilk tecelllleri} ortaya çı
kınca, şeviihid {halka ait görüntüler} fdnf olur, hisler gider, idriik kaybolur . . .  " (Luma', 57; 
Ta'arruf, 104) "Bu durumun başlangıcı ve sonu nasıldır?" diye sorulunca da şöyle de
miştir: "Başlangıcı O 'nun nıiirifeti, sonu tevlıididir." Yine şöyle demiştir: "Şunlar nıii
rifetin aldınetleri arasındadır: Kişinin kendini {ildhi} izzetin kabzasında {avucunda} gör
nıesi ve üzerinde {ildlıi} kudretin tasarruflannın gerçekleşmesi. Mdrifetin aldıneti 
nıehabbettir. Çünkü O'nu tanıyan {mutlaka} O'nu sever." (Lunıa', 57) 

* Miirifet üç çeşittir: Miirifet-i ikrdr, ındrifet-i hakikat ve ınCirifet-i nıüşiilıede. Marilet
i müşahedede fehm, ilim, ibare ve kelam derece derecedir. Marifet konusundaki 
işaretler ve onların hususiyetleri çok fazladır. Delil arayan ve irşada ermek isteyen 
için bu az miktar bilgi yeterlidir. Başarı Allah'tandır. (Luma', 64) 

* Cüneyd demiştir ki: "Mfirifet iki tiirlüdür; ıniirifet-i taarruf {tanıma yoluyla mey
dana gelen miirifet}, nıiirifet-i tiinf { tanıtma yoluyla Jıasıl olan miirifet}. Taarufım miinası, 
Allah'ın kullarına bizzat kendisini ve bu yolla da eşyayı tanıtmasıdır. Bu çeşit miirifet, Hz. 
İbrfihim'in �� sözündeki gibidir: 'Ben batanlan sevmeın ' [En'am, 6/76] 

Tiirifin nıiiniisı ise, Allah'ın kullarına kudretini iifakta {nesnel dünyada} ve enfüste 
{kendi nefslerinde} göstermesidir. Sonra Allah onlarda bir lütuf yaratır ve bu sayede eşya, 
onlara kendisinin bir yaratıcısı olduğunu gösterir. Bu, sıradan mü'minlerin miirifetidir. Bi
rincisi havassın nıarifetidir. Gerçekte ise herkes O'nu O'nun sayesinde tanımıştır. Bu, 
Muhammed b. Vfisf'nin dediği gibidir: 'Hiçbir şey görmedim ki, onda Allalı'ı görmüş 
olmayayım . '  Başka biri de şöyle demiştir: 'Hiçbir şey gönnedinı ki, ondan evvel Allalı'ı 
görmüş olmayayım. "' (Ta 'arruf, 37) 

* Yine Cüneyd demiştir ki: "Marifet, Allah'ın ilminin bulunduğu yerde senin eelıli
nin var olmasıdır." "Bunu biraz daha açıklar mısınız?" diyen kimseye ise "Arif de 
O 'dur, miiruf da {bilen de odur, bilinen de}" cevabını vermiştir. Bunun manası şudur: 
"Sen sen olduğun için Allalı 'ı bilmezsin. Allah kendisini sana tanıttığı için O'nu bilebilir
sin. "  

Sehl {Tüsteri} şöyle dedi: "İlmin varlığı marifetle, aklın varlığı da ilinıledir. Miirifet 
ise kendi başına var olur." Bunun manası şudur: Allah Teala bir kuluna kendisini ta
nıttığında, kul da O'nu kendisine tanıtıldığı şekliyle bilince, bundan sonra Allah o 
kulda bir ilim yaratır. Bu şekilde kul ilmi bu marifet sayesinde idrak eder. O kul
daki akıl da Allah'ın onda yaratmış olduğu ilimle var olmuş olur. (Ta'arruf, 39) 

* {Şeyhlerden biri der ki:} "Mfirifet iki türlüdür: Marifet-i Hakk {Hakk'ı bilmek}, 
ınCirifet-i hakikat {lıaklkati bilmek}. Milrifet-i Hakk, isim ve sıfatlarından yaratzklarına gös-
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terdiği biçimde onun vahdaniyyetini bilmektir. Miirifet-i hakikat ise, samediyyet ve 
rububiyyet sıfatiarını tahk'ik etmenin imkfinsızlığı sebebiyle, O'nun tanınabilmesine imkiin 
olmadığına inanmaktır. Çünkü Allalı � 'Hiçbir bilgi O'nu ihiita edemez {kuşatamaz} ' 
[Taha, 20/110) buyurmaktadır. Çünkü samed, sıfatları ve hususiyetleri idrilk edileml?lJen 
demektir." 

Büyüklerden biri şöyle demiştir: "Miirifet ardarda gelen keşf işiiret/erine göre, zikir 
sırasında ortaya çıkan vecd hiilleri üzerinde düşünerek sırrı {kalbi} hazır duruma getirmek
tir." Bu sözün manası şudur: Sırrın, Allah'ın azametini, O'nun hakkına saygı gös
termeyi, kadrini yüceltıneyi ifadelerin aciz kalacağı şekilde müşahede etmesidir. 

Cüneyd'e "Miirifet nedir?" diye sorulunca o da şu cevabı vermişti: "Sırrın, Al
lah 'ın azametinin ihiita olunamayacağı {kuşatılamayacağı} düşüncesiyle, eeliilinin idriik 
edilerneyeceği düşüncesi arasında gidip gelmesidir." Yine ona marifetin ne olduğu so
rulmuş, o da şöyle cevab vermişti: "Miirifet, kalbinde ne tasavvur edersen et, Hakk'ın 
ondan farklı olduğunu bilmendir. Hayret; Hakk'ın hiçbir şeıjden hazzı yoktur. Hiçbir kim
senin de O'ndan hazzı yoktur {O hiç kimSI?lJe muhtaç olmadığı gibi, hiç kimse de O'nun 
miilıiyeti hakkında bilgi salıibi olamaz}. Arif, yoklukta dolaşan varlıktır, O'nu anlatamaz. 
Çünkü malılUk sonradan alandır; mesbuk siibıkı {sonradan olan önceden olanı} nasıl ihiita 
edebilir ki?" "Arif, yoklukta dolaşan varlıktır" sözü ile hal sahibi kasd edilmektedir. O, 
şahsen ve fiziki olarak var; fakat, sıfat ve husi'ı.siyet olarak yoktur. 

Yine Cüneyd'in şöyle dediği nakledilmektedir: "Miirifet, sonunda vanlacak yeri 
kalbierin görmesi, {bu konuda} iirifin az Velja çok hiçbir tasarrufta bulunmamasıdır." Bu
nun manası, arifin kendi halini değil, Allah'ın onun hakkındaki ezeli ilmini gör
mesi; sonuçta eline Allah'ın ona ayırmış olduğu nasibden başkasının geçmeyece
ğini anlaması; hizmette kusur etme konusunda tasarruf altında olduğunun şuu
runda olmasıdır. 

Si'ıfinin biri şöyle söylemiştir: "Güneşten yayılan ışınlar, güneşin özünü ve bütü
nünü gömıl?lje engel olduğu gibi, miirifet de sır üzerine geldiğinde sır milrifeti taşıyamaz 
lıiile gelir." 

İbnü'l-Fergam de şöyle söylemiştir: "Resmi tanıyan {yaratılmış/ara ya da şekle de
ğer veren} kibirlenir, vesmi tanıyan {knderin tecellisini anlayan} hayrete düşer, takdiri bilen 
hareket edemez hiile gelir, Hakk'ı tanıyan temkin siilıibi olur, miitevellfyi tanıyan zelfl 
olur." Bu sözün manası şudur: Bir kimse kendini Hakk'ın vazifelerini yerine geti
ren kimse olarak görürse bundan hoşlanır. Allah'ın kendi hakkındaki takdirini gö
ren kimse hayrette kalır. Çünkü bu durumda olan kimse Allah'ın takdirini ve ken
disi hakkında kalemin ne yazdığım {kaderini} bilemez. Ezelde tesbit edilen kısme
tin öne alınamayacağını veya ertelenemeyeceğini bilen kimse bir şey isternekten 
vazgeçer {bu da onun gayret etmesini önler} .  Allah'ın kudretini ve her konuda ye
terli olduğunu bilen kimse temkin sahibi olur. Korkulu durumlarda ve ihtiyaç 
anında bocalayıp kalmaz. Allah'ın kendi işlerini üzerine aldığını bilen kimse Al
lah'ın hükümlerine boyun eğer. 
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Sfıfilerin ileri gelenlerinden biri şöyle demiştir: "Hakk kendisini bir kuluna bildi

rirse, marifet onu ne nıehabbeti, ne korkuyu, ne ümidi, ne Jakirliği, ne de zenginliği görebi
leceği nıakamda durdurur. Çünkü bunlar gayenin ötesindedir. Hakk ise nilıayetlerin öte
sindedir." Bu sözün manası şudur: Arif bu halleri göremez; çünkü bunlar onun hu
sfısiyetleridir. Bu hususiyeHer ise Allah'a layık olan şeylere ulaşmaktan mahrum 
ve acizdir. (Ta'arrıif, 101) 

* Allah Teala hakkında heybet duygusunun ortaya çıkması, marifetullahın 
alametlerindendir. Milrifeti artanın heybeti de artar. Onun {şeyhin} şöyle söyledi
ğini duymuştum: "Nasıl ki, ilim sükünıı gerektirirse, mlirifet de kalbde sekineti {huzüru, 
süküneti} gerektirir. Mtirifeti artanın sekfneti de artar." (Kuşeyri, 153) 

* Miirifet {bilgi} iki türlüdür: Biri Allah'ın bilgisi, diğeri halkın bilgisidir. Kulun 
bilgisi Allah'ın bilgisinin yanında yok olup gider. Çünkü Allah'ın ilmi O'nun sıfa
tıdır, O'nunla kaimdir, O'nun vasıflarının nihayeti yoktur. Bizim ilmimiz ise bizim 
sıfatımızdır, bizimle kaimdir, vasıflarımızın sınırları vardır. Çünkü Allah "Pek azı 
müstesnii size ilimden bir şeı; verilmemiştir" [İsra, 17/85] buyurmuştur. 

İl im övülen sıfatıardan dır. İlim, "Ma'lılmu ihata etmek ve açıklamaktır'' diye tarif 
edilmiştir. En iyi ilim tarifi şudur: "Ilim canlı bir varlığın kendisini bildiği bir sıfattır." 
Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: "Allah kiifirleri {ilmiyle} kuşatmıştır." [Bakara 
2/19] Şöyle de buyurmuştur: "Allah her şeı;i {hukkıyla} bilir." [Bakara 2/282] 

İlmullah {Allah'ın ilmi}, Allah'ın, bilmesiyle var olan şeyleri de, yok olan şeyleri 
de bildiği tek bir ilimdir. Halkın bu ilirnde O'na ortak olması söz konusu değildir. 
Bu ilim parçalanmaz, Allah'tan ayrılmaz. Fiilindeki düzen O'nun ilminin delilidir. 
Çünkü muhkem ve mükemmel fiil failinin ilim sahibi olmasını gerektirir. Allah'ın 
ilmi sırları ihtiva eder, zahiri şeyleri kuşatır. (Hücviri, 16) 

* Miirifet-i insiiniyenin (kulun ilminin}, Allah ile ve O'nu tanıma ile alakah ol
ması gerekir. Zamanla ve zamanın gereğine göre yapılan zahir ve biltın arnellerle 
ilgili ilim de kul üzerine farzdır. Bu ilim usul ve furfi olmak üzere iki kısımdır. 
Bunlardan her birinin bir zahiri bir de batını vardır. Usfilun zahiri kelime-i 
tevhiddir. Batını ise milrifetin tahakkukudur. Furfıun zahiri amel ve muamelelerde 
alıştırma yapmaktır. Batını ise niyeti tasnıh etmektir. Bunlardan birinin, diğeri ol
madan ayakta durması imkansızdır. Batınsız zahirin hakikati münafıklıktır. Zahir
siz batının hakikati zındıklıktır. Biltın olmayan şeriatın zahiri heva; zahiri olmayan 
şeriatın batını hevestir. (Hücviri, 17-18) 

* Miirifet iki çeşittir: Bunlardan biri ilim, diğeri ise haldir. Marifet, dünya ve 
ahiret hayırlarının tümünün esasıdır. Çünkü insan için her hal ve vakitte mühim 
olan şey Allah Teala'nın marifetidir. Çünkü Allah buyurmuştur ki "İnsanları ve 
cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım " [Zariyat, 51/56] Burada "ibadet etsinler 
diye . . . " ifadesinin manası, "miirifet siihibi olsunlar {Allah'ı tanısınlar} diye"dir. İnsan
ların çoğu bu vacibi ihmal ederler. Ancak, Allah'ın husus! kulları olup da, kendile-
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rini dünya karanlığından kurtardığı ve kalbierine hayat balışettiği kullar böyle de
ğildir. Tıpkı Allah'm, {bir ayettel Hz. Ömer hakkında, "[Ölüyken dirilttiğimiz ve] 
kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur yarattığımız [kul ile]. . . " derken, Ebu 
Cehl hakkında " . . .  karanlıkta kalan [ve oradan hiç çıkamayan kişi, bir olur mu hiç?}" 
[En' am 6/122] buyurduğu gibi. (Hücviri, 318) 

* {Tasavvuf yolunun şeyhleri ve alimleri demişlerdir ki: "Miirifet, ilimden daha 
üstündür." Çünkü, halin sıhhati ancak ilırıin sıhhatiyle olur. İlınin sıhhati halin sıh
hati değildir. Yani, hakkıyla alim olmayan arif de olamaz. Fakat arif olırıayan alim 
olabilir. (Hücv'i:ri, 319) 

* Bilmelisin ki, insanın Allah hakkındaki ilırıi ve marifeti, tamamıyla, Allah'ın 
{ezel'i:) ilmi ve hidayetine bağlıdır. İnsanın marifet hususundaki yakini artma ve ek
silme keyfiyetine sahibdir. Ancak marifetin aslı {kendisi) asla artmaz ve eksilırıez. 
Çünkü onun artması da eksilırıesi de noksanlık demektir. Allah hakkındaki mari
fetine nüfUz edebillırıen için kör bir taklid asla yeterli olmaz. O'nun sıfatiarını ve 
kemalini bilırıen gerekir. Buna da, Allah'ın ezeli fazi ve inayeti olmadan asla 
mümkün değildir. O Allah ki, bütün kalbiere hakimdir. (Hücviri, 325) 

* Abdullah b. Mübarek demiştir ki: "Mtirifet, hiçbir şeıje hayret etmemen, şaşırma
nıandır." Çünkü hayret, bir işi yapan varlığın kudreti üzerinde bir şey görmekten 
kaynaklanır. Halbuki bütün bu işleri yaratan Allah Teala' dır. Arif olan bir kişinin, 
O'nun fiilierinden dolayı hayrete düşmesi imkansızdır. (Hücviri, 326-327) 

* Zünnun Mısri demiştir ki: "Mtirifetin haklkati, halkın nur latifelerine ulaşmak 
suretiyle sırZara vtikıf olmasıdır." Yani, O'nun ezeli inayeti insanın kalbini aydmlahr 
ve kirlerden korursa, o kulun nazarmda bütün mahlUkat bir olur, aralarmda har
dal tanesi miktarınca bile fark kalırıaz, zahirine ve batınma rabhani sırlarm müşa
hedesi hakim hale gelir {marifet, günlük hayatının bir parçası olur) .  Allah için 
böyle yaparsa, bütün nazarı müşahede olur. 

Şibll de demiştir ki: "Mtirifet, hayretin devamlı olmasıdır." Hayret iki çeşittir: Hay
ret-i Zat {ilahi Zat hususunda hayret), hayret-i sıftH {ilahi sıfatlari hususunda hay
ret. Birincisi küfür ve şirktir. Çünkü arifin, ilahi Zat'ın vücudu {varlığı) hususunda 
asla şübhesi olamaz. İkinci hayret ise marifettir. Çünkü, Allah'ın sıfatları akılların 
tasavvur gücünün dışmda kalır. Bu sebeble, bazıları şöyle demişlerdir: "Ey hayrete 
düşenlere yol gösteren! Hayretimi arttır!" Böylece daha baştan Allah'ın vücudunu ve 
sıfatlarının kemalini isbat etmiş ve O'nun, tüm insanlarm maksadı olduğunu, du
aları kabUl ettiğini, hayrete düşen insanlar için O'ndan başka hayrete düşülecek bir 
varlık olırıadığını açıklığa kavuşturmuş olırıaktadır. Bu yüzden de hayretinin art
masını istemiştir. Bu isteme sırasında aklınhayret ve ızdırabının bir şübhe ve cakfe 
{tereddüd ve duraklarni olduğunu anlamışhr. (Hücviri, 327) 

•• Ebu Yezid Bistfuni demiştir ki: "Mtirifet, halkın hareket ve sükünlarının {tüm 
fiilierinin Allah'a bağlı olduğunu bilnıendir." Hiçbir kimse ya da güç O'nun izni ol-
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maksızın O'nun mülkünde tasarrufta bulunamaz. O, kulda amel edecek kudret ya
ratmadıkça ve kalbine irade yerleştirmedikçe, insan, hiçbir amel işlemeye muktedir 
olamaz. İnsanın arnelleri tamamen mecazi keyfiyettedir. Allah Teala ise hakiki fa
ildir. (Hücvir!, 328) 

* Usill alimleri ilimle marifet arasında bir fark görmemişler ve "Bımlann ikisi 
birdir' demişlerdir. Ancak şunu da ifade etmişlerdir: "Allah'a alim denilmesi caizdir, 

ama arif denilmesi müniisib değildir." 

Tasavvuf yolunun şeyhleri ise, muamele ve hal ile beraber bulunan -ve onların 
hallerini ifade eden- bu ilme marifet, bu ilmin alimine de "ririf' ismini vermişlerdir. 
Manadan rnücerred ve muameleden hali bilgiye ilim, bunu bilene de "alim" adını 
vermişlerdir. 

Şu halde sufller sadece ifade ve ibareler konusunda bilgi sahibi olan, ifade ve 
ibarelerin manalarını kavramadan lafızlarım ezberleyen kimselere "alim" ismini 
vermektedirler. Bir şeyin mana ve hakikati hakkında bilgi sahibi olanlara da "iirif' 
demektedirler. Bundan dolayı bu taife, akran ve emsali olan kişileri hafife almak 
istedikleri vakit onu "iilim" diye çağırırlar. Bu ise avam için red konusu olarak gö
rünmektedir. Halbuki sufilerin maksadı ilim tahsll etmiş olmaları sebebiyle onları 
karalamak değildir. Bilakis maksadları, muameleyi ve arneli terkettiklerinden do
layı onları kötülemektir. Çünkü alim nefsi ile, arif ise Rabb'iyle kaimdir. (Hücv1r1, 
464) 

'' Allah Teala buyurmuştur ki: "Peı;gamber'e indiri/eni dinledikleri zaman, anlamış 
olduklan hakikatten dolayı, onların gözlerinin yaşlarla dolmuş olduğunu görürsün." 
[Maide, 5/83] {Marifet, l bir şeyin hakikatini olduğu gibi idrak etmektir. Bunun üç 
derecesi vardır, halk da bu hususta üç fırkaya ayrılır: İlk derecesi, sıfat ve vasıfların 
m arifetidir . . .  (Meniizil, 43) 

* . . . Bunların isimleri, risalet { peygamberleriri bildirmesil yoluyla varid olmuş
tur. Bu miirifetin şahidleri, gönülde bulunan nurun aydınlığının idrak edilmesi ve 
aklın hayatının fikir tohumu, kalbirı hayatının da tazlınle güzel ibret arasında ka
lan güzel bir nazar sayesinde güzelleşmesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Işte bu, ava
mm marifeti olup, sadece bu yakin şartlarına bağlıdır. 

Bu marifetin üç rüknü {temelil vardır: Birirıcisi, sıfatın hiçbir teşblhe {Allah'ı 
yaratılrrıışlara benzetmeyel sapmadan sadece ismiyle isbat edilmesi, bu sıfattan 
teşblhirı hiçbir tatlle {sıfatı inkaral sapmadan kaldırılması, künhünü idrak etmek
ten ümidi kesrnek ve te'vil yollarını aramaktır. 

Marifetin ikinci derecesi, Zat'ın, Zat ile sıfatlar arasında hiçbir ayrun yapma
dan marifetidir. Bu marifet, cem' ilmiyle sabit hale gelir. fena meydanında saflaşır, 
beka ilmiyle kemale erer, ayn-ı cem'le şereflenir. 

Bunun da üç rüknü vardır: Bunlar, sıfatiarın şahidiere nakledilmesi, vasıtaların 
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derecelere ayrılması ve ibarelerin bilgilere nakledilmesidir. Bu marifet, hakikat uf
kuyla ünsiyyet eden havassın marifetidir. 

Marifetin üçüncü derecesi ise, tarlfin hakikatinde müstağrak {dalmış, boğul
muş} olan marifettir. Bu marifete hiçbir istidlal ulaşamaz, hiçbir şahid yol bulamaz, 
hiçbir vesile de buna müstehak olamaz. Bunun da üç rüknü vardır: Kalbierin mü
şahedesi, ilirnde yüksek seviyeye ulaşmak ve cem'in mütalaa edilmesi. İşte bu da 
ehass-ı havassın marifetidir. (Menazil, 44) 

'' Tevhld kalbdedir, zühd kalbdedir, takva kalbdedir, marifet kalbdedir, Hakk'ı 
bilmek kalbdedir, Hakk Teala'}'l � sevmek kalbdedir, O'na yaklaşmak kalbdedir. 
(Fet/ı, 49) 

* Zühd, bir saat; vera iki saat, nuirifet ise devamlı amel etmektir. (Fet/ı, 294) 

'' Marifet ilahi bir hususiyettir. İlahi isimlerde lafız bakımından bunun aynısı 
yoktur. O da ahadiyyet-i mekanettir, onu ancak Vahid olan ister. Bir topluluğa 
göre marifet, doğruya götüren bir delil ve yoldur. Her ilim ancak amel, takva ve 
O'nun yoluna girmek suretiyle netice ortaya koyabilir. o da marifettir. Çünkü O, 
muhakkikin keşfiyle ortaya çıkar, ebedi olarak kendisine şübhe karışmaktan salim 
olmayan fikri nazar usUlünden doğan ilme aykırı hiçbir şübhe ona karışmaz . . .  

Bilmiş o l  ki, ilim ancak zatıyla eşya}'l bilen kimse için sahlh olur. Kim zatına 
ilave bir durumla eşyayı bilirse, o Allah'ın kendisine verdiği bu zaid hali taklid et
mektedir. Varlıkta eşyayı zatıyla bilen sadece Vahid {olan Allah} vardır. Bu 
Vahid'in {Bir'in} dışındaki her şeyin eşya}'l ve eşyanın dışındaki şeyleri bilmesi 
takllddir. Allah'ın dışındaki her şeyin bilmesinin, sadece tak.lid yoluyla mümkün 
olduğu ortaya çıktığına göre, biz Allah'ı taklld ederiz, bilhassa de onu bilme konu
sunda. (Fütiilıat, Il, 294) 

* İyilikler 
örtiiieri marifetlerin 
O zorluklar içine sokar seni 
karanlığa değil ama 
Orda sayılar saymaktan aciz 
Zorluklar çok az şeı;e nclildir orda 

(Dlvan, 194) 

* Marifetin alameti sevgidir. Allah'ı bilen onu sever . . .  (Kudfıme, 159) 

* {Bir topluluğa göre} nıarifet zatı itibariyle mehabbetten önce gelir. Çünkü bir 
şeyi tanımadan sevmek düşünülemez. Şu halde bir şeyi sevmek ve sevmemek -
hayvanlarda olduğu gibi doğuştan gelen bir şey değilse- o şeyi tanımaktan kay
naklanır. Buna göre marifet mehabbetirı {sevginin} sebebidir. 

Bir başka topluluk da söyle söylemiştir: "Mehabbet, manfetten önce gelir. Çünkü 
marifet, dedikleri gibi uzak bir hedeftir ve Allalı 'ı tanımanın ötesinde de hiçbir şeı; yoktur." 
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Arifin makamları ve halleri aşmış olması, ancak irade ve mehabbet sebebiyle ol
muştur. İrade ve mehabbet. önceden gelmeseydi, bu makamlar aşılmaz ve haller 
elde edilemezdi. Öyleyse marifet ve mehabbetin hakikati birbiriyle bağlantılıdır. 
(Ravza, 234) 

* Istılah olarak miirifet, ilahi ikramlardan ortaya çıkan sı1fi makamlarından 
meşhur bir makamdır ya da marifet, mehabbeti de içine alan bir sonuçtur. Ebu'I
Kasım {Cüneyd}rtı şöyle söylemiştir: "Miirifet, Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla bilen kimsenin 
hususiyetidir. Sonra fiilieri bunu tasdik eder; gayr-i ahliiki ftil ve afetlerden temizlenir; 
Hakk'ın kapısında uzun uzun bekler; kalbiyle 'itikafa devam eder; Allah 'tan güzel bir gele
cek ve ikbal ister; bütiin durumlarında Allah 'ı tasdik eder ve Allah, nefsinin aklına getirdiği 
şeylerden onu alıkoyar ve Allah'tan başkasına davet eden düşünceleri aklına getirmez. 
Halktan ayrı kalır {halka yabancılaşır}, nefsinin hastalık ve afetlerinden kurtulur, gizli ola
rak Cenab-ı Allah'a müniiciita devam eder ve her an ona dönüşü gerçekleştirebilirse; takdir 
ettiği şeı;ler hakkındaki tasarruflarıyla ilgili sırlann {Hakk tarafından} kendisine öğretil
mesi sayesinde, Hakk tarafından mulıaddes {kendisiyle konuşulan} bir kul olur, kendisine 
"iirif" ismi verilir, bu duruma da 'nıiirifet' denir." (Ravza, 235) 

* Ebı1 Said Harraz'a mehabbetle milrifetten hangisinin daha üstün olduğu soru
lunca o, buna şöyle cevab vermiştir: "Miirifet, nıehabbetin ahliiklanndan biridir." Bazı 
kimseler şöyle söylemiştir: "Harriiz'ın 'Miirifet, melıabbet ahlaklarından biridir' demesi, 
Ebıl Yezid'e nisbet edilen şatha işiiret etmek içindir. Nitekim Ebıl Yezid şöyle demiştir: 
'Hakk Teiilii bana dedi ki: 'Ey Ebıl Yezid! Sen hariç bütün bunlar benim malılii.kunıdur. 
Sen bensin, ben de sen. "' Buna rağmen şatha 'itibar edilmez ve ona güvenilmez. 
(Ravza, 353) 

* Miirifet sözlükte "ilim {bilgi}" demektir. Ilmi şöyle tarif ederler: "Miilılnıu ol
duğu gibi tanımaktır. ll o halde her ilim bir marifet, her m arifet de bir ilim dir. 
Dolayısıyla her Allah' ı bilen arif, her Allah' ı tanıyan da alimdir. Ancak marifet, il
min aksine kendi lafzıyla Allah'a müteaddldir {geçişlidir/ilimden farklı olarak ma
rifet Allah'ı hedefler, kelime olarak ilim Allah' ı tanımada kullanılmaz, ama marifet 
kullanılır} .  (Ravza, 417) 

* Sı1filere göre nıiirifet, Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyan, sonra davranışla
rında Allah' ı tasdik eden, sonra kötü ahlaktan temizlenen, sonra kapıda uzun uzun 
bekleyen kimsenin vasfıdır. Böyle bir kimse kalbiyle itikfıfına devam eder. Güzel 
yönelişiyle birlikte nasibini Allah'tan bekler. Tüm hallerinde Allah'ı tasdik eder. 
Nefsinin vesveselerini keser, bitirir. Kalbine Allah'tan başkasına çağıran bir düşün
ceyi koymaz. Kişi, halka yabancılaştığında, nefsinin afetlerinden uzaklaştığında, 
mekan ve mülfıhazalarını pırıl pırıl yaptığında, sırrında münacatını Allah'la bir
likte yaptığında, her an O'na rücı1u gerçekleştirdiğinde, Hakk'ın, malik olduğu 
kader tasarruflarındaki sırlarını anlatan ilhamına mazhar olduğunda arif; hali de 
"miirifet" olarak isimlendirilir . . .  
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. . .  Ebu Said Harraz şöyle demiştir "Marifet, bizzat cevviid olandan {bol bol veren, 
cömert olan Allah'tan} ve var gücüyle gayret sarf etmekten türemiştir." Denilmiştir ki 
"Arif peı;gamberlerden sonra Allah ile kulları arasındaki vasıtadır." (Ravza; 418) 

* Mtirifetin hak1kati, mü'minin kalbine doğan nur olmasıdır. Hazinede mari
fetten daha yüce hiçbir şey yoktur. Denildi ki, "Miirifet, Allah'ın insanı diri kılan kalb 
hayatıdır." (Ravza, 419) 

* Hasan'a {Basri} � "Marifetullah kesbl midir, yoksa zarurz midir?" diye soruldu. 
Şöyle cevab verdi: "Eşya ancak iki şeyle idrlik edilir. Gözle göriilen his ile, gözle görülme
yen ise delille. Allah sıfat ve hisler/e idrak edi/ernediğine göre, O 'nu bilmek ancak delll, 
araştırma ve istidliil yoluyla olur. Çünkü biz gaib olanı ancak delille, yakınımızda olanı ise 
dııyıılarımızla bilebiliriz."  Ve şöyle devam etti: "Eğer sen mii.rifetin makamlar üzerindeki 
yerini, sırasını en yaklaşık ifii.de ile öğrenmek istiyorsan bil ki, miirifet birinci mertebededir. 
Bu da cisimlerin aslını bilmektir. Bu makanıdaki/erin miirifetleri Rabb'in varlığını, O'nun 
Halık ve Miibud olduğunu ikriir etmektir. Bunların Allah'a � kurbu {yakınlığı} sevfib 
kurbudur. Makamların ikinci mertebesi ise 'imiin mertebesi olup, ehl-i nüfUsun marifetidir. 
Bunların marifetleri ise, Mabud'lannı kusurlardan tenzih etmek, kurbu ise yakın 
kurbudıır. Üçüncü mertebe ihsfin mertebesidir. Kudsi akıl sahibierinin miirifetidir. Bunla
rın mfirifeti diğer insanların ayrı olarak bildikleri şeı;lerin tamamını tek olarak bilmek, tek 
bir ses duymak, tek bir ttirife şahid olmaktır." (Ravza, 420) 

* Miirifet, "Nasıl ?" ve "Nerede?" sorularına gerek kalmayıncaya, görme ortaya 
çıkıncaya kadar ayrı olanları, batanları ve doğanları bitiştirmekten, çalınanı iade 
etmekten oluşan bir makamdır. Neticede tek tek olanlar toplanır ve bütünleşir, 
belli bir seviyeye, mutedil bir duruma varılır. Fakat bununla birlikte tamamen bı
rakılmaz. (Ravza, 421) 

* Mfirifet ayndır. Sen onun parçalarını görmesen de Allah onun karşılığını gü
zelleştirmiştir. Gerçekten onun karşılığında farklılık yaratılmadıysa da, sonucunda 
elde edilen ibretlerdir. O halde bu bir dairedir. Dairenin merkezi cem' olur {burada 
farklılık yoktur}, çevresi ise tefrika konusunda isteklidir {farklılaşma eğilimi daire
nin merkezinde değil, çevresindedir}.  Bu da mülkün cem' konusırnda müstakil 
olabilmesi içindir. Gören görür, işiten işitir . . .  

. . .  Miirifet, yükseliş ve iniş, durma ve ulaşmadır. Hakk'a varma bidayetten alı
koymaz; bidayet ise nihayete mani olmaz. Kendisinden istenen her şeyi yerine 
getiren kimse, maksadına ulaşır ve istikrara kavuşur. Arzuladığı hiçbir şey {eksik} 
kalmaz. Başlangıçta arif rükı1 ve secde edene şükreder. Sonra Vacid olan Allah'tan 
af diler. Sonra inkarcıya {bile} merhamet eder. Arif kendini yok ettiğinde, sayılar 
bire indirilir {Bir' den başka hiçbir şey kalmaz}. (Ravza, 422) 

* Sıddikiyyet altı temel üzerine kuruludın: İslam, 1man, salah, ihsan şehadet ve 
mii.rifet. Marifetin üç mertebesi vardır: İlmü'l-yakin, ayne'l-yakin ve hakka'l-yakin. 
Her mertebenin kendi türünden yedi şartı vardır: İlki fena, ikincisi beka, üçüncüsü 
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Zat'ın, isimlerinin tecem etmesi bakımından marifeti, dördüncüsü Zat'ın, sıfatları
nın tecelli etmesi bakımından marifeti, beşincisi Zat'ın Zat olması bakımından ma
rifeti, altıncısı isim ve sıfatıarın Zat ile marifeti, yedincisi isim ve sıfatlarla muttasıf 
olmaktır. (İnsan, Il, 85) 

* Makamlar, müddin birinden diğerine yükselrnek sı1retiyle tevhide ulaşma
sına kadar devam eder. Bu makamlardan nu1rifet, mutluluk için arzu edilen bir ga
yedir. Müddin bu aşamalardan geçmesi gerekir. Onun aslı tümüyle itaat ve ihlas
tır. İman ondan önce gelir, haller ondan doğar, sıfatlar ise onun neticesi ve ürünü
dür. Tevhid ve irfan makamına ulaşana kadar biri diğerinden doğar. Neticeye 
ulaşma konusunda bir eksiklik veya arıza meydana gelirse, başlangıcında bir ek
siklik bulunması dolayısıyla bu duruma geldiği bilinir. 

İnsanın aklına gelen veya kalbine doğan şeylerde de durum böyledir. Bundan 
dolayı mürid, diğer işlerinde de nefsini muhasebe etmeye ve bu fiilierin hakikatine 
bakmaya muhtaçtır. Çünkü, {bu başlangıçta yapılan} fiillerden {hedeflenen} neti
eelerin ortaya çıkması zaruridir. Arnellerde ortaya çıkan bir eksiklik, müridin Isa
nuçlarda ortaya çıkan} bunun gibi durumlarla karşılaşmasına sebeb olur. (Buğve, 
18) 

,. Mfirijet, Allah' tan başkasından uzaklaşman, kendini Allah' a teslim etmendir. 
Allah'a giden yolları kolaylaştıran iki hususiyyet vardır: Mehabbet ve marifet. Bir 
şeyi sevmen seni başkalarına karşı kör ve sağır yapar. Allah'ı bil, harama yönel
meden ve helali de istemezlik etmeden, dilediğin şeylerle seni rızıklandırınasını 
O'ndan iste. Allah'ın kullarına iyi muamelede bulun, emanetine hıyanet etme ve 
sana ölüm gelinceye kadar ibadete devam et ki, din imamlarından {önderlerinden} 
biri olasın. Cilhillerin ilminden seçkin insanların ilmine geç ki varisierden olasın. 
Senin resUl ve nebilerden örneğin var. Kim Allah'tan başka bir gayeyle nisbet ve 
izafe eder, sever, buğz eder, sevmeye ve yaklaşmaya çalışır, korkar, ümid eder, sü
kun bulur ve emin olursa ya da Allah'ın sınırlarını aşarsa o kişi zalimdir. Zalim de 
imam {önder} olamaz. (Cilmi', 51) 

* Marifet, varlığının dellliyle Allah'ı ve O'nun hakkında caiz olan ve olmayan 
şeyleri bilmendir. (Cami', 54) 

* Marifet üç kısımdır: Allah'ın fiilierini bilmek olan umumi marifet; Allah'ın sı
fatlarını bilmek olan hususi marifet ve Allah'ın Zat'ını bilmek olan en hususi mari
fet Allah'ın fiilierini bilmek olan um ilmi marifet, sıradan mü'minlerin makamıdır. 
Allah'ın sıfatiarını bilmek olan hususi marifet havass olan mü'minlerin makamıdır. 
Allah'ın Zat'ını bilmek veli, nebi ve resfillerin makamıdır. (Cami', 62) 

* Miirifet sözlükte "ilim" manasındadır. Hakikat ehlinin ıstilahında ise, mua
melelerinde ve bütün hilllerinde Allah için doğru davranma, sırda {içinden} de
vamlı olarak münaciitta bulunma, her şeyde Allah' a yönelme ve kötü huy ve va
sıflardan temizlenmenin yanında Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla bilmektir. 
Özetle, kişi nefsinden uzaklaştığı miktarda marifetullah meydana gelir. 
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Milrifetin iki çeşit olduğu ifade edilir: Milrifet-i Hakk {Hakk'ı bilmek}, milrifet-i 
hakikat {hakikati bilmek}. Milrifet-i Hakk, isim ve sıfatlarından yaratıklarma 
gösterdiği biçimde onun vahdaniyyetini bilmektir. Milrifet-i hakikat ise, 
samediyyet ve rububiyyet sıfatıarını tahkik etinenin imkansızlığı sebebiyle, O'nun 
tanınabilrnesine imkan olmadığına inanmaktır. Çünkü Allah � "Hiçbir bilgi O'nu 
ihiıta edemez {kuşatamaz}" [Taha, 20/110] buyurmaktadır. Hakikat ehlinden kamil 
olanlar acziyeti itiraf etinenin ötesinde bir şey söylemezler. Ondan aşağı olanlar ise 
bu konuda konuşurlar. Bundan dolayı sUfinin biri şöyle demiştir: "Hakk'ı kendisinin 
dışında kimse bilmez." Hz. Ebu Bekr'in .:t-;, sözü de onu destekler: "Kendisini tanıma 
konusunda halka, O'nun hakkında nıfirifet salıibi olmaktan aciz olduğunu idrilk etmekten 
başka nıiirifet yolu açmayana {Allalı'a} lıamd olsun" (Cami', 238) 

* Marifetin haklkati, gizli ve saklı olandan örtüyü kaldırmayı gerekli kılan inki
şaftır. O da her türlü hatre ve huzurda bulunma dolayısıyla gerçekleşir. İstidad 
{hazırlık} ve kabUl makamıdır. 

Şiihid: Perdin milrifeti ferdierin ferdi olmak, tekler arasmda varlığının garib 
kalmasıdır (tek olan her şey arasında da tek olmaktır}. (Kaviınin, 36) 

* Miirifet, bu işin mütehassıslarına göre, Allah'ın kalbe atinış olduğıı nurdur. 
Halis marifet, nuruyla kalbi aydınlatır. Bu da vahdaniyyeti bilmekle olur. Efendi
miz Abdiisselam b. Meşiş, Şazeliyye vazifesi hakkında şöyle söylemişti: "Beni vah
det denizine müşiihede ederek daldırdı ." O burada "vahdet" sözüyle vahdet-i vücudu 
değil, vahdet-i şuhud'u kasd etiniştir. (Nefelıiit, 25) 

* Marifetullalı, nefsi, arzularından ve maddi alemden alıkoymaktır. (Nefelıat, 
108) 

ma'rifet-i 'ayne'l-yakln-ma'rifet-i hakka'I-yakin ( �ii�! ı J� :i!;"� - �\ � :i!;"� ) 

* Milrifet-i ayne'l-yakln, dış dünyada ve farkedilebilen yönlerde {Allah'ın varlı
ğını ve birliğini gösteren} ayetleri düşünmek suretiyle ortaya çıkan marifettir. 
(Cami', 156) 

* Milrifet-i lıakka'l-yakfn, "nıiirifet-i nefs {nefsin miirifeti}" dıye bilinir. Nefsin mari
feti, şübheleri gideren nurların doğmasıyla, bu doğuş da, mücahede yoluyla ruhun 
arındmiması ve nefsin tezkiye edilmesiyle gerçekleşir. (Ciimi', 156) 

(Ayrıca bk. 'ilrne'I-yakin-'ayne'l-yakin-hakka'l-yakin} 

rna'sıyyet/rne'asi ( 'o$""1"� / :i��,.,� ) * Tevbe, rabbiini bir te'yid (destek}; nıeiisi 

(günahlar}, ise cismani fiillerdir. Pişmanlık kalbe girince, cesette kalbin pişmanlı
ğını giderecek hiçbir alet kalmaz. (Hücvirl:, 354) 

* Meiisi (günahlar} :  İnsanın her günün sabahında yedi organını inceden ineeye 
denetlernesi gerekir. Sonra bütünüyle bedenini denetlernesi lazımdır. O esnada 
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günahlada kirlenmiş midir? Öyleyse onları terketmelidir. Dün günaha karışmış 
mıdır? O halde terketmek veya pişman olmak suretiyle onu gidermelidir. (İhyd ', V, 
1 67) 

* Tekalif ! ilahi emir ve yasaklar} insanlara ağır ve zor gelir. Bunun içine emir
Iere sıkı sıkıya uymak, yasaklardan kaçınmak ilahi hükümler karşısında sabır gös
termek ve nimetierin bulunduğu anda da şükretmek girer. Bunlar dörttür: itaat, 
masıyıjet !isyan}, nimet ve beliyye !imtihan ve bela}. Bunların beşincisi yoktur. 

Bu dördünden her birinde Allah'ın senin üzerinde, rububiyyet hükmüyle hak
kını alacağı ubudiyyet hakkı vardır. itaatte sendeki hakkı, ondan sana gelen iyiliği 
müşahede etmendir. Masıyyet konusundaki hakkı, işlediğin günahlardan tevbe 
etmendir. Beliyye konusundaki hakkı, musibetlere sabretmendir. Nimetteki hakkı, 
bu konuda şükretmendir. Bunları anlarnan tüm bu yükleri senin üzerinden kaldı
rır. İtaatin sana yönelik olduğunu ve rahmet ve iyiliği gerektirdiğini anladığında, 
onları yaparken sabretmen gerekir. 

Günahta ısrar etme ve günaha girmenin öte dünyada cezayı gerektirdiğini, bu 
dünyada iman nurunu ortadan kaldırdığını bildiğinde, bu onu terk etmen için bir 
sebeb olur. Sabrın meyvesinin sana döneceğini, bereketinin sana ulaşacağını bildi
ğinde ona koşar ve güvenirsin. Şükrün, "E�er şükrederseniz, size {nimetimi} artınrım" 
[İbrahim, 14//7] ayeti gereğince Allah'tan bir artışın tekeffül !garanti} edilmesi ol
duğunu bilirsen, bu senin devamlı şükretmene sebeb olur. (Tenvir, 6) 

* Amel bedenin, kalbin ve fikrin hareketidir. Amel, şeriate muvafık olursa 
"taat", muhalif olursa "ma'sıyyet" olarak isimlendirilir. Bundan dolayı şeriatın za
hirleri, tarikatın batınları, hakikatin ise sırları ıslah için gerekli olduğu konusunda 
icma edilmiştir. (Rihle, 132) 

• 
masik-memsfi.k-ı bih/memsfi.k-ı li'eclih ( .U;ı:-� !l J-� - .ıı !l J-e - .!.L..ol..o ) 

* Miisik lsarılan}, memsuk !tutulan} ve menısıtk-ı li eclih !onun sebebiyle tuhılan}, 
manevi direklerdir. Bu da insan-ı kamil'in hakikatidir. Nitekim hadis-i kudside 
şöyle buyrulmuştur: "Sen olmasaydın cilemleri yaratmazdım." [Aclı1ni, II, 164] 

Ebu Talib Mekk}ks Kütii 'l-kulılb adlı eserinde şöyle diyor: "Fe/ekler Adenı oğlunun 
nefesleriyle döner." 

Şeyh Muhyiddın !İbn Arabi}ks de Nüslıatü 'l-hakk kitabının girişinde der ki "İn
san-ı kfinıili nıülkün alanıeti farikası, işareti kılan, onu şereflendirnıek ve yüceltmek için 
nefesleriyle feleği döndüren Allalı 'a hamd olsun." Bütün bu sözler söylediğimiz ma
naya işaret etmektedir ... (Ka ş ani, 75; Cami', 95) 

. . .  Bu makamın ehli olan kimse mevcudatın her çeşidiyle halkın değişik irade
ler le çeşitli mertebelerindeki arnellerinin suretleri olduğunu bilir. Bu suretler ger
çekte bizzat yaratılışın gayesini teşkil eden insan-ı kamilin yaratılmasıyla ilgili olan 
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Allah'ın biricik ve asıl iradesinin hükümleridir. Insanın dışındaki şeyler ise ikinci 
derece rnurad edilen şeylerdir. Söylemiş olduğumuz değişik iradelerden anlaşılan, 
bunların asli iradenin hükümleri olduğudur. İnsanlık rnertebelerinin sayısı rnev
cudatın rnertebeleri sayısı kadardır. Şan ve kernalin bazı manalarında farklılık 
rnevcudatın mertebelerinde farklılığın sebebidir. Anla! Bu, külli bir hatırlatmadır. 
(Cfimi', 95) 

rnatla'/rnuttala' ( �lk.o ) * Matlfi, alem-i kevne {varlıklar alernine} nazar etmek 

ve Hakk'ın aynıyla nazar eden kişidir. (Istılfih, 540) 

* Matlfi, Mütekellirn olan Allah'ın Ketarnı'nın ayetlerini okuma esnasında, bu 
kelarnın kaynağı olan sıfatla tecelli eden rnütekellirne şahid olmaktır. İmam Cafer 
b. Muhammed Sadık'ın dediği gibi: "Allah kullarına kelfimıyla tecelli eder; fakat onlar 
görmezler." Bir gün namazda iken yığılıp kaldı. Ona bu durum sorulunca, "Onu 
söyleveninden işitinceı;e kadar ayeti tekrarlamaya devam ettim" dedi. 

Cafer Sadık'ın, kendi dönernindeki tercümanı büyük şeyh Şihabeddin 
Sühreverdikv, Allah Tea.Ia'nın Hz. Musa'ya �1, ağacın arkasından "Ben Allah'ım" 
diye nida etmesi gibi, "Yemin ederim ki matla bundan daha unıılmi bir makamdır" de
miştir. Bu makam, tecelll eden herşeyde sıfatıyla tecelli etmiş olan Hakk'ı rnüşa
hede etme makamıdrr. Hadis-i Nebevi'de şöye ifade edilmiştir: "Hiçbir ayet yoktur 
ki, onun bir zahiri bir de batını olmasın. Her harfin bir haddi, her haddin de bir 
matla'ılmuttala 'ı vardır." [Heyserni, VII, 152] Matla'ı bu şekilde hususi bir makama 
tahsis etmişlerdir. (Kaşanl, 86; Ctimi', 98) 

me'a ( �" ) * Mea lafzı, Arab dilinde iki şeyden birinin diğeriyle karışmış olma

sını gerektirmez. Yüce Allah'ın şu sözlerinde olduğu gibi: "Allalı'tan korkunıız ve 

sfi.dıklarla beraber olunuz" [Tevbe, 9/119] "Mıılıanınıed Allalı'ın Resıllüdür. Onun ya
nında bulunanlar da kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merlıametlidirler." 
( Feth, 48/29] "Dalıa sonra imfi.n eden ve 11icret edip de sizinle beraber cilıad edenler sizinle 
beraberdir." [En fal, 8/75] 

Mea lafzı Kur' an' da husus! ve um üm! olarak gelmiştir. Bu ayetlerde ve müca
dele ayetinde urnı1m1 rnanadadır: "Göklerde ve yerde olanları, Allfilı 'ın bildiğini görme
din mi? Üç kişi gizli konuşsa mutlaka dördüncüleri O'dur. Beş kişi gizli konıışsa mutlaka 
altıncıları O'dur. Bundan az da, bundan çok da olsalar, nerede bulunsalar mutlaka O, on
larla beraberdir. Sonra kıyamet günü, onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Alla/ı, her 
şeıti bilendir." [Mücadele, 58/7] Söze ilirnle başla, ilirnle bitir. Bundan dolayı İbn 
Abbas, Dahhak, Süfyan-ı Sevr! ve Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir: "O {Allah}, il
miyle onlarla beraberdir." 

Husus! manada {taraf olma manasındakil beraberlik ise, Allah'ın şu sözünde 
olduğu gibıdir: "Çünkü Allah, muttakilerle ve iyilik edenlerle beraberdir." [Nahl, 
16/128] '"Korkmayın', dedi, 'ben sizinle beraberim, işitir ve göriiriim."' [Taha, 26/46] 
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"Hani yalnız iki kişiden biri olduğu halde, inkar edenler kendisini {Mekke'den} çıkardıkları 

sırada ikisi mağarada iken arkadaşına 'Üzülme, Allah bizimle beraberdir!' diyordu." 
[Tevbe, 9/40] Yani Hz. Peygamber � ve Hz. Ebu Bekr � {ile beraberdir, kafirlerle 
değil}, Hz. Musa ve Hz. Harun'la beraberdir, Firavun'la değil; Hz. Muhammed ve 
Ashab'ıyla beraberdir, Ebu Cehil ve diğerleriyle değil. Ve muhsin olan muttakilerle 
beraberdir, zalimler ve haddi aşanlada değil. (Furkiin, 96) 

me'alim-i a'lami's-sıfat ( .:.ı\A...:ll r��� �lıt..o ) * Me'alim-i aZami's-sıfat {sıjatların 

alametlerinin işaretleri}: Bunlar göz, kulak ve el gibi organlardır. Bunlar, sıfatıarın 
mana ve esaslarının tecelli ettiği yerlerdir. Buradaki işaret, dillin alametleri ve yol 
işaretleri gibi bir tecelligahtır. (Kaşanl, 87; C/imi', 99) 

me'ani ( �� ..... 1 1)\ıt..o ) * Meanl {manalar} dünyasında kendi fikrinle yürüdü

ğünde, hislerini {duyularını} manaların tadını almaktan alıkoy. Ama hissin mana
lara yürürse, sırrını {kalbini} manaları müşahede etmekten alıkoyma. His ile baki 
ve daim olmak dünyada da, ahirette de daha evladır. Münye cennetinde görme 
anında onun şerefi sana beliriverecektir. (Leta'if, 188) 

mebadi'-i nihayat ( .:.ılt4:l1 t,>.)\ı• ) * Mebadl-i nihayat {nihayetlerin başlangıç

ları}, farz yani namaz, zekat, oruç ve hac ibadetleridir. Bu da şöyledir: Namazın 
nihayeti kurbun {yakınlığın) kemal ve hakikatine ulaşmaktır. Zekatın nihayeti, 
Allah dışında her şeyi Hakk sevgisi samimiyetiyle harcamaktır. Orucun nihayeti, 
yaratılış şeklini ve onu güçlendiren Allah'ta fena ile korumaktır. Bu sebeble kudsi 
hadiste şöyle buyrulmuştur: "Oruç benim içindir, onun mükafatını da ben veririm." 
[Buhar!, Savm, 2, Tevhld, 35; Müslim, Sıyam, 161] Haccın nihayeti marifete ulaş
mak, fenadan sonra bekayı tahakkuk ettirmektir. Çünkü bütün ibadetler, salikierin 
nihayete kadarki mertebeleri ile ahadiyyet-i cem' ve fark makamı karşısına konul
muştur. (Kaşanl, 76; Cami', 95) 

{Ayrıca bk. fena'-beka'; şeri'at-hakikat} 

mebde'iyyet ( �;;ı..l�• ) * Mebdeiyyet, Ahadiyyet Zab'nın, taayyünlerin, isim ve sı

fatlara bağlı nisbet, izafet ve akli Itibarların menşei olan Vahidiyyet Mertebesi'nden 
önce gelmesi 'itibariyle Ahadiyyet'i takib eden saf izafettir. lzafet akli ltibarlardır. 
(Kaşanl, 75; Ciimi', 95) 

mecal-i külliyye/metali'/minessat ( .:.ıl:a:.o 1 �\b..o 1 �;ls"' J� ) 

* Medil-i külliyye {külll tecelliler}, metiili {doğıışlar, haller} ve minessat {kürsüler, 
ilahi makamlar}; varlığı batıni ve zahiri {gizli ve açık} olanlar arasında kapalı ka
pıları açan gaybın anahtarlarının sılret ve tezahürleridir {görünümleridir}. 

Bunlar beş tanedir: İlki, zat-ı ahadiyyetin tecelllsidir. Hakk'ı temaşa etmektir, 
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makamdır ya da daha aşağıdadır. Büyük kıyamettir. Cilyelerin gayesi, sonların 
sonu olan hakikatler hakikatinin ortaya çıkmasıdır. 

İkincisi, ilk berzahın tecelli mekanı, iki denizin birleştiği yer, kabe kavseyn ma
kamı, ilahi isimlerinin bir araya gelme mertebesidir. 

Üçüncüsü, ceberrfıt aleminin doğuşu ve kudsi rUhların ortaya çıkmasıdır. 

Dördüncüsü, melekler aleminin, semavi müdebbirlerin {gökteki tedbir 
sahiblerinin, gökleri idare eden varlıkların} ve ilahi emirleri yerine getirenierin te
celllsidir. 

Beşincisi, mülk aleminin sfıri {şekli} olarak keşfedilmesi, misal dünyasının 
acaibliği ve süfll alemde kevn'i müdebbirlerin tecelli etmesidir. (Kaşiini, 77; Cami', 
95) 

{Ayrıca bk. tecelli-istitar} 

mecanet ( �i\,.e ) * Mecanet {delilik}, eğlencede aşırıya gitmektir. (Mizan, 78) 

meda-yı esrna-yı fi'liyye ( a;l"ıil l ��C""�I ı.sl,.e ) * Mecla-yz esma-yz fi'liyye {fiili 

isimler mecHisı}, alemin, eserlerin ve fillerin eserinin cüzleri olan yaratılış merte
beleridir. (Kaşan'i, 78; Cami', 96) 

mecma'u'l-bahreyn ( .:rt.f"'"ıll e:_J.. ) * Mecma'u'l-bahreyn {iki denizin birleştiği 

yer}, vücfıb ve imkanın cereyan ettiği yer olması itibariyle kabe kavseyn hazretidir. 
Onun ilahi isimlerio ve yaratılış hakikatlerinin birleşmesi itibariyle vücfıd {varlık} 
cem'inin hazreti olduğu da söylenmiştir. (Kaşani, 78; Cami', 96) 

{Ayrıca bk. kabe kavseyn} 

mecma'u'l-cem'( e:_:�l �,.e ) * Mecma'ıı 'l-cem' ve mahk-z hakiki, kesretin {çoklu

ğun} vahdette {birlikte, tekliktel yok olmasıdır. (Cami', 96) 

{Ayrıca bk. cem'-fark; mahk/mahku'l-mahk} 

mecma'u'l-ezdad ( �IJ...P�I tJ.. ) * Mecnıa'u 'l-ezdad {zıtları bir araya toplayan}, 

çevresine teğet, hazret olan mutlak hüviyyettir. (Kaşani, 78; Cami', 96) 

mecma'u'l-ehva' ( ��J��� e:_:o.,.e ) * Mecnıa'u 'l-ehva {hevaları toplayan}, mutlak 

cemaı hazretidir. Çünkü hevada {sevgide} mutlaka bir cemal serpintisi vardır. Ni
tekim şöyle denilmiştir: 

Götürsen de gönlünü sevginin istediği yere 
ilk sevgili içindir yalnızca sevgi 



Şeyhani de şöyle söylemiştir: 

Yüzünde toplanacak yarın 
Cemalinin tamamı 
Ne var ki o 
alemiere dağılmış bugün 

(Kaşani, 78; cami', 96) 

meczôb 

meczftb ( y J.l� ) {bk. salik/salikün} 
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meded-i vücftdi ( �:JJ J:-;· J :JJ..I.o ) * Meded-i viicudi {vücudi imdad}, mümkünün 

varlığında ihtiyaç duyduğu her şeyin dostluğa varmasıdır. Böylelikle bekası de
vam eder. Hakk Teala, yaratıcısı bulunmayan Zat'ı gereği, yokluktan varlığa çık
ması için mümküne rahmiini nefesle vücudla meded kılar. Bu ise kimyevi parça
lanma sırasında meydana gelir. Kimyevi parçalanma gıda ve teneffüs sayesinde 
gerçekleşir. Bunun hava yardımıyla olduğu açıkça hissedilir. Cansız cisimlerde, 
feleklerde ve rfıh taşıyan canlılarda akıl, terelli eden {Allah} tarafından varlığını 
terelli ettiği için devamlı olmasına; müşil.hede ise, her mümkünün her an yeni bir 
yaratılışla yeniden var edildiğine hükmeder. (Kaşil.ni, 81; Cami', 97) 

medre-i muzlime ( Wl:..o a J..l.o ) * Medre-i muzlime, unsurlar {elementler} alemi 

demektir. (Hey{ikil, 97) 

mefatih-i guyftb ( y J��l l �lA" ) ·� Mef{it!h-i guyub {gaybın anahtarları} iki çeşit

tir: Hakk'a ait olanlar ve halka ait olanlar. Hakk'a ait olan, cevher-i ferdin {atomun} 
zattan oluştuğunu bilmektir. Yani, insanın zatının, Ralıman'ın veemlerinin karşılığı 
olmasıdır. Şübhe yok ki, fikir bu yönlerden biridir. O da gaybın anahtarla
rındandır. Fakat o nurdur. Nerede gaybın anahtarlarını almaya götüren bu parlak 
nur? Yerlerin ve göklerin yaradılışını bir düşün, bu ikisinde yoktur. Bunlar mana
ları latif ve gayet gizli olan işaretlerdir. İnsan fikir sfıretlerinde yükselmeye başla
yıp bu işin zirvesine ulaşınca, rtıhani suretler his {duyu} alemine iner ve gizli olan 
işler mukayese kabul etmez biçimde ortaya çıkar. Göklere yükselir ve değişik li
sanlarla feleklerle konuşur. (insan, II, 24) 

mehabbet ( � ) {'alamet-i mehabbet; ehl-i mehabbet; murakabe-i mehabbet; 

şaribl 

* MeJıabbet (Rabi'adan): "İzzetine yemin ederim, cennetini istediğim için sana ibadet 
etmiyorum, Cennet, oraya siilük etmekte ömrümii harcadığım şey değildir." (Şelıide, 112) 

* Kendisine, "Mehabbet hakkında ne dersin ?" diye soruldu, o da şunları söyledi: 
"Seven/e sevilen arasında hiçbir engel yoktur. Seven kimse şevkinden konuşur, zevkini an

latır. Tadan bilir, fakat vasfeden vasfedilnıez. Hıızürımda gaib olduğun, varlığında hareket 
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ettiğin, şuhudunda ziihib olduğun, sahvın ile sarhoşluğunu erdiğin, onun vasıtasıyla boş
luğunu doldurduğun, ondan gelen neşenle iizüldüğün şeı;i nasıl vasfedebilirsin ? 

Heı;bet, insanı dilsiz yapar ve konuşamaz, hayret, korkanın bir şeı;i açığa çıkarmasına 
engel olur, gayret ise gözlerin ağı;an gömıesine engel olur. Dehşet, akılları bağlar ve bir şey 
söyletmez, her zaman devamlı dehşet, ayrılmaz bir hayret, şaşkın kalbler, gizli sırlar ve 
hasta bedenler vardır . . .  ve melıabbet, güçlü devletiyle kalbiere hiikim olur." (Şelıfde, 173) 

* Mehabbet hali, kulun Allah'ı, gözüyle Allah'ın kendisine verdiği nlınetlere, 
kalbiyle Allah'ın kendisine olan yakınlığına, inayetine, korumasına ve yardımına, 
iman ve yakininin hakikati ile Allah'ın kendisine inayet ve hidayet ihsan etmesi ve 
kendisini sevmesine bakarak sevmesidir . . .  

. . .  Ehl-i mehabbet lmehabbet ehlil üç derecedir: Birinci derecesi avarom 
mehabbetidir: Bu sevgi Allah'ın kendilerine olan lütuf ve ihsanından doğar . . .  
Mehabbetin ikinci derecesi, kalbin, Allah'ın cela.Ii, zenginliği, ilmi ve kudretine na
zar etmesinden doğar. Bu tür mehabbet, sadıklar la muhakkiklerin mehabbetidir. 

Bunun şartı ve husfrsiyeti ise Ebu Hüseyin Nfut'ninrh anlathğı gibidir. Kendi
sine mehabbetin ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermiştir: "Mehabbet, perde
leri yırtmak ve sırZara viikıf olmaktır." 

İbrahlın Havass'a sorulduğunda ise şöyle demiştir: "İriidelerin yok olması ve bü
tiin beşeri sıjat ve ihtiyaçların yanmasıdır . .. " 

Mehabbetin üçüncü derecesi ise, ariflerle sıddi:klerin mehabbetidir. Bunların 
sevgileri, Allah'ın hubbunu !sevgisini! kadlın ve sebebsiz olarak tanıyıp, ona nazar 
etmelerinden doğar. Onlar Allah'ı işte bu şekilde sebebsiz olarak severler. (Luma', 
86) 

* Hullet ldostlukl kalbe giren şeydir. Melıabbet ise, kalbin derınliğınde, yani 
özünde bulunan şeydir. Mehabbete "mehabbet" denmesinin sebebi, kalbden kendi
sinden başka her şeyi silmesinden dolayıdır. Bu sebeble habib, hallle tercih edil
miştir. (Luma', 155) 

* Cüneyd şöyle söylemiştir: "Mehabbet, kalbin meı;lidir." Bu sözün manası şudur: 
Mehabbet kulun kalbinin zorlanmadan, tabii bir şekilde Allah Teala'ya ve Allah'a 
ait olana meyletmesidir. 

Bir başkası: "Mehabbet muviifakattır" demiştir. Bunun manası şudur: Mehabbet 
Allah'a emrettiği hususlarda itaat etmek, yasakladığı şeylerden kaçınmak, hük
müne ve takdirine rıza göstermektir. 

Muhammed b. Ali Kettani "Mehabbet, sevileni {Allah Teiilii'yz} terc!h etmektir" de
miştir. 

Bir başkası: "Melıabbet, sevdiğin şeı;i, sevdiğin {Alla/ı} için tercfh etmektir'' demiştir. 
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Ebii Abdullah Nebad: "Mahliika olan mehabbet lezzet verir, Yaratıcı 'ya olan 

mehabbet ise mahveder'' demiştir. Mahv olmanın manası, sende hazzın kalmaması, 
sevgin için bir illet {sebeb ya da gaye} olmaması ve sevginin ilietle ayakta durma
ması demektir. 

Sehll-i Tüsterij :  "Kim Allah'ı severse, hayatı O'nun lıayatıdır. Sevenin kendisine ait 
bir hayatı yoktur." "Hayatı O'nun lıayatıdır'' sözünün manası, "hayatı güzel olur'' de
mektir. Çünkü seven, ister kötü, isterse hoş olsun, sevilenden gelen her şeyden lez
zet duyar. "Kendisine ait bir hayatı yoktur" sözünün manası ise, "Seven sevilene ulaş
mak ister, O'ndan ayn kalmaktan korkar, böylelikle hayatı zehir olur'' demektir. 

Büyüklerden biri şöyle söylemiştir: "Mehabbet lezzettir. Hakk ise nıehabbetten /ez
zet duymaz. Çünkü hakfkatin bulunduğu yerlerde dehşet ve hayret vardır." Buna göre 
kulun Allah' ı sevmesi, sırları çözen bir tazlın duygusudur. O'ndan başkasına da bu 
tazimi göstermek caiz değildir. Allah'ın kulunu sevmesi ise, kulunu başkasını 
sevmeyecek derecede kendisine mübtela kılmasıdır. (Ta 'arruf, 79) 

* Mehabbet, ariflerin en yüksek makamlarından biridir. Mehabbet, Allah'ın ih
laslı kullarını tercih etmesidir. Onunla büyük faziletin nihayeti meydana gelir. 
(Kiit, II, SO) 

* Cüneyd şöyle söylemiştir: ''Mehabbetin kendisi, kalbin niir ve sevinçle Allah'a 
yaklaşmasıdır." (Kü.t, II, 60) 

* Rıza... mehabbetten sonra gelen marifet makamıdır. Sevilenin hali, haline 
tevekkül etmesidir. Mehabbet en şerefli makamlardan biridir. Onun üstünde lzullet 
{dostluk} makamından başka makam yoktur. Hullet makamı ise husiisi marifet ma
kamıdır. Husiisi marifet makamı gayb sırtarına aşina olmaktır. Böylelikle kul, Al
lah'ın değişmez iradesi ve ilmi doğrultusunda onun dilemesiyle kendisine verilen 
bir ilimle Mahbiib'u {Allah'ı} müşahede eder. Bu makamda kul, gaybların 
ummanlarına, geçmişte olanların ve gelecekte olacakların sırrına erişir. Kulun bu 
makamda sırrına erdiği bazı şeyler şunlardır: Kendi halini ve mehabbetinin dere
cesini keşfeder, kulların varacakları makamları görür ve ebed sınırında halden hale 
değişimlerini izler. (Küt, II, 76) 

* Melzabbet, Allah Teala'nın kul için fazilet olduğuna şahidlikte bulunduğu ve 
kulunu sevdiğini bildirdiği şerefli bir haldir. Buna göre Hakk Sübhanehu, "0, ku
lunu sever", kul da "Hakk Teaiii 'yı sever'' [Maide, 5/54] diye vasfedilmiştir. Alimierin 
dilinde mehabbet, "iriide" demektir. Ancak siifilerin mehabbetten kasd ettikleri 
irade değildir. Çünkü irade ezeli olana taalluk etmez. Ancak buradaki iradeden, 
Allah' a yaklaşmak ve ona tazlınde bulunmak manası anlaşılabilir. (Kuşeyri, 156) 

* Melzabbetin bulunduğu yerde zevk, hakikatİn bulunduğu yerlerde ise dehşet 
vardır. {Ebii Ali} Dekkak'tan şöyle işittim: "Aşk, sevgide haddin aşılnıasıdır. Hakk 
Telilii, haddi aşnıakla vasıjlanamadıgı gibi aşkla da vasıflannıaz. Bütün mahlfıkatın 
nıelzabbeti bir şalzısta toplansa, bu şahsın nıehabbeti Hakk Süblziinehii 'nun liiyık olduğu 
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sevgiye vannaz. Şu hiilde bir kul için 'Allah 'a olan sevgisinde haddini aştı' denilenıez. Bu 
yüzden de Hakk Tealô. 'Kuluna aşık oldu ' denılemeyeceği gibi kul da Allah'ın sıfatı hak
kında 'O'na aşık oldu' denilemez. Bu sebeble aşk reddedilmiştir. Hakk'ın kula, kulun da 
Hakk'a aşık olmakla vasıflanmalarına imkô.n yoktur." (Kuşeyri, 157) 

* Mehabbet, bir şeye bütün varlığınla meyletmen, sonra onu kendine, rUhuna ve 
malına tercih ederek gizli ve açık olarak ona muvafakat etmen ve ona olan sev
ginde kusurunu bilmendir. (Kuşeyri, 158) 

* Denilmiştir ki: "Melıabbet, lugat mô.nô.sı itibariyle 'habbe' kelimesinden alınmıştır." 
Arazide toprağa atılan çekirdeklere "lıabbe" denilir. Hubba {sevgiye} hayatın aslı 
olduğu için bu isim verilmiştir. Nitekim "lıabb" da bitkinin aslıdır. Nasıl ki çekir
dek araziye düşer, toprağa gömülür, üzerine yağmur yağar, güneş vurur, soğuk ve 
sıcak hava geçer, fakat zamanın geçmesiyle tohum değişmez. Vakti geldiğinde ise 
büyür, çiçek açar ve meyve verirse, sevgi de kalbe yerleştiğinde huzur ve gaybetle; 
bela ve mihnetle; rahatlık ve lezzetle; ayrılık ve kavuşmayla değişmez . . .  

. . .  Yine mehabbetin "suyla dolu bardak" manasma gelen "hibb"den geldiği söy
lenmiştir. Çünkü mehabbet kalbi doldurunca, orada Mahbub'dan {Sevgili olan Al
lah'tan} başka kimseye yer kalmaz, hep O'nu düşünür. (Hücviri, 365) 

* Alimierin dilinde melıabbet, çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Birincisi şudur: 
Mehabbet, nefsin kararı, meyil, heva, arzu, kalbin temennide bulunması ve ünsi
yeti olmadan mahbubu { sevilenil istemektir. Bütün bu manaların ezeli varlık {olan 
Allah'a} taalluk etmesi caiz değildir. Bu sayılanlar, mahlukat hakkında birbirlerine 
karşı ve aynı cinsin kendi cinsiyle ilgili olarak sözkonusu olabilir. Oysa Allah 
Teala, bütün bunlardan münezzehtir. 

İkincisi, mehabbet, ihsan ve Allah'ın seçtiği, velayetin kemal derecesine ulaş
tırdığı ve çeşitli ikrfunlarla kulunu tahsiste bulunmak manasındadır. 

Üçüncüsü, Allah'ın kuluna güzel bir şekilde senada {övgüde} bulurımasıdır. 
(Hücviri, 366-367) 

,. Sfifiler arasında, melıabbet hususunda kendine has bir yolu bulunan Semnun 
Muhibb demiştir ki: "Allalı 'a giden yolun esası melıabbet, bütün lıfil ve makamların aslı 
da melıabbetin derece/eridir. Ttllibin ulaşhğı derece ve makanıların hepsi ortadan kalkar, 
ama nıehabbet bunun dışındadır. Hiçbir makam ve derece bu seviyeı;e ulaşamaz." Bu me
selede şeyhlerin hepsi de Semnfın' a mu viifakat etmektedir, ama, {yanlış anlamala
rın önüne geçmek maksadıyla} mehabbet ıstılahının çok fazla yaygınlaşıp meşhur 
olmaması için mehabbetullah yolunu gizlemek istediler ve bunun yerine { safvet ve 
fakr gibi} başka ıstılahlar kullandılar . . .  

. . .  Bu büyük şeyh {Semnfın} der ki: "Zô.hidlere göre nıehabbet, miicô.lıededen daha 
ziihirdir {açık ve balirgindir}. Ttiibiere {tevbe edenlere} göre ise melıabbet, ferı;iid ve fıgan 
etmekten daha çok nıevcuddur . . .  " (Hücviri, 370) 
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* Sehl b. Abdullah {Tüsteri) � şöyle demiştir: "Mehabbet tfiatlerle sarmaş dolaş ol
mak ve muhtllefetlerle zıtlaşmaktır " Çünkü sevgi, kalbde ne kadar güçlü olursa, sev

gilinin emri sevene o kadar kolay gelir. Bu söz "Kul sevgide öyle bir mertebeye gelir ki, 
artık kendisinden itaat ortadan kalkar" diyen rnülhidlerin bir kısmına karşı reddiyedir. 

Akıl başında olduğu sürece kuldan teklif hükümleri ortadan kalkmayacağı için bu 

iddia rnuhaldir. (Hücviri, 374) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Allah bir kavim getirecektir ki, onları sever, onlar da 
O'nu sever." [Maide, 5/54] Melıabbet, kalbin ihsan hususunda, hirnrnetle üns ara

sırıda kalan sevgisi, yalnızlığa rnani olmasıdır. Mehabbet, fena vadisinin başı, 
kendisinden rnahv rnenzillerine geçilen bir geçittir. Mahv ise başka bir rnenzildir. 

Ona avaının (havassa yakın olan) önde gelenleri, havassın da geride kalanları ula

şır. Bunun dışında kalanlar, bedel aramaya yöneliktir. 

Mehabbet, (süfilerden meydan gelen bu) topluluğun alarneti, yolun ünvanı, 

nisbetin (O'na ait olmanın) düğüm noktasıdır. Bu da üç derecedir. Birinci derecesi, 

vesveseleri kesen, (O'nun yolunda) hizmet etmeyi lezzetli hiHe getiren, rnusibetler

den teselli bulmayı sağlayan rnehabbettir. Bu rnehabbet, (Allah'ın kuluna olan) 

cörnertliğini düşünrnekten doğan, sünnetle sabit olan, ihtiyaç içindeyken bile 

(ernirlere ve sünnete) u ymaya yükselen bir rnehabbettir. 

Mehabbetin ikinci derecesi, Hakk'ı başkalarına tercih etmeye götüren, dili O'nu 

zikr etmeye düşkün hale getiren, kalbi, O'nun rnüşahede edilmesi derdine düşüren 

rnehabbettir. Bu rnehabbet, (ilahi) sıfatiara rnuttali olmaktan, (O'na işaret eden) 

ayetlere nazar etmekten ve makarnlar yoluyla terbiye edilmekten zuhfu eden 

rnehabbettir. 

Mehabbetin üçüncü derecesi ise, ibareyi ortadan kaldıran, işareti aradan çıka

ran ve vasfetrnekle sonu gelmeyen, göz kamaştıran rnehabbettir. Bu rnehabbet, bu 

dilin kutbudur. Bunun altında kendisine dilin tarif ettiği rnehabbet bulunur. Tabi
atların iddia edip, akılların rnünasib gördüğü rnehabbet budur. (Menfizil, 32) 

* Allah'ı sevrnek makarnların en yükseği ve dereeelerin zirvesidir. Mehabbetin 
ötesinde rnehabbetin meyvesinden ve onun tabilerinden olan şevk, üns, rıza gibi 

makarndan başka makarn yoktur. Mehabbetten önce de tevbe, sabır, zühd gibi 

rnehabbetin başlangıcından sayılabilecek bir makarn yoktur. Diğer makarnların 

varlığı güç olsa da, kalb bu makarnların mümkün olabileceğine inanmaktan geri 

kalmaz. Allah sevgisine gelince; bu sevgiye inanmak güç olmuştur. Bu yüzden de 

bazı alimler buna inanmanın mümkün olabileceğini inkar etmişler ve şöyle söyle

mişlerdir: "Mehabbetin Allah'a itfiate devanı etmekten başka bir nıfinfisı yoktur. Hakiki 
sevgi ancak cins ve örnekle gerçekleşir." Allah' a karşı rnehabbeti inkar ettiklerinden 

ünsü, şevki, rnünacatın lezzeti ve sevgiyi gerektiren şeylerle bunlara bağlı diğer 

şeyleri de inkar etmişlerdir. (İiıyfi', V, 3) 

* Aşkın aslı kıdernden gelir. Arabca "yulıibbulıunı {0, onları sever}" kelirnesin-
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deki "bii" harfinin noktası "ve yuhibbunehu {onlar da O'nu sever}" (Maide, 5/54] top
rağına tohum olarak atılmıştır. Hayır, eğer nokta "hum {onlar}" üzerine atılmamış 
olsaydı, "yuhibbunelııl" ortaya çıkmazdı. Aşkın nergisi büyüyünce tohum meyve ile 
ve meyve de tohumla aynı renge bürünür. 

Eğer "Sübhan'i {kendimi tenzih ederim} .  . .  " denilmişse bu yüzdendir. 

Bu sözler ya noktanın ya da noktanın Rabb'inin sözleridir veya bu tür iddialar 
meyve üzerinden yapılmaktadır; kaldı ki meyve de tohumla aynı şeydir. (Sevanih, 
93) 

* Tevhid kalbdedir, zühd kalbdedir, takva kalbdedir, marifet kalbdedir, Hakk'ı 
bilmek kalbdedir, Hakk Teala'ya � melıabbet {O'nu sevmek} kalbdedir, O'na 
yaklaşmak kalbdedir. (Feth, 49) 

* {Hallerden} . . .  mehabbet, sevdiği ve sevmediği şeyler konusunda sevilene mu-
vafakat etmektir . . . (Adiibı, 21) 

* Mehabbet, şeyhle mürid arasında bir vasıtadır. Mehabbet, kuvvetine göre hal
lere sirayet eder. Çünkü mehabbet tanışmanın, tanışmak cinsiyetİn {aynı türden 
olmanın}, cinsiyet ise şeyhin hallerinin tamamı veya bir kısmına müridi celbeder. 
( 'Aviirif, 241) 

* Melıabbetin zahiri ve batını vardır. Zahiri sevilenin {Cenab-ı Hakk'ın} rızasına 
uymak, batını ise, her şeyden uzaklaşarak yalnızca sevgiye tutulmak ve {sevgili
den} başkasına ya da kendisine hiçbir şeyin kalmamasıdır. Mehabbetin yüce halle
rinden biri şevktir. Seven devamlı olarak iştiyak içerisinde olur. Çünkü Hakk 
Teala'nın tecellileri sonsuzdur. Sevenin vardığı hallerin hangisi olursa olsun mut
laka ardında daha üstün ve mükemmeli vardır. 

Güzelliğin gibi hüznüm 
sonu yok 

Sonu yok hüznümün 
sonu olmadığı gibi 
güzelliğinin 

Sonra kulda meydana gelen şevk, kulun kesbi, çalışmasıyla elde edilen bir şey 
değildir. Şevk, yalnızca Allah'ın (kendisini} sevenlere tahsis ettiği bir lütılftur. 
( 'Aviirif, 298) 

*Yakin makamları dokuzdur: Onlar, tevbe, zühd, sabr, şükr, havf, rıza, reca, 
tevekkül ve mehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedbir ya da tercihin 
ortadan kalkmasıyla {düşünülmesi} doğru olmaz. (Tenv'ir, 8) 

* Tevekkül . . .  , nıelıabbet makamıyla tenakuz teşkil eder {çelişir} .  Çünkü seven 
kimse, sevgilisinin sevgisine batmış, sevgilisiyle irade birliği halinde olmuştur. Ar
tık sevgili, onun bizatihi arzusu olmuştur. Sevenin Allah'a karşı tedbir almaya za-
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manı yoktur. Çünkü onun Allah'a olan sevgisi, kendisini yeteri kadar meşgul et
mektedir. Bunun içindir ki bazıları şöyle söyler: "Kim sırf Allah nzası için bir şeı;in 
lezzetinı tadarsa, Allah da onu miisivadan alıkoyar." . . .  (Tenvir, 14) 

* . . . Mehabbetin {sevginin} alfuneti, sevilebilecek şeylerden hiçbirini O'na tercih 
etmemektir. Sevilebilecek şeylerden birini O'na tercih edenin kalbi hastadır. Tıpkı 
çamur yemeyi ekmek yemeye tercih eden mide gibi. Böyle bir midenin, hastalıktan 
dolayı ekmek yeme arzusu yok olur. (Kudame, 159) 

* Mehabbetın {sevginirı} alfuneti, Sevgili'ye yakarışla ünsiyetirı, halvetle 
nlınetlenmenin, halvete halel getirecek her şeyden uzak durmakla vahşet {yalnız
lık} isteğinirı kemale ermesidir. Mehabbet ve üns ne zaman hakim olursa, halvet ve 
yakarış bütün kaygıları gideren gözbebeği olur. Hatta kalbini mehabbet ve üns 
kaplar. o kadar ki, çılgına dönmüş aşık misali, kulağına defalarca tekrar etmedikçe 
düny: işlerini anlamaz hale gelir. (Kudame, 375) 

* {Bir topluluğa göre} marifet zatı itibariyle nıehabbetten önce gelir. Çünkü bir 
şeyi tanımadan sevmek düşünülemez. Şu halde bir şeyi sevmek ve sevmemek -
hayvanlarda olduğu gibi doğuştan gelen bir şey değilse- o şeyi tanımaktan kay
naklanır. Buna göre marifet sevginiri sebebidir. 

Bir başka topluluk da söyle söylemiştir: "Melıabbet, nınrifetten önce gelir. Çünkü 
marifet, dedikleri gibi uzak bir hedeftir ve Allalı'ı tanınıanın ötesinde de hiçbir şeı; yoktur." 

Arifin, makamları ve halleri aşmış olması, ancak irade ve mehabbet sebebiyle 
olmuştur. İrade ve mehabbet önceden gelmeseydi, bu makamlar aşılmaz ve haller 
elde edilemezdi. Öyleyse marifet ve mehabbetin hakikati birbiriyle bağlantılıdır. 
(Ravza, 234) 

* Melıabbehn birçok manası vardır. Genel olarak mehabbet kelimesi "habbe" ke
lirnesirıin fiilinden ve bu fiilirı sıfatlarından türetilmiştir. "Habbe"' bu kısımların 
özel ismi gibi sayılmıştır. Bu sıfatlar "lıabbe" kelimesiriden gelir ve ona bağlıdır. 
"Habbe" bu sıfatiarın kaynağıdır. "Habbe" kelimesi bu kelimelerin aslı ve onun 
beytinirı ana kısmıdır. 

Lugatçılar "lıabbe" kelimesinin manasında değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. 
Bir kısım lugat alimine göre "habb" varil, fıçı gibi içirıe su konulan kap demektir. 
Mehabbet kelimesi de bu kelimeden türetilmiştir. Çünkü kap, su ile dolduğunda 
başka bir şey almaz. Kalb de su kabma benzer; sevgi ile dolduğu zaman sevdiğin
den başkasının sevgisi oraya giremez. Mehabbet kelimesirlin "ehabbe'l-ba'iru {deve 
çöktü, kalkamadı}" cümlesinden alındığı söylenmiştir. Tıpkı bunun gibi, seven kimse 
kalbinde sevdiğini anar durur ve ondan ayrı kalamaz. Nitekim şair şöyle söyle
miştir: 

Durdurdu sevgin beni 
senin olduğun yerde 
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ne ileri gidebilirim ne geri 
Tatlı bir sitem bulurum sevginde 
şevk duyarını seni anmaktan 
Artık 
kınayan kınasın beni 

mehabbet 

Mehabbet kelimesinin "habbetü 'l-kalb" kelimesinden iliretildiği söylenmiştir. 
"Habbe" kalbde sevginin doğduğu yerin adıdır. Mehabbet adını kalbin özü olan o 
yerden alır. Mehabbetin "habbe (bitki tanesi}" kelimesinden alındığı da söylenmiştir. 
Çünkü tane bitkinin özüdür. Tane hayatın özüdür. Tane ve tohumlar bitkinin asıl 
maddesi olduğu gibi, sevgi de faziletierin ve meleklerin asıl maddesidir. 

Mehabbetin "hibb (küpe}" kelimesinden doğduğu da söylenenler arasındadır. 
Sevgiye "hibb" denilmesinin sebeblerinden biri, tıpkı küpenin kulaktan ayrılma
ması gibi kalbden ayrılmamasıdır. Bu yüzden de kulağı, sevdiğine yakarışı ve 
içinden geçen konuşmaların sırları ile dolar durur. Bir başka ihtimal de, küpenin 
kulakta sallandığı gibi kalbin sevgi ile çarpıp çalkanması sebebiyledir. Şair söyle 
söyler: 

Aşık oldu kulağını 
işitti bir nağnıeli söz 
Kalbimse daha iişıkhr güzele güzelliğe 
Nasıl unutu/abilir sözü sevgilinin 
kaybetsenı de onu 
küpedir kulağımda söylediği söz 

Mehabbetin "lıibiibu 'l-miii" kelimesinden türetilmiş olduğu da söylenmiştir. Bü
yük su kütlesine "lıibiibu 'l-miii" denilmektedir. Çünkü kalbdeki duyguların büyük 
bir kısmını sevgi işgal eder. 

Mehabbetin "habiib" kelimesinden türediği de söylenmiştir. "Habiib", yağmur 
yağdığırıda veya su kaynadığırıda üstünde oluşan kabarcıklardır. Çünkü kalb sev
diğine olan özlemle tıpkı suyun üstündeki kabarcığın fokurdaması gibi kaynar ve 
heyecanlanır. (Ravza, 334) 

* Arabca'da melıabbet pekişmiş iradeden kinayedir. Mesela, "Şunu yapmak 
muriid ettim" ve "Şunu yapmak istedim" dersin. Aralarındaki fark şudur: "Kerenıini, 
ilmini veı;a yakınlığını muriid ettim" demek suretiyle iradeyi bir sıfata veya fiile bağ
larsan iradeyi o sıfat veya fiille sınırlarsın. Eğer bir zil.ta bağlayacak olursan ge
nelde bunu mehabbetle sınırlandırırsın . . .  

Heva kelimesi ise "sukut (düşmek}'' kelimesinden türetilmiştir. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyurmuştur: "Düştüğü {battığı} zaman yıldıza andolsun" [Necm, 53/1] 
Yani "batmak üzere inişe geçtiğinde" demektir. Buna göre hevil.nın manası, havanın 
berraklığından ve inceliğınden dolayı hızlı bir şekilde değiştiği gibi kalbin sevgi
den dolayı meyletmesi ve süratli bir şekilde değişmesidir. 
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Tae adlı lugat kitabında heva şöyle açıklanır: "Adam aşağı doğru yuvarlandığında 

'heva'r-raciilü '  denilir. 'Hiivvet', derin uçurum demektir. Bir topluluk uçuruma yu
varlandığında ise 'lıeva'I-kavmıı fi'l-lıiivveti' denilir. Heva fiilinin düşmek manasında 
'/ıeva' kelimesinden türediği söylenmiştir. Mesela, duvar yıkı/dığında '/ıeva'l-haitu ' denilir. 
Buna göre seven aşk uçurumıma yııvarlanzr." (Ravza, 338) 

•• Mehabbet, sevgi ve aşkın bütün kısımlarını bünyesinde toplayan bir isimdir. 

Ancak aralarında şöyle bir fark vardır. Ya muhibb {seven} mehabbeti kullanır ya 

da mehabbet onu. Eğer mehabbeti kullanıyorsa ve bunu kendi istek ve iradesi ile 

yapıyorsa bu kimseye "muhibb {seven}" denir. Eğer mehabbet onu kullanıyorsa, 

yani mehabbette kendi istek ve iradesi yoksa bu tür mehabbete "aşk" adı verilir. Şu 

halde muhibb mürid {isteyen}, aşık ise muraddır {istenen kimsedir}. Aşkın lezzet

ler, mehabbetin ise bizzat kendisi karşılığında kullanıldığı söylenmiştir. Alimler, 

Allah Teala hakkında aşk kavramının kullanılamayacağını söylemişlerdir. Bu kul

lanım karışıklığı ortadan kaldırmakta ve bu konuda çok müsamahalı olunmakta
dır. (Ravza, 350) 

* Ebu Said Harraz'a nıelıabbetle milrifetten hangisinin daha üstün olduğunu so

runca o, buna şöyle cevab vermiştir: "Mıirifet, mehabbetin ahlaklanndan biridir." 

Bazı kimseler şöyle söylemiştir: "Hamiz'ın 'Mtirifet, me/ıabbet ahlaklarından biri
dir' demesi Ebu Yezid'e nisbet edilen şatha işaret etmek içindir. Nitekim Ebu Yezld şöyle 
demiştir: 'Hakk Tefilfi bana dedi ki: 'Ey Ebü Yezid! Sen hariç bütün bunlar benim malılıl
kımıdur. Sen bensin, ben de sen. "' Buna rağmen şatha itibar edilmez ve ona güvenil

mez. (Ravza, 353) 

* Melıabbet, derece derece yükselen ünstür. Sonra dizginlenen ve eğer vurulan 

şevk gelir. Daha sonra da varlığı zorlayan ve ondan çıkartan fena gelir. Azimet, 
azİrnet sahibierinin değerine göre gelir. (Ravza, 372) 

* Melıabbet inceliktir. Sonra düşünce gelir. Bundan sonra şevkin kanatlandırdığı 

şevk gelir. Bundan sonra da tahammül bırakmayan aşk gelir. Bundan sonra ise ne 
üst vardır ne alt. (Ravza, 373) 

* Melıabbet, sevenin sıfatıarını yok etmesi ve sevdiğinin zatını isbat etmesi de

mektir. 

Mehabbet şu şekillerde de tarif edilmiştir: "Mehabbetin hakikati, kalbden sevilen
den başka ne varsa mahvalmasıdır " 

11 Mehabbet, kalbde, sevilenden başka her şeıji yakan bir ateştir." 

11Mehabbet, kendini bütünüyle, sende hiçbir şey kalmayacak derecede sevdiğine ver
mendir." 

ll Melıabbetin /ıaklkati, nıehabbeti görmekten çıkıp sevilen i görnıeıJe götürmeye elverişli 
olmasıdır." 
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"Mehabbet, sevilenden bir maniidır ki kalbieri kahreder." 

11 Melıabbet, dallan ktılbde yetişen ve akla göre 11lelJVe veren bir ağaçtır." 

Şibll şöyle söylemiştir: "Mehabbet lezzette dehşet, uyanıklıkta ise hayrettir." 

Bir kimseye "Mehabbet nedir?" diye sorulunca o kimse buna: "İyiliğin liitüjları 
sayesinde sırlardan balısetmektir" diye cevab vermiştir. 

İbnü'l-Arif ise şöyle söylemiştir: "Melıabbet, sevende lafzıyla değil şekli ve şemiii
liyle görülür." 

Şöyle de tarif edilmiştir: 11Mehabbet, bir şeye bütün varlığınla meı;letmen, sonra onu 
kendine, ruhuna ve malına terci/ı ederek gizli ve açık olarak ona muviifakat etmen ve ona 
olan sevgindeki kıtsurunu bilmendir." 

{Diğer tarifler şunlardır: l 11Mehabbet, sevilen hiiller değişse de, devamlı olarak Sev-
gili'yi anmaktır." 

"Mehabbet, lezzette erimek, gaybette miişahede etmek demektir. " 

"Melıabbet, sevilenin yadının, sevenin tüm kalbini kaplanıasıdır." 

"Melıabbet, devamlı bir şekilde yad etmektir." 

11 Mehabbet, dünyada kalmak istemenıektir. İşte şevk budur." 

"Melıabbet, senden geride bir şeı; kalmayacak şekilde eserlerini yok etmen demektir." 

"Melıabbet iriidenin yok olması ve biitiin sıfatiarın yanması demektir. " (Ravza, 379) 

* Mehabbet, hem asıl hem unsur, hem de bütün sufilik makamlarını ve zevk 
hallerini birleştiren bir kapıdır. Bütün makarnlar o aslın içerisindedir. Ebu'I-Kasım 
Halsun şöyle söylemiştir: "Her makam, ya kendinden sonraki makamın bir hazırlığı ya 
da kendisinden önceki makamın bir şiibesidir ve her makanı mehabbet için istenir. 
Mehabbet makamı ise sadece kendisinden dolayı arzulanır." Biz yardırnın yalnızca ken
disinden gelen {Allahl yardımıyla buna bir nebze işaret etmiş bulunuyoruz. (Ravza, 
409) 

* Mehabbet, kulun kulu, kulun bilhassa Allah'ı sevrnesi gibi altında sevgi türle
rinin toplandığı umfımi bir cinstir. Mehabbet, ona konu olanın şerefine göre yüce
lir veya basitleşir. Şevk, hüyarn {aklı başından gitmek!, aşk, gayret {kıskançlık! ve 
istihlak {kendini helak etrnel gibi şeylerin gerekleri arasında {mehabbetle ilgili! en 
şerefli türler rnevcuddur. Bu yüzden de bunlar irfan ve saadet ehline mahsus olan 
mehabbete basamak kılınmarnışlardır. (Ravza, 524) 

* Melıabbet bir iddiadır ki, delil olmadıkça sırf onunla Hakk isbat edilmiş ol
maz. Mehabbetin delll ve alametlerini şöyle sayabiliriz: Sevilen' in işlerine razı ol
mak, O'na şevk ve aşk duymak, O'na karşı korku duymak ve ümid beslemek; kıs
kançlık, heybet, tazirn, kabz, bast ve sevileni anınaya devarn etmek gibi bir kısmı 
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mehabbetin ziHı ile ilgilidir, ondan asla ayrılmaz. Diğer alametler ise geçicidir, 
bunlar yücelir, artar, eksilir, zorlaşır veya nadir hale gelir. (Ravza, 630) 

* Melıabbet üçe ayrılır. Birincisi fiilidir. İkincisi sıfatla, üçüncüsü ise Zat'la alaka
lıdır. Fiili mehabbbet avaının mehabbetidir. Bu mehabbet, ihsanın artırması için, 
kulun ihsan ve ihtiyaç duyduğu şeylerde Allah' ı aramasıdır. 

Sıfatla alakah olan mehabbet havassın mehabbetidir. Bunlar, Allah'ı, perdeyi 
açması ve peçeyi kaldırması talebinde bulunmadan, sadece cemali ve eelalinden 
dolayı severler. Bunların mehabbeti kendilerine göre sebeblerden kaynaklanır. 
Çünkü bunların mehabbeti sırf Allah'a duyulan cinsten değil de nefsani 
sebeblerden kaynaklanan mehabbettir. Oysa samimi olarak seven kimse bu duy
gulardan uzaktır. 

Ehiiss-ı havassın mehabbeti, Maşuk'un {aşık olunan Allah'ın}, bütün nuruyla 
!işıkta, kuvvetiyle iz bırakan zat! bir aşktır. Buna göre, aralarındaki aşk dolayısıyla 
ruhun, bedenin suretine bürünmesi gibi, aşık Maşuk'unun sıfatında görünür. 

A varnın mehabbeti fiilldir. Şehidlerin mehabbeti sıfatla alakalıdır. 
Mukarreblerin mehabbeti ise Zat'la alakalıdır. (Insdn, II, 94) 

* "Melıabbetin hakikati nedir?" diye sordum. Bana şöyle cevab verdi: "Ey Şibli! 
Allah'a yemin ederim, mehabbetin bir damlası denizlere damlayacak olsa tümü cehenneme 
dönerdi. Melıabbetin tek zerresi dağlara konu/saydı, unufak olurdu. Peki aşkın endişe ve 
ateş giydirdiği, karasevdanın yaktığı kalbierin durumu nasıl olur?" (Meşfink, 12) 

•• Mıırfikabe-i nıelıabbet {mehabbet murakabesi} ("Allah'ı sever/er, O da onları se
ver") . . .  Peygamberlerin velayeti olan bu en büyük velayet türünde, sahTh idr ak 
sahibinde ilk hallerinden farklı haller belirir. Sonra toprak unsuru dışında diğer üç 
unsurda biitın ismiyle adlandırılan murakabe hali meydana gelir. Bu velayete "ve
liiyet-i ulyii (en yüce veUiyet}" adı verilir. Bundan sonra toprak unsurunda peygam
berlik kemalatının murakabesi meydana gelir. Daha sonra ise, risalet kemalatı 
meydana gelir. 

Risalet kemalatından sonra ulu'I-azın {azim sahibi} peygamberlerin kemalatı 
meydana gelir. Bu kemalatan sonra da vahdani hey'et, yani on latifeden oluşan 
hey'et meydana gelir. Bu latifelerin beşi emir alemindendir. Bunlar da kalb, ruh, 
sır, hafi ve ahfadır. Diğer beş tanesi ise halk alemindendir. Bunlar da nefs-i natıka 
ve dört unsurdur {elementtir}. Bu latifeler kemale erince, hepsi tek bir latife gibi 
olur ve feyzin kaynağı haline gelir. (Bıığye, 154) 

* {Ebu'I-Hasen} Şazeli şöyle söylemiştir: "Melıabbet, Allalı'ın kulımıın kalbini ken
disi dışındaki lıer şeyden çekip almasıdır. Bu durunıda nef�i Allalı 'ın itaatine nıeıjletmiş; 
aklı onu tanınıaya tahsis edilmiş; rillıu lıazretinden sıyrılmış; sırrı da onun miişiilıedesi ile 
nıamilr alımış görürsün. Kul istedikçe ona verilir, en tatlı nıiinficatı ona açılır. Bunun 
sonucunda ona kıırbet (yaklaşnıa} yaygısı üstünde takrzb (yaklaştırnıa} elbisesi giydirilir, el 
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değmemiş Jıakıkatlere ve yeni ilimZere el sürer. Bu yüzden 'Allah'ın velileri Onun giiveıjle
ridir; m ücrimler onları göremez' denilmiştir." 

Şazeli'ye "Sevginin ne olduğunu biliyorsun, peki sevginin şarabını, sevgi kadelıini, 
siikisini, zevkini, içnıeyi, içeceğe kanmayı, sarhoşluğu ve ayıklığı biliyor musun ?" diye so
rulunca, buna şöyle cevab vermiştir: "Evet biliyorum. Şariib, sevilenin cemiilinden pa
rıldayan nürdur. Kadeh, kalbierin dudaklarına bu nüru ulaştıran lütuftur. Siikl� seçkin ve 
salih kulların yardımcısı olan Allah'tır. Kime Allah'ın bu cemiilinden bir VeıJa iki nefes 
keşfolıınur sonra da üzerine /ıiciib {perde} örtiiliirse, o kimse zevk lıiilinde olur {ta dar} ve is
ter. Bu  lıiilin bir veya iki saat kadar devanı ettiği kimse, o şariibı hakiki nıiiniida şiirb hiilinde 
{içmiş} olur. Üzerinde bu hiilin devanı ettiği, Allalı 'ın bol miktardaki nürlarıyla damarları 
ve mafsalları dalana kadar içmeyi sürdüren kimse, reyy Iziilinde {kannıış} olur. Ne dediğini 
ve ne denildiğini bilnıeıJecek şekilde maddeden ve akll hallerden gaib olan kimse ise sarhoş 
olur. Bazen onlara kade/ıler dolaştmlır, /ıiilleri değişir. Zikir ve taate koyulurlar, takdir 
edilmiş Jıiillerle birlikte sıfatlar onlardan gizlennıez. İşte bu vakit, uyanıklık nazariarının 
genişlemesi ve ilinılerinin arttığı vakittir. Bunlar, ilim yıldızları ve tevhid ayı ile gecele
rinde nıiirifet güneşleriyle yollarını bulurlar ve gündüzlerini de aydınlatırlar." (Cami', 49) 

* Bil ki, yakin ehline ait hallerin turularının ulaştığı yakin makamlarının asılları 
yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, reca, havf, zühd, tevekkül, nıeJıabbet ve rıza. 
(Ciimı', 218) 

* Melıabbet dilde "sevmek" manasındadır. İlim ehline göre rnehabbet, "irade" de
mektir. Hakikat ehline göre, Allah'ın kulunu sevmesi, birçok nimetleriyle onu 
murad etmesi, kulunu kendisine yak.ınlaştırrnak suretiyle ona ilisanda bulunması, 
ona güzel haller ve yüksek makarnlar vermesidir. Allah'ın iradesi tektir, ancak ta
alluk ettiği yer itibariyle değişir. 

Eğer irade, umı1mi nirnete taalluk ederse "rahmet", husı1si nirnete taalluk 
ederse "mehabbet" adı verilir. Mahlukun mahbı1bunu sevmesi ve onda ünsiyet bul
ması gibi sıfatiardan anlaşılan mehabbete gelince, Allah Teala bundan rnünezzeh
tir. Allah Teala'nın kulunu sevmesinin alarneti, kulun Allah'ı sevmesidir. Kulun 
Allah'ı sevrnesinin alarneti ise kalbinde bulduğu, fakat ibarelere sığmayan, hiçbir 
vasıfla anlatılamayan, akla mehabbetten daha açık ve daha yakın bir şekilde tarif 
edilemeyen bir haldir. 

İnsanlar mehabbet kelimesinin dil bakımından nereden türediği hakkında bir
takım görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşlere göre mehabbetirı "/ıabab" kelirne
sirıden türediği söylenmiştir. "Habab" dişierin beyazlığı ve parlaklığı demektir. 
Buna göre mehabbet, sevginin saflığını ifade eder. 

Mehabbetirı "Jıabab" kelimesinden kaynaklandığı da söylenmiştir. "Habiib" sü
rahi gibi bir kaba su döküldüğünde üzerirıde oluşan kabarcığa verilen addır. Bu 
manaya göre mehabbet, kalb sevdiğine olan özlemle tıpkı suyun üstündeki kabar
cığın fokurdaması gibi kaynar ve heyecanlanır. 
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Mehabbetin "Jıibfibu '1-nıiii" kelimesinden türetilmiş olduğu da söylenmiştir. 
"Hibiib" büyük su kütlesi demektedir. Buna göre mehabbet, kalbdeki duyguların 
büyük bir kısmının adı olmaktadır. Mehabbetin aslının ayrılmamak ve sehat etmek 
olduğu söylenmiştir. 

Mehabbet kelimesinin "ehabbe'l-ba'lru {deve çöktü, kalkmnadı}" cümlesinden alın
dığı da söylenmiştir. Tıpkı bırnun gibi seven, kalbinde sevdiğini anar, durur ve on
dan ayrı kalamaz. 

Mehabbetin, "habb" kelimesinden türetildiği de söylenmiştir. "Habb" varil, fıçı 
gibi içinde su taşınan kap demektir. Çünkü kap, su ile dolduğunda başka bir şey 
almaz. Kalb de su kabına benzer; sevgi ile dolduğu zaman sevdiğinden başkasının 
sevgisi oraya giremez. Bütün bu tarifler dil alimlerinin tarifleridir. 

Şeyhlerimizin mehabbet hakkındaki tarifleri ise şöyledir: "Melıabbet, kulun Al
la/ı'ı sevmesi, O'nu yüceltmesi, rızfisını tercih etmesi, sabrının az olması ve daima Allah'ın 
zikriyle iinsiyette bulunması demektir." 

Bir görüşe göre ise mehabbet, gerek farz ve gerekse nafile olsıın ibadetleri yap
maya koşmak ve günahlardan son derece kaçınmaktır. (Cami', 230) 

* Şeyhlerimiz mehabbet hakkında konuşmuşlardır. İmam Şihabedd'in 
Sühreverd1 ..;., şöyle söylemiştir: "Sevgi, umumi ve husılsl olmak üzere ikiye ayrılır. 
Umılml sevgi enziriere uymakla tefs'ir edilir. Sevgi çoğunlukla nimetler viisıtasıyla ilmin 
madeninden oluşan bir sevgi olur. Bu sevgi sıfatiardan kaynaklanmaktadır. Kıtlım kesbinin 
de {kazanım ının da} sevgide etkisi vardır. Bu miiniida sevgi, makamlar arasında sayılır. 

Husılsf sevgiye gelince bu, ruhun mütiilaa etmesinden kaynaklanan ziitı sevmekten 
ibiirettir. Kendisinde sarhoşluk hiili olan bu sevgi, Kerim olan Allah Tefilii'nın kulu için 
halk etmesi ve sevgiyi kuluna seçmesidir. Bu sevgi bir lıfildir. Çünkü o, Allah tarafindan bir 
hibedir, kesbin onda bir katkısı yoktur. Nitekim Hz. Peıjgamber Efendimizin ;;:-· 'En sevdi
ğim soğuk sudur' sözünden anlaşılan da budur. Çünkü bu söz, ziit sevgisiyle lezzet bulan 
rılhım vicdanından kaynaklanan bir sözdür. 

Yüce lıiillerin aslı ve bu lıiillerin sebebi olan husus'i sevgi, makamların içerisinde tevbe 
ne ise, Iziiller içinde de sevgi odur. Tevbesi kemiil üzere doğru olan kimse ziilıd, rızii, tevek
kiil gibi makanıları da tahakkuk ettirir. Husılsf melıabbeti doğru olan kimse de fenii, beka, 
salıv, mahv gibi hillleri tahakkuk ettirir." 

Yine Sühreverdl �' şöyle söylemiştir: "Mahbubım {sevilenin} üzerine nerede lııı
sıls'i melıabbet nurları dağarsa mulıibb {seven}, nefsin vasıfve sıfat  elbiselerini çıkarır." 

Yine o: "Makanıların hepsi nefs'i sıfat ve vasıfları temizler ve ayıklar. Meselii ziilıd ma
kamı rağbeti; tevekkiil makamı nefsin ciilıilliğinden kaynaklanan güvensizliği; rızii makamı 
çekişme damarının sebeb olabileceği gerginliklerden nefsi temizler ve ayıklar. Nefste do-
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nukluk kaldığı için çekişme üzerine lııısılsi mehabbet güneşi doğmamış, bu yüzden de nef
sin zulıııeti ve donııkluğu kalmıştır. Husılsi nıehabbeti tahakkuk ettirebilen kimsenin nefsi 
yıımuşar ve donuklıığıı gider." 

(Ben de dedim ki:) "Yani, Hakk Teiilii'nın cezbelerinden birine tutulmuş olan nııılıib
bin üzerine nıehabbet güneşi doğduğunda, nefste makanıların temizleyeceği bir şey kal
maz." 

{Yine Sühreverdi �} şöyle demiştir: "Değişme avtinıdan olan mııhıbler için nıa
kamların ilerlemesine nıiitevecci/ıtir {yöneliktir}. Gelişme döşeklerini kat etmek ise, lıavdss 
{seçkin} olan nııı/ıibler içindir. Bunlar nıahbı1b olanlardır " (Nebhfuıl, I, 351) 

* Ebu'I-Kasım Cüneyd'e "Melıabbet nedir?" diye sorduklarında şöyle cevab ver
miştir: "Mehabbet, sevenin sıfatiarına karşılık, Mahbilb'un {Alla/ı 'ın} sıfatlannın yerleş
nıesidir. " (Nebhani, I, 356) 

.. Melıabbetin hakikati şudur: Mehabbet, ciğerleri yakan bir ateş, büyüyen ve ço
ğalan bir tutkudur . . .  

. . . Melıabbetin hakikati, gayb müşahedelerinde muhibbe {sevene} tecelli eden 
mahbubun sırrını saklamaktır. (Kavanfn, 20) 

.. Mehabbet, nail olma düşüncesi olmadan meyilde aşırı gitmektir. Yani her
hangi bir ihsana ulaşma ve karşılık beklentisi olmadan kalbin Rabb'ine ve ona ya
kınlığa götüren emirlere meyletmesidir. (Rihle, 209) 

.. Altın veya gümüş külçesini alıp kuyumcuya götürsen ve ondan bir zincir 
veya kolye yapmasını istesen ne yapar?! Kuyumcu bu külçeyi alır bir potaya dö
ker, sonra onu ateşin üzerine koyar, ateşi körükler. Ateş de harlanır, sıcaklığı artar. 
Potanın içindeki külçe eriyince onu oradan çıkarır, örsün üzerine koyar ve ona is
tediği şekli verinceye kadar çekiçle iyice döver. Sonra da onu sultanların göğsünü 
süsleyen bir kolye haline getirir. 

Melıabbetin durumu da buna benzer. Mehabbet Allah'ın ateşidir. Zikir bu ateşi 
harlatan havadır. Mürid o ateşe sokulan külçedir. Çekiç haller, kuyumcu ise 
mürşiddir. (Nefelıat, 115) 

{Ayrıca bk. heva; hubb; ma'rifet} 

mehabbet-i asliyye ( a;�i a� ) * Mehabbet-i asliyye {asil mehabbet, asıl sevgi}, 

harid bir şeyden dolayı değil de kendi zatından dolayı zatın kendisini sevmektir. 
Çünkü asli mehabbet bütün mehabbetlerin aslıdır. Şu halde iki kişi arasındaki 
mehabbet ya zatları arasındaki bir ilgiden ya da vasıfta, mertebede, halde veya 
fiildeki birlikten dolayıdır. (Kaş1in1, 78; Ciinzi', 96) 

mehabbet-i cemal ( jl): a;.,e ) * Cemali {güzelliği} sevmek, nefsin muntazam 

sanatlara, işlere ve güzel manalara tutulması gibi ya mücerreddir {soyuttur} ya da 
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güzel suretleri beğenmek ve etkilenmek dolayısıyla onlara meyletmek gibi 

mücerred değildir. (Ravza, 386) 

rnehabbet-i lillahi teala ( j\ıü 1ıı �� ) * Mehabbet-i lilltihi teaiii {Allah'ı sevmek}, 

makamların en yükseği ve dereeelerin zirvesidir. Mehabbetin ötesinde mehabbetin 
meyvesinden ve onu izleyen hallerden olan şevk, üns, rıza vb. makarndan başka 

makam yoktur. Mehabbetten önce de tevbe, sabır, zühd gibi mehabbetin başlangıcı 

sayılabilecek bir makam yokhır. (Kudame, 361) 

rnehabbet-i münasebet ( ��...ı\:ll �� ) * Mehabbet-i müniisebet {münasebet 

mehabbetil, Mahbub'un {Allah Teala'nın} sıfatları ve isimleriyle ahlaklanrnaktır. 

Cemal mehabbeti, cemalin bir kısmıdır. İrntizac mehabbetini ise adet ve riyazetler
den kinaye olarak kullanıyoruz. (Ravza, 333) 

mehdi ( ı$� ) *  Mehdi, hadislerin deıa.Iet ettiği gibi, Hz. Isa'ya namaz kıldıran 

kimsedir. Dedi ki: "Sadeddin Taftaztmz, İmiim Mehdi'nin Hz. fsii'dan başka biri olmasını 
doğru bulmaz. Çünkü o, en faziletli ve inıiinı olması en miiniisib olan kişidir." Oysa, buna 

sebeb gösterdiği şeyde herhangi bir şahidi {ve dellli} yoktur. Çünkü Mehdi'nin Hz. 
Isa'ya imam olmasından maksad, Hz. Isa'nın müstakil bir şer!atla değiL 

Peygamberimizin şeriatma bağlı olarak nüzıll edeceğini göstermektir. Hz. Isa'nın 

daha faziletli olduğu halde, bu ümmetten birine uyması, Peygamberimizin 

şeriatma tabi olduğunu bildirmek ve bu iki yorumun şu şekilde birleştirileceğini 

göstermek içindir: Hz. Isa �� önce bu gayeyi ortaya çıkarmak için Mehdi'ye uyar 

ve ondan sonra da mefdıll olan {kendisine üstün olunan} fazıl {daha üstün} olana 

uyar kaidesince, daha sonra Mehdi de Hz. Isa'ya uyar ve bu şekilde iki görüş 

birleştirilebilir. (Meşiink, 207) 

rne'hfiz ve rnüsteleb ( '-:-'l:.-..A J � J�\.o ) * Me'huz ve miisteleb aynı manaya gelir. 

Ancak me'huzun manası, müstelebten daha geniştir. Bunlar abidlerdir. (Lımıa ', 
420) 

{Ayrıca bk. 'abid/'ubbad} 

mekan/ınekanet ( �i\S::.o / ı:>IS::.o ) * Mekiin; kemal, temkin ve nihayet ehli içindir. 

KuL {tasavvuf yolunun} manalarında kemale erdiğinde onun için mekan tahakkuk 

eder, çünkü o makamlarla halleri katetmiş ve mekan sahibi olmuştur. Biri şöyle 

demiştir: 

Tüm kalbirndir kalbirnde yerin 
Sen ' den başkasına yer yoktur or da 

(Lımıa', 412) 

'� Mekiin; Allah'ın rahmet yaygısındaki bir mertebeden ibarettir. Makamları, 
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halleri ve celail ve cemail'in üstünde olan makama ulaşmayı gerçekleştiren kemal 
ehli için mümkündür. Onlar için bir sıfat ve nat (övgü) olmaz (Istıldh, 531) 

* "Mekan nedir?" {diye sorulacak olursal deriz ki :  "Allalı'ın rahmet örtiisiindeki 
bir yerden ibarettir. Makam/an, halleri ve celal ve cemô.lin üstünde olan makama ulaşmayı 
tahakkuk ettirebilen kemal e/ıli için mümkündür. Onların ne bir sıfatı, ne de vasft vardır 
{anlatmak ve tasvir edebilmek mümkün değildir}." (Fiitfthat, Il, 130) 

* Mekanet, Allah katında varılacak ve ikamet edilecek yerlerin en yükseği olan 
bir yerdir. Ona "mekan" denilir. Allah Teala'nın şu sözüyle ona işaret edilmiştir: 
"{Mü 'nıinler cennette} nıuktedir padişahın huzurunda sıdk {doğruluk} koltuklarında 
{oturnıaktadırlar}" [Kamer, 54/55] (Kaşani, 88; Cami', 99) 

mekr ( J��> ) * Mekr, {ilahi ernirlerel muhalefete rağmen nimetierin arka arkaya 

gelmesi, kötü edebe rağmen halin devarn etmesi, herhangi bir durum ve sınırlama 
olmaksızın ayet ve kerametierin izhar edilmesidir. (Istılah, 536; Kaşani, 88; Cami', 
99) 

* Ehlullah mekri, {ilahi ernirlerel muhalefete rağmen nimetierin arka arkaya gel
mesi, kötü edebe rağmen halin devam etmesi, herhangi bir durum ve sınırlama 
olmaksızın ayet ve kerametierin izhar edilmesi manasında kullanır. Biliniz ki bize 
göre kulun, arneli gerektiren ve kendisiyle amel etmeyi yasaklayan ilirnle 
rızıklandırılması kula ait bir mekrdir. Kul amel ile rızıklandırılır, ama o konuda ih
lastan mahrum bırakılır. Böyle bir şeyi kendinde görürsen veya başkasında böyle 
bir şeyin olduğunu bilirsen, anla ki böyle bir vasfa sahib olan, bununla aldanrnıştır. 
(Fiituhat, II, 519) 

melak ( Jl�> ) * Melak, küçük görülme utancından gafil görünerek dostlarına 

rnehabbet beslerneye çalışrnaktır. (Mzzan, 78) 

meıa.I ( J">\.t ) * Melal, vefa kulbunu çözmek, iyi ahdi bozrnaktır. Bu, en kötü ah

laktır. Vefa, ahiakın başıdır. (Ravza, 691) 

melil.met ( a,�>"j... ) * Melô.nıet, üç tarzda olur. İlki istikamet-i seyr {hayat tarzın

daki istikarnetl, ikincisi kasd melameti, üçüncüsü ise terk melametidir. İstikamet-i 
siyer melameti, kişinin arnelini iyi bir şekilde yerine getirmesi, dinini koruması, 
davranışlarını gözetmesi, bu konuda asla gafil olmaması, zerrece ihrnalde bulun
mamasıdır. Bu hususta halkın gönül rızasına aldırış etmez ya da halk bu hususta 
onu kınar. Böylece o da halktan ayrılır. 

Kasd melameti, kişinin halk arasında büyük bir mertebe elde etmesidir. Kalbi 
bu mertebeye meyleder ve onlar arasında mağrur hale gelir. Buna rağmen o, kalbi
nin onlardan kurtulmasını ve Hakk ile meşgul olmasını ister. 
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Melamet yolu, halkı kendisinden nefret ettirmek için şerl:atte zararı olmayan 
şeyleri yapmayı gerektirir. Bu onun halk ile olan yoludur. Böylece insanlar ondan 
uzaklaşırlar. 

Terk melameti ise şöyle olur: Küfür ve dalalet, şeriatı terk etıneyi ve ona uy
mayı söyleyecek kadar tabii bir şekilde bir şahsı hükmü altına alır. Bu şahıs yaptığı 
şeyin melamet olduğunu söyler. Melamette onun tuttuğu yol bu olur. 

İstikamet melameti yolunu tutan, böylelikle münafıklığı kendinden uzaklaştı
ran ve riyadan sakınan şaııslar halkın kınamalarından korkmazlar. Her hal ve 
şartta bildikleri yolda yürürler. Halkın kendilerine vereceği isim ne olursa olsun, 
onlar için fark etmez. (Hücviri, 77) 

* Hamdlın Kassar demiştir ki: "Meliimet selilmeti terk etmektir." Bir kimse kendi 
selametini terk ederse, her taraftan gelen bela ve musibetler onu kuşatır. Celal ve 
azameti temaşa, iyi bir sona sahib olma ümidiyle her çeşit rahat ve alışkanlıkların
dan uzaklaşır. Sonunda halkın kendilerini reddetınesi yoluyla halktan ümidi keser. 
Fıtratında mevcfıd olan halkla ünsiyet ve ülfet etıne arzusunu içinden atar. Çünkü 
bir kimse ne kadar halktan ayrı olursa, o kadar Hakk ile beraber olur. Bütün dün
yanın yöneldiği şeyden -ki bu selamettir- melamet ehli yüz çevirir. Böylece mela
met ehlinin himmetleri halkın himmetlerine, halkın himmetleri de onların him
ınetlerine aykırı olur. Bu şekilde melametiler, vasıfları itibariyle vicdani olurlar. 
(Hücviri, 79) 

* Aşkın kemali meliimettır ve melametin üç görünümü, yani yüzü vardır: Bir 
yüzü mahh1katta, bir yüzü aşıkta, bir yüzü de maşuktadır. Mahlfıkata dönük yüz 
maşfıkun kıskançlık kılıcıdır ki aşık ağyara bakmaya. Aşıka dönük yüz vaktin kes
kinlik kılıcıdır ki hep aşktan beslene; gönlünü başka bir şeye bağlamaya ve başka 
hiçbir şey aramaya. (Seviinih, 23) 

melameti ( �� ) * Sfıfi, meliimetlden başkadır. Melameti iyiliğini açığa 

çıkarmayan, kötülüğünü de gizlemeyen kimsedir, sfıfi ise halkla meşgul olmaz, 
halkın {kendisini} kabfıl etmelerine, reddetınelerine de aldırmaz. (Adiibı, 7) 

* Meliimetl, iyiliğini açıklamayan, kötülüğünü gizlemeyen kimsedir. Bunun 
açıklaması şudur: Melameti, damarlarında ihlas zevkini tadan, sadakati tam mana
sıyla gerçekleştiren kişidir. Başkalarının kendi durumunu bilmelerinden hoşlan
maz. ( 'Aviirif, 48) 

* Cafer Huldi dedi ki: "Ebu'l-Kiisım Cüneyd'e sordum: 'İhliis ile sıdk arasında fark 
var mıdır? '  'Evet, sıdk köktür ve ilktir, ilıliis ise daldır ve sıdka tiibidir. Daima ikincisi bi
rincisine tiibidir' dedi ve sonra şöyle devam etti: 'Aralarında fark vardır. Çünkü ilıliis ancak 
anıele başladıktan sonra meı;dana gelir. Ihliis ancak ihliisı lıiilis kılma, bu kanııda hiilis {ni
yetli} olmakhr. Ttirif edilen ihliis meliimetilerin, ilıliisı hiilis kılma gayreti ise sılfilerin hali
dir. İlıliisı hiilis kılma işinde {saf ve temiz} bir ihliisa siilıib olmak, ancak ilıliisın hiilis kılın-
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masının {yabancı duygulardan tenıizlenmesinin} senıeresidir. Bu ise kulun KayıJiim olan 
Rabb'i ile kainı olduğunu görerek her türlü şekilden fiini olması, kendi kendine kainı aldıı
ğundan giiib olmasıdır. Bu da kulıın eserleri gömıe konusundaki istiğrak ve (ibiidetlerini) 
gizlenıe kirinden kurtulnıasıdır. Bu durum, siifi hillinin kaybolnıasıdır. Meliinıeti, ilıliis 
makanıında bulzman fakat, i/ıliisın hakikatını kavrayamayan kimsedir. İşte meliinıeti ile si'ifi 
arasındaki biiriz fark budur. "' ( 'Aviirif, 49) 

* Kalender! ile Meliimeti arasındaki fark şudur: Melfuneti, ibadetlerini gizlerneye 

özen gösterir. Kalender! ise adetleri tahrib etmeye çalışır. Melameti, her türlü iyilik 

ve hayrın kapılarına sımsıkı sarılır ve bunların fazilet olduğunu kabul eder. Ancak 

bütün arnelleri ve hallerini başkalarından gizlerneye çalışır. Melameti hareketle

rinde ve giyiminde kendisini, avam derecesindeki insanların seviyesinde tutar; kı

lıkta, kıyafette, hareket ve tavırlarında onlar gibi görünerek halini gizlerneye ve ta

nınmamaya çalışır. Bununla birlikte daha yüksek derecelere ulaşmak ister. Kulu 

Allah'a yaklaştıran her şeyi yapmaya gayret sarfeder. Kalender! belli bir şekle bü

rünmez, kendini tanıtmaya veya tanıtmamaya aldırmaz. Sermayesi olarak gör

düğü kalb temizliğinden başka şeylere aldırınaz. 

Sufiye gelince o, her şeyi yerli yerinde yapar, bütün vakitleri ve halleri bilerek 

hareket eder. Halkı halk yerine, Hakk'ı da Hakk yerine koyar. Gizlenilmesi gere

ken yerde gizlenir. Açık davranılması gereken yerde açık davranır. İşleri akıl hu

zuru, doğru bir tevhld, kamil marifet, doğruluk ve ihlasa riayetle yerli yerine geti

rir. ('Aviirif, 51) 

melametiyye/melamiyye ( y')\..o / �')\.o ) ·� Meliinıetiyyenin ihlasa sımsıkı sa

rılma konusunda kendilerine has üstünlükleri vardır. Bu sebeble hal ve arnellerini 

gizlerneye büyük önem verir ve bunları gizlemekten zevk alırlar. Öyle ki melfune

tiler, amel ve hallerinden birinin ortaya çıkmasından, suçunun ortaya çıkmasından 

korkan günahkar gibi kor karlar. ('Avfirif 48) 

* Meliinıetiyye usulüne göre zikir dört kısımdır: Dil, kalb, sır ve rfıh ile yapılan 

zikir. Rı1hla zikir gerçekleştiğinde sır, kalb ve dil susar, zikretmez. Bu, müşahede 

zikridir. Sır ile zikir gerçekleştiği zaman kalb zikretmez. Bu, heybet zikridir. Kalb 

zikretmeye başladığında dil susar. Bu Allah'ın nimet ve lütuflarının ifadesi olan 

zikirdir. Kalb zikirden gafil olunca dil zikre yönelir. Bu da adet zikridir. ('Aviirif 
50) 

•• Ünıenii (emin kişiler}, iç halini dışına yansıtmayan Melfinıilerdir. Onların tale

beleri, [fütüvvet ehlinin (Kaşanl ve Cfinıi')] raculiyyet tavırlarında gezinirler. .. (Istı
lfih, 531; Kaşanı, 31; cami', 5) 

* [Melfinıetiyye'nin zayıf bir lisan olduğunu söylüyorlar. (Fütıl/ıfit)] (Oysa ger

çektel Melametller, Allah yolunun mensublarının efendileri ve imamlarıdır. Kai

natın Efendisi Hz. Muhammed $ kendilerindendir. Onlar işleri yerli yerine koyan 
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ve iyi ve sağlam yapan, hikmet sahibi kişiler, sebebleri yerli yerine ohırtan, kaldı
rılması gereken şeyleri kaldıran, Allah'ın tesbitine uygun şekildeki yaratıklardan 
hiçbir şeyi değiştirip bozmayan kişilerdir [Bu hususiyeHere sahib oldukları söyle
nir (Nebhani)] .  

Melametller, dünyanın gerektirdiğini dünyaya, ahiretin gerektirdiğini de 
ahirete bırakan, eşyayla hakikatler arasında bir karışıklığa meydan vermeyen, on
lara Allah'ın baktığı gözle bakan kişilerdir. [Kim Allah'ın koymuş olduğu yerden 
onu kaldırırsa, Hakk'ı tanımamış ve onun kadrini bilmemiş olur. Kim ona { tabiata} 
itimat ederse {yani o sebeble dayanırsa} şirk koşmuş, küfre sapmış ve tabiatı ebe
dileştirmiş olur. Melamiyye sebebleri kabUl eder, fakat onlara yaslanmaz. 
Melametllerin talebeleri raculiyyeti {kemal sıfatıarına sahib insan olmayı} kabul 
eden sadıklardır. Başkalarının talebeleri ise rutinata (nefslerinin benlik ve bönlü
ğüne} razı olmuşlardır. (Fiitülıiit)) Melamiyyenin miktarları bilinmez, onları ancak 
bu makama yaklaşıp tahsis eden seyyidler bilir. Onlar sayıya gelmez, artar ve ek
silirler. (Fiitülıiit, II, 19; Nebhani, I, 46) 

* (Meliimiyye,) beş vakit namaza revatib ( sünnetleri dışında eklemede bulunma
yan, Allah'ın farzlarını farklı bir hal ile yerine getiren, mü'minlerden ayrılınayan 
(halk arasında kendisini onlardan ayırd etmeyi sağlayacak hiçbir farklılık taşıma
yan) kimselerdir. Çarşılarda gezerler, insanlarla konuşurlar. Allah'ın yaratıkların
dan hiç kimse onlardan birini Allah'ın farz arnellerine veya mutad sünnet arnellere 
bir şey eklediklerini göremez. Rusuh ile (ilim ve marifette derinleşerek} Allah ile 
başbaşa kalırlar. Hiçbir an dahi Allah ile birlikte olmaktan geri durmazlar. 

Bu kimseler, kalbierini rububiyyetin istila etmesi ve riyaseti {başkanlığı} zelil 
göstermesi sebebiyle riyasetin tadını bilınezler. Allah onlara toplanma yerlerini de 
ve uygun olan hal ve davranışları da bildirmiştir. Onlar her makama uygun olarak 
amel ederler. Halktan perdelenir, onlardan avam örtüsüyle gizlenirler {halk gibi 
yaşadıklarından Allah ile aralarındaki irtibat anlaşılmaz}. 

Onlar Efendilerine {Allah'a} gönülden, ihlaslı olarak kulluk ederler. Yemele
rinde, içmelerinde, uyku ve uyanıklık hallerinde, insanlar içinde Allah ile konuş
malarında devamlı olarak Allah'ı müşiihede ederler. Sebebleri yerli yerine koyar
lar, hikmetlerini de bilirler. Öyle ki sen, sebebleri yarattıklarını gördüğün için on
ları her şeyin yaratıcısı zannedersin. 

Onlar her şeye ihtiyaç duyarlar. Çünkü onlara göre, her şey Allah'ın müsem
masıdır. Allah hiçbir konuda onlara muhtaç değildir. Çünkü O, onlara, Allah ile 
gına ve izzet sıfatından zuhur etmemiştir. 

Onlarda bulunan gına {zenginlik} sıfatı da izzet de Allah'tandır. Onlar, eşyanın 
onlara muhtaç olmasını gerektirecek ilahi hazretin havassından değildirler. Onlar 
eşyayı Allah'ın bir yaratması olarak görürler, eşyayı kendilerine muhtaç olarak 
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görmezler, ama onlar ona ihtiyaç duyarlar. Allah insanlara şöyle hitab etmiştir: 
"Siz Allah'a muhtaçsznzz. Allaiz ise Ganl' ve Haml'd'dir." [Fatır, 35/15] 

Onlar, Allah ile müstağni olsalar da, kendilerinin de isimlendirilebileceği, Al
lah'ın kendini vasıflandırdığı Gani ismini izhar etmezler. Devamlı zahiri ve batzni 
olarak Allah'ın kendilerini isimlendirdiği "fakir" ismiyle yetinirler. Böylece fakrın 
{ihtiyacın) ancak Gani olan Allah'a olacağını bilirler. İnsanların {tabii kaideler ola
rak) konulmuş sebebiere muhtaç oldukların görürler. Bu sebebler insanların ço
ğunu Allah'tan uzaklaştırmıştır. Hakikatte onlar, mevcft.d ihtiyaçlarını gidermesi 
elinde olan Zat'a muhtaçtırlar, o da Allah'tır. 

Demişlerdir ki "Burada hakzkatte ona ihtiyaç duyulan her şeıje Allalı ismi verilir. Al
lah ise hiçbir şeye ihtiyaç duymaz." Bu sebeble bu topluluk eşyaya ihtiyaç duyar, on
lar eşyadan oldukları halde, eşya onlara ihtiyaç duymaz. Allah hiçbir şeye ihtiyaç 
duymaz, her şey ona ihtiyaç duyar. 

Işte bu kimseler melametilerdir. Onlar ricalullahın en üstünüdür. Talebeleri 
raculiyyet makamlarında dolaşanların en büyükleridir. Burada fütüvvet makamını 
haiz olan hiç kimse yoktur. Bunlardan başka Allah'la birlikte olan hiç kimse yok
tur. Onlar bütün makamları haiz olmuşlardır. Allah'ın dünyada insanlardan per
delenmiş olduğunu görmüşlerdir. Onlar ise Allah'ın havass {özel} kullarıdır. Efen
dilerinin perdelernesi sebebiyle halktan gizlenrnişlerdir. Perdenin arkasından, halk 
içinde Efendilerinden başkasını müşahede etmezler. Ahiret yurdu olup Hakk te
celli edince, onlar Efendilerinin kendilerini açığa çıkarması sayesinde ortaya çı
karlar. Dünyadaki mekanları ise gözden kaybolmuştur ve bilinemez. (Fütillıiit, III, 
36-37) 

* Meliimiyye, Allah'ın yaratıklarından {kendilerini farklı kılacak} herhangi bir 
şeyle ayrılmazlar. Durumları, bilinmez, avaının durumu gibidir. İki durum sebe
biyle bu isim onlara has kılınmıştır. Biri, Cenab-ı Hakk katında nefslerini devamlı 
olarak kınadıkları için talebelerine bu ad verilmiştir. 

Onlar, kendilerini terbiye etmek için, sevinecekleri arneli kendileri nefsleri için 
kurtuluş vesilesi olarak görmezler. Çünkü, arnellerle sevinrnek ancak {Allah 
tarafından} kabUl edilmesinden sonra olur. Ancak bu husus talebeler nazarında 
gaibdir. 

Büyüklere gelince, onların durumları ve mekanları Allah {tarafından} perde
lenmiş olduğu için bu ad onlara verilmiştir. İnsanları gördüklerinde, kınanacak ve 
ayıplanacak fiiller yaparlar. Çünkü onlar fiilierin Allah'tan olduğunu değil, yapa
nın elinde meydana gelmiş olduğunu kabUl ederler ve böylece kınama ve kötüle
rneyi fiiliere bağlarlar. Eğer perde kalkar da halk bu fiillerin Allah için olduğunu 
görürse, kınarnayı fiili işleyene bağlamazlar. Bu durumda onlara göre fiilier şerefli 
ve güzel olur. 
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Işte bu topluluğun Allah katındaki dereceleri insanlara zahir olsaydı, insanlar 
onları ilah edinirlerdi. Adetlerle perdelenmeleri sebebiyle halk, umı1rniyetle mela
metin gerektirdiği kınanacak şeyleri açıkça yapmaları yüzünden onlardan uzakla
şır. Sanki mekan, onları kendi üstünlük ve gücünü ortaya çıkarmadıkları için kınar 
gibidir. 

İşte bu, "meliim'i" sözünün ıstılah olarak onlara isim olmasının sebebidir. Bu 
yol, husus! bir yol olup, bunu ehlullah ile başbaşa kalan herkes de bilemez. Umu
miyetle onları halktan ayıracak hiçbir husus! halleri de yoktur. (Fiiti'lhiit, III, 37) 

* Meliimiyye, ehlullahın yüce tabakalarında bulunanlardır. Onlar her hal ve ma
kamda fena ve beka, cem' ve fark bakımından insanların efendileridir. Şu sözüyle 
buna işaret etti: "Aralarında . . . ", yani varis ve davetçilerden " Hz Muhammed'in � 
diliyle davet edenler . . .  " yani onun makamı, zevki ve dummuna sahib olan " . . .  temldn 
ve hakikat ehli olan meliimilerdir." (Esfiir, 268) 

* Melanıetiyye, topluluğun efendisidirler. Çünkü onlar hikmet sahibidirler. 
Hikmet ise bir şeyi yerli yerine koymak, her hak sahibine hakkını vermektir. Tıpkı 
Hakk'ın halka her şeyi vermesi gibi. Onlar telvm {halden hale geçme} konusunda 
temk"ın ehlidirler. İşlerinde Hakk'ı vekil edinmişlerdir, ubudiyyet derecelerinin en 
yücesine hak kazanmış, her şeyden gaib olmuşlardır {el etek çekmişlerdir} .  

Teklif ve tarif yurdu olan dünya işlerinde kulluk ölçüsüne göre hareket ederler, 
ahiret işleri konusunda da böyledirler. Ahiret yurdu için olanı dünyada göster
mezler. Onlar ilim ve hikmet erbabı, hilm ve himmetsizlik sahibidirler. Çünkü 
himmet, ancak irfanını tamamlamamış ve Allah'ın M1zan'ını terelli etmeyen kişiler 
içindir. 

Allah kendilerinden razı olsun onlar {melametller}, irfan makamlarının en 
yücesinde, {amelleri} M1zan'ı en açık bir şekilde dolduranların en büyükleridirler 
{kıyamette sevabiarı en çok olan kişiler bunlardır} .  Her şeyi, hatta kendisini hiçbir 
şeyin kuşatamadığı Hakk'ı bile kuşatmıştır. (Esfor, 311) 

* " . . .  'Aviirifü 'l-me'iirif' adlı eserin sahibi Sühreverdl, Meliim'i'yi şöyle tarif etmiş
tir: "Melami, iyiligini açıklamayan, kötülüğiinii de gizlemeyen kimsedir" Bunu şoyle izah 
edebiliriz: Melam1ler, ihlası ve sevgiyi damarlarına kadar sindirmiş, sıdkı ve fü
tüvveti elde etmişlerdir. Bu yüzden hiç kimsenin, kendi hal ve arnellerine muttall 
olmalarını istemezler. (Cami', 5) 

* Meliimiyye, hal ve sırlarını {iç dünyalarını }  açığa çıkarmayanlardır. Aksine 
zevk ve gayretlerinin kemali için sırlarını muhafaza ederler. Onlar imamların (ön
derlerin) efendileridir. (Cami', 110) 

melce' ( l;ı:t.lo ) * Melce {sığınak}, kalbin, muradını elde edeceğine güvenmesidir. 

(Hücv1r1, 467) 
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melek/mela'ike ( �S:::i�.o / l!.l.Lo ) (emlak} * Melaike (melekler}, maddeden 

mücerred (soyutlanmış} varlıklardır. Onlar şekil ve sfuete sahib olabilen, aydınlık, 
nur sahibi, rı1han1 ayırd edici akıllardır. Bunlara "nıelaike {melekler}" denilir. Yer 
kaplarnazlar, hiçbir mekanda bulunrnazlar. Husus! bir şekilleri yoktur. Eğer bir şe
kil içinde ortaya çıkarlarsa, o ince ve latif bir sırdır. Buna göre nar! (hammaddesi 
ateş olan} rUhani kuvvetiere cin denir. Ancak şu var ki, cinler tabiatın etkisi altın
dadır. Sıcaklık onların zat! hususiyetlerindendir. Meleklerde böyle bir durum 
yoktur. (İnşa', 20) 

* Melaike, hissi { duyulada alakalı} şekillerle nefs! ve akli güçlerle kaim olan rUhi 
kuvvetlerdir. Rabbani hükümler ve ilahi eserleri maddi alemiere bağladıkları için 
"nıelaike {melekler}" diye isimlendirilir. Melek lugatte "kuvvet ve güç" manasındadır. 
Bu rUhlar Rabhani nurlarla takviye edildiğinde ve ilaru imkanlar hükümlerini on
lara verrnek ve nurlarını ulaştırmak suretiyle onları güçlendirdiğinde "nıelikler" 
diye isimlendirilmiştir. Onlar ulvi-rllhi, süfll-tabii-unsuri ve misali-nurani kısımla
rına ayrılır. Müheyyem olanları (Allah'ın kontrolünden çıkrnayanları}, arnellerden, 
sözlerden ve nefeslerden doğanları vardır. Hakk'ın rUhfull alemde zuhur etmesi, 
fizili alemde zuhur etmesi gibi değildir. llkinde basit, nurani, nezih fiziki ve 
vahdfulidir. İkincisinde ise mürekkeb, zulmani, infialidir. (İnşa ', 36) 

* Melaike (melekler}, amadan yaratılmış olan akıllardır. Bu mertebeden ilk yara
tılan kalem-i ilahidir (ilahi kalemdir}. Allah kalemi seçmiş, onu takdim etmiş ve 
bütün alemi yaratmak için kurulan divanda onu vazifelendirmiş, rnaslahatlarına 
bakma işini ona vermiş ve bunu Allah'a yaklaşmak için teklif ettiği bir ibadet kıl
mıştır. Kalem yalnızca bu işe bakar. Allah onu gafil olmasın, uyumasın ve unutma
sm diye basit (terkibsiz, homojen} bir varlık olarak yaratmıştır. Kalem, yaratılmış 
varlıklar içinde Allah'ın öğrettiği çeşitli ilimleri en iyi kavrayan ve en iyi zabt 
edendir. Kalem, bütün ilimleri değişmeden ve tahrif edilmekten korunmuş olarak 
Leviı-i Malıfılz' a yazmıştır. Leviı-i Malıfılz' a yazdığı şeylerden biri de tebdil; yani de
ğişiklik ve başka bir şekle çevrilme ilimdir. Bu ilim Allah'ın ilmi suretinde olur ve 
değişiklik kablll etmez. Allah, kaleme vereceği vazifeyi verdiğinde, ona fikir yü
rütme ve düşünmeye ihtiyacı olmadan müdebbir (tedbir eden, düzenleyen} ve taf
sil eden (ayrıntılı olarak açıklayan} isimlerini de vermiştir. Bunlar insanda da var
dır. (Fütiilıiit, II, 416) 

* "Melekler iner'' deyişim, onların Allah tarafından itaat çeşitlerini kalbierimize 
ilham ettiklerinden dolayıdır. "Melekler için" sözüm, ortaya çıkan iki şeyi birleştir
mek ve bütün dinleme çeşitleriyle iki sureti düzenlemekten dolayıdır. "Feleklerin 
hareketlerinde" sözüm, saatlerdeki tenezzülat (belirli saatlerde gökten yere inişler} 
ile duaların birbirleriyle irtibatları sebebiyledir. "Emirlerden" sözüm, tenezzülatın 
çok sayıda olmasından ötürüdür. "Sıfatlar" dememin sebebi, Zat'ın hakikatini 
açıklamak içindir. "Sıfat" demedim, çünkü onlar ilim çeşitlerindendir. Söz ve irade, 
kudretin eşliğinde, kainatın ididına yöneliktir. (Leta'if, 37) 
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.. Allah, her felekle beraber bir meleği vazüelendirdi. Onların işleri üç saU'ihi
yete {yetkiye} rac1dir. Birinci melek nefslerin müvekkili, ikincisi rUhların müvek
kili, üçüncüsü ise M1zan'la vazlfeÜdir. Alemdeki işleri yönetme süreleri on beş bin 
yıldır. Onların önünde elli ila otuz yaş arası ergin kişi olan, kuvvetleri tam, akılları 
sağlam ve usulleri güzel olan yedi melek vazife yapar. Takslınatta, derece ve eşitlik 
açısından geçmiş hadimierin hükmü üzeredirler. Sırları bilindiğinde ve insanlara 
gizli olan durumları açığa çıktığında, bu devirdeki emanet olarak verilen 
te' sirlerini göstermek için oluş alemine inerler. 

İşte, Allah nurlar alemiyle sırlar alemini çok ince bir şekilde eşit hale getirmiş
tir. Hasret tasası diner, iştiyak ateşi söner. Kalbierde değişiklikler meydana gelir, 
milrifetler azalır, tenezzülat durur, hayal edilen makamlar perdelenir. Hastalık ve 
şifa ilimlerinin yolu kesilir ve iyilik ve kötülüklerin sırları gider. (Leta'if, 120) 

.. İnsan üç yönüyle muhatabdır: RUh, nefs ve cisim. Bu isimlerden her birinde 
dört şey vardır. Bunun için o dört taraflı bir şehirdir. Her isimde şeytana cevab ve
ren yedi şey vardır. 

Her isimde meleğe de yedi engel vardır. {Bunlar şöyle açıklanabilir:} RUhun iki 
meleği, iki de şeytanı vardır. Cismin de iki meleği, iki şeytanı vardır. Nefsin ise bir 
melek ve bir şeytanı bulunur. Bir altıncı melek rUh ile nefs arasındadır. Bunun 
karşısında inatçı bir şeytan vardır. Yedinci bir melek de nefs ile cisim arasındadır, 
bunun karşısında da {bir başka} inatçı şeytan bulunur. (Letti'if, 128) 

.. Melaike {melekler} mana bakımından Hz. Adem'e tab1dirler. Bu sebeble, sure
tin (şeklin } manaya münasib olması için secde etme emrine muhatab oldular. 
" . . .  Bıınıın üzerine melekler Ona mutabık oldular . . . " yani melekler, alemin bir sureti 
olan büyük insana nisbetle ona münasib bir hal aldılar. " . . . Tıpkı insanlığın fı tratında 
bulunan rıiJıani ve hissi {dııyıılarla aliikalı} kuvvetler gibi . . .  " Şeyhin sözünde ileri sü
rülen iddiaların neş'ete (zuhur etmeye, ortaya çıkmaya} isnad edilmesi meca.Zı de
ğildir. Ancak bu söz, mevcud neş'et talebinin hariçte (dış alemdel var olabilmesi 
için ehil veya ifrad türünden bir muzata {isim tamlamasında bir tamlayanal ihtiyaç 
göstermektedir. Çünkü mevcud külli neş'et (bütün alemin zuhfuu} akıldadır. 

" . . .  Ondan {o neş 'etten} gelen her kuvvet . . . " yani insaniyyetin { insanlığın} neş'et 
edişindeki bütün rı1han1 ve cismani kuvvetler demek istiyor. (Burada} insani 
neş'etten ayrılan şeylerle alakab kuvvetlerin umı1mileştirilmesine ihtiyaç yoktur. 
Çünkü burada maksad, kendisine benzetilen şeyin açıklanmasıdır ki, bu da 
insaniyyetin neş'etindeki harid {dış} kuvvetler olan ve ona {insana} benzeyenin 
{meleklerin}, kendisine {insana} nisbetle tanınabildiği insaniyyet kuvvetleridir. Hz. 
Adem'e {onun yaratılmasına} Itiraz eden melekler gibi. 

" . . .  Onlar kendileriyle perde/enmişlerdir {melekler sadece kendilerini bilirler} . . .  " İşte 
bu sebeble " . . .  görenıezler . . .  " yani " . . .  kendi ziitından daha Jazlletlisini . . . " bilmezler. 
Aslında onlar, sadece kendi zatlarının diğerlerinden daha üstün olduğunu bilir ve 
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bundan dolayı da kendilerini diğerlerine tercih ederler. Ancak onların kendileri 
hakkındaki bu bilgileri doğru bir bilgi değildir. 

" . . .  İşte onda . . .  " yanı neş'ette " . . .  -ki {bu neş'et} iddiaya konu olmaktadır- . . . " yanı 
neş'et iddiasındadır. Bu iddia, onun {lbn Arabi'nin) bu konudaki sözünden bedel-i 
iştirnaldir {bu ifade, neş'eti umfuni hale getirmektedir). Bu bedel, meleklerin iddi
ası hakkındaki sözü gibi, iddia edilen sözü açıklayan kişinin beyanından dolayı, 
mananın değil, iki tane haberin olmasıdır. " . . .  {neş 'ette} ehliyet vardır . . .  {melekler 
neş 'ette ehliyet olduğu iddiiisındadırlar}" isim üzerine tevcih edilmiş olup {İbn 
Arabi'nin) " . . .  onlar {melekler} katındaki her yiice mekiin ve yüksek nıertebe ilii/ıl 
cem 'iyıJetten gelir . . .  " sözünden de anlaşılacağı gibi, melekler kendi zatlarından 
daha faz'iletlisini bilmezler ve görmezler. Böylece, tıpkı kendi zatlarıyla kendi kuv
vetlerinden perdelendikleri gibi, ilahi cem'iyyetle kendilerinden perdelenmeleri 
sebebiyle kendilerinin bilfiil haklı olduklarını savunurlar. Fakat bu dava ve iddia 
doğru değildir. 

Şübhesiz peygamberler ve tahkik ehli, iddiada bulunduklarında ancak tahk'ik 
ettikleri şeyleri iddia ederler. Buna göre insan, bilfiil yücelik mertebesine ehil de
ğildir. Ancak tahkik ettikten, bu tahl<ıkinde de kendi katındaki ilahi cem'iyyet 
sebebiyle de değil, sebebleri elde ettikten sonra yüce makama ulaşır {insan, tek ba
şına kendi özündeki ilahi nefes yoluyla değil, kendi çabası sonucunda ahlakını gü
zelleştirip özünü keşfettikten sonra yücelir). Şübhesiz, bu sadece kendisinde ortaya 
çıktığı için, başka bir şeye değil, ancak neş'ete mahsus bir haldir. (Sofyavi, 19) 

{Ayrıca bk. levh; levh-i mahfiizi 

melek-i ala ( s.':i'JI .!.il.o ) * "Melek-i iilii'nın sıfatı nedir?" {sorusunun) cevabı: "Bir 

riihiinidir. Bu melekle, bilhassa cansız varlıklar vasıflanamazlar. Allalı'a itiiat konusunda 
en şiddetli olan varlıktır. Allah'ın meleği olduğıımı itiraf eder. Ş11 da var ki Allalı 'ın meleği, 
Allah'ın dışındaki lıer şeı;in üzerindedir. Fakat meleklikteki fazilet, melek olduğunu bilmek 
ve Allalı ile mııiimelesinin, Allalı 'ın meleğine yakışır tarzda olmasıdır." (Fütılhiit, IT, l 03-

104) 

meleke ( �S::i.4 ) * Meleke, maşuku olan yüce nurların müşahedesiyle kendisin

den ve kendisi üzerine lezzetli nurların doğuşunun devam edebilmesi için nurların 
sohbet melekesi manasındadır. (Heyiikil, 101) 

melekiyyet ve meleke ( �s::.L. J ��1.4 ) * Melekiyyet yani melekiyyet mertebesi, 

tabiatın leke ve kirinden tecerrüdün {soyulma ve soyutlanmanın) kemalidir. Sırf 
akl! hayatla gelir. (Heı;iikil, 101) 

melekı1t ( ..:.ı JS::l.o ) * Melekılt gayb alemidir. (Istılah, 22; Kaşanl, 89; Cami', 99) 
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* Gayb ismini sadece cem' mertebesi için, melekılt ismini sadece mücerred {so
yut} varlıklar ve müdebbir {alemi idare eden} nefsler için kullanırlar. (Esftir, 329) 

melik ( ..:.Ll.o ) * Melik, yaptıkları hususunda, kendisine karşı gelinemeyen kişi

dir. (Hücv1r1, 469) 

* Yıldızları gözeHeyerek onların hükümleri ve sırlarını öğrenme konusunda 
parlayan Babil hukeması ve ondan önce geçen ve onlara yetişen Çinlilerden tec
rübe ve keşf sahibi kimseler nazarında da kabUl edildiği gibi, nıelike, kendisine 
mülk {yetki} verildiği için "melik" denilir. (Hetjiikil, 99) 

melik-i mülk ( ..:.LlL\ cl.l.o ) * Melik-i mülk, kulun, emredilen Şeye halinin 

münasib olduğu andaki Hakk'tır. (Istılah, 540) 

melik-i ruh-melik-i nefs ( ..,..ıa:ll ci.l.o - ();ll ..:.Ll.o ) * Melik-i ruh {ruh adlı padi

şah} ve nıelik-i nefs {nefs adlı padişah} iki düşmandır. Bu köyde {beden mahallinde} 
mücadele ederler. (Mübarek eliyle mübarek suretine işaretle {konuşmasına} devam 
etti :)  Rı1h meliki galib geldiğinde köy onun olur. Nefs meliki galib geldiğinde köy 
nefs melikinin olur. (Nefehfit, 69) 

{Ayrıca b k. nefs; rı1h} 

memduhiyyet-i mal ( Jül ;i.�:o-JJ.l ) * Memdühiyyet-i mal (malın övgü ye değer 

olması}, ancak kemal sahibi olanlara nisbetle olur. Bizim gibilere nisbetle ise vebal 
ve beladır. Malın bilhassa bu zamanda isyan ve imtihansız elde edilmesi pek 
mümkün değildir. (Bllgtje, 1 19) 

menazil ( Jjl.:.o ) 

* Dur o menzillerde 
matem tut kalanlara 
Sor o vtriinelere 
sakinlerinin Jıalini 

Diyor ki: "Kalbinden geçip Hakk'a giden duraklarda beni durdur. " Arif-i bıllah 
olanların (Allah'ı tanıyanlarıni Mabud'larıyla ilgili sonsuz bilgilerine seyr ü 
sülukları sırasında konakladıkları makamları kasd ediyor. "ve'ndübi'l-etlfila {matem 
tut kalanlara}" sözü, "Onlardan geriye kalanlara ağla, çünkü benim onların bulundukları 
yerde ayaklarını olmadı {onlarla beraber orada kalnıadını}" demek istiyor. Sonra şoyle 
diyor: "RııbıYa sor" yani o evlere (duraklara} sor, bizi orada oturanlar içinde gör
mesen de, evler onlarla beraber olanların edeb ve övülmeye layık hallerini haber 
verdiğinde, bu senin için bir edeblenme ve marifet olsun. O evler, o kimselerin 
orada konakladığı andaki durumundan çıkarak başka bir hale girdiği için onu 
"dfiristit" diye isimlendirdi. O evlerle ünsiyet, orada oturanların ayrılmasından 
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sonra onların gidişi sebebiyle ortadan kalktı {ev ler boş kalınca, ünsiyet edilecek in
san da kalmadı ve ev sessizliğe büründü}. Çünkü, evlerin varlığı ancak onlarla 
{içindeki insanlarla} bir mana taşır. (Terciimiin, 71) 

menhec-i evvel ( JJi �&',. ) * Menhec-i evvel {ilk usfıl, metod ya da tarz}, 

vahidiyyetin vahdet-i zatiyyeden {İlahi Zat'a ait birlikten} neş'et ettirilmesidir. 
Tüm sıfat ve isirrılerin zat mertebelerindeki neş'et ettirilme keyfiyetidir. Allah kimi 
tüm zat mertebelerindeki isim ve sıfatıarın tertibine muttall kılarsa, bu ilk usuldeki 
en yakın yolları ona gösterir. (Kaşan!, 89; Ciinıi', 99) 

menzil/münazele ( J.l _)\;.o / Jy...o ) * Menzil, kendisinde Hakk'm sana nazil ol

duğu makamdan ibarettir veya senin orada O'na nazil olduğun yerdir. İleyke ve 
aleıjke arasındaki farkı bilmen içindir. Münazele, Hakk'm sana nüzfıl etmeyi iste
mesi ve kalbine Hakk'a nazil olma talebini koymasıdır. Ve böylece taleb harekete 
geçer ve rUhani bir latlfe olarak o makama inmeye yönelir. Sonunda iki nüzfıl ara
smda Hakk'la ictirrıa {birleşme} vuku bulur. Birincisi, menzile varmadan önce se
nin Hakk' a inmen, ikincisi ise menzile varmadan önce O'nun ilahi isminin sana 
yönelmesidir. Bu iki menzil dışındaki ictirrıanm meydana gelmesine "miiniizele" 
denir. (Fütfıhiit, II, 567) 

menzil-i du'a ( �lı:..UI Jı.o ) * Menzil-i dıı 'ii da {dua ya da davet mertebesi de} şu 

mertebeleri ihtiva eder: Menzil-i üns bi'ş-şebh {benzeriyle ünsiyet edebilme merte
besi}, nıenzil-i tagazzl {beslenme mertebesi }, menzil-i Mekke, Taif ve hucb {Mekke, 
Taif ve perdelenme mertebesi}, menzil-i nıekas'ir ve ibtilii {noksanlık ve bela merte
besi}, nıenzil-i cem', tefrika ve men {cem, tefrika ve alıkoyma mertebesi} ve menzil-i 
neviişi ve takdis { sebebler ve takdis mertebesi}. (Fiitil!ıiit, I, 231 )  

menzil-i dühfi.r ( )J:ı.ıll Jy...o ) * Menzil-i dühılr d a  {zamanlar ya d a  çağlar merte

besi de} şu menzilleri içine alır. Menzil-i sabıka {geçmiş mertebesi}, menzil-i izzet 
{üstünlük ve şeref mertebesif, menzil-i rdhiiniyyet {rfıhaniyyet mertebesi}, nıenzil-i 
eflak {felekler mertebesi}, menzil-i emr-i ilii/ıl {ilah! emir mertebesi}, nıenzil-i viliidet 
{doğum mertebesi}, menzil-i nıuviizene {denge mertebesi} ve nıenzil-i beşiiret bi'l-likii 
{kavuşma müjdesi mertebesi}. (Füti'tlıiit, I, 234) 

menzil-i ef'al ( JW�I J...r-o ) * Menzil-i ef'iil {fiiller mertebesi} başka mertebeler 

ihtiva eder. {Bu mertebeler de} menzil-i fazl ve illıiim { fazı ve ilham mertebesi}, nıen
zil-i isrii-yı rı11ıiinl {rfıhan1 isra mertebesi}, nıenzil-i telattuf {lütuflanrna mertebesi} ve 
nıenzil-i Jıeliiktır {helak mertebesidir}. (Fiitillıiit, I, 231) 

menzil-i emr ( Jy...o J.o�l ) * Menzil-i emr {emir mertebesi} de başka mertebeler 

ihtiva eder. Menzil-i erviilı-ı berzalıiyye {berzahtaki ruhlar mertebesi}, nıenzil-i tiillnı 
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{tillm ya da öğretme mertebesi}, menzil-i sırri {sırlarla aHikah mertebe}, nıenzil-i 
sebeb {sebeb mertebesi}, nıenzil-i nenıiiim {hadisleri açığa çıkaran şeylerin mertebesi} 
ve menzil-i kutb ve imiinıeı;n {kutub ve onun vekili olan iki imarnın mertebesi gibi}. 
(Fütfthiit, I, 236) 

menzil-i ibtida' ( �1...\::ı'?J I  J]'.o ) * Menzil-i ibtidii {başlangıç mertebesi}, birçok 

mertebeyi içine alır. {Bu mertebeler şunlardır: } Menzil-i gılza ve sübbulıiit {katılık ve 
kemal derecede tenzilie layık olma mertebesi}, tenezziiltit ve ilm-i tevhld-i iltihl {ni.izul 
mertebelerini ve ilahi tevhldi bilme mertebesi}, menzil-i rahami'it {aşırı rahmet 
mertebesi}, menzil-i hak ve'l1ezedir {hak ve endişe mertebesidir}. (FiitUhtit, I, 231) 

menzil-i İstihbar ( }::0.-..'?JI Jy ) * Menzil-i istilıbtirm da {haber alma 

mertebesinin de} içinde mertebeler mevcuddur. {Bunlar da şunlardır:} Ruhaniyetİn 
münazaa {çekişme, mücadele} mertebesi, hilye-i süeda {said kişilerin hususiyetleri} 
ile hilye-i eşkıyanın {şakl kişilerin husfısiyetlerinin} birbiri üzerinde nasıl tezahür 
edeceği mertebesi ve menzil-i kevn kable'l-insandır {insandan önceki oluş 
m ertebesidiri. (Fiitfıhtit, I, 236) 

m�nzil-i müşahede ( �..IAU.ll Jy...o ) * Menzil-i nıiişiilıede {müşahede mertebesi} 

tektir, o da varlığın kendisinde yok olduğu mertebedir. Olmayan fanl, yok 
olmayann bakldir. (Fütılhiit, I, 235) 

menzil-i takrib ( "-:-'�.JQ:JI Jy ) * Menzil-i taknb {yaklaştırma mertebesi} iki mer

tebe ihtiva eder: {Bunlar da} menzil-i hark-ı aviiid {keramet gibi olağanüstü hadiseler 
mertebesi} ve menzil-i ahadiyyet-i kündiır {"Ol" emrinin ahadiyyet mertebesidir}. 
(Fütfthtit, I, 232) 

menzil-i takrir ( ..r-)i;ll Jy...o ) * Menzil-i takrir {karar kılma mertebesi} de {şunlar 

gibi} menziller ihtiva eder: Menzil-i tiidiid-ı nianı {nlmetlerin sayıldığı mertebe}, 
menzil-i ref'i zarar {zararın giderilmesi mertebesi} ve menzil-i şirk-i mutlak {mutlak 
şirk mertebesi} .  (Fiitıl/ıiit, I, 235) 

menzil-i tenzih ( �FI Jp.o ) * Menzil-i tenzih { tenzili mertebesi} de şu mertebe

leri içine alır: Menzil-i şiikr {şükür mertebesi}, menzil-i be's {varlıkların ölümünden 
sonra, Kıyamet Günü onları topluca diriitme mertebesi}, menzil-i neşr {kıyamet 
günü insanları bir araya getirme mertebesi}, nıenzil-i nasr ve ccm '{muvaffakiyyet ve 
cem' mertebesi}, menzil-i rabh, lıiisrtin ve istihtiltit {kullar için kar, zarar ve bunların 
birbirine dönüşmesi mertebesidir}. (Fiitulıtit, I, 232) 

meratib-i külliyye ( ;;,;lS'  ""=".il.ıA ) {'avalim; hazarat; meda} 

* Mertilib-i kiilliyı;e {küHi mertebelerl altı tanedir. Bunlar da Ahadiyyet Zat'ının 
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mertebesi, vahidiyyet hazreti olan ilahi hazret mertebesi, mücerred ruhlar merte
besi, misaJ ve melekut alemi olan nüfUs-ı arnile larnet eden nefsleri mertebesi, 
şehadet alemi olan mülk mertebesi ve her şeyin medası ve cem'iyetinin sureti, in
san-ı kamil olan Cami' varlık mertebesidir. "Meda beş, mertebeler ise altı tanedir'' de
dik. Çünkü meda, bu mertebelerin zuhura geldiği yerdir. Ahadiyyet zatı hiçbir şe
yin medası değildir. Çünkü orada hiçbir şekilde çokluk yoktur. Hatta alimlik ve 
malı1mluk da yoktur. Bu yüzden Zat mertebesi, diğer mertebelerin tenezzülatının 
terôb edildiği asıl mertebedir. Diğer mertebelerin tümü, batın veya zahir 
meclalardır. Ahadiyyet m ertebesinin medası yalnızca insan-ı kamildir . . .  (Kaşani, 
82; Cami', 97) 

* Merıitib-i külliyye olarak isimilendirilen aVtJlinı ye hazarat, Hakk' a veya mahlu
kata nisbet edilen haklkatlerin, Hakk' a nisbet edilen kısımlarındaki tezahür ve te
celli yerleridir. Hazaratın ilahiyyet, rahmet ve vüciib gibi Hakk'a; fakr, adenı iyyet ve 
imkan gibi mahlukata nisbet edilen kısımları vardır. Hakk'a ait olanlar asalet, ilim 
ve irade; mahlukata ait olanlar ise tebeiyyet IHakk'a tabi olma, O'nun ardından 
gelme} yoluyla gelir. Tümü içinde insanın hakikati ve ilim gibi külli olanları, Zeyd 
ve onun ilmi gibi cüz'i olanları, nutuk ve hayat gibi temel ve araz olanları vardır. 
(Ravza, 586) 

. . .  Mertebelerin sekiz tane olduğu söylenmiştir. Bunlar da mülk, melekut, cebe
r{it, ayan-ı sabite, ilahi isimler ve sübhan sıfatlar alemidir. Yani vahidiyyet, 
Ahadiyyet-i Zat'ın tekliği mertebesi. Hakk olan Zat, Zat'ın kendisi ve mutlak 
hüviyyettir. O gayedir, ötesi anlaşılamaz, idrak edilemez ve görülemez. Sekizinci 
mertebenin ilahi ve külli mazhar mertebesi olduğu söylenmiştir. Çünkü sekizinci 
mertebe yedincinin, yedinci mertebe altıncının. . .  diğer mertebelerin de bir alt 
mertebenin zuhur mahalli olduğu söylenmiştir. (Ctimi', 97) 

meratib-i uluhiyyet ( ;ı;�J��, 1..:-'ıl;.o ) * Meratib-i ıılılhiyı;et {ulUhiyı;et nıertebeleri}, 

Zat, sıfatlar, isimler, fiiller ve hükümler olmak üzere beş tanedir. (Nefehtit, 54) 

meratib-i vücud ( � J:<:' J!l I..:-'J1;.o ) lahadiyyet; 'akl-ı evvel; esma' ve sıfat-ı 

nefsiyye; esma'-yı celaliyye; esma'-yı cemaliyye; esma'-yı fi'liyye; hayvan; kürre-i 
hava'iyye; kürre-i ma'iyye; kürre-i nariyye; kürre-i türabiyye; kürsi; malikiyyet; 
rububiyyet; sema'-yı behram; sema'-yı kamer; sema'-yı müşteri; sema'-yı şems; 
sema'-yı 'utarid; sema'-yı zühal; sema'-yı zühre; tabi'at-ı mücerrede; uluhiyyet; 
vahidiyyet; zat} 

* Meriitib-i vücıiddan !varlık mertebelerinden} biri Ziit-ı İlahi Iİlahl Zat} mertebe
sidir. Bu mertebeye, bazı yönlerden dolayı Mutlak Mukaddes Zat'ın IAllah'ın} di
ğer nisbet ve tecellilerden mukaddes olduğu için "gaybü 'l-gayb {gaybın gaybı}" de
nir. Bu sebeble sufiler, bu mertebeye "basit ilahi Ziit" demişlerdir. Çünkü ibareler 
onu anlatmakta aciz kalmış ve işaretler onun atağının sınırına varamadan kesil-
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miştir. Bundan dolayı o mertebe gaybı "mıınkata'ı 'l-işiiriit fişiiret/erin kesildiği yer} ve 
gayb-ı nıechiil {bilinmeıJen gayb}" olarak adlandırılmıştır. 

Yıne bazı arifler bu mertebeye "adem-i mukaddem ale'l-vüciid {varlıktan önceki 
yokluk}" ismini vermişlerdir. Onlar bu adla bu mertebenin yokluğunu, yani -haşa
"yoktu, fakat sonradan var oldu" şeklinde değil de, nisbet ve diğer tecellilerden mü
nezzeh olan yüce İlahi Zat'a, varlığın sonradan nisbet edilemeyeceğini, aksine bu 
mertebenin her yönden bilinemez olduğunu ve onu bilmeye hiçbir şekilde imkan 
bulunmayan Mutlak Vücud (varlıkl hakikatini kasd ederler. İşte bu yüzden Allah 
Resulü Efendimiz $, bu mertebeye "ama" adını vermiştir. (Meriitib, 12) 

* Meriitib-i viiciiddan tecelli-yi Ziiti (Zat! tecelli!, "Ahadiyyet" ve "Mutlak Vücıld" 
diye ifade edilen ilk zati tenezzülattır. Biz Mutlak Vücud'un marifetine dair bir 
kitab telif ettik ve bu kitaba da ei-Viicıldu 'I-Mutlakii 'I-Mu 'arref bi'l-Viicüdi'l-Hakk 
{Hakk'ın Vücudu Olarak Bilinen Vücud-ı Mutlakl adını verdik. Bu konuda bilgi 
isteyen o kitaba müracaat edebilir. Bu ahadiyyet tecellisi Sırf Zat'ın hakikatidir. Fa
kat ilk mertebe değildir. Çünkü o mertebede vücud, Zat için taayyün etmiştir. 
Ahadiyyet tecellisi olan ilk ama, vücudun kendisine nisbet edilmesi mertebesinden 
üstün (ve öndedir} .  

Şunu bil ki, ahadiyyet tecellisi zahirlikle batınlık arasında bir bağdır. Yani za
hirlikle batınlık arasında üçüncü bir yer olması gerekir, tıpkı gölge ile güneş ara
sında farazi bir çizgi görmemiz gibi. Bu bakımdan muhakkikler ona "berzalıiyyet-i 
kiibrii {en bityük berzahiyyet}" demişlerdir. 

Ahadiyyet, batınlıkla zahirlik arasında bir berzahtır. Bu ise hakikat-i 
Muhammediye'nin hakikatinden ibaret olup, buna "felek-i velô.yet", "Fekaabe 
kavseyni ev edna {O'na iki yay uzaklığı kadar, hatta daha da fazla yaklaşmıştı}" [Necm, 

53/9], "ilm-i mutlak", "şe'n-i sırf' ve aşık-maşuk nisbetinden hareketle "aşk-ı 
miicerred makamı" diye ifade edilir. Mutlak ilim tabiri de böyledir. Bununla, alime 
ve malfıma nisbeti olmayan ilim kasd edilir. Mutlak Vücud'dan da kıdeme ve 
hudusa nisbet edilmeyen vücud kasd edilir. Öyle ise bundan şunu anlamalısın ki 
bu mertebe, bütün itibarlar, nisbetler, izafetler, diğer isim ve sıfatıarın batınlığının 
sakıt olduğu ahadiyyet-i cem'den ibarettir. Bazıları ona "hiiviyet mertebesi" derler. 
Çünkü o, Zat'a mahsus olan şe'n-i sanide { ikinci tecellidel isimler ve sıfatıarın gai
bidir. (Meriitib, 14) 

* Meratib-i viicüddan biri de "viıhidiyyet" denilen ikinci tenezzül mertebesidir. 
Kesret (çokluk} bu mertebeden doğar, burada sona erer ve yok olur. Çünkü 
vahidiyyet, biltınları ve zahirieri kabul edebilen bir zattır. Buna göre {bu terimil 
hem batıni, hem de zahiri bu iki şey hakkında kullanmak doğru olur. Bu merte
bede isimler, sıfatlar ve bütün ilahi zuhur noktaları, halleri itibariyle değil, zati iş
leri kabı ortaya çıkar. Bu yüzden de bu mertebede herkes ikincinin aynı olur. Nite
kim bu hususu kitablarımızın çeşitli yerlerinde açıklamıştık Bu sebeble muhak-
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kikler bu mertebeye "ayn-ı sabite"; "lıazret-i cemf'i'l-viiciid {varlığın cem 'mertebesi}"; 

"hazret-i esnui ve sıflit {isimler ve sıfatlar mertebesi}" dernişlerdir. 

Meriitib-i vüciiddan biri de uliihiyyettir. Ulfıhiyyet, sırf zuhfırdan ibarettir. Bu ise 
vücfıd hakikatlerine hakkını vermektir. İşte kesret, bu rnertebeden ortaya çıkar. 
Vahidiyyette olduğu gibi o rnertebenin zuhfır yerlerinin hiçbiri diğerinin aynı de
ğildir. Bilakis, her şey orada birbirinden tamamen ayrıdır. İşte buradan "vüciid kes
retinin neş'eti", "ilahi taayyünler Jıazreti {mertebesi}", "cem 'ul-cem"', "esma ve sıfatın 
medası {tecelli yeri}", "ekmeliyı;et hazreti", "mertebe-i meratib {mertebeler nıertebesi}" 

diye isimlendirilmiştir. Bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi, rnertebelerin tarna
mının orada terneyyüz hükmüyle zuhfır edip ortaya çıkmasından dolayıdır {yani o 
rnertebede isimler birbirinden ayırd edilmeye başlarlar). İşte bu mertebe, esrna, sı
fat, şufın, itibar ve izafetlerin her birinin hakkını tam ve karnil olarak verir. 
(Merfıtib, 15) 

* Meratib-i viicılddan biri de "vüciid-i sari {sirayet eden varlık}" diye de adlandı
rılan Rahrnaniyyet mertebesidir. Hz. Peygamber $ de buna "Ralınıan'ın nefesi" 
diye işaret buyurmuştur. Bu, kendisinde kevni ve ilahi kesret ile her şeyi kuşatan 
rahmetinin tamamlandığı Rahrnan Hazreti'dir. Bu duruma göre Rahrnan Hazreti, 
hem isim ve sıfatları ve bunların eserlerini ortaya çıkaran ilahi kesreti, hem de var
lığı yokluğa tercih etmek suretiyle varlık sahasına çıkararak terkib edilmiş olan 
kevni kesreti kuşatmış ve rahmetini umı1rni olarak herkese tahsis etmiştir. 

Meratib-i viiciiddan biri de rubiibiyyet mertebesidir. Bu mertebede ubfıdiyyetin 
varlığı taayyün eder, heybet ve ünsün te'siri ile celal ve cernalin yeri ortaya çıkar. 
Bu rnertebe kemal ve yücelik rnakamıdır. Orası, kudsi nazarla her şeyi kuşatan en 
yüce meda ve mukaddes müşahede yeridir. Tenzih isimleri oraya rücu eder ve 
takdis yalnızca onunla husfısileşir. "Hazret-i Kııds {Kııds Hazreti}" denilen yer ara
sıdır. Peygamberler bu rnertebeden gönderilmiş, şeriatlar o rnertebeden teşri edil
miş, kitablar o mertebeden indirilmiş, itaat edenin karşılaşacağı nimet, isyan ede
nin uğrayacağı azab orada tayin edilmiştir. Bu rnertebe, -Allah'm salat ve selarnı 
hepsinin üzerine olsun- peygamberlerin, hakikatleri bakırnından değil de, nübüv
vet ve risalet bakımından tayin edildikleri yerdir. (Meratib, 16) 

* Meratib-i vüciiddan biri malikiyyettir. Malikiyyet, emir ve yasağın nüffiz ettiği 
rnertebedir. Çünkü sultan mülküne hakimdir, onun hakirniyyetinde olan bir kimse 
onun emir ve yasağını reddedernez. Allah Teala'nın bir şeye "Ol" dediğinde ol
ması bu tecellidendir. Çünkü teba sultana itaat eder. Rubfıbiyyet mertebesinden 
varid olan emirdeki fark bir terbiye çeşididir. Bu sebeble, emir -Allah'ın salat ve 
selarnı üzerlerine olsun- peygamberlerden ibaret olan aracıların eliyle gelmiştir. Bu 
sebeble kul, bu emirlere u yına veya aykırı davranma imkanı bulmuştur. 

Ancak rnalikiyyet mertebesinden varid olan emir böyle değildir. Çünkü o ernre 
muhalefet kesinlikle mümkün değildir. İşte bundan dolayı rnalikiyyet rnertebe
sinde bir şeye "Ol" derse, o şey dediği vasıfta meydana gelir. Bu sebeble emir va-



meratib-i vücôd 661 

sıtasız olur. Çünkü malikiyyet makamının emri her şeye nüffiz eder. Kainatta 
te'sirli olan isim ve sıfatlar te' sirini bu mertebeden alır. Bu mertebe, isim ve sıfatıa
rın efendisidir. Bu mertebeden ilk hakkını alanlar, nefsi sıfatlardır. (Meratib, 17) 

.. Bu mertebeler, bir mahluk için zatının kemalinin ancak onlarla belidendiği 
gerçekte dört tane isim ve nefsi sıfattır. Bunlardan biri Hayat ismidir. Hayatı olma
yan bir külli zat, zati kemal derecesinden eksiktir. Bu sebeble bu noktada bazı 
arifler ism-i azarnın "Hayıj' olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. 

Sonra ilim gelir. Çünkü ilim sıfatı olmayan bir Külli Hayy'ın hayatı hakiki de
ğil arazidir, geçicidir. Şu halde ilim zat! hayyın şartıdır. Çünkü hayatın kemali 
onunladır. Bundan dolayı Allah Teala ilmi, hayatla tabir etmiş ve şöyle buyur
muştur: "Ölü iken . . .  " yani diliii iken . .. "dirilttiğinıiz . . .  " [En'am, 6/122) yani öğrettiği
miz . . .  Hayatı olmayan bir alimin varlığı düşünülemeyeceğinden hayat ilimden 
önce zikredilmiştir. Hayat bütün nefsi sıfatıardan önce gelir. Bu yüzden muhakkik 
alimler tarafından "hayat" diye adlandırılmıştır. Bir de imam {başta gelen} sıfatlar 
vardır. Yani bütün nefs! sıfatlar, diğer sıfatıarın imamlarıdır. Çünkü onların ta
mamı bu imam sıfatiarın kapsamına girer. 

Bir diğeri ise iriidedir. Çünkü iradesi olmayan bir Külll Hayy'ın başkasını ya
ratabileceği düşünülemez. Hakk Sübhanehu ve Teaiii bütün eşyayı yaratandır. O, 
Mürid'dir. İradeyle eşya hususileşir ve mümkün dairesi içinde mahlukatın varlık 
tarafı yokluk tarafına tercih edilmiş olur. 

Bundan sonra kudret adı gelir. Çünkü bir şey isteyip de onu yapmaya gücü 
yetmeyen acizdir. Hakk Teala acizlikten münezzehtir çünkü o, Mutlak Kadir' dir. 
Bu dört sıfat isimlerin analarıdır. Bu ikinci tecellldir, gaybın anahtarlarıdır. Bu sı
fatla, Zat'ın kemaliyle alakamız tamamlanmış oluyor. Çünkü hayat, ilim, irade ve 
kudret sahibi olan, varlığında ve başkasını yaratmada kemal sahibi olur. (Meriitib, 
18) 

.. Esmii-yı celaliyye {celali isimler} hazreti de, nıeriitib-i vücuddandır. Kebir, Aziz, 
Azim, Celil, Macid gibi isimler eelali isimlerdir. Biz bütün isim ve sıfatları Şemsün 
zaharat li bedrin karra lıiye adlı kitabımızda zikrettik. O, bugün bizim elimizde bulu
nan el-Kanıusıı 'l-iizanı ve'n-Niimılsıı 'l-akdem kitabının kırk dördüncü cüzüdür. 
(Meratib, 19) 

• Esmii-yı cenıiiliyıje lıazreti {cemal! isimler mertebesi} de, nıeriitib-i vücılddandır. 
Rahim, Selam, Mü'min, Latif gibi isimler cemali isimlerdir. Izafi olan isimler de bu 
isimlere dahil edilir. Bunlar Evvel, Ahir, Zahir, Babn, Kar'ib, Baid isimleridir. 
(Meriitib, 20) 

• Esmii-yı fiiliye hazreti {fiili isimler mertebesi} de meriitib-i viicılddandır. Bunlar 
iki kısımdır: Birincisi eelall fiil isimleridir. Bunlar, Mümit, Darr, Müntakim gibi 
isimlerdir. İkincisi cemali fiil isimleridir. Bunlar da Muhyi, Rezzak, Hallak gibi ce
mali fiil isimleridir. !İyil anla. 
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Meriitib-i vücuddan biri de iilenı-i inıkılndır {imkan illemidirl. Fiili tecelliler, 

Hakk'a ait ilahi tenezzülatın sonudur. İlk Akıl, yaratılışa ait ilahi tenezzülatın başı

dır. imkan, Hakk ve halk {alemleril arasında orta bir mertebedir. Çünkü o, -yani 
imkan- her iki yönü de kabul ettiğinden, ona ne yokluk, ne de varlık izafe edilebi
lir. Bir mümkün varlık imkan alemirıden taayyün ettiğinde, halka {yaratılışa! ait 
aleme irier ve orada zuhur eder. Taayyün etmeyen şey de böyledir. Çünkü O, kendi 

imkanında bakidir. Şu halde imkan alemi, iki varlık türü -yani kadim ve hadis var

lıklar- arasında bir berzahtır. Bunun sebebi, adem {yoklukl isminiri mümkün varlık 

içiri kullanılmasının hiçbir bakımdan doğru olmamasıdır. Herhangi bir nisbet yo
luyla da olsa, bu nisbet karşılığında onun içirı vücud ismini kullanmak daha doğ
rudur. Böylece vücud da, adem de {varlık da yokluk dal olmaz. O, hakiki vücud ile 

mecaz! vücud arasında orta bir yerdedir. Çünkü tahkik ehline göre adem halktan; 

vücud ise Hakk'tan ibarettir. Halk madftm {yokl, Hakk ise mevcuddur {vardırl .  
Mümkün ise bu iki mertebenin arasındadır. Sonu olmayan, madum olmayan, yok 

olmayan, helak olmayan Mutlak Mevcud Allah'tır ve O, sonradan yaratılmışların 

vasıflarından münezzehtir. (Meriitib, 20) 

•• Meriitib-i vücılddan biri de Akl-ı Evvel'dir {İlk Akıl'dırl. Peygamber Efendirniz 

� şöyle buyurmuştur: "Alalı 'zn ilk yarattığı varlık aklıdır." [Aclftni, I, 263] Akıl, Ka
lem-i Ala' dır. Nitekim Peygamber Efendirniz �· "Allalı 'ın ilk yarattığı şey kalemdir" 
[Aclftni, I, 263] buyurmuştur. Kalem Hz. Muhammed'iri $ rUhudur {nurudurl .  Bu 

konuda Peygamber Efendimiz $ şöyle buyurmuştur: "Allalı 'ın ilk yarattığı şey Pey
ganıber'inin nürudur ey Ciibir!" [Acluni, I, 265] Bu üç hadisle İlk Akıl, kalem-i ala ve 

ruh-i Muhammedi'niri aynı şeyden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Allah bütün 
ilimleri İlk Akl'a koymuşhır. İstersen buna "Kalem-i Alii'ya" ya da "Rülı-ı Mulıam
nıedl'ye" de diyebilirsiri. Buna göre ilimler, sözün gönülde toplandığı gibi İlk 

Akıl'da toplanmış ve sözün dilde açıklığa kavuştuğu gibi Külli Nefs'te tafsil edil
miştir {birbirinden ayrılmış, ayrıntılı olarak tesbit edilmiştir!. (Meriitib, 21) 

* Meriitib-i vücılddan biri de Rtlh-i Azam' dır. O da K ii lll Nefs' tir. Külli Nefs ise, 

apaçık bir imam ve Kitab'ın imaını olarak ifade edilen Levh-i MahfUz'dur. İlahi 

ilimler nefsin içinde yayılmıştır, orada varak ve levhte yazılı harfler zuhur etmiştir. 
Bunlar da divitte harfleriri olması gibi akılda mündemicdir. Bu itibarla akıl 
Ümmü'l-Kitab, nefs ise Kitab-ı Mübin'dir {apaçık kitabdırl. Nitekim Kalem-i Ala 
Ümmü'l-Kitab, Levh-i Mahfuz ise Kitab-ı Mübin'dir. Bu itibarla ilm-i ilahi 
Ümmü'l-Kitab, vücud bütünüyle Kitab-ı Mübin'dir. Zat-ı ilahi Ümmü'l-Kitab, ilm-i 
ilahi ise Kitab-ı Mübin' dir. Bu işaretleri düşün, seni alakadar eden noktalarını 

kavra, kaderiri sırrını keşfet! Hidayete erdiren Allah'tır. 

{Arşl nıeriitib-i vücıtddan olup külli cisirndir. Arş, aleme nisbetle irisanın kalıbı 

menzilesiridedir. Cismaniyeti, rUhaniyyeti, zahiri ve batınıyla insanı çevreler. Bu 
sebeble, süfilerden bir kısmı onu "kiilli cisinı" olarak isimlendirmiştir. RUhun be

deni herhangi bir yerirıde olmaksızın kuşatmış olması gibi. Mevcudun arşın vü-
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cı1du olması da böyledir. Cüz'i ve külli varlıklarıyla eşit olan bütün alemi çevrele
miş bulunan mevcudatta hareket etmiştir. 

İşte bu Rahmani Nefes'tir, anlayan kimseler için hululsuz rahmani istivadır. 
RUhun sureti gibi vücud {varlık) tümüyle Hakk'a aittir. Bu konuyu Kitiibii mecra'l
lıudiis ve'l-kıdem ve mevciidü 'l-viicıld ve'l- 'adem adlı eserimizde açıklamıştık Konuyla 
ilgili orada bulunan bilgileri tekrar etmeye ihtiyaç yoktur. 

Bil ki kalb, Allah'ın � arşıdır. Alemin tamamı Rahman'ın arşıdır. İki arş ara
sında da iki ismin arasında olan şeyler vardır. (Meriitib, 22) 

·� Meriitib-i viicılddan biri de Kürsf' dir. Kürsi, fiil seviyesinden ibarettir. Nitekim 
hadiste şöyle varid olmuştur: "Hakk'ın kudret ayakları kiirsfden aşağı sarkmıştır. 
Ayaklarından biri yasak, diğeri ise emirden ibarettir." [k. y.] Bedenindeki kürsi, bedenin 
ile kaim olan nefs-i natıkandır. Senin fiili isirolerin bu nefsten meydana gelir. 
Çünkü o, senin için uygun olanların meydana gelmesini, yaramayan şeylerin de 
uzaklaştınlmasını ister. Bu da külliyetİn iktizasınca cüziyetin gereğince emir ve ya
saktan ibarettir. 

Meriitib-i vücflddan biri de iilenı-i ervtihtır {ulvi rı.ihlar alemidir) .  Onlar, Allah'ın 
celal ve cemalini gözleyen, arşı çevreleyen, ilahi mücalese ve muhadara ehli olan 
(Hakk'a çok yakın olup O'nu müşahede eden) melekler -ki bu mertebe ceberut 
aJemi olarak da tabir edilmiştir-, manalar alemi -ki burada diğer melekler dışında, 
unsurlar ve tabiatlar bulunmaz- geri kalan mahluklar tabiatlardan yaratılmıştır. 
Her semanırr melekleri isimlendirildikleri bir tabiattan yaratılmıştır. Bu melekler 
Allah'ın en şerefli mahlukları olup hepsi mukarrebdir (Allah'a yakındır}. Allah 
onları vahdaniyyetinin nurundan yaratmıştır. Ancak ardarda gelen her bir mer
tebe, Vahidi Tecelli itibariyle Allah'ın isimlerinden bir isim, sıfatlarından bir sıfat
tır. (Meriitib, 23) 

* Meriitib-i vücılddan biri de Allah'ın içinde alemi yarattığı {dört) unsura ait sı
fatlar ve {diğer) rükünlerin giysisinden tecrid edilmiş tabiattır. Harf için mürekkeb, 
telaffuz edilen harfler için ses neyse, unsurlara göre tabiat odur. Birbirlerinden ayrı 
ele alınabilmeleri dolayısıyla sıfatlar, hararet, soğukluk, rutubet ve kuruluk de
mektir. Sıfatıara göre tabiat neyse, erkana göre sıfatlar odur. Tabiatın bütün rü
künlerinde bu sıfatıardan bulunmaktadır. Ancak ateşte iki sıfat -hararet ve kuru
luk- hakimdir. Havada ise soğukluk ve kuruluk sıfatları hakimdir. Tabiat herhangi 
bir sıfat suretine büründüğünde bunu ondan tecrid etmek mümkün olmadığı gibi, 
sıfatlar da herhangi bir rükün suretine büründüğünde bunu ondan tecrid etmek 
mümkün olmaz. Rükünler de malılukatın sıfatlarından birine büründüğünde artık 
ondan ayrılmaz, mevcud tabiattaki dış görüntüsü gittikten sonra da mevcud ola
rak kalır. İnsanlar onu maddi olarak müşahede ettikleri gibi, onu müşahede eden 
de açık bir şekilde görür. 

Bu tabiat feleği, gerçekten geniş bir felektir. Allah, cenneti, cehennemİ, mahşeri, 
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berzahı, dünyada ne varsa her şeyi ve dünya yaratılmadan önce bildiğimiz ve bil
mediğimiz tüm tabiat malıluklarını bu feleğin içinde yaratmıştır. Bu feleğin bizce 
görülen dış yüzü dünya alemi, iç yüzü ise bizden gaib olan uhrevi alemdir. Hem 
batını hem de zahiri kabUl eden alem ise berzah alemidir. Berzah alemi hayal ve 
misal alemidir. Dünyanın sendeki nüshası dış organların gibi şeylerdir. Berzahın 
sendeki nüshası hayiHindir. Ahiretin sendeki nüshası ise ruh alemidir ki o da senin 
batınındır. 

Meriitib-i vücilddan {varlık mertebelerinden) biri heyı1ladır. Heı;illii, şekil ve tas
vir mertebesidir. Bu suretler, dalgaların denizden meydana gelmesi gibi, o merte
beden meydana gelir. Heyı1la bir varlık suretinin meydana gelmesini gerektirdiği 
zaman, ilahi kudret ve iradey,le alemde tabiatın o suretinin ortaya çıkarması kaçı
nılmaz olur. Çünkü Allah Teala, darda kalmış olanın duasını onun yardımına 
koşmaya sebeb kıldığı gibi, heyı11ayı da o sureti icad etmeye sebeb kılmıştır. Nite
kim Allah Teala şöyle buyurmuştur: . . .  "yoksa darda kalana kendisine yalvarana karşılık 
veren mi?" [Nemi, 27/62] Şu halde heyı1lanın, kendisinde taayyün etmiş bir sureti 
gerektirmiş olması, hal diliyle vücud {varlık) sahasına çıkması gereken şeyin da
veti; Hakk'ın tabiata o sureti icad etmeyi takdir etmesi de ilahi icabettir. Buna göre 
sılret ve şekillere nisbetle heyı1la, ağaca nisbetle su gibidir; her ağaca göre değişir. 
(Meratib, 24) 

* Meriitib-i vücilddan biri de hebadır. Hebii, Allah Teala'nın alemi içinde, alemi 
yarattığı varlığı olmayan hükmi bir mekandır. Mü'minlerin Emiri Hz. Ali b. Ebi 
Talib, bu hükmi mekana ilk defa "lıebd" ismini veren kişidir. Eğer "Alemin nıekiinı 
olan bu lıebdnın varlığının nasıl olduğunu bize açıkla" diyecek olursan bunu şöyle 
açıklayabiliriz: Allah Teala, alemi yaratmadı mı? Alem bütünüyle onun dışındaki 
her şeyin adı değil midir? Allah Teala hebayı kendi nefsinde yaratmış ise, O'nun 
nefsi, sonradan yaratılmış olanların mahalli olmuş olur. Oysa Allah Teala bundan 
münezzehtir. Eğer hebayı bir başka yerde yaratmış ise, o mekan alemin dahilinde
dir. Şu halde geriye şunu söylemek kalıyor: Allah hebayı gerçekliği olmayan 
hükmi bir mekanda yaratmış olmalıdır ki o mekan, alemin tarifi ve Hakk Teala'nın 
Zat' ının dışında kalmış olsun. Bunu anla! 

İşte heba feleğinin akıl ve nazar ehli metoduyla isbatı bu şekildedir. Bize göre 
Allah Teala, alemi kendisine ait olan ilminden yaratmıştır. Allah'ın ilmi kendisidir. 
Kendisi Zat' ıdır. "Kendisine ait olan ilnıinden" kastım Hakk Teala'ya varlık nisbetini 
izafe etmektir. Çünkü bütün mahlukat Allah'ın ilminde mevcuddur. İlrni ise haki
katte kendisi, kendisi de ilmidir. Çünkü Allah Zat'ı ile bilir, işitir ve görür. Eğer 
"Allah kulak ile işitir, göz ile görür ve ilinıle bilir" diyecek olursan sana şöyle cevab ve
rebiliriz: "İşte o ilim, işitme ve gömıe Allah'ın zatının kendisidir başkası değil." Şu halde 
ortaya çıkan varlık içerisinde alemin varlığı onları gözünde yaratmasıdır. Bu da 
Allah Teal.1'nın onların varlığının özüne nisbet etmekten ibaret olur. Onlar, Al
lah'ın ilminde önce de sonra da mevcuddurlar; kendine nisbetleri halinde ilminden 
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ayrı değillerdir. Varlıklarının ilmine nisbet edilmeleri halinde de Hakk Teala'nın 
kendisinden ayrı değillerdir. (Meriitib, 26) 

* Meriitib-i vücılddan biri de cevher-i Jerddir {atomdur}. Çünkü cevher, cisimlerin 
ashdır. Kelimeye göre harfler ne ise -buna harfe göre nokta da diyebilirsin- cisim
lere göre cevher odur. Nitekim biz bunu Kitabii 'n-nokta adlı kitabımızda açıklamış
tık. Cevher terkib {başka varlıklarla birleşmeyi} kabul eden, fakat parçalanma ka
bul etmeyen bir varlıktır. Bu sebeble cevher cisimlerin parçalanıp helak {yok} ola
bileceği son noktadır. 

Terkib edilmiş bir nesnenin yok olması ise, her cevherinin kendi başına kalışına 
kadar parçalarının dağılması ve çözülmesidir. Terkibden önce cevhere "cevher-i 
Jerd {tek cevher, asli cevher}", terkibden sonra "cevlıer-i nıürekkeb {birleşik cevlıer}", 
terkibin dağılması, yani çözülmesinden sonra ise "cevher-i basit ve böliinnıe kabili 
etmeyen en küçük parça" denilir. Çünkü bütünü dikkate almadan parçayı zikretmek 
doğru olmaz. Çözülmeden sonraki bütün, itibari olan çözülmüş mürekkeb cisim
dir. 

Cevheri böylece bildikten sonra bilmelisin ki araz, cevherin hal, sıfat, durum ve 
hükümlerinden ibarettir. Bütün bunlar cevherin devamlı bir şekilde değişen araz
larıdır. Çünkü bir arazın iki zaman dilimi boyunca devam etmesi imkansızdır. Bu
nun sebebi şudur: Araza, arazı kabul eden bir yerden diğer bir yere intikal ettiği 
için bu ad verilmiştir. Cevher ise, ferdin mahallidir; arazın kendisine intikalini ka
bul etmez. Aksine araz, onunla birleşmeksizin geçici olarak ondan intikal eder. Bu 
böyle durmadan devam edip gider. (Meriitib, 27) 

* Meriitib-i vüci'tddan biri de nıiirekkebiittır {mürekkeb/bileşik varlıklardır} .  
Mürekkeb varlıklar ilim, görme, işitme, cisim, rUh v e  nura ait terkibler olmak üzere 
altı kısma ayrılır. (Meriitib, 28) 

* Meriitib-i viicıiddan biri Jelek-i atlastır {atlas feleğidir} .  O, Kürsi'nin altında ve 
mertebelerinin daha sonra zikredileceği diğer feleklerin üstünde devreden vücudi 
ayni {gerçek varlığa ait ve gerçekliği olan} bir felektir. "Viici'tdi" dememiz, ondan 
önce zikredilen "hebii" ve "tabiat" gibi feleklerin hükmi olup ayni {gerçek} olma
dıklarına dikkat çekmek içindir. Bu feleğe "atlas" denmiştir, çünkü, içinde hiç yıl
dız ve gök cismi yoktur. Bu yüzden devir süresini ve yörüngeyi katettiğini göstere
cek bir belirti bulunmaz. Bu feleğin bir yerinde göz açıp kapayınca ya kadar yörün
gesinde yetmiş bin defa dönen küçük bir felek gördüm ve onun ne olduğunu sor
dum. Bana onun an feleği, yani her dönmesine an denilen bir felek olduğunu söy
lediler. Bu atlas feleği, kendi hareketiyle dönen bütün feleklerin hareket ettiricisi
dir. Bunun hareketi bir tarzda ve tek iradeyle tabiattan kaynaklanır. Bu yüzden, 
Allah'ın iradesiyle alemin bekası uzun süre devam eder. (Meriitib, 32) 

* Meriitib-i viicılddan biri olan Jelek-i cevzii {ikizler feleği}; biaynihi {bizatihi} var
lığı olmayan hükmi bir gök cismi olup, güneşle ay arasındaki iki bilinen uzaklıktan 
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ibarettir. Bu iki uzaklıktan birine "baş", öbürüne ise "kııyruk" adı verilir. Bu uzak

lıklardan birinde, ayla güneşin arasına dünya girer, o zaman ay, güneşin ışığını 

alamaz, ay tutulması olur. Çünkü ayın ışığı güneşten gelir. İkinci uzaklıkta ay, 
dünya ile güneşin arasına girer ve tıpkı bulutun perdeleyip ışığı engellemesi gibi, 
güneş ışığının dünyaya gelmesine engel olur. Bu durumda güneş tutulınası ger

çekleşir. Bunların keyfiyetini açıklamaya kalksak birçok matematik hesaplamala

rıyla vaktini alırız. Bu, felsefenin ta kendisidir. Ancak bu manayla alakah söylene
cek keyfiyet bu kadardır. Bu hükrnl gök cismini, felekler feleği mertebesinde 

sayrnışlardır. Çünkü hükrn'i durumlar, vücud !varlık} aleminde maddi varlıkların 
en üst mertebesinde yer alır. (Meratib, 33) 

* Meriitib-i vücuddan biri de, ''fe/ek-i miikevkeb {gök cisimleriyle donatılmış felek}" 
ve "mıntıka-yı bııruc {bıırçlar mıntıkası}" diye adlandırılan Jelek-i efiilktır !felekler 

feleğidir}. Yedi gök içinde yer alan yedi gök cismi dışında kalan tüm sabit yıldızlar 
ve gezegenler onun içindedir. Böyle olmasaydı {yani o felekler feleği olmasaydı), 

bütün yıldızlar ve gök cisimleri onun içinde yer almazdı. Bu sebeble ona burçlar 

mıntıkası, felekler feleği ve mükevkeb feleği denilmiştir. Bil ki, yıldızların 
feleklerindeki varlığı, balığın sudaki varlığına benzer. Her yıldızın feleğinde yıldı

zın içinde döndüğü küçük bir felek ve mükevkeb feleğin kendi cinsinden olup kal

bin hayatın devamını sağladığı gibi onu koruyan bir kutub vardır. 

Meriitib-i viicuddan biri de Semii-yı Ziihal' dır {Satürn semasıdır} .  Orası, yedinci 

semadır. Bu semanın cevheri karanlık gece gibi siyahtır. Allah onu insan aklına 
mukabil yaratmıştır. Orası Efendirniz Hz. İbrahim'in � semasıdır. (Meriitib, 34) 

* Meriitib-i viicılddan biri de Senıii-yı Müşteri'dir {Jüpiter semasıdır} .  Bu semanın 

cevheri mavidir. Allah onu insandaki kaygı ve endişeye mukabil yaratmıştır. Orası 

Efendirniz Hz. Musa'nın � semasıdır. 

Meriitib-i vücuddan biri de Semii-yı Behriinı'dır {Behram semasıdır}. Orası 

Merihtir !Mars'tır}. Allah onu insandaki vehrne mukabil yaratmıştır. Rengi kan 

gibi kırmızıdır. O, Efendirniz Hz. Yahya'nın iMI\ semasıdır. 

Meriitib-i viicılddan biri de Sema-yı Şems'tir !Güneş semasıdır} .  Rengi altın gibi 

sarıdır. O, feleklerin kalbidir. Allah onu insanın kalbine mukabil yaratmıştır. O, 
Efendirniz Hz. İdris'in ;@\ semasıdır. 

Meriitib-i vücılddan biri de Semt'i-yı Zühre'dir {Venüs semasıdır } .  Bu semanın 

cevheri yeşil renklidir. Allah onu insandaki hayal kuvvetine mukabil yaratmıştır. 
O, Efendirniz Hz. Yusuf'un i@l semasıdır. (Meriitib, 35) 

* Meriitib-i vücılddan biri de Sema-yı Utarid'dir {Merkür semasıdır} .  Bu sema

nın cevheri kurşunldir. Allah onu insandaki fikri hak'ikate mukabil yaratmıştır. O, 

Hz. Nuh'un <t;Y semasıdır. 

Meriitib-i viicfıddan biri de Semt'i-yı Kamer'dir !Ay semasıdır}. Bu semanın cev-
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heri gümüş gibi beyaz ve şeffaftır. Allah onu insan bedenindeki ruha mukabil ya
ratmıştır. O, Hz. Adern'in sernasıdır. 

Meratib-i viicüddan biri de kiirre-i nariyyedir {ateş-küredir}. Orası, "ateş küre" 
adını alan, estr felektir. Kevn ü fesad {oluş ve bozuluş} aleminde fiili hareket, 
onuncu akıl olan Faal Akıl gereğince bu küreden kaynaklanrnıştır. Bu felek dört 
unsurun {elernentin} en güçlüsünü ve diğerleri üzerinde te'sirli olanı ihtiva etti
ğinden yeryüzü aleminde te'slrli olmuştur. Çünkü bu feleğin tabiatı sıcaklık ve ku
ruluktur. Sıcaklık soğukluktan, kuruluk yaşlıktan daha güçlüdür. Bu felek de bu 
dört unsurun en güçlülerini bünyesinde barındırdığından rnüessir {etkili} olmuş
tur. 

Meratib-i viicüddan biri de kiirre-i lıava 'iyedir {hava-küredir}. Orası "luıva küre" 
adını alan, tabiatı sıcaklık ve yaşlık olan etkilenen felektir. Yaşlık dolayısı ile esir 
feleğinden etkilenir, sıcaklığı dolayısı ile de altındakini etkiler. Bu kürenin insan 
bedenindeki kopyası kan, üstündeki feleğin kopyası safra, onun altında bulunan 
mal {sudan yaratılmış} feleğin kopyası balgarn, toprak küresinin kopyası ise sev
dadır. (Meriitib, 36) 

* Meriitib-i viicilddan biri de kiirre-i mii'iyedir {su-küredir} .  Orası, "su küre" adını 
alan, tabiatı soğuk ve nemli olan husus! bir felektir. Bil ki Allah Teala, bu felekleri 
aralarındaki irtibattan dolayı birbirine yakın yaratınıştır. Su küre ile hava küreyi, 
aralarında birbirlerine geçme hususiyeti olan nemden dolayı, toprak küre ile su 
küresini de yine aralarında birbirlerine geçme hususiyeti bulunan soğukluktan 
ötürü birbirlerine yakın yaratmıştır. Bu irtibat satyesinde birbirlerine te' sir ederler. 
Aralarında irtibat olmadan bir şey diğer bir şeye te' sir ederneyeceği gibi aralarında 
irtibat bulunmayan iki şeyin birleşmesine de imkan yoktur. Bu irtibat ya zat!, ya 
vasfi ya da fiili olur. Bunların her biri ya mutlak gerekli, yani ondan ayrılmaz ya da 
arızidir. (Meriitib, 37) 

* Meriitib-i viicilddan biri de kiirre-i tiiriibiyyedir {toprak-küredir} . Orası, "toprak 
küre" adını alan ve yaratılış te'sirlerinin zuhfır yeri olan [gök aleminin te'slri al
tında kalan} felektir. Üstündeki feleklerde bir te'slr veya hareket olunca, ehlince de 
bilindiği gibi aynı te' sir ve hareketler toprak kürede de meydana gelir. Bahsi 
uzatına ve felsefenin konusuna girme endişesi olmasaydı, bütün bunları ve te'sir 
altında kaları başlıca şeyleri anlatır, bir şeyin te'siriyle bir başka şeyin, o şeyin eseri 
olarak nasıl ortaya çıktığını ve bir şeyin nasıl kendisinin illeti olduğunu açıklardık 
Ancak bu, aklın öngördüğü şeyin zıddıdır. Çünkü akla göre illet ile malulün {ille
tin sebebinin} farklı olması gerektiğinden, bir şey kendisinin illeti olamaz. 

Bize göre böyle bir şey gerekli değildir. Bir şey bazen kendisinden farklı bir il
letin malfılü olur, bazen de kendisi olan illetin malfılü olabilir. Bu Allah'ın istediği 
kuluna açtığı zevke bağlı [ tadılarak öğrenilebilen} bir şeydir. 

Meriitib-i viicılddan biri de nıadendir. Madenler çok çeşitlidir. Bunların tümü 
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yeryüzünün içinden dışarı çıkan çeşitli buhar ve dumanlardan ibarettir. (Mer/ltib, 
38) 

* Merlifib-i vücıiddan biri de hayviindır {canlıdır). Filozoflar onu "iradeyle hareket 
edip büyüyen cisinı" olarak tarif etmiştir. Bize göre o cisimle içiçe girmiş ruhtan iba
rettir, başka bir şey değil. Cisim, parçalanıp yok olsaydı ve rfih da kendi bedeniyle 
karışmış olduğu bu surete uygun olarak alemde zuhur etseydi, işte bu rUhu, bu
lunduğu surete göre, yani ya atı ya insanı ya da diğer canlıları "hayvan" olarak 
isimlendirebilirdik. (Mer/ltib, 39) 

* Meriitib-i viicuddan biri de insandır. Vücfıd mertebeleri onunla tamamlanmış, 
i'ilem onunla kemale ermiş ve Hakk Teala isim ve sıfatları itibariyle en kamil ma
nada tezfıhür etmiştir. Şu halde insan, mertebe itibariyle en son, kemal itibariyle 
derecesi en yüce olarak yaratılmış olan varlıktır. Başka varlıklar böyle değildir. 
Daha önce açıkladığımız gibi insan, Hakk'ın ve halkın ve {yaratılış aleminini haki
katlerini hem icmali {topluca}, hem de tafsili {ayrıntılı) olarak; hem hükmi, hem de 
vücudi olarak {hem hüküm, hem de varlık yönüyle), hem zat, hem de sıfatla; hem 
lazım, hem de araz {hem zorunlu, hem de arız'i} olarak; hem hakikat, hem de me
caz olarak kendinde toplamıştır. Hariçte her ne duyup işitiyorsan, o, insanın ince
liklerinden bir incelik veya onun bazı hakikatlerinden birinden ibarettir. Şu halde 
insan; {alem olarak} Hakk'tır {Hakk alemidir}, Zat'tır {Zat aleminin niteliklerini de 
içinde taşır}, sıfattır, arştır, kürsidir, levhtir, kalemdir, melektir, cindir, gökler ve 
yıldızlarıdır, yerler ve onda bulunan ne varsa hepsidir, dünya ve ahiret alemidir, 
vücud {varlık} ve ihtiva ettiği her şeydir. O Hakk'tır ve halktır. Kadim'dir ve ha
distir. Nefsini, benim onu tanıdığım gibi tanıyanı tebrik ederim. Çünkü, nefsini ta
nıdığı için Rabb'ini tanır. (MenJtib, 41) 

mesaiik-i cevami'i'l-isniyye/mesalik-i cevami'i'l-eşya' ( 1 4:!:ijil �.oly�· o.!.lll-.o 

�\�.!.�\ �'"'J'=" o.!.lll-.o ) * Eşyanın [Allah'ı en güzel bir şekilde övmenin (Cıinıi')] en 

muhtevalı yolları, Allah Teala'yı, onun Zat'ını tavsif eden sıfatiada değil, fiili sı
fatlarının yanında, Zat'ını bilmek ve onu müşfıhede etmek sfuetiyle Zat! isimlerle 
zikretmektir. Bu mutlak Zat, Allah Teala'nın isimlerinin tümünün aslıdır. Ona 
saygı gösterme ve yüceitme şekillerinin en yücesi ve en büyüğü, O'nun, tüm sıfat
larıyla övülmesi tarzındaki mutlak tazimdir. Zikreden kimse Allah'ı ilim, vücfıd 
veya kudret sıfatlarıyla överse, tazim ve övgüsünü bu vasıflarla sınırlandırmış 
olur. Fakat tüm isimlerini en fazla öven Kuddus, Sübbfih, Selam, Aliyy, Hakk ve 
bunun gibi Zat'ına mahsus isimlerle Allah'a senada bulunursa, tazimi en mükem
mel şekliyle umfı.mileştirmiş olur. (Kaşani, 83; Cami', 97) 

mes'ele-i gamiza ( 4..a.ol� ;i..\:-..o ) * Mes'ele-i ganıiza {çözümü zor problem) . . .  

Ayan-ı sabitenin bekasıdır. Yani Hakk'ın ayan-ı sabite suretlerinde, Zfıhir [Nur 
(Cami')) ismiyle tecelli etmesi yoluyla zahirin adem {yokluk} üzerindeki vücudu, 
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Hakk'ın vücudunun {varlığının) hükümleriyle zuhur etmesi, vücudunu ona izafe 
etmekle her an yeni bir yaratılış şeklinde ortaya çıkması ve asli ademin kalmasıyla 
birlikte, ayanın onunla {Hakk'ın vücuduyla ) taayyün etmesidir. Çünkü onun vü
cudunun O'na izafe edilmesi ve taayyün etmesi devamlı olarak tercih edilmiş ol
masaydı, asla zuhur olmazdı. Bu husus keşf ve zevkle alakalıdır ki dille anlatılır, 
fakat akla sığmaz. (Kaşanl, 84; Ciinıi', 98) 

\Ayrıca bk. a'yan-ı sabite/'ayn-ı sabite) 

mesh ( t-- ) * Mesh, "kalblerin dönüştiiriilnıesi" manasındadır. Bu ifade, Hakk'a 

yönelmişken, yüz çevirmek suretiyle Hakk kapısından kovulanları ifade eder. 
Bunların yönelişleri, Hakk ile alakah konulara değil, dünyevl haziara olur. Bir 
kimse "Falanca nıesh edildi" derse, bunun manası "Kalbiyle yüz çevirdi" demektir." 
(Luma', 448) 

* . . . \Teniisuh konusundal şahıslarda türün korunmasına gerek olmadığını, inti
kalin insandan başka varlıklara ve hayvaniara olabileceğini ileri sürenler de vardır. 
Buna da mesh derler. . . .  Bütün bunlar büyük bir dengesizlik, delili ve dayanağı 
olmayan asılsız saçmalıklardu . . . (Ravza, 210) 

{Ayrıca bk. tenasuh} 

meşank-ı feth/meşank-ı subh ( ��� JJL!..o 1 �ıill JJL!..o ) * Meşank-ı feth 

{fethin doğıışu} [meşarık-ı sııbh {sabahın doğuşu} (Ciimi')], gayb sırlarının anahtar
ları ve {İlahi} Zat'ın tecellisinden dolayı Allah'ın isimlerinin tecelli etmesidir. 
(Kaşani, Cami', 84; Cami', 98) 

meşank-ı şems-i hakikat ( aa�a�l c.rrr JJL.!..o ) * Meşarık-ı şems-i hakikat \hakikat 

güneşinin doğıışu}, fAllah'ıni ahadiyyet-i cem' aynında {Zat'ın isbat ve ıskatı 
mümkün olmayacak biçimde Zat olarak tecelli mahallinde} tamamen yok olmadan 
önce, zat! tecelllleridir. (Kaşani, 85; Ctimi', 98) 

meşi'et ( � ) * İlk daire Allah'ın meşieti \dilemesi}, ikincisi hikmeti, üçün

cüsü kudreti, dördüncüsü bilgisi ve ezeliliğidir. İblis şöyle dedi: "İlk daireı;e girer
senz ikincisiyle sınanırını. İkincisinde başarılı olursam iiçiinciisiiyle sınanırım. 
Üçüncüsünden men edilirsem dördiinciisiiyle imtihan edilirinı. La {hayır}, Iii, Iii, la. İlk 'lii' 
da kaldım. İkinci 'lii'ya giderken lanet olundum ve üçüncü 'la'ya atıldını. Nerde kaldı dör
düncüsü ? {hepsinden de "Hayır!" cevabı aldım} Eğer A.dem'e secde etmenin beni kurta
racağını bilseydim secde ederdiın. Fakat anladım ki bu dairenin arkasında başka daireler 
var. Durımıımı hakkında dedim ki: 'Farzet ki bu daireden kurtuldum, iki, iiç ve dördüneii
den nasıl kıırtulurıını ? "' (Taviisin, 210) 

mevahib ( �Iyo ) * Mevtihib, mevhibenin \verginin, bağışıni çoğııludur. 
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Haril<Ulade bir durum değildir, ancak bazı insanların terneyyüz ettiği {ayırd edile
bildiği}, adetlerden kısmen uzak {ve harikuladeliklere yakın} bir durumdur. Bu 
hal, {sadece} evliyaya mahsus değildir, ancak onlara ve onlardan başkalarına da 
hastır. (Bustan, 60) 

mevc-i evvel-meve-i sani ( �\j tY - JJi t_J.o ) * Mevc-i evvel {ilk dalga}, hay

viini sıfatlara, hissi {duyularla algılanabilen} lezzetlerle meşgul olmaya ve dünyevi 
amaçları yerine getirmeye çağıran şehvetler dalgasıdır. {Bu çağrılarıni sonunda 
onlar {bu çağnlara uyanlar}, hayvanların yediği gibi yiyip faydalanırlar. Aslında 
bu dalga karanlığa götürür. Çünkü bir şeyi sevmek {insanı} kör ve sağır yapar. 

Mevc-i sanf {ikinci dalga}, gazab {öfke), adavet {düşmanlık}, buğz, hıkd {kin}, 
hased {kıskançlık}, mübahat {kendini beğenme}, tefiiliur {övünme} ve tekasüre 
{çoklukla aldanmaya} götüren yedi sıfattır. Aslında bunlar karanlıktır. Çünkü 
gazab aklın felaketidir. Bunun en yüksek dalga olması rnünasibdir. Çünkü gazab 
çoğunlukla şehveti de istila eder. Öyle ki, öfke harekete geçtiğinde, şehvetleri de 
görmez ve arzulanan lezzetlerden de gafil olur. Oysa şehvet, kabaran öfkeye asla 
mukavemet gösteremez. (Mişldit, 87) 

{Ayrıca bk. ahlak} 

mevcı1dat ( ..:.ıl� y:-J.o ) {b k. kün} 

mevt ( ..:.ı J.o ) {bk. hayat-mevt} 

mevt-i alıdar ( J....ı=:o-i ..:.ı J.o ) * Ehlullah seyr ü sülfıklarının esaslarına dört ölüm 

esasını koymuşlardır. Bunlardan birincisi mevt-i alıdardır {yeşil ölümdür}. Bu, 
gösterişli değil, yarnalı elbise giymektir. Hz. Ömer b. Hattab'ın � giydiği elbisede 
on üç tane yama vardı. Bunlardan biri deridendi. Oysa o, mü'minlerin erniriydi. . .  
(Fütiıhiit, Il, 184) 

* Mevt-i alıdar {yeşil ölüm), kıymetsiz, bir kenara atılmış yamalı elbiseyi 
giymektir. Kişi, güzel bir elbise yerine kıyınetsiz bir elbise giyerek namazının sahih 
olacağı kadar avretini örtecek bir elbiseye güzelce kanaat ederse mevt-i ahdarla 
ölmüş olur. Çünkü, {böyle yapmakla} hayatını kanaatle yeşillendirmiş {filizlendir
miş, güzelleştirmiş}, geçici güzelliklerden müstağni kalmış ve yüzünü, kendisini 
dirilten Zat'ın cemalinin parlaklığıyla parlatmıştır. {Şürde} denildiği gibi: 

Kirletmediğinde kınanacak şeı;lerle zrzını 
her giy di ği güzeldir kişmin 

Şafii �' değersiz olan eski elbiseyle görüldüğünde bazı cil.hiller onu kınadı. 
Buna karşı o şöyle dedi: 

"Değerinden fazla fiyatı olsaydı elbisemin 
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ıinsiyetim artardı değersiz nefsiıne 
zijirf bir karanlıktır elbisen 
güneşin ışıklan altında 
Oysa bir güneştir benim elbisem 
karanlığı altında gecenin" 

(Kaşani, 92; Ciinıi', ıoo) 
{Ayrıca bk. hırkallübs-i hırka; murakka'a/murakka'at} 
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mevt-i ahmer ( J�\ ..:.ı J" ) * Mevt-i ahmer (kızıl ölüm} ise, nefse arzu ettiği şey

lerde muhalefet etmektir. Bu, melametiye ehlinin hususiyetidir. . . (FütUhdt, II, 184) 

{Ayrıca bk. hayat-mevt; mücahede} 

mevt-i ebyaz ( �� ..:.ı)" ) * Açlık ehlullahın süsüdür. Bununla, açlığın adet ha

line gelişini kasd ediyorum. Bu nıevt-i ebyazdır {beyaz ölümdür} . . .  

. . .  Tasavvuf yolunda salihler için uygun görülen açlık, { şahsi} tabiatın 
fazlalıklarını azaltına ve dünyayı hareket etmeye ihtiyaç duymadan isterneyi seç
mektir. Taleb yükselirse, Samediyyet sıfatını ister. Onun sınırı bize göre bir günlük 
oruçtur. Eğer buna uykusuzluğu da eklerse bu meşru ve ihtiyar! bir açlık olur. Bu 
bizim için ancak meşru sayılabilecek bir yoldur. Eğer Allah bu zaruret durumunu 
halkın avam kesimi için sınırlandırmış olmasaydı, hali bu mertebeye yakın ol
mazdı. 

İnsan, açlığın artırılması halinde kula gelen faydaları Rabb'inden daha iyi bi
lemez. Bu {böyle bir düşünce}, kötü edebin en son noktasıdır. Eğer geceleyin {iba
deti sırasında} ve fenasında kendisini yedirip içirenden bir hal olduysa, bunun et
kisini de kuvvetinde, aklının sıhhatinde ve mizacını korumada bulursa dilediğine 
ulaşır. O açlığa ehil değildir. 

Açlık konusundaki sözümüz, onu istiğrak haline sevk eden Zat'la ilgili olsa da, 
Ebu Ukkal gibi, açlıkla arasına güçlü bir varid girer. Eğer bundan bir fayda elde 
ederse, {sufiler tarafından kasd edilip} istenen de budur. Fayda elde etmezse bu bir 
hastalıktır, bu halin tabibe havale edilmesi gerekir. Bu durum sufilerin amaçladığı 
bir durum değildir. 

Büyüklerio açlığı ise ıztırari {irade dışı) açlıktır. Açlığa yol açan şey onlarda aç
lık ya da toklukta ortadan kalkmayan bir meleke haline gelir. O ancak azla yetinir. 
Fakat helillden ya Hiatlerde dinçlik ya da hesabı hafif atıatmak için uzak dururlar. 
(Fiitfıhiit, II, 184) 

* Mevt-i ebyaz açlıktır. Çünkü açlık, insanın içini aydınlatır, kalbin yuzunu 
parlatır. Salik karrum doyurmazsa ve aç kalmaya devam ederse beyaz ölümle öl-
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müş olur. İşte o zaman zekasma hayat verir. Çünkü oburluk zekayı öldürür. Kim 
oburluğunu öldürürse, zekasını diriltmiş olur. (Kaşfıni, 92; Cami', 100) 

{Ayrıca b k. cu'} 

mevt-i esved ( �.,.... i ..:.ı J" ) * Mevt-i esved {siyah ölüm} eziyetlere katlanmaktır . . . 

(FütUhfit, II, 184) 

* Mevt-i esved, halktan gelen eziyetlere katlanmaktır. Çünkü, onların 
eziyetlerinden dolayı nefsinde bir sıkıntı duymaz ve üzülmez de, aksine Sevgi
lisi'nden {Rabb'inden} kabul ederek bunlardan lezzet alırsa, şu şiirde olduğu gibi: 

Öyle tatlı gelir ki bana 
Sen 'in arzun u ğrımda kınanmak 
Bırak beni kınayan 
Sen 'i anınayı sevdiğim için kınasın beni 
Düşmanlarını gibi oldum 
en sevdiği hale geldim onların 
Çünkü onlardan hazzını 
Sen ' den olan hazzınıdır 
Nefsinı ve ben 
Bilerek ihanet ettik birbirimize 
Ey kendisine ikriinı edenlerin hakir gördüğü kimse 
[Bende karar kıldı aşk 
Sen'in olduğun yerde 
ne bir adını ileri atabiiirim ar h k 
ne de bir adını geri (Cami')] 

{İşte o zaman kişi} mevt-i esvedle ölmüş olur. O, fena fillahtır {Allah'ta yok 
olma mertebesidir}. Halkın fiillerinin, Sevgili'nin fiillerinde yok olduğunu görerek, 
eziyetlerin O'ndan olduğunu müşahede ettiği için fena fillah {Allah'ta fani} olur. 
Bu hal ancak kendi nefsini ve onların {halkın} nefslerini, Sevgili' de ffıni olarak 
görmek suretiyle olur. O zaman, Mutlak Vücud mertebesinin yardımının bir nişa
nesi olarak Hakk'ın vücı1duyla {varlığıyla} dirilir. (Kaşani, 93; Cami', 101) 

mevt-i ma'nevi ( ı.,? P'" ..:.ı J" ) * Mevt-i manevi {manevi ölüm} hakkında {Şeyh 

Abdülkadir Geylani} şöyle dedi: "Eğer halktan ayrılma yoluyla öliirsen, sana 'Allah 
rahmet etsin ve seni heviindan alıkoysım ' denir. Heviidan ayrılarak öliirsen, sana 'Allah 
rahmet eylesin ve seni iriidenden ayırsın ' denir. İradenden ayrılırsan 'Allah rahmet etsin ve 
seni kendisinden sonra ölüm olmayan bir hayatla diriltsin ' denir. 

{Sonra sırasıyla} 'Kendisinden sonra fakirliğin olmadığı bir zenginlik versin ', 'Siilıib 
olmana mani olunamayacak bir bağış versin ', 'Kendisinden sonra sıkıntı bulunmayan bir 
rahatlık versin ', 'Kendisinden sonra sıkıntı bulunmayan bir ninıetle ninıetlendirsin ', 'Ken-
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disinden sonra ceMietin bulunmadığı bir ilim öğretsin ', 'Kendisinden sonra havfın {korku
nun) olmadığı bir emniyet versin ' {denir). 

Böylece sen, saadete kavuşur ve sıkıntıya diiçar olmaz, izzet bulur, zelil olmazsın. Ya
kınlaşır, ıızaklaşmazsın; yüce/ir, alçalmazsın; kıymetin artar, değer kazanırsın, hakir gö
rülmezsin. Tenıizlenir, lekelenmezsin. 

Eman sende gerçekleşir, sözler sende doğrulanır. Böylece sen kibrit-i ahmer {kırmızı 
kibrit ya da kükürt gibi değerli bir maden) olur, kolay bulunnıazsın {az rastlanan değerli 
bir insan haline gelirsin). 

Benzersiz derecede üstün, ortağı olmayan ferid {tek), cinsi bulunmayan valıid {eşsiz, 
yegane), gaybzn gaybı ve sırrın sırrı {bir insan) olursun. Bu durunıda bütiin peıjganıberle
rin ve sıddiklerin varisi olursun. 

Ve/ayet sende son bulur, bedeller sana nisbet edilir; üzüntiller senin sayende ortadan 
kalkar, yağmurlar senin sayende yağar, ekinler senin sayende biter, beld/ar seninle def edi
lir, hıısılsi ve ıımılnıi bütün sıkıntılar seninle ortadan kalkar." (Fütılh, 10-11 )  

mevtın/mevatın ( .:,.l:>IJ� / ı.:ıb J�  ) * Mevatın, içinde bulunulan ve  Hakk'm ne 

istediğini anlamanı gerektiren varidin vakitlerinin mahallinden ibarettir . . .  

. .  . Mevdtın, varidin vakitlerinin mahallinden, yani, yeniden yaratılışla yokluk
tan varlığa gelen şeyden ibarettir. Bu mahal, " . . .  içinde bulunıılan . . . " varidin sonra
dan ortaya çıkması halidir. Anla, bu çok ince ve derin bir noktadır. Ey talib, 
" . . .  sana gereken . . . " mevatm'ı bildikten sonra " . . .  bu nıevatında {dııraklarda) Hakk'ın 
senden ne istediğini bilmendir . . .  " {bu mevatın} senin girip yerleştiğin {duraktır}, 
" . . .  gecikmeden . . . " en güzel bir şekilde seni oradan alıkoyacak bir durumla 
" . . .  oyalannıadan . . .  " meşgul olmadan oraya gelirsin. Böyle yapman {oyalanman} 
seni helake götürür. Kendinde Hakk'm senden taleb ettiği şeyin zorluğuna dair 
hiçbir külfet {zorlanma} bulamazsm. Bu da seni bunu {bu mertebeyi} küçümse
rneye sev k eder, onun gereğini hemen yerine getirme konusunda tembelliğe götü
rür. (Esfar, 52) 

* Sana bildirmeyi vaad ettiğimiz mevatın {mertebeler ya da dur aklar} " . . .  pek 
çok olsa da . . .  " teferruatı bakımından bunları sayma işi beşerin takatini aştığından 
dolayı " . . .  bunlar . . . " toplu olarak " . . .  altıya . . .  " {altı} mevatına {mertebeye} " . . .  ayrılır: 

. . .  Mevhn- ı evvel {ilk vatan ya da mertebe) 'Elestü birabbikünı {Ben sizin Rabb'iniz de
ğil miyim?)' {sorusunun sorulduğu bezm-i elest) nıertebesindendir. O da bütün rıtlılarla 
beraber fiziki bedeninden önce orada bulundıığun yerdir. Orada, sırf minnet ve cönıertliği 
neticesinde seni yarattığını sana öğrettiğinde, sen, amel edeceğin zaman Hakk'ın senden 
neyi taleb ettiğini öğrenmiş ve hiç duraklamadan derhdl onu yerine getirnıeıJe girişerek 
{ secde etmiştin). Çiinkii Allah onu vdsıtasız olarak istemişti. Onıın iradesinin hiiknıii {bir 
kısmının kabıli edilip bir kısmının reddedilmesi yoluyla) hıısılsi olarak reddedilenıez. 
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O'nunla aradaki viisıtaların kalkmasıyla, senin yerine getirmeni taleb ettiği husus bir araya 
geldiği zaman, bu mevhndaki talebi, O'nun rububiyyetini ikriir etmendir . . .  " (Esfiir, 53) 

* "Mevtın-ı siinf, şu an içinde bulunduğumuz dünyadır. ŞeıJh'e {Ibn Arabi'ye} göre 
dünya, siibiteler feleğinin alt kısmından yenJüziine kadardır . . .  " 

" . . .  Mevhn-ı salis", dünya ve ahiret arasındaki " . . .  berzahtır {perde veya engel-
dir} . . . . " Şeyh {İbn Arabi)rlı şöyle demiştir: "Biliniz ki, berzalı, giineşle karanlık arasını 
ayıran çizgi gibi, iki şeyi birbirinden ayıran perdedir. İki denizin karışması hakkında Al
lah'ın şu beylinında olduğu gibi: '{O iki denizin} aralarında berzalı vardır, {bu yüzden bir
birine} karışmaz/ar. ' [Rahman, 55/20] lAyetin Arabca olan aslında geçen} 'Yebğıyiin ' ifii
desinin miiniisı, {deniz/erden} birinin diğerine karışmamasıdır. Bundan dolayı ikisini ayı
ran perdeyi his gözü idrlik edemez, eğer idrfik etseıjdi, o zaman bu berzalı olmazdı. O zaman 
da nuilUm ile meçhul, mevcud ile miidilnı, menfi ile miisbet {olumlu ile olumsuz}, nıiikul ile 
gayr-ı nıiikul arası 'berzah' diye isimlendirilir. Işte bu hayiildir. Sen akıllı biri olarak onu 
idrilk ettiğinde, vücı1di {varlıkla aliikalı} bir şeyi idrlik ettiğini bilirsin, onu görmen viiki 
olur, onu kat'i olarak bilirsin. Bu sebeble o, bütün ve asıl olan bir şeıjdir." (Esfiir, 54) 

* Mevtın-ı riibi, haşr vatanıdır. O da insanların " . . .  arz-ı siihirede {toplanma meyda
nında} . . .  " biraraya gelmesidir. Uykuları ve uyanıklıkları orada olduğu için "siihire" 
diye isimlendirildi. Aslı meshı1redir. Mef'ullukten failliğe döndürüldü. "İşeten 
raziyeten {menını1n olunacak bir hayat}" denildiği gibi. 

Şeyh {İbn Arabi)rh şöyle demiştir: "Kardeşim! Bil ki insanlar kabirierinden kalktıkla
rında ve Allalı Teiilii arzı başka bir arzla değiştirnıeıJi iriide ettiğinde arz açılıp yayılır ve 
köprü getirilir. Karanlıktan karanlık {karanlık ötesi} olur ve insanlar köprüniin üzerinde
dir. Sonra Allah nasıl dilerse öylece arzı başka bir arzla değiştirir. Bu 'siilıire' diye isinılen
dirilir. O, Allah'ın ilminde olan bir arzdır ki hiç kimse onda uyunıanııştır. Sonra Allalı 
Teliiii onu uzatır ve genişliğine, hacmine, yirnıi birden doksan dokuza kadar, dilediği mik
tarda kat iliive eder. Onu öyle bir uzatır ki, sen onda hiçbir bir eğrilik görenıezsin . . .  " 
(Esfiir, 58) 

'' Mevtın-ı Jıanıis cennettir. O da atlas feleğinin çukuru ile sabiteler feleğinin 
kamburu arasındadır. "Cehennem . . .  " sabiteler feleğinin dibinden merkeze kadar
dır. Çünkü yedi kat gök ve unsurların, ayrılma ve hükümden sonra cehenneme 
varması sılret itibariyle imkansızdır . . .  

. . .  Mevhn-ı siidis, kesib {kum tepesi} vatanıdır. Beyaz miskten meydana gelıniş 
bir tepedir. Yaratıklar Hakk Teala'yı gördüklerinde onun üzerinde olacaklar. O, 
" . . .  cennetin dışındadır . . . " Çünkü o, Adn Cenneti'ndedir. Adn Cenneti de cennetierin 
haricindedir. Çünkü o, cennetierin kalesi ve hisarıdır. Oraya padişahın hazret ve 
havvası girer, insanların geneli ise oraya ancak ziyaret hükmüyle girebilir. 

" . . .  Bu mevtınların her birinde . . . " kendisine işaret ettiğimiz altı mevtında " . . .  bir 
mevzı vardır. Bu mevhnlar da beşeriyyetin (insanlığın} karşılanıaya gücünün yetnıeıJeceği 
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mevtınlar bulunur . . .  " {karşılayamayacağı ifadesinden maksad} saymasının müm
kün olamayacağı " . . .  çünkü bunlar pek çoktur ve esasen, içinde bulunduğumuz konuyu 
bırakıp, bu konuyu açıklamaya ihtiyacımız da yoktur. Biz ancak teklif {nıükellefiyet} ve 
ibtila {imtihan} . . . " yani ihtibar {deneme, sınama} " . . .  ve . . .  " ki {bu ameller}, kendisin
den sonraki mevtınlarda nimetiere sebeb olacak olan ve tekllf mahalli olan bu 
mevtından başka, mevtınların hiçbirinde bulunmayan " . . .  anıelierin yeri olan dünyayı 
açıklama ihtiyacındayız." (Esfar, 59) 

mezahir ( �ll:L.o ) * Dışta hükmü mevcud olan bazı mezahirin {mazharların, zu

hur yerlerinin} varlıkla sıfatianmış olduğunu düşünürsün. Mümkün olan ayniarda 
meselenin böyle olduğunu bu derecede bilmeyenin bulunduğunu anladığımızda, 
var olduğumuz halde yokluk durumunda oluşumuzu emsallerİmizden 
bilmeyenierin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilhassa biz zuhur mahalli olmakla va
sıflanmışız ve bu kadarıyla bilmeyene bildirebUdik ve ona bilmediğini anlattık O 
da bunu kabul etti. Biz de ona zuhur mahalli olmakla varlıktan istifade ettiğini bil
dirdik O da istifade edilen varlıktan değil de, bu 'itikaddan sı yrıldı. (Esfiir, 15) 

mezheb ( �.Lo ) * Mezheb, üç mertebe için ortak olarak kullanılan bir isimdir. 

Birincisi, övünme ve tartışmalarda taassubda bulunulan görüşün adıdır. İkincisi, 
tallın {öğreti} ve irşadlarda izlenen yolun adıdır. Üçüncüsü ise, nazar'i {teorik} ilim
lerde insanın inandığı inanç sisteminin adıdır. (Mizan, 162) 

* Mezheb, inanılan görüşlerden biridir. Durumu ne olursa olsun her insanla ko
nuşulan talim ve irşaddır. O görüşe sahib olan kişi görüşünü savunur. Bu mezheb 
Eş'ar'i, Mutezile, Kerramiye veya başka bir mezheb olabilir. Öncekiler, kendilerine 
mezhebin bir tane mi yoksa üç tane mi olduğu sorulunca, onların üç tane olduğuna 
inanmanın caiz olmadığı, aksine bir tane olduğuna inanmak gerektiği konusunda 
ittifak etmişlerdir. (Mizıin, 164) 

* "Yol" manasındaki mezhebe bu adın verilmesinin sebebi, o mezhebde gidildiği 
içindir. İşte seven de sevdiğinin sfuetinin aynısı olduğundan, bütün maddi suretler 
de O'na gider. His {duygu} alemi, hayal ve mana mertebeleriyle devamlı irtibat 
halinde olduğundan, O'nun tüm sfuetlerdeki nefsine varıncaya kadar bütün bun
lar O'nun mezhebi { gittiği yol} olmuştur. (FütUhiit, Il, 384) 

miftah-ı evvel ( JJ�I c_l:ıiA ) * Miftah-ı evvel { ilk anahtar}, ağacın tohumunda 

bulunması gibi, tüm varlığın Zat-ı Ahadiyyet olan Gayblar Gaybı'ndaki derecele
nişidir. Bu "huriif-ı asliyye {asli harfler}" diye isimlendirilir. (Kaşan'i, 87; Cami', 99) 

{Ayrıca bk huriif-ı 'aliyat} 

miftah-ı sırr-ı kader ( J.till .r" C. \:ılA ) * Miftiih-ı sırr-ı kader {kader sırrının anah

tarı}, mümkün olan ayanların istidadlarının ezeldeki değişmeleridir. (Kaşani, 87; 
Ciinıi', 99) 
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mira' ( �'J'" ) * Mirı1'nın lşübheninl tarifi şöyledir; Mira, başkasının sözünde 

yanlışlığı ortaya çıkartarak yapılan her türlü itiraz demektir. Bu şübhe kelimelerde, 
manada veya konuşan kimsenin kasdında olur. Şübheden vazgeçmek inkar ve iti
razı bırakınakla olur. işittiğin bir söz doğru ise onu kabUl et. Batıl veya yalansa, 
dinle alakah değilse sus. (İlıyfi', III, 145) 

mi'rac ( �'J"'" ) * Mirac, yakın olma halinden ibarettir. Peygamberlerin miracı, 

şahsı ve bedeni izhar türünden, velilerin miracı ise himmet ve sırlar açısından olur. 
Peygamberlerin cesedieri saflık, temizlik ve yakınlık bakımından velilerin kalbieri 
ve sırları gibidir. Bu açık bir ikramdır. Bu şöyle olur; veli sekr haline gelinceye ka
dar galebe haline getirilir. o esnada, derecelerde sırları kendisinden giderilir. 
Kurbet-i Hakk ile {Hakk'a yakın olmaklaf süslenir. Sekr halinden sahv haline dö
nünce bütün bu deliller kalbine nakşedilmiş olur. Bu durumun gerektirdiği ilim 
kendisinde meydana gelir. İşte, bir yere fikriyle ulaşan kimse ile şahsıyla ulaşan 
kimse arasında büyük fark vardır. (Hücviri, 285-286) 

* Hissin lduyuların) ötesinde olan her şey onun semasıdır. Bu sülı1k eden her 
kimsenin rubı1biyyet mertebesine yakıniaşmaya başladığı ilk m iracdır. (Mişkiit, 53) 

mi'rac-ı tahlil ( J=l:o.:l l �'J"'" ) * Salik ltarikat yoluna giren kişi), Allah'a yönei

meye ve ondan başkalarından yüz çevİrıneye devam ederse, bu onun için bir me
leke haline gelir. Bu durum, cismani {fiziki) alemden ayrılışın ilk adımıdır. Çünkü, 
cismani alem onun ilk yüz çevirdiği şeydir. Ondan yüz çevirmek bizzat ondan ay
rılmaktır. Yaradılışın ortaya çıkışındaki tertib, alemde yer alan büyük alemierin 
tertibiyle aynı değildir. Büyük alemden ilk ayrılan şey toprak, sonra su, sonra 
hava, sonra ateştir. İnsan bu unsurlardan ayrılınca, ruhuyla dünya semasına girer. 

Şeyhimiz Iİbn Arabil şöyle diyor: "Allah Teaiii isimlerinde bulunan isimlerimi bana 
göstermek için beni yükseltmeyi muriid ettiğinde, önce beni mekiinımdan uzaklaştırdı. Ve 
beni imkiin alanınıda bulanan Burak'la yükseltti. Bütün unsurlarınıla beni savurdu. Be
nimle dost olmaktan riizı olup olmadığını anlayamadım. Bana denildi ki, 'Allalı 'ın toprak
tan yaratmış olduğu asli baban onu aldı. ' 

Su rükniinden ayrıldığımda bir parçaını kaybettim. Bana denildi ki, 'Sen basit bir su
dan {men i} yaratıldın. Onun basitliği zilletidir. Toprakla birleştiği n için onu zelzl kıldın . '  
Bundan dolayı ondan ayrıldmı ve benden iki parça daha eksildi. 

Hava rükniine geldiğimde havaya dönüştünı. O {Allah} bana, 'Hava {rııh} sende ben
den olan şeydir' dedi. Bu hava benden ayrılmadı. Çünkü onun kendi değerini aşması, aya
ğını kiliminden dışarıya uzatması gerekmez. Senin, kimyanı bozan şeyden başka bir şey is
temen gerekir. O {hava} olmasaydı, o {senin kimyiin}, nıesnıin {oturmuş, beklemiş, iidet} 
hilline gelmezdi. Ben miihiyet olarak tenıizim, {ama} etraftnıdakilerle dostlllğllnıdan dolayı 
temiz değilim. Onun fetraftmda bulunanın} dostluğu ve komş11luğu beni pisliğe bulaştı-
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rınca denildi ki, 'Onda beklemiş çamur var, üzerine {o çamurun} pisliği bu/aştı . '  Çünkü o 
(çamur, pislikle) vasıflanmıştır. 

Sonra O, beni dönüştüren varlık, beni koku alabilen bir mizô.ca dönüştürdii. Ona de
dim ki, 'Neden onu yanında alıkoyuyorsun? '  Şöyle dedi: 'Senin bozulman ve toprağınin 
suyunla beraber bulunması sebebiyle kendisine bulaşan bu pislikten temizlenmesi için onu 
yanımda bıraktım. ' 

Ateş rüknüne ulaştığımda denildi ki, 'Fehhô.r {kuru çamur) geldi. ' Ve denildi ki, 'Ona 
gönderildi mi?' 'Evet' dedi. 'Kimin/e? '  dedi, 'Cibrfl-i cebr ile ki, onunla beraber yolculuk 
yapmaya ve çocuklarından aynimaya mecburdur. ' Dedi ki: 'Doğuşu esnô.sında benden 
onda bir parça vardır. Onu o parçayla beraber bırakmıyorıım. Çünkü o, melek! ve iktidari 
olanın ortaya çıktığı malaıma vas ıl oldu . '  Böylece tasarrufımı tek başına kaldı ve birinci se
nıô.ya geçtim. Beninıle beraber, bedeni doğuşunıdan güvenilecek ve nazar edilecek hiçbir şey 
kalmadı." Şeyhin sözü burada sona erdi. (İşte bu nıirô.c-ı tahlilidir {tahlili mirikdır}.) 
Şeyhin işaret ettiği gibi, bedeni doğuş orada erir ve dağılır. Nasıl ki, terkibi {bile
şimi} onun şuuru nisbetinde olduysa, inhilali de {ayrışması da} ancak salikin şuu
runa nisbetledir. (Esfô.r, 148) 

mi'rac-ı ruhani ( i)l� J) [.'.ı"A ) {keradis} * {Kerô.dıs: Yığınlar, bölükler, toplu-

luklar, topluca} 

Aralarında olduğıını gün 
yolunda nıirô.cınıın . 
en soy atiarını yükledinı sabrınıın 
bölük bölük 

(Tercüman, 18) 

* Mirô.c-ı rühiini {rllhfuli mirac}, sahibine Rabb'inin ayetlerini sadece kendi nef
sinde gösteren miracdır. RUhfull mlıacda enfüsi {öznel} ayetler görülmez. Afakl 
{nesnel} ayetler de ancak hissi mirac vasıtasıyla görülür. (Esfiir, 313) 

mir'at ( öT .ıA ) * Mir'ô.t {ayna}, ancak yoğun bir karanlıktan ve gayet ince bir 

aydınlıktan meydana gelir. Ad em' siz alem " . . .  cilalannıamış ayna gibi idi. İlô.hz hüküm 
Icabı . . .  " yani Hakk'ın hükmü gereğince, . .. "bir mahalle şekil verince," o mahallin, Al
lah Teala'nın ona şekil vermesi sebebiyle {o şekli} ilahi bir rUh olarak kabUl etmesi 
gerekir. "O {Alla/ı} onu," 'yani ilahi rUhu, " ona {A.dem'e) iiflemekle tilbir etmiştir." 
(Sofyav'i, 1 6) 

* Sevilenin en çok istediği ve arzu ettiği şey aynadır. Bilmelisin ki biz bu aleme 
ancak aynayı ondan almak için geldik. Bu ayna da sellın kalbdir. Çünkü yüce kita
bımıza göre kıyamette sellın kalb haricinde hiçbir malın ve evladın faydası olmaz. 
A ynanın, biri ince bir diğeri de kalın bir tabakadan meydana gelen iki yüzü oldu
ğunu biliyoruz. İşte kalb ve ruh lafıfelerinin nefs ve beden kesafetine {yoğunlu-
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ğuna} inmelerinin sebebi budur. Bu ayna ancak bu alemde bulunur. Bu da biri ince 
gayb yüzü ve yoğun şehadet yüzü olan .Adem oğlunun kalbidir. (Buğı;e, 15) 

mir'at-ı hakk ( j�l öT J" ) {b k. 'arş/'urôş} 

mir'at-ı hazret/mir'at-ı vüciid ( .> J:ı:-Jl l öT_,. 1 ö J-"'=�1 öT J" ) * Mir'dt-ı vücıld 

{varlığın aynasıl [mir'dt-ı hazret {hazretin aynasıl (Cami')], batın işleriyle alakah ta
ayyünlerdir. Bu taayyünlerin sılretleri çeşitli varlıklardır. Çünkü işler, vücudun 
{varlığın}, taayyünü ile zahirin taayyün ettiği batınıdır. Bu bakımdan işler, çeşitli 
suretleriyle taayyün eden, bir olan vücudun aynalarıdır. (Kaşani, 82; Ciimi', 97) 

mir'at-ı hazret-i ilahiyye/mir'at-ı hazreteyn (� .r.l:ı�l öT J" 1 4b'jl ö .r.l:ı�l öT J" ) 

* Mir'at-ı hazret-i ilahiyye {İlahi Hazret aynası} . . .  , Zat'ın bütün isimleriyle zuhılr 
ettiği mahaldir. Mir'iitü 'l-lıazreteı;n {iki hazretin aynası}, vücılb ve imkan hazreti de
mektir. Bu da insan-ı kamildir. Aynı şekilde Mir'at-ı hazret-i iliilıiyye de {İlahi Haz
ret aynası da} da böyledir. Çünkü o, Zat'ın bütün isimleriyle zuhılr ettiği mahaldir. 
(Kaşani, 83; Cı1nıi', 97) 

mir'at-ı kevn ( w ..,S:ll öT J" ) * M ir' at-ı kevn {kainatın aynası} :  Bu ayna, tek olan 

mutlak vücılddur {varlıktır} .  Çünkü kainat, onun vasıfları ve hükümleri ancak 
onda ortaya çıkmıştır. O ise, tıpkı aynanın yüzünün onda beliren stlretlerle gizlen
diği gibi vasıf ve hükümlerin zuhılru ile gizlenmiştir. (Kaşani, 82; Cami', 97) 

misbalı ( ı:_ \�.o ) * Yüce ilahi bilgilerin kendisiyle idr ak edildiği akli rtlhtur. 

Misbalı {lamba} misaliyle açıklandığında mesele sana kapalı olmaz. (Mişkiit, 85) 

* Kader karanlıktır {sonu, iyi mi kötü mü olacağı bilinmez}. O halde sen, ka
ranlığı misbaha (ışığa} götür. O ışık da Allah'ın kitabı ve Resıllü'nün � sünnetidir. 
Onlardan dışarı çıkma. Eğer bir şey akla gelirse veya ilham olunursa, onları Kitab 
ve Sünnet' e havale et. Ki tab ve Sünnet'te onlarla alakah olarak, zina, riya, günah ve 
kötülük sahibi kimselerle bir arada olmanın haram kılınması gibi haram bir yön 
bulursan, onları kendinden uzaklaştır ve onu bir kenara bırak. Onu kabıli etıne ve 
onunla amel etme. (Fütılh, 25) 

miskin ( ��,. ) * Süreklilik ifadesi olarak miskin, sükılndan türemiştir. Yani 

miskin, ihtiyacın sükılna erdirdiği ve hareketini azalttığı kimsedir. Bu vasıfla, "Kişi 
sükunete erdi" denır. Zırh kuşanıldığında "tederre 'a {zırlı gıydi}" ve "mütederri' {zırh 
giyen}" denildiği gibi. İhtiyaç onun için giyilecek elbise olduğunda fakir de bunun 
gibidir. Lugat alimleri fakir ve miskin konusunda fikir ayrılığı içindedirler. Bir 
kısmı miskinin fakirden daha kötü durumda olduğunu söylemişlerdir. (Küt, II, 
111 )  
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* Bazı dil bilginlerine göre fakır, az bir şeyi olana denir. Miskın ise hiçbir şeyi 
olmayandır. Bazılarına göre ise bunun tam aksidir . . .  (Cami', 203) 

misl ( J::.o ) * Misl, insan ve onun yaratılmış olan sfıretidir. (lstılah, 540) 

misliyyet-isneyniyyet ( :\�:�:S) - :\;l::.o ) * Misliyyet (benzerlik, denklik} 

isneyniyyeti (ikiliği} gerektirir. " . . .  Oysa viicildda {varlıkta} misil yoktur . . .  " Çünkü 
vücfıd, mütemeyyizin (başkasından ayırd edilen şeyin} aynıdır. " . . .  Vücüdda zıtlık 
da yoktur. Çünkü vücfıd tek bir hakikattir. Hiçbir şey onun zıddı olamaz. Zıtlar ve denkler 
ortadan kalkınca sadece vücıldun birliğinin bir olduğu ortaya çıkar." (Sofyav1, 135) 

mişkat ( ö iS::..!..o ) * Mişkat (kandil}, hisseden (sezgisel} rfıhtur. Onun 

husfısiyetlerine baktığında, nurlarının iki göz, iki kulak, burun delikleri ve diğer
leri gibi sayısız deliklerden başka olduğunu anlarsın. Bu fiziki dünyada onun ör
neği mişkattır (kandildir} .  (Mişkdt, 84) 

mizan ( 4JI_j:A ) * Mizan (ölçü, denge), adaletin şahsınızda yerleşmesinden, sırat 

(yol} ise ahlak ve sıfatlarınızı arındırmaya teşebbüs etmenizden ibarettir. (Leta'if, 
134) 

* Mizan, insanı isabetli görüşlere, sağlam sözlere ve güzel fiiliere götüren, fiil
Ieri zıtlarından ayıran {davranışlardaki çelişkileri engelleyen} şeydir. O da şeriat, 
tarikat ve hakikati içine alan tek hakikatin gölgesi olan adalettir. Ahadiyyet ve 
cem' makamları tahakkuk ettirilmeden adalet sahibi de onu tahakkuk ettiremez. 
Zahir ehlinin ölçüsü şeriat, batın ehlinin ölçüsü kudsiyyet nfıruyla nfırlanmış akıl, 
havassın ölçüsü tarikat ilmi ve havassü'l-havassın ölçüsü de ancak insan-ı kamilin 
tahakkuk ettirebildiği ilahi adalettir. (Kaşanl, 93; Cami', 101) 

(Ayrıca b k sırat} 

mu'allim-i evvel ( J.,t �"''" ) * Muallim-i evvel (ilk öğretici} ve meleklerin öğret

meni Hz. Adem'dir �1. (Bunun delili şu ayettir: } "Ey Adenı, onlara eşyanın isimlerini 
haber ver!" [Bakara 2/33] (Kaşanl, 132; Cami', 99) 

mu'amelat ( ..::.ı�.ola.o ) * Muamelat (muameleler} kısmı (makamları} on baba 

ayrılır. Bunlar; riayet, murakabe, hürmet, ihlas, tehzib, istikamet, tevekkül, tefviz, 
sika (Allah'a dayanma} ve tesllmdir. (Menazil, 15) 

* Mııamelat; riayet, murakabe, hürmet, ihlas, tehzib, istikamet, tevekkül, tefvlz, 
sika ve teslimdir. (Rihle, 206) 

mu'ayene ( ;i..;� lı�.• ) * Muayene (gözle görme}: İlki gözle, ikincisi kalble, üçüncüsü 

rfıh gözüyle görmek ki bu, sadece Hakk'ı apaçık görmektir. (Ravza, 494) 
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mficibat-ı gayret ( ö _.eıih ..:.ıl�� y ) * Miicibat-ı gayret (iHllii gayret ya da kıskanç

lığı gerektiren şeyler}, sabırsızlığın sonuçları, mürüvvet (şahsiyet ya da kişilik} 
hastalıklarının meyveleri, şımarıklık tohumunun tuzakları ve kötü muamelenin 
delllleridir. (Ravza, 691) 

(Ayrıca b k gayret} 

mu'cize/mu'cizat ( ..::.ııy:uı� / ö j:ı:<-"� ) (bk. keramet/keramat} 

muhacir-müccihid ( .U\� - .J�I&-- ) * Mulıiicir, kötülüğü terk eden; mücahid ise, 

Allah yolunda nefsiyle mücadele eden, mabuda hizmet demek olan namazı doğru 
bir şekilde kılan, gizli ve açık, az olsun çok olsun malını sarf eden ve bununla da 
dünya ticaretiyle meşgul olmayan kimsedir. (Küt, I, 218) 

muhadara-mükaşefe-müşahede ( öJA\.!.� - �..1!.\S::� - ö .J��� ) (ehl-i müşahede; 

hayat-ı kulftb; mükaşefe-i 'ilm-mükaşefe bi'l-vecd-mükaşefe-i hal; safa-yı kalbi 

* Amr b. Osman Mekki demiştir ki: "Miişiilıede, kalbin görmesiyle gözün görmesi 
arasında bir bağlantı noktasıdır. Çünkü yakinin keşfi {açılması} sırasında, kalbin görme
sinde velımin izi artar" (Luma', 100) 

* Yine Amr b. Osman Mekkl demiştir ki: "Müşiilıede, kalb salıasının dışına çıkma
dan {Allah ile} Jıuzftr Jıiilinde perdelerin açılması neticesinde yakinin artmasıdzr. Müşiilıede 
kurb {yakınlık} maniisında Jıuziir {Allalı'ın Jıuzılrunda bulunma} demektir. İlme'l-yakln ve 
onun hakikatlerine yakın bir lıiildir." 

E/ıl-i müşiihede (müşahede ehli} üç derecedir: Birinci derecesi, "esiiğir" de denen 
müridierin müşahedesidir. Ebu Bekr Vasıtirh bunların müşahedesini şöyle ifade 
eder: "Eşyflyı ibret gözüyle müşiilıede ederler, fikir gözüyle {düşünerek} miişiilıede ederler." 

İkinci derecesi, "evsfit" da denilen havassın müşahedesidir. Ebu Said Harrazrh 
bunları şöyle anlatır: "Halk, Hakk'ın elinde ve mülkiindedir. Allah ile kul arasında mey
dana gelen miişfilıede Jıfili, kulun sırrında ve velıminde Allah'tan başka bir şeı; bırakmaz." 

Müşahedenin üçüncü derecesi, ariflerin müşahedesidir. Amr b .  Osman Mekkirh 

Kitfibii '1-Müşiilıede' sinde buna şöyle işaret eder: "Ariflerin kalbieri sağlanı bir şekilde 
nıüşiihedeye erince, artık O'nu her şeıjde nıüşfilıede ederler. Bütün kfiinfitı O'nunla müşii
lıede ederler. Miişfilıedeleri, O'nun lıuzılrunda ve O'nunla olur. Gaybet Jıfilinden huzılr 
hfiline, huzılr hfilinden gaybet Jıfiline geçerler. Gaybet hfilinde de, Jıuzftr lıfilindeıjken de 
Hakk'ın tekliğini görürler. Böylece zfilıir ve biitın, bfitın ve zfilıir, filıir ve evvel, evvel ve fihir 
hep O'nu miişfilıede ederler {akla gelebilecek gizli ve açık, önce ve sonra her durunıda O'nu 
müşfihede eder, O'ndan başkasını görmezler}."  (Luma', 101) 

* Yakin mükiişefedir. Mükaşefe üç türlüdür: Birincisi kıyamet günü gözle görü
len mükaşefe; ikincisi kalblerin, tarif ve keyfiyeti mümkün olmayacak bir şekilde 
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yakin yoluyla iman hakikatlerini keşfetmesi; üçüncü durum ise, peygamberlere 
mucizelerle kudret izhar ettirme yoluyla, peygamber olmayanlara da keramet ve 
icabetler yoluyla mucizeleri keşfettirme. (Luma', 102) 

* Miişahede ve kurb hali şöyledir: Kul yakin bir ilim ile kalbin safasma çıkar. 
Kalbin safası kulu, kalbinde Hakk hatırı dışında hiçbir şeyi geçmeyecek şekilde 
gözle müşahede makamiarına yükseltir. Öyle ki ona isyan edecek olsa Hakk'a is
yan etmiş olur. Bunu terk ya da göz ardı etmekle kalbe keder lbulanıklık) arız olur. 
Kalbin kederlenmesi, kararması demektir. Bu da kalbin kasvet noktasındaki 
makamlarıdır. Bu makamlar bu'dun luzaklığın) başlangıcıdır. 

Şöyle işittim: "Küçük de olsa yapılan herfiil için üç tane defter açılır. Bunların birin
cisi niçin defteridir. İkincisi, nasıl defteridir. Üçüncüsü de kim için defteridir. Niçin ? Yani 
niçin yaptın miiniisındadır. Burası ııbftdiyıjet hükmüyle nıbftbiyyet vasfından gelen bir 
mevzı-ı ibtiliidır {imtihan yeridir}. Yani 'Bunu Mevlii'n için mi yoksa nefs-i heviindan do
layı mı yaptın ? '  nıiinasına gelir. Mevlii'sının enzrettiği gibi üzerine düşeni yaparak bu def
terden kurtulursa bıı sefer ikinci defterin sorusu sorıılur. Ona: 'Bunu nasıl yaptın ? '  diye 
sorulıır. Orası ilinıle sorgulama yeri olup ikinci imtihandır. Yani 'Yapman gerekeni yaptın. 
Peki onu bilerek mi yoksa bilmeyerek mi yaptın ? '  diye soru/ur." 

Allah Teala �� kendi yolunda ve ilınin gereklerine göre yapılınayan bir arneli 
kabul etmez. Şayet bu defterden de kurtulursa önüne üçüncü defter açılır ve ona 
"Niçin ?"diye sorulur. Bu yol rububiyyet rızası için ihlasla taabbüd {kulluk etme) 
yoludur. Bu ise üçüncü imtihandır. (Küt, I, 80) 

* . . . Gaybı yakin gözüyle görmeyi sağlayan {havatıra) "müşiihede" . . . denir. 
Çünkü bunlar ya nefsin hatırıdır ya hasedi sebebiyle düşmanın {şeytanın) hatırıdır 
ve yahut da melekten gelen bir "hems" dir. (Küt, I, 126) 

•• Önce mulıiidara, sonra nıiikaşefe daha sonra da nıüşiilıede gelir. Muhadara, kal
bin huzurudur. Muhadara, bazen dellllerin tevatürüyle meydana gelir. Bu ise zikir 
kuvvetinin istila etmesiyle meydana gelse de setr {örtü, perdelenme) halinden 
sonra olur. Bundan sonra keşf hali meydana gelir. Muhadara hali, beyan {açık
lama) vasfıyla kalbin huzur bulmasıdır. Bu haldeyken bir delil bulınaya, yol ara
maya, şübheye götüren hususlardan ve gayb vastından perdelenmeye ihtiyaç 
yoktur. 

Muhadaradan sonra müşahede hali gelir. Müşahede, herhangi bir şübhe alına
dan Hakk'ın kalbde hazır olınasıdır. Sır{, kalb ve rUh) semasından setr bulutları 
dağıldığında müşahede güneşi şeref burcunda parlamaya başlar {kalb temizlenip 
perdelerden kurtulunca, hakikati müşahede etmesi mümkün olur). 

Müşahedenın hakikatini Cüneyd'inrh şu sözü açıklar: "Müşiihede, kendini yok 
ederek Hakk'ı bulmandır." Şu halde muhadara sahibi, Allah'ın delillerine bağlı, 
mükaşefe sahibi ise, O'nun {Allah' m) sıfatları ile bast halinde, müşahede sahibi ise 
O'nun Zat'ına kavuşmuştur. 
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Muhadara sahibini aklı hidayete erdirir. Mükaşefe sahibini arneli {Allah' a l  yak
laştırır. Müşahede sahibini ise, milrifeti mahv {fena, kendinden geçme! sırrına erdi
rir . . .  (Kuşeyri, 43; Ciimi', 253) 

* Yakin bilgisine sahib olan kimse ulema dilinde kullanılan manada ve mutlak 
olarak şübheye düşmez. N asiarda geçmediği için yakin terimi Allah'ın vasfı olarak 
kullanılmaz. İlmü'l-yakin de, ayne'l-yakin de, hakkü'l-yakin de yakinin ta kendisi
dir. Sfıfilerin ıshlahına göre ilme'l-yakin burhan ve delille elde edilen bilgidir. 
A yne'l-yakin beyan hükmünde {hükmü açıkl olan bilgidir. Hakka'l-yak"ın ise ayan 
beyan niteliğinde {apaçık! olan bilgidir. İlmü'l-yakin akıl ve istidlal sahibi olanlara; 
ayne'l-yakin (keşfe dayahi ilim sahibi olanlara; hakka'I-yakin ise marifet sahibi 
olanlara mahsfıstur. (Kuşeyri, 47) 

* Müşahede kalbin görmesidir. Çünkü müşahedede bulunan kimse Hakk'ı her 
halükarda kalbiyle görür. (Hücviri, 396) 

* Muhıidara, beyan latifelerinde kalbin (Hakk'taf huzfır bulmasına, miikaşefe ise 
ıyan {açıkça görmel bahsinde sırrın hayret içinde kalmasına denir. Şu halde 
muhadara, ayetlerin (kesin delillerini, mükaşefe ise müşahedelerin şahidierinde 
olur. 

Muhadaranın alameti, ayetlerin görülmesi halinde devamlı tefekkürde bulun
mak, mükaşefenin alameti ise, azametin künhüne varıldığıncia hayretin devam et
mesidir. Burada, (ilahil füller hakkında tefekkürde bulunanlarla, (ilahil celal hak
kında hayrete düşenler arasında şöyle büyük bir fark vardır. Bunlardan biri dost
luğun izinde gider, diğeri ise mehabbete { sevgiyel yakındır. (Hücviri, 453) 

* (Hallerdenl . . .  müşahede, yakinen görmekle gözle görmeyi ayırd etmektir. 
Çünkü Hz. Peygamber � şöyle buyurmuştur: "Allah'a onu görüyormuşsım gibi iba
det et. Sen onu görmüyorsan da o, seni görüyor." Bu, hallerin sonudur. Sonrasında 
fevatih, levaih ve menai/ı vaki olur ki hiçbir söz bunları anlatamaz. "Allah 'ın nimetle
rini sayacak olsanız sayanıazsınız." [İbrahim, 14/34] (Adabı, 21) 

* Sfıfilerden biri demiştir ki: "Sırlannızla {gönüllerinizle} Allah'a, zahirierinizle 
{bedenlerinızle} de Resı/Iii'ne icabet edin. Nefislerin hayatı Resülullah'a uynıakta, kalbierin 
hayatı ise ayıpları nıüşalıede etmektedir. Bu ise, kusurlarını görerek Allah'tan lıaya etmekle 
olur." ( 'Avarif, 19) 

* Mulıtldara, nıiikaşefe ve nıiişalıede . . .  Muhadara telvin (halden hale geçme! er
babı, müşahede temkin erbabı, mükaşefe ise hal yerieşineeye (ve makam olarak 
kalıncaya! kadar bu ikisi arasında bulunan kimseler içindir. Buna göre muhadara 
ilim erbabı, mükaşefe ayn (görüş} erbabı, müşahede ise ayn-ı Hakk, yani hakka'I
yakin sahibierine mahsfıstur. ( 'Avarif, 311)  

* Miişalıede, yakin derecesinde husfısi bir vasıftır ki, o da ayne'l-yakin' dir. 
Ayne'l-yakin derecesinde de husfısi bir vasıf vardır, o da hakka'l-yakin'dir. Bu du-
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rumda hakka'I-yakin derecesi müşahedenin üstünde bir durumdur. Hakka'I-yaki

nin tahakkuk ettiği mahal ve vatan ahirettir. Fakat ahirette ona layık olacak olanlar, 

dünyada ondan birazcık tadabilirler. Hakka'l-yakin, Allah'ı bilme yollarının en 

üstün alanıdır. Çünkü bu, vicdan! {yaşanarak anlaşılan} bir bilgidir. ('Avfirif, 30) 

•• . . . Muhasebe makamı, ancak murakabe halinin gelmesiyle istikrara kavuşur. 

Kula, müşahede haline yükselme imkanı verildiğinde, murakabesi istikrar bulur ve 

makarnı haline gelir. Müşfihede, bazen gizlenerek bazen de ortaya çıkarak açık bi

çime dönüşen hal olur. Sonra makarn haline gelir ve bu makamın aydınlığı gizlilik 

örtüsünden kurtulur {makam haline gelmesi onun gizliliğini ortadan kaldırır} .  

Müşahededen sonra fena fillahı gerçekleştirme, beka billaha ulaşma, ayne'l

yakinden hakka'I-yak'ine çıkma gibi en üst derecelere yükseliş gelir. Ve kulda kalbi 

kaplayan örtüyü yaran hakka'I-yak'in hali meydana gelir. Bu ise müşahedenin en 

üst derecesidir. ( 'Avfirif, 274) 

•• Muhfidara, burhanın tevatürüyle kalbin {Hakk'ta} huzur bulmasıdır. Bize göre 

(ilahi} isiınierin muhadarası, üzerinde bulundukları hakikatlerledir. (Istzlfih, 534) 

•• . . .  Mükaşefe, bazen emaneti anlamayı tahakkuk ettirmeye, bazen halin fazlası

nın tahakkuk ettirilmesine, bazen de işarete karşılık olarak kullanılır . . .  (Istzlfih, 535; 
Fütfthfit, II, 486) 

* Müşfilıede, eşyayı tevhid delllleriyle görmeye verilen isirndir. Yine eşyada 

(alemde} Hakk'ı görmenin karşılığı olarak kullanılır. Şübheye yer kalmayacak şe

kilde hakka'I-yak'in seviyesinde olmaya verilen isirndir. (Istzlfih, 535) 

* Müşahede, bu topluluğa {sufilere} göre, eşyayı tevhid delilleriyle görme ve eş

yada Hakk'ı görmedir. Bunun hakikati, şübheden uzak olarak yakine sahib ol-
maktır . . .  (Fütühfit, Il, 484; Esjfir, 65) 

* . . .  Biliniz ki mükaşefenin bağlı olduğu şey manalar, müşahedeninkiler ise 

zatlardır. Müşalıede {ilahi} isimler, mükfişefe ise {ilah!} isimlerin hükümleri içindir. 

Bize göre mükaşefe müşahededen daha geniştir. Ancak eğer Hakk'ın Zat'ını mü

şahede gerçekleşirse müşahede daha mükemmel, geniş ve muhtevalı olur. Bunun 

için deriz ki, mükaşefe daha mükemmeldir. Çünkü daha latiftir. Mükaşefe latif 

olanın keslf hale gelmesidir {yoğunlaşmasıdır} .  Ebu Hamid (Gazali}, lbn Furek ve 

Münzir gibi ehlullahtan büyük bir topluluk, bu görüşümüze muvafık görüş beyan 

etmiştir. 

Başka bir topluluk ise aksini söylemiştir. Bize göre, mükaşefe daha muhtevalı

dır {tamamlayıcıdır} .  Çünkü onun, keşf yoluyla ulaşmadan müşahede ettiği hiçbir 

durum yoktur. Müşahede sahibinin elde ettiği durumlardan daha fazlası da vardır. 

Buna ulaşmanın yolu da keşften başka bir şey değildir. (Fütfthfit, II, 486) 

* Mükaşefe-i ilm, emaneti fehrn yoluyla {anlayarak} tahkik etmektir. O da sana 

tecelli eden şeyi, bu teceiilyi senin için isteyen Meşhud' dan {müşahede edilen Al-
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lah'tan} bilmendir. Çünkü O, sana sende olmayanı farkettirmek için tecelli eder. 
Müşahede ilim ve keşfe giden yoldur. Bu yol ilmin nefste meydana gelmesidir. Bu 
şekilde sana hitab ettiğinde, hitabını sana işittirir. O da sem' {işitme} müşahedesi
dir. Müşahede, bir şeyle his {duyu} kuvvetlerinden başka bir şeyle olmaz. Keşf ise 
manevi güçlerle olur. O sana ancak O'nu anlarnan için işittirmiştir. Hissi {duyu
lada alakalı} suretleri idrak tecellilerinden herhangi birini anlamanı sağladığı za
man, bu idrak O'ndan sana emanettir ve sen bu emanete layıksın {demektir} .  Dola
yısıyla bu emaneti ancak ehil olana vermen gerekir. 

Miikaşefe-i hdl, halin artmasıdır. Bu da Zat'ı, hangi hal üzereyse ona göre müşa
hede etmendir. Bu halden, yine bu hal sebebiyle hillin te'vil edilebileceği yöne 
muttali olur. Bu "ziyade-i hal {halin artması}" ve "nıiikiişefe bi'l-Tıa.l" diye isimlendiri
lir. (Fiitilhiit, Il, 486) 

* Miikiişefe bi'l-vecd, işareti tahakkuk ettirmektir {gerçekleştirmektir}. Bununla 
kulun başı üzerindeki nidayı {seslenmeyi} değil, meclisin işaretini kasd ediyorum. 
Çünkü ses {bile} onun mesafesine ulaşamaz. Hakk'ın bu meclisleri iki çeşittir: Bi
rincisinde sadece Allah Teala ile halvet gerçekleşir. Bu tür mükaşefede işaret vaki 
olmaz. Bu, O'nunla O olduğu için dost olduğun zaman, Allah'ın kendi ilmine göre 
bir mükaşefe olur. 

İkincisi, mecliste birlikteliğin gerçekleştiği mükaşefedir. Allah, kula bir surette 
tecelli ettiği zaman, bu beraberlikte az ya da çok bir cemaat bulunmasına imkan 
verir. Bu, dost olan kimseye ilave bir kişi de olabilir. İşte böyle bir mecliste işaret 
olur. Mecliste fazladan bulunan kişinin ise, diğeriyle bir kadernde bir araya gel
mesi mümkün değildir. Eğer meclistekilerden her biri, diğerinin Allah ile beraber 
olan durumuna muttali olsaydı, onu taşıyamaz, kabul edemez ve inkar yoluna gi
derdi.(fütiılıa.t, II, 487) 

* Muhiidara, itibar ve şer'an emredilmiş olan nazar ehlinin sıfatıdır. Kendilerine 
delilin gösterdiği şey {olan Allah hakkında kitabi bilgi} verilmiş olan kişiler, bir 
delile baktıklarında Allah onlara hemen bir başka dem gösterir. Onlar da delilin 
medlulüne {gösterdiğine} ulaşıncaya kadar delile bakınakla maşgul olurlar. Med
lulü elde edince Hakk Teala onlara başka bir delil gösterir ve bu böyle sürüp gider. 
Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Onlara ufuklarda ve nefslerinde a.yetlerinıizi 
göstereceğiz." [Fussilet, 41/53] Allah ayette onlara ayetler göstereceğini ve bunun da 
tek ayet olmadığını belirtmiş, sonra da devamında şöyle beyan buyurmuştur: 
"Onun (Kur'an'ın) hak olduğu iyice belli olsun diye." 

Bu belli oluş, onların delile vakıf olmaları ve medlulün meydana gelmesidir. 
Bu, kendisinde değişik mükaşefe fetihlerinin bulunduğu bir meseledir. Nitekim 
bazı sufilere keşf olarak hem delil hem de medlfıl verilmiştir. Delil bunlara asla 
medlulü olmadan verilmemiştir. Hatta bazı alimler, ancak akıl yoluyla ulaşılabilen 
dem olan vehbi ilimlerin, hibe edildiği kimselere ancak delilleriyle hibe edileceğini 
ileri sürmüşlerdir. Çünkü bu ilimler o deliHere akıl yönüyle bağlıdır. 
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Sufilerden bir kısmı ise şöyle söylemiştir: "Allah ancak delflleriyle akıl yönüyle 
ulaşılabilecek ilimlerden vermek istediğini delflsiz verir. Çünkü maksad delil değil, medliıl
dür. Eğer Hakk Teiilii tarafından akıl yürütmeye bağlı olarak elde edilebilecek bir ilim delil
siz olarak meydana gelmişse dellle ihtiyaç yoktur. Biz bazen nefste medlüliin meydana gel
mesine karşılık olan delili ve bunların bir araya gelenıeı;eceğini biliyoruz." 

Delil ve medlfilün bir arada bulunamayacağı düşüncesi yanlıştır. Medlul ile bir 
araya gelemeyecek olan delile aynı delille bakmaktır. Çünkü delile bakan medlfilü 
kaybedebilir, bulabilir veya elde edebilir. 

Kulun muha.darası bazen ilahi kevni isimlerle birlikte meydana gelir. Yani Al
lah Teala, bazen kendisini, bazen de alemi kevni isimlerle vasfetıniştir. (Fütuhiit, II, 
546) 

* Muhiidara, Allah Teala'nın isimlerinden feyz almak hususunda kalbin Hakk 
ile huzur bulmasıdır. (Kaşani, 81; Cami', 97) 

* Mükfışefe, batını ilimlerle uğraşanlar arasmda sırrın yatağıdır. İlk inceliği sağ
lam bir tahklke götüren mükaşefedir. Bu mükaşefe süreklidir. İkincisi, devam et
mesi daha ev la olan müşahededir. Üçüncüsü ilmin değil, gözün mükaşefesidir. Bu 
mükaşefenin gayesi müşahededir. (Ravza, 493) 

* Müşiihede, hicabm {perdenin} yok olarak ortadan kalkmasıdır. İlk inceliği 
cereyan eden marifetin, ilmin sınırları üzerinde, vecd nurunun pırıltılarmda müşa
hede edilmesidir. Bu, cem'in fenasma götürür. İkinci inceliği, ıyan müşahedesidir. 
Bu müşahede, şevahid {alemle olan} bağlantılarını koparır ve kudsi sıfatiara bü
ründürür. Üçüncüsü ise, ayn-ı cem' e cezbeden {çeken} müşahededir. (Ravza, 494) 

•• . . .  Bu topluluk "eşyiinın tevhld delilleriyle görülmesi" sözüyle, O'nun her 
mevcuddaki ahadiyyetini kasd ederler. Bu da Hakk'ın ahadiyyetine olan delilin ta 
kendisidir. Bu delil de, ayna değil, ahadiyyete delildir. (Esfiir, 65) 

* Miişiihede, kalbdeki Hakk'tan gelen şahidin görülmesidir. Alarnet ve rü'yet 
{görme} kaydına bağlı olan müşahede ise böyle değildir. Bu sebeble Hz. Musa 'kd 
'"Rabb'im, {kendini} bana göster de sana bakayım. "' [Arat, 7/143] demiştir, "Bana {ken
dini} müşiihede ettir" dememiştir. Çünkü o {görülemez, ancak} müşahede edilebilir. 
Hz. Musa'ya iW kendisine gizli kalan şeyi göstermiştir. (Esfiir, 66) 

* Müşiihede, ancak Hakk'ın kulun kalbinde tecelll etinesiyle olur. Kalbinde baş
kası varken, başkasını düşünmen doğru değilken ve ancak başkasında kayboldu
ğunda onu müşahede etınekten uzakta iken, Allah'ı müşahede yoluyla bilmen na
sıl mümkün olur? Bu, onu bilmemenin ta kendisidir. Cahillerden olma! Alemierin 
Rabbi olan Allah' a ham d olsun! (Esfiir, 330) 

* Müşiilıede, kalblerin, Allah'ın gayblardan haber verdiği şeylere muttali ol
maktır. (Ciinıi', 54) 
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* Miiştihede üç kısımdır: A varnın müşahedesi Hakk ile olur; havassın müşahe
desi Hakk için olur; ehass-ı havassın müşahedesi ise Hakk olur. Hakk ile müşa
hede eşyayı delilleriyle görmek, Hakk için müşahede Hakk'ı eşyada görmek, 
Hakk'ı müşahede ise, Hakk'ı hiçbir şey olmaksızın {vasıtasız olarak} görmektir. 
(Cami', 62) 

·� . . . Şöyle denilmiştir: "Miişahede, kalbierin kir ve pisliklerden, Cebbiir {olan Allah'ın} 
murakabesinde zıtlardan ve ağı;ardan temizlenmesi sayesinde, sırların nurlarıyla gaybın 
idrlik edilmesidir. Böylelikle mtirifetin saflığından ve yakinin kuvvetinden dolayı ince bir 
perde ardından gayba bakıyormuş gibi olur." Bu yüzden "Miişahede, murdkabeden doğar" 
denilmiştir. Hiç kimse müşahedenin hakikatini daha fazla açıklamamıştır. (Cami', 
253) 

·� Müktişefe bazen mütalaa, bazen miiştihede, bazen de kulların sırlarına muttali 
olma manasma gelir. Hakikatte o ferasettir. (Kaviinin, 94) 

•• Bir düşüncenin insanın aklına düşmesi müktişefe lütuflarındandır. Böylece 
elbisesinin kenarında kendisine emir veren veya yasaklayan bir yazı bulur. Böyle 
bir durum Ebu Medyen'de'" gerçekleşmiştir. Hatırına karısını boşama geldiğinde, 
Ebu'! Abbas {Mürsi} şeyhin elbisesinde "Karını boşanıaman gerekir" yazısını gör
müştü. Yine böyle bir durum Ibn Arabi'de'" de gerçekleşmiştir. Kitab yazmakla 
meşgulken, kendisine şöyle hitab edilmiştir: "Tavsifi çok hassas, anlaşılması çok zor 
olan bu bölümü yaz." O andan itibaren ne yazacağım bilmiyordu. Sonunda bu hal 
ondan gidiverdi ve önünde nurdan yazılı bir levha gördü. Onda nurdan yeşil sa
tırlar vardı. Sonra o levha yukarıya doğru yükselip gitti. 

His {duyulari dünyasından gaibi keşfeden şey de bunlardandır. Hiçbir perde 
ve zulmet, insanların evlerinin en ücra köşelerinde bile yaptıkları şeylere onun 
muttali olmasına maru olamaz. Yine bu da mükaşefattandır: Zina eden, içki içen, 
hırsızlık yapan, küfre sapan kimse kendisinin yanına geldiğinde, günaha doğru 
yürüdüğünde ya da zulüm yaptığında, mükaşefe ehli olan kişi bu fiili, o kişinin o 
fiili işleyen uzvunda yazılı olarak görür. Bu makam genellikle İbn A rabi'nin'" şeyhi 
Ebu Ya'z'i'de'" mevcuddu. Bu mükaşefe, veril sahibi muhakkiklerde mevcuddur 
{veraı gerçekleştirenlere hastır} .  

Şu da bu mükaşefe ehlindendir: Bir kimse yanı üzere hareket ettiğinde veya 
durduğunda, buradan onun mertebesini bilir ve vücud itibariyle {varlık açısından} 
bu mertebenin varacağı yeri de bilir. Bu mertebenin bu şahsa {ait olduğunu} kesin 
olarak iddia eder, durum da dediği gibi olur. Bunda da asla hata yapmaz. Bu du
rumun bazı şeyhlerde sabit olduğunuda ittifak vardır. Ebu Medyen Mağribi �. 
meclisinde hareket eden bir adamın dışarı atılmasını emretti ve "Şu kadar sene sonra 
bunun halini göreceksiniz" dedi. Orada bulunan bazılarına bunu tafs'il'i {ayrıntılı} ola
rak söyledi. Dedi ki: "0, mehdilik iddiiisında bulunacak." Yirmi sene sonra dediği gibi 
de oldu. Bu ledünni ilham ilimlerindendir. 
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U yanıkken ağaçtan kendisine bal, süt ve su akıtılan ve onu içen kişinin 
mükaşefeleri de böyledir. Maddeden mücerred {soyutlanmış, sıyrılmış} mana 
alemi kendisinde tecelli eden kimseninkiler de bunlardandır. Ağaçların, madenie
rin ve diğerlerinin sularına vakıf olanların mükaşefeleri de bunlardandır. Her taşın 
hususiyetini, sırrını ve zararlarını bilir. Allah'tan fehm {anlama} makamıyla ve 
ayetlerini doğru işiterek rızıklandırılanların mükaşefeleri de bunlardandır. Çeşitli 
seviyelerdeki cansız varlıklarm konuşmalarını işitir ve adetleri ortadan kaldırır lar. 

Harikuladelikler ikiye ayrılır: Biri işitene, diğeri kendisine yöneliktir. İşitene 
yönelik olan harikuladelik, onun hakikatini anlamasıdır. Kendisine yönelik olan 
ise, keramet yoluyla kendi nefsinde onunla konuşmasıdır. Bazı sahabilerin avuçla
rmda çakıl taşlarının Allah'ı tesbih etmesi bu türdendir. Kul bu makamı hak 
edince, bütün mevcudatın Zeyd ve Amr'ın {Ali ile Veli'nin, herhangi bir insanın} 
konuşması gibi konuşma diliyle Allah'ı tesbih ettiğini işitir. Bitkiler alemi kendi
sine keşf olunan kimsenin mükaşefatı da bunlardandır. Her ağaç ve ot taşıdığı za
rarlı ve faydalı hususiyetleriyle onunla konuşur ve der ki: "Ey Allah'ın kulu, ben 
şöyle Jaydalıyım, ben şöıjle zararlıyım." (Nebhani, I, 31) 

* Efendimiz Cüneyd � şöyle buyurmuştur: "Müşahede üç kısımdır: Rabb'dan 
olan müşiihede, Rabb için olan miişahede ve Rabb'i müşahede." 

Başka bir tasnife göre müşahede üç kısımdır: Hakk'ı Hakk ile müşahede, vic
danın istidlal yoluyla Allah'ın Zat'ının birliğine nazar etmesidir. Hakk için müşa
hede, varlıkların oluşunda ve yaratıkların tamamında Hakk'ı düşünmek ve onun 
eksikliklerden münezzeh olduğunu bilmektir. Eşyadan önce Hakk'ı müşahede ise, 
eşyadan önce onun görülmesi. Bu müşahede, keşften üstün olan vasıftan {ve keyfi
yetten} mücerred {soyutlanmış} hal türünden bir görmedir. (Rihle, 211) 

{Ayrıca bk. ilham; ilme'l-yakin-'ayne'l-yakin-hakka'l-yakin; keşf/küşiifat; ya
kin} 

muhaddesôn ( .:.ı  j� ) {b k. velayet-nübüvvet-risalet; veli-nebi-resôl} 

muhadese-müsamere ( a ;'"\ ...... - �i�l� ) * Miisanıere, gizli zikir esnasında sırla

rın { iç dünyalarıni azarlanmasıdır. (Luma', 426) 

* Mulıiidese ve nıiisamerenin hakikati, sırların muhafaza edilmesi suretiyle ge
nişliğin devam etmesidir. Bunun açık manası, müsamerenin, kulun geceleyin Hakk 
ile birlikte olduğu andır. Muhadese ise, onun gündüz vakti Hakk ile beraber ol
duğu andır. Soru ve cevab hem açık, hem de gizli olduğu için gece münacatına 
"nıiisanıere", gündüzün münacatına "mulıddese" adını vermişlerdir. Gündüzün du
rumu keşfe {açıklığa}, gecenin durumu setre {gizliliğe} dayanır. Mehabbet bakı
mmdan müsamere muhadeseden daha mükemmeldir. (Hücviri, 462) 

* Muhadese, Hakk'ın ağaçtan Hz. Musa'ya � nida ettiği gibi mülk ve şehadet 
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aleminden ariflere hitab etmesidir. (Istılah, 535; Kaşani, 81; cami', 97) 

* Müsamere, Hakk'ın sırlar ve gayb aleminden ariflere hitab etmesidir. "Onu se
nin kalbine Rılhu'l-Emin indirdi." [Şuariı, 26/193-194) (Istıliih, 535) 

* Miisiimere, Hakk'ın kendi sırrı konusunda kuluyla konuşmasıdrr. Çünkü örfte 
müsamere, geceleyin karşılıklı konuşmak demektir. (Kaşani, 83; Ciimi', 97) 

. 
muhakkik-mukarreb ( y�a� - JA� ) * Sufilere göre dereceler şunlardır: Önce 

tecrid için sufi, sonra vahdetin milrifeti için mulıakkik gelir. Bundan sonra da 
mukarreb gelir. Mukarreb, aynıyla aynından, aynının izinden {kendisine ait tüm iz 
ve eserlerden} geçen kimsedir. (Ravza, 606) 

* Muhakkikım {muhakkikler} . . .  Sufiler şöyle demişlerdir: Muhakkik, menziller
den geçerken bir makamın diğer bir makamdan, bir menzilin diğer menzilden alı
koymadığı kimsedir. Muhakkik, menzilleri icmali ve tafslli olarak imar eden kim
sedir. (Ravza, 619) 

* Muhakkik, vasfı, zatı olmayan ve kainatta hiçbir şeyirı kendisini sınırlandrr
madığı kimsedir. (Kaviinin, 98) 

muhal ( Jue ) {bk. vacib-mümkin-muhal) 

Muhammed ( J:;.� ) * Hz. Muhammed'in $ göğsünü açtı, kadrini yüceltti, em

rini vikib hale getirdi, bedrini {dolunayını} ortaya çıkardı, Yername bulutları ara
sından parladı dolunayı, Tihame taraflarından doğdu güneşi, kandilini keramet 
madeninden aydınlattı. Her haberi basiretiyle verdi, emrettiği her sünneti de yal
nızca güzel siretinden. Rabb'inin huzfuuna yükseldi ve getirdi, gördü ve haber 
verdi, korkuttu ve sakındırdı. Onu hakiki olarak Sıddik'ten {Hz. Ebu Bekr'den �) 
başka kimse göremedi. Çünkü o, Hz Peygamber' e uymuş, sonra da aralarına baş
kası girmesin diye ona arkadaş olmuştu. Onu tasvir eden kimse, onu vasfetme ko
nusunda cehle düşmüştür. "Kendilerine kitiib verdiğimiz kimseler onu �� kendi çocuk
larını tanıdıklan gibi tanırlar. Kuşkusuz onlardan bir Jırka bilerek hakkı gizlenıektedir." 
[Bakara, 2/146]. (Taviisin, 191) 

* Niibiivvet nurları, O'nun nurundan çıkmıştır. Nfuların aydınlığı da O'nun nu
rundan zuhur etmiştir. Nurlar içinde Sahibu'l-harem'in nurundan daha parlağı, 
daha açık olanı, daha kıdemlisi yoktur. Onun himmeti, tüm himmetlerden önde
dir. Varlığı yokluktan, adı kalemden önce. Çünkü bütün ümmetierden önceydi O. 
Bu niteliklerin sahibinden daha merhametli, daha zarif, daha şerif, daha arif, daha 
insaflı, daha rauf, daha merhametli, lütUfkar hiçbir yerde yoktur. Ne ufuklarda, ne 
ufukların üstünde ve ne de altında . . .  

O varlıkların seyyididir. O ki ismi Ahmed {övgüye en layık olan}, vasfı Evhad 
{en tek olan}, emri Evked {durumu en çok desteklenen}, zatı Evced {en çok varlığa 
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layık olan), sıfatı Emced {en çok övülen), himmeti ise Efreddir fteklerin tekidir) .  
Ah, ne kadar açık ve seçik, ne kadar keskin görüşlü, ne kadar temiz, ne kadar yüce, 
ne kadar meşhur, ne kadar nCırlu, ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı! 

Hadislerden {sonradan yaratılmış olan varlıklardan), şeylerden ve kilinatlardan 
önce meşhurdu O. Önceden önce, sonradan sonra, renklerden ve cevherlerden 
önce de dillerdeydi O. Cevheri safevi, kelamı nebevi, ilmi Alevi, konuşması Arabi, 
kıblesi ne doğu, ne de batıdır. Hasebi ebevi, refiki rebevi, sahibi Emevidir. Ancak 
O'nun irşadıyla görür gözler, ancak O'nun aracılığıyla bilinir gönüllerdeki sırlar. 
Hakk'tır O'nu konuşturan, delildir O'nu doğrulayan ve yine Hakk'tır O'nu hür 
kılan. O hem delildir, hem de medKıl {kendisine delil getirilen kişi). 

Hasta kalbierin pasını silendir O. Mahlfık eli değmeyen, uydurulmayan, 
Hakk'a bağlı, Hakk'tan ayrılmayan, akıl ötesi Kadim Kelam'ı getiren de O. Sondan, 
sonlardan, sonun sonundan haber getirendir O. 

Beyt-i Haram' ı gösterdi, bulutları dağıtıp. O tamam, O hümam {yüce gönüllü) 
kahraman. O'dur putların paramparça edilmesini emir buyuran. O'dur bulutları 
dağıtan, yeryüzündekilere peygamber olan. O'dur ikramla ihrarom {mahrfım bı
rakmanın) arasını ayıran. 

Üstünde tüllenen bulut; altında parlayan, çakıp yağdıran, her tarafı mahsfıle 
boğan bir şimşek Bütün ilimler O'nun denizinden bir katre, bütün hikmetler 
O'nun nehrinden bir avuç, bütün zamanlar O'nun zamanından bir saat. Hakk 
O'nunla tecelllde, hakikat O'nunla ayakta. O'nunla sıdk, O'nunla rıfk, O'nunla 
fetk, O'nunla retk. O vuslatta evvel, nübüvvette ahir, marifette zahir, hakikatte ba
tın olan. Ne bir alim ulaşabildi ilmine, ne de bir hak'im {filozof ya da hikmet sahibi) 
muttali olabildi kavrayışına. (Tavdsln, 192) 

* Hiç kimse Hz. Muhammed'in $ "mzm"inden çıkmamış, hiç kimse de onun 
"hd"sma girememiştir. 11Ht1" ve ikinci 11mlm", "dal" ve birinci "minı ." 11Dal"i devası, 
"mlııı" ı mahalli, 11Tıa" sı hali, ikinci 11mlnı" de sözüdür. Davetini açıkladı, bürhanını 
gösterdi, furkanını indirdi, lisanını konuşturdu, gönlünü pırıl pırıl yaptı, akranını 
aciz bıraktı, binasını sağlamlaştırdı, şanını yüceltti. Onun meydanlarından kaçar
san rehbersiz yolun nereye varır ey hasta! Onun hikmeti yanında hakimierin hik
meti kum tümseği gibi kalır. (Tavdsin, 193) 

muhasebe ( yve ) {hısn-ı beden; mu'akabe-i nefs 'ala taksiriha; muhasebe-i 

nefs) 

•• Taat; kurtuluşun yolu, ilim ise bu yolun rehberidir. Taatın aslı {temeli) vera, 
verarn aslı takva, takvanın aslı nefs muhasebesi, nefs muhasebesinin temeli ise, havf 
ve recadır. Nefsi muhasebesinin rehberi de ilimdir . . .  

. .  • ll Nefs muhasebesi nedir?" diye sordum. Bana şöyle cevab verdi: ll Allalı 'ın sev-
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mediği şeıJi sevdiğinden ayırmak suretiyle nazar kılmak ve dikkat etmektir. Ayrıca nefs 
muhasebesi, arnelierin geleceği hakkında muhasebede bulunmak, diğeri ise şu an
daki arneller hakkında düşünmek şeklinde ikiye ayrılır. Arnelierin geleceği hak
kında muhasebede bulunmaya Kitab ve Sünnet işaret etmiş, alimler de bunda itti
fak etmişlerdir. (Ri'iiye, 12) 

* Muhasebe . . . Kardeşim nefsini tanı, hallerini yokla, özenle ve telef olmasından 
korkarak şefkat içinde vicdanındaki düğümlerini araştır. Çünkü senin başka bir 
nefsin yok. Helak olacak olursa büyük bir kıyamet ve korkunç bir felaket olur. Öy
leyse kardeşim nefsine dikkatli ve keskin bir nazarla bak ki, arnellerinin afetlerini, 
içindeki bozukluğu ve dilini neye oynattığını tanıyabilesin. 

Sonra lnefsinl hevasının dizginlerini tut, korku hikmeti ve muhalefet sıdkıyla 
çek, yumuşak bir şekilde arnelinde ihlasa, vicdanında doğru iradeye, konuşma
sında düzgün mantığa ve kalbinde de düzgün niyete yönlendir. Gönlünü çeken, 
bakmakta sakınca görmediğin, dünya sevgisi olduğuna inandığın gereksiz şeyleri 
terk et ve nefsinin Mevla'sının istemediği heva, müstehcenlik gibi şeylerden gö
zünü yum. Allah'ın istemediği şeyleri dinlemekten, bunları yapmaktan, midesine 
giden gıdaya dikkat ederek, örtülmesi gereken yerlerini örterek ve bütün arzula
rını tashih ederek samimi bir şekilde nefsini koru ve Mevla'sının istemediği her 
şeyden haz almasına engel ol. (Ri'iiye, 60) 

* Ebu Yezid IBistilmil demiştir ki: "Bedenin kalesi olan on şey vardır: Gözleri koru
mak, dili zikirle döndünnek, nefs muhasebesi, ilinıle amel etme, edebi koruma, bedeni dünyil 
nıeşguliyetlerinden uzak/aştırma, insanlardan uzaklaşıp uzlet etme, nefsle nıüciihede, çokça 
ibiidet etme ve Sünnet' e ııynıa." (Şatahiit, 104) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Ey inıiin edenler! Allah'tan ittika edin, herkes yarın 
için ne {yapıp} gönderdiğine baksın." [Haşr, 59/18] Azınettikten sonra muhasebe yo
lunu tutmak, ancak tevbeye sarılmaya götürür. 

Muhasebenin dört rüknü {direğil vardır: Birincisi O'nun nimetiyle senin güna
hını mukayese etmendir. Ama bu mukayese, şu üç şeye sahib olmayan kişiye ağır 
gelir: Bunlar, hikmet nı1ru, nefs hakkında kötü zan sahibi olmak ve nimetle fitneyi 
birbirinden ayırd edebilmektir. 

Muhasebenin ikinci rüknü Hakk'ın senin üzerinde bulunan nimetiyle, sana ait 
olanı ve senden geleni !niyet ve amellerini, nimetiere karşı muamelenil birbirinden 
ayırmandır. Böylece sen, suçunun aleyhinde delil ve taatinin üzerinde ilisan bu
lunduğunu anlarsın. Hüküm, senin aleyhindeki delil olup, senin için mazereti ol
mayan bir hükümdür. 

Muhasebenin üçüncü rüknü ise, senden sildır olan, O'nun hoşuna gidecek her 
taatın sana gerekli olduğunu, kardeşini ayıpladığın her masıyyetin de mutlaka 
sana döneceğini {ayıpladığın hataya kendin düşebileceğinil, vakti geldiği zaman 
Mizan'ı kendi elinle kurmayacağını anlamandır. (Meniizil, 8) 
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* Tüccarın ortağıyla olan muhasebesi, fazlalığın ve eksikliğin ortaya çıkması 
için ana sermayeyi, kazancı ve zararı kontrol etmesidir. Eğer kazançta fazlalık 
varsa ortağına verir ve ona teşekkürde bulunur. Eğer bir zarar söz konusu ise orta
ğından onu ödemesini ve gelecekte telafi etmesini ister. Bunun gibi, kulun d"ıni 
sermayesi farzlar, kazancı nafileler ve fazlletlex, zararı ise günahlarıdır. Bu ticaretin 
mevsimi tüm günüdür. 

Daima kötülüğü emreden nefsiyle muamelesi ise şu şekilde olmalıdır: Önce
likle nefsini farzlara karşı hesaba çeker. Eğer farzları vaktinde yerine getirmiş ise 
Allah'a şükreder ve benzeri ibadete nefsini teşvik eder. Eğer farz ibadeti vaktinde 
yerine getiremeyip aksatırsa kaza eder. Eksik kılmışsa nafilelerle eksiğini gider
meye çalışır. Eğer bir günah işlemişse tüccarm ortağına yaptığı gibi eksiğini telafi 
etmek için nefsini cezalandırmak ve onu kınarnakla meşgul olur. 

Bunun yanı sıra dünya hesabında zarara uğramamak için tane ve kıratı hesab 
ederek kar ve zarar girdisini kontrol ettiği gibi, dillinde de gününü kurtarmalıdır. 
Aynı zamanda kıyamette başkasının bakacağı hesabı da nefsine garanti etme li, bu 
şekilde bakışını, gönlünden geçenleri, düşüncelerini, oturmasını, kalkmasmı, ye
mesini, içmesini, uykusunu hatta susmasmı; niçin sustuğunu, durmasını; niçin 
durduğunu kontrol etmelidir. 

Nefsinin yapması gereken bütün şeyleri bilip, yerine getireceği kadarını doğ
ruladıktan sonra o miktarı hesab edince geri kalan da ortaya çıkar. O zaman onun 
üzerinde sebat etmeli ve tüccarın hesabclan sonra geride kalanı hesab defterine 
kaydettiği gibi kalbinin sayfasına onu yazmalıdır. (IJıya', V, 139) 

* {Makamlardan) ... nefs muhasebesi; nefsin fazlalık ve eksikliklerini, lehinde ve 
aleyhinde olan şeyleri kontrol etmektir. (A.dabı, 20) 

" Hakiki manada nefsine mukavemet etmeye gayret eden kişi mücahede ve 
muhasebe sahibidir. ( 'Avarif, 47) 

* . . .  Bir şey özü Itibariyle hal olur, sonra makam halini alır. Kulun kalbinde bir 
muhasebe duygusunun doğması, sonra nefsani husfısiyetlerin hakim olmasıyla bu 
duygunun kaybolması, yine bunun bazen ortaya çıkması ve bazen kaybolması 
gibi. Kul, muhasebe hillini devam ettirirse bu durum devam eder. Nefsani sıfatıa
rın ortaya çıkmasıyla muhasebe hillinin ortadan kalkması, ilahi yardımın gelme
sine kadar devam eder. Hakk'm yardımıyla muhasebe hali kula hakim olur ve nefs 
mağlub edilir. Muhasebe hilli bütün te'siriyle onu kuşatır, nefsin vatanı, istikrar 
yeri ve makamı olur. [Diğer haller de böyledir (Cami')] . . .  ( 'Avarif, 273; Cami', 138) 

* . . .  Bunun devamlı olması ve kulda yerleşik duruma gelmesi halinde muha
sebe makamından murakabe makamına yükselmiş olur. Muhasebe kişinin makamı 
olduğunda, murakabe onun için hal olur. Sonra murakabe hali, hata ve gafletin 
zaman zaman kulun iç dünyasmda galib gelmesinden dolayı, hata ve gafletin da-
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ğılmasına götürür. Allah, yardımıyla kulunu destekler. Böylece murakabe hal ol
duktan sonra makama dönüşür. Muhasebe makamı, ancak murakabe halinin gel
mesiyle istikrara kavuşur. Kula, müşahede haline yükselme imkanı verildiğinde, 
murakabesi istikrar bulur ve makamı haline gelir. ( 'Avarif, 273-274) 

* Muhasebe, fazlalığın ve eksikliğin ortaya çıkması için ana sermayeyi, kazancı 
ve zararı kontrol etmektir. Kulun dini sermayesi farzlar, kazancı nafileler ve fazi
letler, zararı ise günahlarıdır. Öyleyse öncelikle nefsini farzlara karşı hesaba çek
meli, eğer bir günah işlemişse eksiğini telafi etmek için nefsini cezalandırınakla 
meşgul olur. (Kudame, 401) 

* Mu 'akabe-i nefs 'ala takslriha lkusurlarından dolayı nefsi cezalandırma}: Biliniz 
ki, mürid, nefsini hesaba çektiği zaman onda eksiklik görür; veya bir günah işledi
ğinde onu salıvermemesi gerekir. Çünkü o esnada günah işlemesi ona kolay, o gü
nahtan kopması zor gelir. Bu durumda kişinin, ailesini ve çocuklarını cezalandır
dığı gibi, nefsini de mübah olan bir ceza ile cezalandırması gerekir. (Kudfıme, 402) 

* Muhasebenin üç adımı vardır. Bunlar tevbeye azınettikten sonra devşirilir. İs
lam adımmda salik nimetiere kavuşur ve hikmet, nefse kötü zanda bulunına ve 
nimeti fitneden ayırma nurunu devşirir. lman adımmda Hakk için olanı veya on
dan geleni diğerlerinden ayırır. İhsan adımmda ise, kendini memnun eden 
taatlerin kendisinin aleyhine, kardeşini kınadığı diğer taatlerin ise kendi lehine ol
duğunu bilir. (Ravza, 477) 

* Muhasebe, bidayfıtta iyiliklerle kötülükler arasmda denge kurmaktır. Ebviibda, 
hayırla şer arasmda ve bunların önemi konusunda mukayasede bulunmak, hayra 
boyun eğmek ve şerri mahv etmektir. Muamelatta, huzur ve riayet vakitleri ile uya
nıklık ve gaflet vakitleri arasında mukayesede bulunmaktır. 

Ahlakta, faziletlerle rezillikleri, güzel melekelerle kötüleri mukayese etmektir. 
Usulde azimetle fetret, sülukte himmetleri bir araya toplamakla tefrikayı, Hakk ile 
ünsiyette bulunmakla halkla birlikte alınanın yalnızlığını mukayese etmektir. 
Edviyede muhasebe, ihsfın makamında, ayana yakın olmak ve hakikat nuru ile 
nurlanmak suretiyle batılın sükfrnü hariç, vakitler arasında denge kurmaktır. Ah

va/de muhasebe, panltıların kişiyi sardığı ve uzaklaştığı; şev k ve veedin hazır olup 
zayıfladığı ve zevkin meydana geldiği ve yok olduğu vakitler arasında, bu haller 
sürdükçe muhasebe yapmaktır. 

Velayatta muhasebe, vaktin huzuru ile bulanıklığı, nefsi rahatlatmak ile müm
künse sıkmtıyı def etmek arasmda ölçüye dikkat etmektir. Hakaikte muhasebe, 
bast-kabz varidleri, tecem ve setr lgizlenme} vakitleri ve manevi sarhoşluğun galib 
olup yerleşmesine kadar sahv luyanıklık} arasmda olur. Nihayatta muhasebe ise, 
sevginin başlarmdaki fena halleri arasında ve fenaya erişinceya kadar telvinin {hal
den hale geçmenini ortaya çıkışında, cem' ve farkta, tahakkuk ve teferrüd halinin, 
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cem' ve farkın, ahadiyyet makamındaki mutlak tevhidin gerçekleşmesi için yapılan 
muhasebedir. (Cfimi', 274) 

* Nefs muhlisebesi, fiil işlemek, fiili terk etmek ve mücahedelerle elde edilen 
zevk ve vecdler hakkında konuşmakta aUiklı olur. Sonra bu nefs muhasebesi kulda 
bir makam olarak yerleşir ve kul bu makamdan bir diğerine yükselir. (Buğye, 18) 

muhasibiyyô.n ( ıJ �� ) * Muhiisibiyyfm {Muhasibller}, Ebu Abdullah Haris b. 

Esed Muhasibi'ye•h bağlı olanlara verilen isimdir. Muhasibi, tüm çağdaşlarınca 
kişiliği ve sözü kabul edilen bir kimseydi. O, hakikat ilimlerinin aslını ve fer'ini 
bilen bir kişi idi. Tevhidin tecridi hakkında knouşması, zahiri ve batıni muameleler 
konusundaki sağlamlığına göre cereyan ederdi. Görüşünün farklı oluşu, rızanın 
makam değil de hal olduğunu söylemesinden ileri gelmekteydi. Muhasibi, bu de
ğişik görüşü ilk ortaya atan kişi olmuş, sonuçta Horasan ehli de aynı görüşü ileri 
sürmüştür. Iraklılar ise rızanın makam olduğunu ve tevekkülün sonu olduğunu 
söylemişlerdir. Bu ihtilaf sufiler arasında günümüze kadar sürüp gelmiştir. 
(Hücviri, 209-210) 

muhazat ( �1.)1� ) * Mııhiiziit, kulun hepsinden gaib olduğu için başkasını gö

remeyecek şekilde Allah'tan başkasından geçtiğini murakabe ederek zatıyla hazır 
olmasıdır. (Kaşani, 81; Ciinıi', 97) 

muhbitôn ( ıJ � ) * Erkek ve kadın muhbitler -Allah onlardan razı olsun- Al

lah'ın ilibat verdiği kimselerdir. İhbat, tuma'ninedir (gönül huzurudur} .  İbrahim 
i1f§l şöyle buyurmuştur: " . . .  ancak kalbirn tatmin olsun diye" "Habat", yerden tatmin 
olan (huzur bulan) kimsedir. Şu halde kulları içinde Allah ile huzur bulanlar ve 
kalbieri sükunet içinde olanlar, Allah ile tatmin oldukları, derecesi pek yüksek is
mine boyun eğdikleri ve onun izzetine ram oldukları için muhbit olmuşlardır. (Fü
tılhiit, II, 38) 

{Ayrıca b k. ihbat; tuma'nine) 

muhdes ( ı!J� ) (bk. hades/muhdes) 

muhibb ( � ) * (Hanım sufilerden) Hayyüne'yi şöyle derken işittim: "Allah'ı 

seven kimse {O'nunla} ünsıyet kurar; {O'nunla} iinsiyet kuran {O'nun sevgisıyle} coşar; 
{O'nun sevgisıyle} coşan kimse {O'nu} özler; (O'nu} özletjen kimse çılgına döner; çılgına 
dönen kişiyle alay edilir; alaya nıuhiitab olan {O'na} viisıl olur {ulaşır}; {O'na} viisıl olan 
(O'nunla} bir olur; (O'nunla} birleşen {O'nu} tanır; {O'nu} tanıyan (O'na} yaklaşır; 
(O'na} yaklaşan ise asla is tirahat etmez, onıı hüzün şimşekleri çevirir." (Şehlde, 1 16) 

* Başlangıçta (tasavvufi hayatıının başında) dört şeyde yanıldım: Sandım ki, 
O'nu zikreden, tanıyan, seven ve isteyen benim. (Yolun) sonuna varınca gördüm 
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ki, O'nun zikri benim zikrimi, O'nun milrifeti benim marifetimi, O'nun mehabbeti 
benim mehabbetimden, O'nun istemesi benim istememden önceymiş. (Şatahiit, 23) 

* Muhib (seven} için, makam ehline göre hiçbir şey sayılmayan birbirinden şid
detli yedi korku vardır. Birincisi, yüz çevirme korkusudur. Ondan daha büyüğü 
hicab (perdelenme} korkusudur. Bundan daha da büyüğü bu'd (uzak kalma} 
korkusud ur . . .  

Bundan sonra mür!din elindekini kaybetme ve tehdidle durdurulma korkusu 
gelir. Bu, izhar ve ihtiyar (tercTh} konusunda havass ehli olanlar için söz konusu 
olan korkudur. Hakikat bir ceza olarak bunlardan alınır. Bu, mehabbet iddiası ve 
nefsin kendi gerçeğini nitelemesinde olabilir. Ancak mehabbet ehli bu noktalarda 
kusur edip üm!dsizliğe düşmezler. Bu gizli tuzaklardan daha incedir. Bundan 
sonra idrak edilemeyen elden kaçırma korkusu gelir. Muhiblerden biri olan İbra
him b. Edhem (manevi} yolculukta olan bir kimsenin şu beytini duymuştu: 

Her hatan bağışlandı 
Ben'den yüz çevirmen dışında 
Sana verdik kaçırdığın şeıjleri 
Ben'den kaçırdığın şeyler kaldı geriye 

İbrahim b. Edhem bunu duyunca durakladı ve bayıldı. Bir gün bir gece baygın 
olarak ya ttı. . .  

Elden kaçırma korkusundan daha büyüğü avunma korkusudur. Bu, 
muhiblerin en çok korktukları şeydir. Çünkü Allah'a olan sevgi onların elinde de
ğil, O'nun elindendir. Bu, kadri takdir edilemeyecek büyük bir nimettir. Hiçbir şey 
buna denk değildir. Kul buna nasıl şükredebilir! 

Aynı şekilde Allah'ı sevrneleri onun sayesinde olduğu gibi, onu unutmaları da 
O'nun sayesindedir. Allah'ı sevrneleri onlara bilmedikleri yerden geldiği gibi, 
O'nu unutmaları da bilmedikleri yönden gelir. Sevgiyi Allah'ta bulduğun gibi, 
avunmayı da O'nunla bulabilirsin. Allah'ı unutabilirsin, fakat nasıl avunduğunu 
bilemezsin. Bilmeden Allah'ı sevdiğin gibi, hikmetinin incelikleriyle yavaş yavaş 
seni uzaklaştırır. Çünkü Allah rahmetinin inceliklerindeki kudretine seni şahid kı
larak sıfatıarını sana sevdirmiş, sen de kendini O'nu sever bulmuşsundur. 

Sevgi, geldiği gibi geri de dönebilir. Tuzak ve zorlama vasfı ile sevgi seni 
O'ndan perdeleyebilir. Bir anda kalbinin hiçbir çaba, kuvvet, imkan ve çare olma
dan O'nu unutmuş olduğunu görürsün. Bunu ancak Allah'ın belalarındaki ince
likleri bilen anlatabilir. Bundan da ancak Allah'ın gizli tuzak ve denemesinden 
korkan kurtulabilir. Tıpkı Allah'ı onunla sevmen gibi Allah'ı O'nun sayesinde 
unutursan bu, Allah'ın seni reddettiğinin ve seni kendisinden uzaklaştırdığının bir 
dellli olur. Bu, Allah Teala'nın tuzağına düşmüş kalbieri bir anda çeviren kudreti
nin sür'ati sayesinde gerçekleşen gizli bir tuzaktır. Bu, aldanan kişinin başına gelen 
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bedbahtlık halidir. Çoğu kez sür'atinden dolayı göz bunu fark edemez, gizli olma
sından dolayı da kalb buna engel olamaz . . .  

Bütün bunlardan daha da ağır olan şey, değişikliğe uğrama korkusudur. 
Çünkü bu {sürekli} şübhe {edilen} bir şeydir {kişi sürekli olarak halinin değişip, 
1mfumu kaybedeceği şübhesi yaşar}. Bu, mahbub olan Allah Teala tarafından azaba 
uğramanın, buğzunun son noktası ve uzaklaştırmasının nihayetinde meydana ge
len istidracın haklkatidir. Avunma bu makamın başlangıcıdır. Yüz çevirme ve per
delerne ise bütün bunların başlangıcıdrr. Zikirden kabz hali ve iyilikle gönlün da
ralması bu uzaklaştırıcı manaların sebebleridir. Basarnaklara ayrılmış bu manalar 
güçlenip arttığında, kişiyi bunların bütününden uzaklaştıru. Bunlar eksilip salih 
arneller ve iyiliklerle yer değiştirdiğinde ise sevgi ve yakınlık makamlarına götü
rür. (Küt, Il, 58) 

* Amid, yani muhibb {seven}, Allah'a duyduğu sevgide sadık olan demektir. 
Dilcilere göre am!d, aşkın titrettiği kalb demektir. (Bustiin, 30) 

* Öyle bir şeyim ki ben 
beğenir beni gören 
Seven benim 
Sevilen ben 
bir benzerim yok benim 

(Meviihib, 102) 

mfrkin ( � J.o ) * Mü'minin lınanı kuvvetlendiğinde "mukin {yakin ya da kesin 

lman sahibi adını alır}" . . .  (Fet/ı, 190) 

{Ayrıca bk. 'arif/'arifun; yakin} 

muktesid ( .L.a�a.o ) .. Zalim linefsilı {nefsine zulmeden kişiler} günahlarında ısrar 

eden kirnselerdir. Mııktesid, farzları eda eden, haramlardan kaçınanlardır. Siibık li'l
hayrat {hayırlarda öne geçen} ise farz ve nafileleri yerine getirenlerdir. (Fıırkiin, 30) 

munkab'-ı vahdani ( ()1..1? J ek.i:.o ) * Bu, Allah'tan başkasının kendisinde bir 

aynı {özü ya da bakışı) ve eseri bulunmadığı cem' makamıdır. Bu makam, ağyar
dan {Allah'tan başka her yerden} ayrılma yeridir ve ayn-ı cem'i ahadiyyettir. Bu 
makama "nıiinkatı-ı işiiriit", "hazret-i viicıid" ve "hazret-i cem "' de denir. (Kaşan1, 89; 
Ciimi', 99) 

murad ( .)\r ) {bk. mürid-muradi 

murakabe ( 41r ) {murakabe lillah/murakabetulla.hl 

* Mııriıkabenin en güzeli olan mııriikabe iilialı {Allah'ı mım1kabe etme}, kulun n!-
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metleri şükürle murakabe etmesi, kötülüğünü kabullenmesi, yapılan kötülüğü afla 
karşılamasıdır. Böylelikle kulun kalbi bütün arnellerinde bu makamdan ayrılmaz. 
Gafil davranacak olsa bile, Allah'ın izniyle kalbini bu makama çevirir. Buna yar
dımcı olan hususlardan birkaçı şunlardır: Günahları terk etmek, meşguliyetlerden 
sıyrılmak ve Allah'a yönelmeye özen göstermek. (Adabı, 69) 

* "Murakabetullah fAllah'ın mımikabesi} nedir?" diye sorunca o, buna: 
"Murakabetullah, Allah'tan lıaya etmektir" diye cevab verdi. (Adabı, 70) 

* Kalbini koyduğun yer bakımından münacat ve murakabe, kalbini arşın yakı
nma koyarak oradan münaditta bulunmandır. Kalbini murakabeye hazulamakta 
iki müracaat noktası vardır. Birincisi, ilim tezekkür etmekle birlikte nazar 
murakabesidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: "Şüblıesiz O, kalbierin içindekini 

en iyi bilendir." [Hud, 11/5] "Alla/ı gönlünüzdeki/eri bilir. O halde Allalı'tan sakının." 

[Bakara, 2/235] Bundan sonra tat almak için azameti tezekkür etmektir. 

Bir başka makam şöyledir: Rivayet edildiğine göre Allah TeiHa Hazretleri Hz. 
İbrahim'e �1: "Ey İbrtilıim, seni kendime niçin dost edindiğimi biliyor musun" diye 
vahyedince Hz. İbrahim: "Bilmiyorum Allalı 'ım" diye cevab vermiş. Bunun üzerine 
Allah Teala: "Seni kendime huzurumda çokça ibCidette kaim olduğun için dost edindim" 

buyurmuştur. Hz. İbrahim'in kıyammın namazla değil, kalble olduğu söylenmiştir. 
(Adabı, 70) 

* Mıırakabe, kulun Allah'ın kalbinde ve içinde gizlediği şeyden haberdar oldu
ğunu ve onu bildiğini bilmesidir. Bu sebeble kalbini, efendisini {Allah'ı} anmaktan 
alıkoyacak kötü düşünceleri murakabe (kontrol) eder. Nitekim Ebu Süleyman 
Darani şöyle söylemiştir: "Kalbierde olan düşünceler Allalı'tan nasıl gizlenir! Kalbde Al

lalı'ın koyduğundan başka bir şeı; yok ki. Ondan olan ona nasıl gizli kalır!" 

Cüneydrh ise şöyle demiştir: "İbrahim Acurrirh, bana şöyle söyledi: 'Çocuğum! Zerre 

kadar da olsa kendi isteğinden vazgeçerek Allah'a dönmen, üzerine güneşin doğduğu lıer 

şeı;den daha lıayırlıdır. "' 

Hasan b. Ali Damganl•h de şöyle söylemiştir: "Sırrınıza {gönlünüzdekilere} dikkat 

edin. Çünkü Allalı gönliiniizdekileri bilir." (Luma', 82) 

* Muriikabe, her adımda Hakk Teaiii'yı düşünerek surını {rUhunu, iç dünyasını} 
korumaktu . . .  

. . .  Murfıkabe, her adım ve nefeste gaybı düşünerek sırrını korumaktu. Ata'ya 
"Taatlerin en fazfletlisi hangisidir'' diye sorulunca o, buna: "Tüm vakitlerde Hakk'ı ınıı

rakabe etmektir'' şeklinde cevab vermiştir. 

İbrahim Havvas şöyle söylemiştir: "Sırrını korumak nııır/ikabeı;i, muriikabe ise sır

rın ve aliiniyelin {için ve dışın} Allalı için i/ı/aslı olmasını doğurur." (Kuşeyr1, 96) 
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* Ebu Ali Mağribi şöyle demiştir: "Bu yolda insanın nefsine gerekli kılacağı en fazi

letli şeı; muhiisebe, m ım1kabe ve anıelini ilinıle beraber götürmesidir." 

İbn Ata ise şöyle söylemektedir: "Taatlerin en faziletiisi tüm vakitlerde Hakk'ı 

muriikabe etmektir." 

Ceriri de şöyle demiştir: "Bizim bu işimiz iki tenıele dayanmaktadır. Birincisi, nef

sine Allah Teaiii için nıuriikabeyi gerekli kılman ve ilmin ziihirine devanı etmendir." (İhyii', 

V, 128) 

* Mım1kabe, kulun Allah Teala'nın kendisinden haberdar olduğunu bilmesi ve 

bu bilgisini Rabb'inin murakabesi için sürdürmesidir. Bütün hayırların aslı budur. 

Kul bu dereceye ancak kendini hesaba çekmek, vakti içerisinde halini düzeltmek, 

Hakk yoluna bağlı kalmak, kendisi ile Allah Teala arasında kalbini güzelce koru

mak ve Allah Teala ile birlikte nefeslerini korumakla erişebilir. Kul böylelikle Al

lah'ın onu gözettiğini, kalbine yakın olduğunu, hallerini bildiğini, fiilierini gördü

ğünü ve sözlerini işittiğini bilir. 

Murakabe, aynı zamanda ancak dört hasletle tamam olur. Bu hasletlerin birin

cisi, marifetullahtır IAllah Teala'yı tanımaktır}. İkincisi, İblis'in Allah Teala'nın 

düşmanı olduğunu bilmektir. Üçüncüsü, nefsinin her zaman kötülüğü emrettiğini 

bilmektir. Dördüncüsü, arnelin Allah Teala için olduğunu bilmektir. 

İnsan ibadeti tanımadan ve ibadet üzerine amel etmeden ibadet ederek uzun 

bir zaman geçirirse, ibadetinin ona bir faydası olmaz. Cehalet üzere olur ve Allah 

ona rahmetiyle ilisanda bulunmadığı takdirde gideceği yer cehennemdir. 

Marifetullaha gelince bu, kulun, Allah'ın kendisine yakın ve üzerinde güç sa

hibi olduğunu, ona gücünün yettiğini, onu müşahede ettiğini, kendisini bildiğini, 

onu daima gözetlediğini, koruduğunu, vacid ve macid olduğunu, mülkünde orta

ğının bulunmadığını, vaad ettiği zaman vaadinde sadık, söz verdiğinde mutlaka 

yerine getireceğini, ona dua ettiğinde ve kendini arz ettiğinde duasına ve çağrısına 

cevab vereceğini kalbine kabul ettirmesidir. 

Yine kul, Allah'ın yerine getireceği bir vaadi, infaz edeceği bir tehdidi, mahlu

katın varıp gidecekleri bir makamı, katında tasarrufta bulunacağı bir kaynağı, eşi 

ve benzeri olmayan sevab ve cezası olduğunu, kuluna yettiğini, son derece mer

hametli olduğunu, {kullarını} son derece sevdiğini, her şeyi işitip gördüğünü, "Her 

an bir yaratma işinde olduğunu" [Rahman, 55/29], hiçbir işin bir başka işten onu alı

koyamayacağını, gizli olanı, hatta gizlinin de gizlisini bildiğini, kalbleri, kalbden 

geçen haHiratı, vesveseleri, istek ve iradeyi, vesvese vereni {şeytam}, hareketi, göz 

açıp kapamayı, mimikleri, bunların üstündekileri ve daha basitlerini bildiğini, 

korku nedir bilmediğini, olmuş ve olacaklada vasıflanmadığım, onun Aziz ve Ha

kim olduğunu bilmelidir. (Gunye, Il, 184) 
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* {HiHlerden} . . .  muriikabe, saf yakin ile gaybe ait olan şeylere bakrnaktır . . .  
(Adiibı, 21) 

* . . .  Muhasebe halinin devamlı olması ve kulda yerleşik duruma gelmesi ha
linde kul, muhasebe makamından muriikabe makamına yükselmiş olur. Muhasebe 
kişinin makamı olduğunda, murakabe onun için hal olur. 

Sonra murakabe hali, hata ve gafletin zaman zaman kulun iç dünyasında galib 
gelmesinden dolayı, hata ve gafletin dağılmasına götürür. Allah, yardımıyla ku
lunu destekler. Böylece murakabe hal olduktan sonra makama dönüşür. Muhasebe 
makamı, ancak murakabe halinin gelmesiyle istikrara kavuşur. Kula, müşahede 
haline yükselme imkanı verildiğinde, murakabesi istikrar bulur ve makamı haline 
gelir. 

Müşahede, bazen gizlenerek bazen de ortaya çıkarak açık biçime dönüşen hal 
olur. Sonra makam haline gelir ve bu makamın aydınlığı gizlilik örtüsünden kur
tulur {makam haline gelmesi onun gizliliğini ortadan kaldırır} . 

Müşahededen sonra fena fillahı gerçekleştirme, beka billaha ulaşma, ayne'l
yakinden hakka'I-yakine çıkma gibi en üst derecelere yükseliş gelir. Ve kulda kalbi 
kaplayan örtüyü yaran hakka'I-yakin hali meydana gelir. Bu ise müşahedenin en 
üst derecesidir. ( 'Aviirif, 273-274) 

•• Mııriikabe, ilahi bir vasıftır ki biz ondan içmişizdir {bizim meşrebimizde de 
mevcfıddur} . (Fiitühiit, II, 205) 

* Muriikabe, devamlı bir şekilde maksudu {Allah'ı} düşünmektir. Bunun üç in
celiği vardır: Birinci inceliği, tazim ve sevinç arasında Hakk'ı murakabe etmek; 
ikinci inceliği, Hakk'a aykırı olan şeyleri reddederek Hakk'ı murakabe etmek; 
üçüncü inceliği ise, önce gelecekte tevhid için aynen geçmişi mütalaa ederek ezelin 
murakabe edilmesi, sonra da murakabeden kurtulmanın murakabe edilmesidir. 
(Ravza, 481) 

* Muriikabe, Hakkı düşünerek sırra riayet etmektir. Şöyle de denilmiştir: "Mura
kabe, devamlı olarak maksudu {Allah'ı} mülahaza etmektir. İbn Ata'ya: "Tiiatlerin 

en faziletiisi hangisidir?" diye sorulunca o: "Muriikabe, mehabbetin en faziletli aliimeti
dir" şeklinde cevab vermiştir. (Ravza, 640) 

* Muriikabe, feyiz veren başlangıç noktasından feyzi beklemekten ve kaynağına 
gelmesini düşünmekten ibarettir. Murakabe, salikin latifelerinden biridir. Bu latife 
feyzin kaynağı olarak görülmüştür. Bu yüzden her makam için bir murakabe tayin 
etmişler ve bu suretle imkan dairesi için de ahadiyyet murakabesi tayin etmişler
dir. Ahadiyyet murakabesi, tüm kemal vasıfları kendinde toplayan, noksan sıfat
Iardan münezzeh olan ve mübarek Allah adıyla anılan Zat-ı ahadiyyetin muraka
besinden ibarettir. İşte bu yüzden Allah Teala' dan kalb latifesine feyzin gelmesi 
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düşünülmektedir. Bazen kul, zikretmeden bu murakabe ile meşgul olur, fakat mu
rakabesiz zikrin faydası olmaz. (Cami', 63) 

* Murakabe, kelime-i tevhlddeki harfleri mülahaza etmeden, bizzat nefy ve isbat 
manasını ifade eder. Çünkü murakabe, batında ilahi vücudun vahdetini isbat dü
şüncesidir. İşte bu mana bizzat "illallalı {Allalı 'tan başka i/alı yoklancak Allalı var}" sö
zünün manasıdır. Çünkü nefy ve isbatın sonucu murakabedir. 

Kalb ile nefy ve isbatın hak1kati şudur: Zikreden kişi, önce kalb lisanıyla, kalbin 
bütün alakalarını reddederek "La ilcılıe {hiçbir ilfilı yoktur}" der, sonra da yine kalb li
sanıyla kalbinde Hakk'ın birliğinin, tekliğinin varlığını isbat ederek "illallalı {Al
lalı'tan başka}" sözünü söyler. Bu şekildeki nefy ve isbatta mezkur {zikredilen Al
lah} ile bir huzfırda olmak ve onun dışındakileri unutmak için nefesi içinde tut
maya gerek yoktur. 

Bahsedilen nefy ve isbat oluyorsa, nefesi tutmaya hiç gerek yoktur. Nefy ve 
isbatta gerek duyulan mezkfırun {Allah'ın} huzurunda olmak ve onun dışındaki
leri unutmaktır. Zikreden kimse bu iki ismi {nefy ve isbatı} bu şekilde söylerse 
kendisinde bir saflık ve temizlik meydana gelir ve Allah'ı bilenlerden ve ona ula
şanlardan olur. (Cami', 233) 

* Murfikabe lugat manası itibariyle "gözetleme" demektir. Bu da koruma ve bek
leme manasına yakındır. Hakikat ehline göre murakabe, kulun, tüm hallerinde 
Allah'ın kendisinden haberdar olduğunu bilmesinin devamlı hale gelmesi demek
tir. 

Murakabe, "Her adınıda Hakk Tefilfi'yı düşünerek sırrını {rıllıunıı, iç diinyfisını} ko
rıımaktır" şeklinde de tarif edilmiştir. Şöyle de denilmiştir. "Mıırfikabe, {kulun} lıeı;be
tinin, Hakk'ın lııızılrıınıı işgal etmesi, biitiin fiilierinde kalbe ve diğer azaZara nazar etmesi
dir." (Cami', 234) 

* Mıırakabe ve teveccüh, ne şekilde olursa olsun kendisinden ayrılmayacak şe
kilde istiğrak ve kendini kaybedecek derecede lınan manasında Zat isminin mana
sını kalbinden ayırmamaktır. İşi mutlak bir şekilde ilminin yok olmasına varıyorsa, 
fenanın başlangıcı meydana gelir. {Mutavaat/işteşlik, bir işi ortak olarak yapma 
ifade eden} müfaale kahbından gelen murakabe, vuslata götüren müstakil bir yol
dur. Bu yolda {maksada} ulaşmak isteyen kimsenin, Allah'ın kendisinden haberdar 
olduğunu bilmesi gerekir. 

Murakabe ve teveccüh, nefy ve isbattan daha üstün, ondan daha fazlletli ve 
cezbeye daha yakındır. Murakabe ve teveccühe devam etmekle vezirlik mertebesi 
kazanılır ve mülk ve melekut aleminde tasarrufta bulunmak, havatın kontrol et
mek ve batını hidayet nCıruyla aydınlanmak mümkün olur. Murakabeye devam 
eden kimse için hatıriarı { ilhamları} toplamak ve kalbierin kabulünün devamlılığı 
ortaya çıkar ki, buna sfıfilerin dilinde "cem' ve kabıll" adı verilir. (Cfimi', 235) 
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* Murakabe makamı, ihsan makamıdır. ( 'Uküd, 23) 

* Kalb, Habib {Allah} için murakabe yaygısını yayınca, bu {yaygı} onu, raklb 
{gözeten Allah'ıni korkusundan emin kıldı. 

Sanih: Güzel sevgili kendisini özleyen kalbe geldi de vecdi istedi, özlemi bü
yüdü. 

Laih: hayal ziyaretçisi evhfun aynasında dolaştı da vecd ve sevgiyi hak etti. Ne 
olurdu sevgiliyi gözleyen aşık müşahede ve vuslat meydanında visale erseydi. 

Sanih: Fikir elçisi ülkelerin sahalarında dolaştı. (Kavanin, 19) 

morakabe-i hullet-i ibrahimiyye/murakabe-i zat ( a�i'J• a;oe-''Jı� l ai�ı a�i'J• 
..:.ıı.ill ) {mertebe-i ellata'yin} 

* M  urakabe-i hullet-i İbriihfmiyye {İbrahim! dostluk murakabesi}, yani mukaddes 
Zat'ın murakabesi, İbrahim! dostluğun veya İbrahim! hakikatİn başlangıcı olması 
1tibariyledir. Sonra Zati mehabbet dairesi gelir. O Hz. Musa'nın %§1 makamıdır. {Bu 
daire,} Hz. Musa �� ile alakah olan murakabenin hakikati veya zat! mehabbetin 
kaynağı olması itibariyle Zat nıurakabesi'dir. Bundan sonra zatl mahbı1biyyetle iç 
içe olan zati mehabbet dairesi gelir. Zat murakabesi, Muhammed! hakikatin 
kaynağı olması itibariyledir. 

Bundan sonra da saf mahbı1biyyet dairesi gelir. Zat murakabesi saf Zati 
mahabbet itibariyledir. Bunun sonrasında elliitayin (taayyünsüzlük, belirsizlik} ve 
Mutlak Zat mertebeleri bulunur. Bunun sonrasında güzel Kabe'nin hakikati vardır. 
O, Allah Teala'nın azarnet ve kibriyasının zuhı1rundan ibarettir. İşte burada zat 
murakabesi bütün mahlı1katın mescı1diyyeti (mahlı1katın secde ettikleri zat; Allah} 
itibariyledir. 

Bundan sonra Kuran'ın hakikati gelir. Kuran'ın haklkati, Yüce Zat'ın benzer
sizliği itibariyle genişliğin başlangıcından ve onun Kuran'ın hakikatinin başlangı
cının kaynağı olduğunu düşünmekten ibarettir. 

Bundan sonra orucun hakikati gelir. Orucun ve namazın haklkati, bunların ha
klkatinin kaynağı olması itibariyle Allah Teala'nın Zat'ının hazretinin benzersiz 
genişliğinin kemalinden ibarettir. Bu iki hazrette genişlik tabirinin kullanılması 
ibare sahasının darlığından kaynaklanmaktadır. Bu hakikatlerde yükselrnek için 
Kuran okumak fayda sağlar. 

Bundan sonra mabı1d olması ve abidlik makamlarından olan ayakla değil de, 
gözle seyrin meydana gelmesi itibariyle saf mabı1diyyet dairesi gelir. Bu daire yüce 
Nakşibendi tarikatının en yüksek makamı ve murakabesidir. Bunun tafsilatı, İmam 
Rabhani'nin Mektıibiit'ında yazılıdır. Bu makamlarda murakabelerle uğraşan kimse 
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bundan payını alır ve mürşid olan şeyhin teveccühü ile yükselme kaydeder. 
(Buğye, 155) 

murakka'a/murakka'at ( .:.ılııi .JA / �ıd .JA ) * Murakka'a {yamalı elbise} giyrnek 

mutasavvıfın şH1rıdır, aynı zamanda da Hz. Peygamber'in $ sünnetidir. Bu 
sebeble Peygamber Efendimiz $ şöyle buyurmuştur: "Yün elbise giyiniz ki 
kalbierinizde imanın tadını bulasınız." [Hakim, VIII, 151; Beyhaki, V, 151) 

Bir sahabi ise şöyle buyurmuştur: "Hz. Peıjgamber $, yiin elbise giyerdi ve mer
kebe binerdi." 

Ebu Musa el-Eş'ari de Peygamberimiz hakkında şöyle rivayette bulunmuştur: 
"Hz. Peıjganıber $, yiin elbise giyerdi, merkebe binerdi ve zayıfların çağrıldıkları yerlere 
giderdi." [Sadece " . . .  yiin elbise giyerdi" kısmı Bezzar, VIII, 124; İbn Sa' d, I, 454] 

Peygamber Efendimiz $, Hz. Aişe .;t.;, validemize şöyle buyurmuştur: "Elbiseni 
yamalamadan çıkartnıa." [k. y.] (Hücviri, 55) 

* Murakka'iitm {elbiseye yama dikmenin} şartı, surmin onu hafif ve boş olduğu 
için kullanmasıdır. Asıl parçadan bir şey yırtıldığında üzerine bir yama konur. 
Şeyhlerin bu konuda iki görüşü vardır. Bunların bir kısmı, yama dikmek için belli 
bir usulün şart olmadığını söylemişlerdir. iğnenin ucu nereden çıkarsa oradan çe
kilir. Bunun için zorlanmaya gerek yoktur. Diğerleri ise yamada bir düzen ve tertl
bin gerekli olduğunu, yama dikme usulüne riayet etmek gerektiğini ve düzgün bir 
şekilde dikiş yapmak için gayret göstermek gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü 
yama dikme fakirierin tatbikatıdır. Tatbikatın doğru olması, aslın doğru oluşunun 
delilidir. (Hücviri, 60) 

* Şu halde murakka'a, salihterin sembolü, temiz insanların alameti, fakirierin ve 
mütevazi kişilerin elbisesidir. Gerçi bu husus, daha önce fukara ve safvetten söz 
edilirken anlatılmıştı. Eğer bir şahıs, evliyanın elbisesini kendi menfaati için kulla
nırsa da, bu husus kendisinin fesadı sayılır, o elbisenin muhakkik ehlinin hatalı 
olduğunu göstermez {bir şeyin sahteleri aslına zarar vermez}. (Hücviri, 70) 

* Zahid için zühd makamında isterse eğer mıırakka'anın giyildiği bir an kaybı 
vardır. O anda murakka'ayı giyrnek için gereken hususlara uymalıdır ki, {yamalı 
elbise giyme işi} sıradan hale gelmesin veya kişi {yamalı elbise giyme işinden} al
danmış olarak çıkmasın. Bu kural zayıflamış, temyiz ortadan kalkmış, düzen da
ğılmış ve rıza dostlara tabi olanların ve tabllerin uydukları kimselerin elinden 
düşmüştür. İşte bu yüzden fesad yayılmakla ve inat ortaya çıkmaktadır. 

Yamalı elbise giyen kimsenin kendini edeblendirmesi, mücahedeleri ve zor
lukları nefsine kabul ettirmesi, güçlüklere katlanması gerekir. Bu takdirde ma
kamları geçmiş olur, uyulmaya layık olan şeyhlerin edebiyle edeblenir, sadık kim
selerle dostluk eder, dininin hükümlerini ve sınırlarını; mezhebinin asli ve fer'i 
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meselelerini öğrenir. Bu vasıfta olmayan kimsenin şeyhlik ve iradeye kalkışması 
haramdır. (Adabı, 28) 

{Ayrıca b k. hırka/lübs-i hırka} 

mutasavvıf-mustasvif ( J .J-IZ--.0 - Jj.a�.o ) {bk. siifi-mutasavvıf-mustasvif 1 
siifiyye} 

mutlak ( ._;lb..o ) {külli-yi tabi'i/külli-yi akli} 

* Itlak şartına bağlı olan külll-yi akli olan mutlak, ayanda değil ancak zihinlerde 
olur. Şartsız olan mutlak, külli-yi tabiıdir {tabiata bağlı küll1} .  Külll-yi tablı hariçte 
{dış dünyada} mevciid olduğundan taayyün etmiş olarak bulunur. Bu, hariçte sabit 
olduğunu söyleyene göre taayyün etmiş olan varlığın bir cüz'üdür {parçasıdır}. 
Buna göre Rabb'in varlığı hariçte olmalı veya hariçte nefyedilmiş olmalı veya 
mahh1katın varlığından bir parça olmalı ya da mahlılkatın varlığının aynısı olma
lıdır. "Cüz nıiı kullü, yoksa 'şeıj'  mi kendisini yaratıyor? Ya da adem mi {yokluk} varlıgı, 
yoksa şeyin bir parçası mı bütününü yaratıyor?" diye sorulacak olursa . . . (Furkiin, 89) 

mübahat ( ö\"� .. ) {mübahat fi'd-dünya} * "Mübiihat {övünme} nasıl olur, neı;e 

sebeb olur ve zararı nereye varır?" diye sordum. Bana şöyle cevab verdi: "Mübahiit 
ilim ve malla olur. İZinıle yapılan övünme şöyledir: Devamlı ilim tahsiliyle uğraşmak, çok 
ezberlemek ve ezbere devam etmek, çok sayıda /ıadisçiden hadis almak, kendisine veı;a baş
kasına sorulduğunda hemen ceviib yetiştimzek ki, bu davranışıyla yükselmek için doğruyu 
bulmak ya da başkasından dalıa üstün olduğunu ve başkalarına onlardan daha iilinı oldu
ğunıı bildimıek ister. Arkadaşından daha iilim olduğunu göstermek için hemen hadis zikre
der. Arkadaşı bir hadis zikredecek olsa ondan iistün olmak için övünmek kasdıyla onu bildi
ğini söyler. 

Am elle övünmek ise şöyledir: Allalı 'ı zikreden, Allah yolunda cilıiid eden, namaz kılan 
veı;a iyi anıelde bulunan kimseler/e bir araya geldiğinde, başkası namaz kılacak olsa kendi
sinden üstün gelir kaygısıyla kalkar namaz kılar, başkası onun yanında namaz kılsa fazileti 
görülsün diye namaz kılmasını istemez. Birlikte namaz kılsalar namazı uzatır. Arkadaşı 

yarıtlsa ve bıkıp namazı bıraksa da ona üstün gelse ve böylelikle bunu bilenler ya da onunla 
birlikte namaz kılanlar kendilerini küçük, onu kendilerinden üstün görsünler ister. Savaşta 
çarpışnıak da böyledir; başkasının önüne geçer, başkasının geride, kendisinin de ilerde ol

masını ister. Kendisini düşmana saldırmaya zorlar ve arkadaşından üstün gelmek ve ondan 
daha faziletli olduğu görülsün diye bütün gücüyle saldırır. O anda öldürülecek olsa belki 
bütün ecri gidecek, Allalı 'ın azabından emin olamayacaktır. {Bu husüs} diğer anıeller için 
de geçerlidir." (Ri'iiye, 129) 

* Mübalıiit fi'd-dünyii {dünya hakkında övünmek şöyledir}: Mesela bina ile övü
nür. Yalnız olduğunda yapmadığı harcamaları yakın komşularına, akrabalarına, 
dostlarına, iş arkadaşlarına ve diğer çevresinde bulunanlara yapar. Kendisi için bir 
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bina yapacak olsa, övünmek için o üstün olsun, başkası onu geçmesin diye kat kat 
harcama yapar. Dünya malını elde etmek konusunda da başkası onu geçmesin ve 
mal elde etmek ve adının anılması ile yüksek olmak için daha çok çalışır. Hizmetçi, 
ev eşyası gibi konularda da aynı şekilde davranır. (Ri'aye, 130) 

mübaya'a ( a�l • .o ) * Mübayaa {beyatleşme}, "tarıkata girerken yapılan miisafaha 

{tokalaşma} ve sözleşme" demektir. Mür'id şeyhin önüne oturur ve ondan tarikatın 
icablarını dinler. Bu manaya binaen "Falanca kişi ahd aldı", yani "tarikatın icablarını 
yapacağına ve şeyhinın emirlerini yerine getireceğine d8ir kendine söz verdi" demektir. 
(Rihle, 247) 

* Mübfiyaa ruhlar alemindendir. Müridierin ruhları şeyhin rUhuna bağlıdır. 
RUhlar aleminde şeyhin rı1haniyyeti müridi gözetir. Mür'id, cisim alemine çıktı
ğında şeyhinin rı1haniyyeti onu gözetir ve gelip de beyatleşinceye kadar onun için 
yavaş yavaş şeyhine yaklaştıracak bir sebeb kılar. (Nefehat, 125) 

müca.dele ( abi� ) * Mücadele, başkasını susturmak, onu aciz bırakmak ve sö

züne karşı çıkarak değerini düşürmek, sözünün kusurlu ve cehalette olduğıınu 
söylemek kasdından ibarettir. Bunun dellli, Hakk uğrundaki uyarısının bir başka 
yönden mücadele edilen kimseye çirkin gelmesidir. Bu durumda kendisinin fazi
letli, arkadaşının ise kusurlu olduğunun ortaya çıkması için hatasını söylemelidir. 
Susacak da olsa, bundan, ancak günaha düşmeyecek her şeyden susarak kurtulur. 
(İhyfi', III, 145) 

mücahede/mücahedat ( ..::JI..IAI� / ö.l.ıııl� ) {hısn-ı beden; mücahedat-ı müridi 

* Ebu Yez'id {Bistam'i} demiştir ki: "Bedenin kalesi olan on şey vardır: Gözleri koru
mak, dili zikirle döndünnek, nefs muhasebesi, ilinıle amel etme, edebi koruma, bedeni dünyfi 
meşguliyetlerinden uzaklaştırma, insanlardan uzaklaşıp uzlet etme, nefsle nıiiciilıede, çokça 
ibadet etme ve Sünnet' e uynıa." (Şatalıiit, 104) 

* Üstad Ebu Ali Dekkak'tan şöyle duydum: "Alla/ı, dışını nıüc/1/ıede ile süsleyenin 
içini nıüşalıede ile siisler." (Kuşeyri, 52) 

* Miic8/ıedede aslolan salikin hevasına muhalefet etmesidir. Bunu gerçekleştir
mek için de nefsini alışık olduğu şeylerden, şehvetlerden ve lezzetlerden alıkoyar; 
vaktinin büyük bir bölümünde hevasının zıddına yönlendirir. Şehvetlere daldı
ğında nefsini takva ve Allah korkusu dizginiyle dizginler. Nefsi hüzünlendiğinde, 
tilatları ve uyması gerekenleri yerine getirmekten geri kaldığında onu havf, 
hevasına muhalefet ve haziara man! olma kırbacıyla {taatlara} yönlendirir. (Gunye, 
II, 184) 

* Müciilıediit, nefsi alışkın olduğu şeylerden engellemek, hevasının zıddına yö
neltmek, şehvetlerden alıkoymak, güçlüklerle, acı tattırmakla, çok virdle, {emir ve 
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yasaklara} aykırı hareketten dolayı pişmanlık duyarak oruç ve nafile namazla ele 
geçirerek kötü alışkanlıklardan vaz geçirmektir. Bunun için de salik, uykuyu uy
kusuzlukla, tokluğu açlıkla ve refahı sıkıntılarla değiştirmeye çalışır. (Adab2, 27) 

* Hakiki manada nefsine mukavemet etmeye gayret eden kişi müciihede ve mu
hasebe sahibidir. ( 'Aviirif, 47) 

* Müciihede, nefsi bedeni meşakkatlere yöneltmek ve her halükarda hevaya 
muhalefet etmektir. (Istılah, 534) 

* Müciihede şöyledir: Mürid, nefs muhasebesi yaptığında eğer nefsinin bir gü
nah işlediğini görürse onu cezalandırmalıdır. Eğer nefsinin faZıJetlerden veya 
virdlerinden birinde tembellik ettiğini görürse virdleri ağıdaştırmak suretiyle onu 
terbiye etmelidir. Nitekim İbn Ömer 4;.,, bir cemaati kaçırınca, o gece bütün gece
sini ihya ederek geçirmiştir. Eğer virdleri yerine getirme konusunda nefsi onu 
dinlemezse onunla mücadele eder ve olabildiğince onu zorlar. (Kudame, 403) 

* Bazı müellifler, müciihediitı beden faaliyetlerine, riyaziitı da nefsarn hislere 
(duygulara} tahsis etmişlerdir. Bana göre bunların tümü nefsarn işlerle alakalıdır. 
Allah'a hamdolsun her halde maksad hasıl olacak tarzda bunlara dikkat çektik ve 
şöyle dedik: 

"Bil ki iirifin Hakk'ın hazretine sülilk eden nıenzillerden ibiiret olan makanıları teker 
teker geçmesi gerekir. Bir makanıdan diğerine yükseldiğinde bir sonraki makama yönelir ve 
o makamı ınenzilleri kapsayacak şekilde tamanılar ve nıerhaleleri aşar. İsliiın, iman ve ihsiin 
olmak üzere üç tarz ve faziletleri birbirinden farklı dereceler/e vasıflanır. O tarzların siciZini 
aş m ış, sahifelerini iyice bel/emiş, hepsinde nıevcıld olan şekillerini geçmiş olarak onların va
sıflarıyla kainı bidiiyeti nihiiyetine, başı sonıma bağlı olur. Cem ' onu tefrikadan, halk onıı 

Hakk'tan alıkoyamaz. Nazarı mutlak {olan} nıüşahede kapısı ona kapannıaz. Makamı, ma
kam-ı mahmud' dur. Ziitı da varlığın tecelll ettiği aynadır. Biz makamlan ve bu makamlar
daki derecelerini ve menzillerdeki sii/Ukünü sayacak o/sak kitiibı kağıtlar dolusu maznıünlar 
ve ufku kaplayacak ıstıliihlarla do/durıırdıık." (Ravza, 475) 

* Fetih emaresi görmesen de, sakın nıiiciihedeyi terk etme. Aksine mücahedeye 
devam et. Çünkü mücahededen sonra fetih, arnellerio beraberinde gelen ve 
nefslerin erişebildiği mutlaka olması gerekli bir haldir. Ancak fethin şaşmaz bir 
zamanı vardır. Sakın Rabb'in hakkında töhmette bulunma. Çünkü ihlaslı isen 
arnellerinin mutlaka bir semeresi vardır. Nefsinden Rabb'in hakkındaki töhmeti 
tamamen kaldır ve töhmet ehli olmaktan. kaçın. (Enviir, I, 129) 

* Müddin en yüksek nıiiciihedesi taatı neticesinde yani mücahedesinin sonunda 
meydana gelen şan ve şöhrete rağbet etmemektir. (Envar, I, 162) 

• Miiciilıede, rahatlıktan sıyrılmak ve ruhsata sığınınayı terk etmektir. (Ciinıi', 
54) 

,. Mücahede üçe ayrılır. Birincisi avaının mücahedesidir. Bu da küfrünü açık ola-
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rak ortaya koyan kimseyle yapılan mücadeledir. İkincisi havass ehlinin 

mücahedesidir. Bu da küfrünü gizleyen kafirle yapılan mücadeledir. Üçüncüsü 

ehass-ı havassın mücahedesidir. Bu da nefsle olan mücadeledir. (Cdmi', 60) 

* Mücahedenin lugat manası "muharebe etmek" demektir. Şeriatta mücahede et

mek demek, Allah'ın düşmanlarıyla savaşmak demektir. Hakikat ehline göre 

mücahede ise, devamlı kötülüğü emreden nefsle mücadele etmek ve onu, kendi

sine ağır gelen dince istenilen emirlere yönlendirmektir. Bazıları mücahedeyi "nefse 
muhalefet etmek", bazıları da "nefsi alışık olduğu şeylerden alıkoymak" şeklinde açıkla

mışlardır. 

Mücahede ikiye ayrılır: Birincisi avaının mücahedesidir. Bu arnelleri yerine ge

tirmeye muvaffak olmaktır. İkincisi havassın mücahedesidir. Bu da halleri düzelt

mektir. Çünkü kötü ahlakı değiştirmeye nisbetle açlığa ve uykusuzluğa katlanmak 

hem kolay hem de basittir. Allah yolunda mücahede etmek Allah' a ulaştıran en 
büyük sebeblerden biridir. (Ciimi', 176) 

mücahid-i sarih ( �t;..:> .uıl,e ) * Mücahid-i sariJı {açık mücahid}, devamlı meded 

kılan, mücahede eden, çok uykusuz kalan, vecd ve ani haller, hikmetler ve ma
kamlar hakkında konuşan kimsedir. Açık mücahid, mücahede makamında yahut 
mücadele meydanında şehadet makamında duran kimsedir. (Ravza, 667) 

müdarat ve müdahene ( �1..1..6 J ö\J\..1..6 ) * Aile, çocuklar, komşular, dostlar ve 

tüm halkla nzüdiirat {hoş geçinmek} sufılerin ahlakındandır. Eziyete katıanınakla 

nefsin cevheri ortaya çıkar. Nitekim "Her şeyin bir cevlıeri {özü} vardır. Insanın cevlıeri 
akıl, aklın cevheri ise sabırdır" denilınıştir. ( 'Avarif, 146) 

* Miidiirat, kardeşinin salahını istediğin ve umduğun için ve bunu dikkate ala

rak ondan gelecek kötülüklere katlanmandır. Miidiihene, herhangi bir haz veya şöh

ret elde etmek için kasd edilen hevadır. ( 'Avarif, 257) 
. 

müdekkık ( Ji.ı..o ) * Miidekkik, gizli olanları açık olanlardan ayıran ve zaruri 

olan şeylere süluk eden kimse demektir. (Kavanin, 98) 

müfazale ( ;i..\.,;,\li.o ) * Miifiizale {üstünlükte yarışma} ilıni çeşitlidir: ilirnde 

üstünlük yarışı, arnelde üstünlük yarışı. himde üstünlük, bazen bilgi konusu olan 

şeylerin üstünlüğüyle gerçekleşir; bazen maluma ulaşınakla gerçekleşir. Biri ilınini 

Allah'tan; diğeri ise başka varlıklardan alır. Ilınini Allah'tan alanlar fazilette yarı

şırlar. Bunlar bilgilerini çeşitli sebeblerle O'ndan alırlar. Takvası sebebiyle muttak! 
olanlar gibi. Bazıları hiçbir sebeb olmadan alırlar. İlınin artması konusunda dua 

etmek bu sebeblerdendir. 

Malılında {bilinen bir şeyde} müfazale, biri (ilahi} fiillere, bir diğeri Ulahi} isim

lere, bir diğeri ise Zat'a yönelik ilimdir. Alimler bu ilimler arasındaki farkı açıkla-
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mışlardır. Bunların hepsi ilm-i ilahidir. Aynı şekilde arnellerdeki fazilet yarışı, ba
zen bizzat kendileri, bazen zamanları, bazen de mekanları ve bazen de hiHleri yo
luyla olur. Her şeyde, bunda gerçekleşen fazilete göre takdir edilir. Buna göre infak 
veya akıl gibi infaka benzeyen türden ise, ölçüyle ve tartıyla takdir edilen faziletler 
vardır. Allah aklı insanlar arasında ölçüyle taksim ettiğinde, mesela birine bir kafız 
{yaklaşık 18 kg}, bir diğerine ise iki kafız takdir etmiştir. Bazı durumlarda takdir, 
mertebe ve dereceyle olmaktadır. Faziletler konusunda seni alakadar eden şey, sa
yılar ve sayıları meydana getiren şeylerdir. Buna göre sayı onu tayin edenin ve ha
ber verenin isteğine göre olur. (FütUhat, III, 99) 

* Bu ve benzeri zikirlerde miiftizale iki kısırndır: Birinde, fazıl {üstün olan} ve 
mefzUlün {kendisine üstün olunanın} her ikisi de Hakk'a yönelir. Diğerinde ise fa
zı! Hakk'a, mefzul ise halka yönelir. (Fütılhdt, IV, 94) 

müferric-i ehzan/müferric-i kürı1b ( y J;S::l ı  [._;ıi.o / 1)\y•·�\ [._;ıi.o ) * Miiferric-i 

ehzan ve miiferric-i kiirilb, kadere iman etmektir. (Kaşanl, 87; Cami', 99) 

müfeyyiz ( .;=�.o ) * Müfeyyiz, Hz. Peygamber'in � isimlerinden biridir. 

Çünkü o, Allah Teaiii'nın isimlerini hak'ikate intikal ettirir ve hidayet nurunun o 
isimlere nüffiz ettiği tecelllgah ve vasıtadır. (Kaşani, 87; Cami', 99) 

mühec ( �6'" ) * Mühec, sana nefs, mal ve evladdan sevimli gelen şeylerin tümü

dür. (Luma', 444) 

müheyyemı1n ( .)��6.o ) * Müheıjyemün, Hakk'ın cemalini görmek suretiyle ken

dinden geçen meleklerdir. Onlar Hakk'ın müşahedesiyle pek fazla meşgul olmaları 
sebebiyle Allah'ın � Hz. Adem'i 'MJ\ yarattığını bilmezler. Çok yüce bir makamda 
olan bu melekler, Hakk'ın dışındakilerden gaib olmalarından ve cemalinin nuruyla 
kendilerinden geçmelerinden dolayı Hz. Adem'e secde ile mükellef tu
tulmamışlardır. Onlara Hakk'ın dışında hiç kimse nüffiz edemez. Onlar 
Kerrübiyyıln' dur. (Kaşani, 90; Canı i', 100) 

mükaşefe/mükaşefat ( ..::.ı\A.;.\S::.o / �ıi.;.\S::.o ) {bk. keramet!keramat; muhadara

mükaşefe-müşahede} 

mükemmil ( J�S::.o ) * Bu varisierden nıükenınıil olan, tüm dillerle münacatta 

bulunan kimsedir. O da bilhassa Muhammed} olanlardır. Çünkü Hz. Muham
med'in iMll şeriatı tüm şer'iatları içine alır. (Esfar, 259) 

mülk ( ..!.ll.o ) {bk. 'alem-i mülk ve şehadet} 

mülk-i mutlak ( J-l� dl.o ) * Mülk-i-mutlak, yani, eşyanın kendisinden sudur 
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ettiği mülk de O'na aittir. Böylece eşyanın O'nun olması, eşyanın kendisinden su
dur etmesiyle illetiendirilmesi sahTh olmuş olur. Aynı şey Sühreverdi'nin Şerhu'l
işfirfit'mda da vardır: "Kul ve malı Mevlli 'sınındır. Şu da vardır ki sen, işriik esnasında en 
şiddetli nftrun, en zayıf n ura te'slr etme imktim vemıediğini bilirsin." (Heı;fikil, 97) 

rnürnedd-i birnem ( �.!ıl 1: ) * Miimedd-i himenz (hirnmetlerin toplandığı yer} 

Hz. Peygamber' dir $. Çünkü o, kullarından dilediğine hidayet, nimet ve nı1rla
rıyla yardım etmeyi izfıfe etme konusunda Hakk'ın vasıtasıdır. (Kaşani, 89; Cfimi', 
99) 

mü' min ( ı.j-4 _;.. ) (bk. arif/'ariffin} 

rnürnkin/rnürnkinat ( ..:..ıi:S::� 1 ı:Js::� )  {bk. vacib-ınürnkin-rnuhal} 

rnüna/rnübtega/ınünteha ( 1.56::� 1 �=-:� 1 ı..s� ) * Fenii, miinii, miibteğa ve miin

tehii, velilerin yollarının nihayet bulduğu bir smırdır. . . (Fiitfth, 15) 

{Ayrıca bk. fena'-beka'} 

rnünacat ( ..:.ı�� ) * Rabia şöyle miiniiciitta bulunmuştu: "İliihi! Kalbimin sana 

ittiatı arzuladığını, gözümün nıirunun, kapının hizmetine iimfide olduğunu biliyorsun. 
Eğer iş benim elimde olsaydı, bir an bile senin hizmetinden ayrı kalmazdım. Ne var ki, sen 
beni bu merhametsiz kulların insafına bıraktın." (Şehide, 15) 

* Bir defasında da Rabia şöyle münficfitta bulunmuştu: "İlfihf! Yıldızlar parladı, 
gözler uykuya daldı, padişahlar kapılarını kapadı, her sevgili sevgilisiyle baş başa kaldı. Ben 
de senin huzftrundayım." 

Rabia'nm bir nıiinficfitı da şöyleydi: "İlahi! Bu gece de dönüp gitti; bu sabah da 
ağardı. Ah bir bilsem! Şayet benim geeemi {ibfidetinıi} kabUl ettinse sevinsenı, kabul etme
dinse sabretsenı, teselli bulsanı. Izzetine and olsun ki beni yaşattığın ve bana yardım ettiğin 
sürece benim tavrını böyle olacak . . .  " (Şehide, 23) 

* Rabia müniiciitına şöyle devam etti: " . . .  Eğer beni kapından kovacak olursan, kal-
himdeki sevgin sebebiyle oradan hiç ayrılnıayacağım." (Şehide, 23, 27) 

* Ey benim sevincim matlübunı dayanağını 
Arkadaşını azığını ve nıurfidını 
Gönlünıiin canısın Sen unıudumsun benim 
Sen benim can yoldaşım 
özlenıin benim azığını 
Hayatını yoldaşını benim 
Sen olmasaydın eğer eğlennıezdinı bu geniş topraklarda 
Öyle minnettarını ki Sana 
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ne çok nimet ve ihsanın var bana 
Şimdi sevgin 
arzumdur benim 
nimetin olur bana 
Ve cilasıdır gözümün 
şu pas tutmuş gönliinıiin 
Öliinceı;e dek ayrıimanı Sen ' den 
Sen 
karanlıkta sığznağını 
Eğer benden razı olursan 
eı; gönlünıiin sultanı 

işte odur benim mutlu linını 

(Şelıide, 24) 

* Dut'in nıirdur senin 
kılllarsa yakı t 
Ve uykun 
namaza anıansız düşman 
Ömür bir fırsattır 
ah bir düşünsen 
gelir geçer süresi 
yok olur gider 

(Şelıide, 30) 

* Kardeşlerim 
Yalnızlıktadır benim ralzatını 
Sevgilinı 

yanıında olur lıer zaman 

münadit 

Görmedim O'nun sevgisine bedel hiçbir şey 
Milınetimdir O'nun sevgisi varlıklar arasında 
nereı;e baksam O'nun güzelliği 

Milırabımdır O benim 
O'na yöneldim 
Vecde gelip öliirsenı o riizı olmadan benden 
Yazıklar olsun beniın bedbalıtlığıma 
Ey gönliimiin tabibi 
bütiinii arzutarımın 
Liitfet ki 
şifii bulsım rıllı ıım 
Ey benim sonsuz sevincim 
lırıyfitım benim 

Sen 'sin varlığıının krıynağı 
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Sen ' dendir neşenı 

Silnıişinı gönliinıden Sen'den başka her Şetji 
Vuslahndır Sen ' den ıınıdıığunı 
Budur en biiyük arzımı 

(Şelıide, 52) 
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* Riibia şöyle miiniiditta bulunmuştu: "İliilıi! Eğer sana cehennem korkusuyla kul
luk ediyorsam, beni cehennemde yak, cennet ümidiyle kulluk ediyorsanı beni cennete 
soknıa. Ben sana senin /ıoşnıttluğımdan başka bir sebeb/e kulluk etmiyorum. Öyle ise, seni 
müşdlıede etmekten beni malırum etme . . .  

. . .  İlalıi! Bu dünyildiz benim için takdir ettiğin bütün hayırları düşmanıarına ver. Cen
nete benim için takdir ettiğin her Şetji de dostları na ver. Ben yalnız ve yalnız sana yöneliyo
runı. "  (Şelıide, 91) 

* Kalbini koyduğun yer bakımından miiniicat ve muriikabe, kalbini arşın yakı
nına koyarak oradan müniiciitta bulunmandır. Kalbini muriikabeye hazırlamakta 
iki müracaat noktası vardır. Birincisi, ilim tezekkür etmekle birlikte nazar 
muriikabesidir. Nitekim Allah Teaiii şöyle buyurur: "Şiiblıesiz O, kalbierin içindekini 
en iyi bilendir." [Hud, 1 1/5] "Allah gönliiniizdekileri bilir. O lıiilde Allalı 'tan sakının ." 
[Bakara, 2/235] Bundan sonra tat almak için azameti tezekkür etmektir. 

Bir başka makam şöyledir: Rivayet edildiğine göre Allah Teaiii Hazretleri Hz. 
İbrahim'e �: "Ey İbriihinı, seni kendime niçin dost edindiğimi biliyor musun" diye 
vahyedince Hz. İbriihim: "Bilmiyorum Allah'ını" diye ceviib vermiş. Bunun üzerine 
Allah Teiilii: "Seni kendime lıuzürımıda çokça iblidette kainı olduğun için dost edindim" 
buyurmuştur. Hz. İbriihim'in kıyiimının namazla değil, kalble olduğu söylenmiştir. 
(A.diibı, 70) 

* Ebu Yezid şöyle demiştir: "Dünyayı, ona geri dönnıenıek üzere üç taliikla boşadını. 
Sonra onu terk ettim ve yalnızca Rabb'inıe yöneldim. O'ndan yardım isteyerek şöyle yal
vardını: 'İliilıi! Ey Mevlii'm! Sana, senden başka hiç kimsesi olmayan kişinin yalvanşıyla 
yalvarıyorum. '  Ünıidsizlikle karışmış içten yaptığını duanıdaki sadakatimi görünce, bıı du
ama icabetin ilk işareti olarak bana nefsimi tamamen unutmanız viirid kıldı. Onlardan yüz 

çevirmeme rağmen yaratıklarını lıuzılruma dikti." (Şatahiit, 67) 

* İliilıl 
Sen 'i işiiret etti kalbim 
Öyle ki 
kaybettim bende beni 
Sen kaldın geriye 
Yok ettin isnıimi 
varlığım ı 
Beni sordım 
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dedim ki "Sen" 
Kayboldun gözümün önünden Sen 
Nereı;e döndiiınse hep 
Sen vardın Sen 

(Şatalıiit, 109) 

* Rabb'imize yakarıştan gaftl olunca 
üstümüze çullandz diğer gafletler 
köreldi yakınlık ufkumuz 
birden 
akla geldi sznırlarımız 
döküldü gözyaşımız 

münadit 

Hatamıza secde emri vermişti Mevlii'm 
ve yandı şeı;tan 

lıasretlerle yoğrulmuş bir alçaklıkla 

(Letii 'if, lll )  
* Orada ne  eş var ne  benzer 
Mümkün değil hiçbirinin siihib olması O'na 
Benim vücuda bağlı sevgim 
O'nun aynıyla beraber 
Aklın onu ayırması şekilleriedir ancak 
Tenzih etse de akıllar O'nu 
atarlar ona sözle teşbih okiarı 
Hepsi aldanış bunların 
Yayılsın ikrdrın varlığı diye 
İşte bunun için söyledim aldattığını 

Sözleri cevfib oldu 
edasıyla kendinden 
İhlfil bunların tamanız 
aynı sfibit oldu O'nun 
akılda ve imfinda bir zıtlıktır o 
Bunun için aşırıya gitmedi 
Mii'min 
sakınır yorumlamaktan onu 
İcliildir Allalı katında sıfatı onun 
Ben yorumlarını 
oysa aklına tapar 
bir de vehmine 
hiilbuki 

söylenecek gibi değil bu durımı 

(Diviin, 252) 
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münasebet-i zatiyye ( ��� �� ... l:.o ) * Hakk ile kul arasındaki müniisebet-i ziitiyye 

{zati münasebet} iki yönden olur. Ya kulun taayyün ve sıfatlarındaki kesret 
{çokluk} hükümlerinin, Hakk'ın vücub ve vahdetiyle ilgili hükümlerine te's1r et
memesi, aksine te'sire maruz kalmak suretiyle kesretinin zulmeti {çokluğunun ka
ranlığı} Hakk'ın vahdet nuruna boyanır ya da kul Hakk'ın sıfatlarıyla vasıflanır ve 
O'nun bütün isimlerini tahakkuk ettirir. 

Eğer bu iki münasebet bir araya gelirse, o zaman kul bizzat maksud olan {he
deflenen} kamil insan olur. Eğer ikincisi olmadan birincisi olursa kul mahbub ve 
mukarreb olur. Birincisi olmadan ikincisinin gerçekleşmesi imkansızdır. Her iki 
durumda da pek çok mertebe vardır. Birinci durumda vahdet nurunun kesrete 
şiddetli veya zayıf miktarda üstün gelmesi, vücubla ilgili hükümlerin imkan hü
kümlerini kuvvetli veya zayıf miktarda istila etmesinden çıkan {mertebeler vardır}. 
İkinci durumda ise kulun tüm isimleri tam olarak tahakkuk ettirip ettirınemesiyle 
veya bazılarını tahakkuk ettirip bazılarını ettirmemesinden ortaya çıkan {mertebe
ler vardır} .  (Kaşan1, 90; Ciimi', 100) 

münasefe ( l.i ... l..:.o ) * Münasefe insaftır. Yani Hakk ve halk ile güzel muamelede 

bulunmaktır. (Kaşan1, 89; Ciimi', 99) 

mündi ( � ) * Miincii, kalbin, kendisine Metin yerleşmesinden kurtıılmasıdır. 

(Hücviri, 467) 

münecciyat-mühlikat ( ı.::.ı\5:16-" - ı.:.ı\�.o ) * Miinecciyiit {kurtuluşa vesile olan 

şeyler}, günahlara tevbe etmek ve pişmanlık duymak, belaya sabretmek, nlınete 
şükretmek, dünyada zühd, havf ve reca halinde olmak, itaatte ihlas ve sıdk üzere 
olmak, Allah' ı sevmek ve O'na tazlınde bulunmak, O'nun fiilierine rıza göstermek, 
O'na özlem duymak, O'na boyun eğmek ve huşuda bulunmaktır. (İhyd', V, 169) 

* Miihlikiit {helake götüren şeyler} on tanedir, kim onlardan uzak durursa di
ğerlerinden de salim olur: Cimrilik, kibir, ucub {kendini beğenme}, ri ya, hased {kıs
kançlık}, şiddetli öfke, yeme içme ve cinsi münasebete aşırı düşkünlük, mal ve ma
kam sevgisi . . . (İhyti', V, 171; Kudame, 407) 

. . .  Miinecciyô.t da on tanedir: Günahlardan pişmanlık duymak, belaya sabret
mek, kazaya rıza göstermek, nlınetlere şükretmek, havf ve reca {korku ve ümid) 
],<onusunda orta yolda olmak, dünyaya karşı zühd tavrını benimsemek, arnellerde 
ihlas, halkla ilişkilerde güzel ahlak, Allah' ı sevmek ve O'na boyun eğmek (İlıyô.', V, 
1 71 )  

münnet ve minnet ( � �  .. ) * Miinnet kuvvet demektir. Yani O'nun {Hakk'ın) aklı 

bahşetmesi, aklın yaratılışı üzerindeki kuvveti ve naklin onun üzerine bina ve teşri 
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edilmesidir {dmi bir emir olarak verilmesidir}. Minnet ise cömertçe nimet verme ve 

iyilik yapmadır. Bununla "Menne aleyhi nıennen" yani "Nimet verdi" demektir. Men

nan ise Allah'ın isimlerindendir. Allah'ın şu sözü kabilinden olması da mümkün

dür. "Bilakis Allah size liitufta bulunmuştur." [Hucurat, 49/17] Allah'ın bina ve teşri 
ettiği şey sayesinde bahş ve hidayet ettiği şeyin kullanımına göre "Tiil" yani cö

mertlik {ya da eliaçıklık}, "Kuvvet ve kudret O'ndandır." Çünkü minnet, başkasına 

değil sadece O'na aittir. (Esfiir, 39) 

münteha-yı ma'rife ( A! �Ll i.S6;;;.o ) * Müntelui-yı nıarife, vahidiyyet makamıdır. 

Mana suretleri kendisinden zuhur etmesi Rahmanl nefesin ondan çıkması iti
bariyle "nıenşe-i milsivil {nıiisivtinın kaynağı}" diye de isimlendirilir. Hakk'ın oraya 

halk suretinde inmesinden dolayı "menzil-i tedelll {iniş nıenzili}"; Hakk'ın 
cömertliğinin ilk olarak burada taşması sebebiyle de "miinbais-i cud { cömertliğin laş
tığı makam}" diye isimlendirilir. Bundan başka isimleri de vardır. (Kaşanl, 89; 
Cami', 99) 

müntesib ( �;� ) * Miintesib, mezheb imamının görüşlerinde tercih sınırına 

ulaşan, onun usulunden ayrılmayan, müntesib olmayan ise, daha önce kimsenin 
mensub olmadığı müstakil bir mezheb kurandır. (Enviir, II, 128) 

mürekkebat ( .:..ıi�S" J" ) {mürekkebat-ı sem'iyye-mürekkebat-ı cismaniyye

mürekkebat-ı ilmiyye- mürekkebat-ı ruhaniyye-mürekkebat-ı nuraniyye} 

* Meratib-i vücuddan biri de nıiirekkebattır {mürekkeb/bileşik varlıklardır}. 

Mürekkeb varlıklar ilim, görme, işitme, cisim, rUh ve nura ait terklbler olmak üzere 
altı kısma ayrılır. 

. . .  Mürekkebiit-ı ilmiyıJe {ilim/bilgi terklbleri}, ilirnde mevcfıd olan şekillerden 

ibarettir. Çünkü ilimdeki her bir terklbin şekli, suret ve parçaların birleşmesinden 

elde edilmiştir. Bu terkibierin cevherleri cisim olarak dış dünyada mevcuddur. Ge
nişletme yoluyla hayal aleminde bulunan her şey de bu kabildendir. 

Bu sebeble hayal, rUhla beden arasında bir berzahtır {geçittir} .  Çünkü hayalin 

suretinin tüm parçaları madde aleminden alınmıştır. Bu alemin terklb ve tasviri 
ruh alemi olduğundan, hikmetler terkibi {bileşik} olmuştur. Buna şöyle bir örnek 

verebiliriz: Meyvesi kırmızı yakuttan olan yeşil bir zümrüt ağacı baldan daha lez

zetli ve nikahtan {cinsi münasebetten} daha tatlıdır. Bu ağacın eni, boyu ve geniş

liği alemin birkaç katıdır. Bu ağacın parçaları, zümrütlük, yeşillik, kızıllık, yakut

luk, tatlılık ballılık ve nikahlılıktır. Bu ağacın en, boy ve genişliğini kıyasladığım 

bu alemin parçaları hayal aleminde düşündüğün ve parçalarını terklb ettiğin cisim 

�Ueminde mevcud haklkatlerdir. Bu terklb, cisim alemi kuvvetinde değil, rUhlar 
alemi kuvvetindedir. Buna göre o ağaç sana hayal aleminde cisim ve rUhlar alemi 

vasıtasıyla belirir. 
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Fakat o alem bunlardan birine bağlı değildir. Çünkü yalnızca cisim aleminden 
olsaydı herkes onu görürdü. Buna göre görülmesi mümkün olmamaktadır. Çünkü 
"alenıin birkaç kat büyüklüğü" demiştim. Yalnızca rUhlar aleminden olsaydı, rUhların 
bekasıyla onun da devam etmesi gerekirdi. Ancak, cisim olması hükmüyle üzerine 
yokluk geçerli olmakta ve onda rUh olması hükmüyle o şekilde sana tasvir edil
mektedir. Çünkü rlıh çok geniştir. İşte bu sana anlattığımız, ruhların cisimlerle 
uyuşmasının sırrıdır. Çünkü rUhlar, cisim olmadan kazanamayacağı kemalatı ci
simler sayesinde kazanır. (Meriitib, 28) 

* Mürekkebiit-ı sem 'iyye (bileşik sesler} . . .  Kelime harflerden meydana gelir. Kişi 
bu harfleri tek şey olarak duyar. Nağme, ipek, ağaç, demir, kurşun, deri, kıl gibi 
materyallerden meydana gelen müzik aletlerinin çıkardıkları ezgilerden duyulan 
sesler de böyledir. Hatta el çırpmasından meydana gelen ses de terkib edilmiş (ba
sit olmayan, bileşik} bir sestir. Anla! 

Mürekkebiit-ı cisnıiiniyı;e (maddi bileşikler} üç çeşittir. Birincisi en yüksek olan 
terkibdir. Bunun yalnızca uzunlamasına bir boyutu vardır. Bu boyut iki veya daha 
çok cevherden oluşur. Bir cevhere bir cevher daha eklenirse yalnızca çizgi olur. 
İkincisi, orta derecedeki terkibdir. Bunun dikey ve yatay iki boyutu vardır. Bu 
terkibde çizgi, ikisi dikey, ikisi ise yatay olmak üzere dört veya daha fazla cevher
den oluşur. Buna "satıh {yüzeı;J" denilir. Üçüncüsü en alt terkibdir. Bu terkibde ci
sim en, boy ve derinlik olmak üzere üç boyutludur. Bu boyut sekiz veya daha fazla 
cevherden oluşur. Cismani terkib aleminde ilk yaratılan varlık Atlas feleği, en son 
yaratılan varlık ise insandır. 

Mürekkebiit-ı rulıiiniyye (rlıhani bileşikler} . . . Bu terkibierin parçaları rUh alemin
den meydana gelmiştir. Bunun her bir parçası bir bakıma ve görüşe göre hükmidir. 
Bu terkibierin bir parçası vardır ki onu, bu alemi müşahede eden ve şekillerini ta
nıyan bilir. Bu alemden daha tuhaf bir şey yoktur. Bu alemde bundan daha tuhaf
ları da vardır. (Meriitib, 31) 

* Miirekkebiit-ı nfıriiniyye {nüriinl terkibler}, yıldız adıyla tabir edilen felek cisim
leridir. Bu cisimlerin parçaları, sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluktan ibaret olan 
dört sıfattan terkib edilmiştir. Bunlardan terkib edilmiş olan her yıldız, aynı za
manda büyüklüğü ve azameti gözle görülür şekilde bölünemeyen tek bir hakikat
tir. Hatta filozoflar güneşin dünyadan yüz altmış küsur defa büyük olduğunu 
söylemişlerdir. (Meriitib, 32) 

mürid-murad ( .)l_r - J�_r ) ('alamet-i mürid; 'amel-i mürid; makamat-ı tarik; 

mutavassıtlmutavassırun; mürid-i sadık; müridii ahiret/müridan-ı ahiret; 
müridiin; suret-i süliik; tarik-i müridin} 

* "Miirıdin aliimeti nedir?" Dedi ki: "Muriidı, kendi muriidı gibi olmayan kişilerle bir 
araya gelmeyi bıraknıası, dostu gibi, düşmanının da onun zararından siilinı olmasıdır." 
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Müridin alameti, murad ettiği her şeyi Kur'an'da bulması, bildiğiyle amel etmesi, 
bilmediğini öğrenmesi, fayda vermeyen şeyleri terk etmesi, va'di {ahirete yönelik 
müjdeleri} istemekle birlikte, ciddi bir biçimde vaidden {ahirete yönelik 
tehdidlerden} kurtulma arzusunda bulunması ve başkalarını bırakıp nefsiyle uğ
raşmasıdır. (Lımıa', 276) 

* Mü ri d, başlangıç hali sağlam, ismi Allah' a yönelenlerin arasına girmiş, irade
sinin doğruluğuna sadıkların kalbierinin şahidlikte bulunduğu ve henüz hal ve 
makamlara erişmemiş olan kimsedir. Mürid iradesiyle henüz seyr halindedir. 

Muriid ise kendine ait iradesi kalmamış olan kimsedir. O, nihayetlere varmış, 
halleri ve makamları, maksad ve iradeleri geçmiş olan kimsedir. O, murad edilir. 
İrade edilen onunla irade edilir. O ise yalnızca irade ettiğini murad eder. (Luma ', 
417) 

* Mürid, hakikatte murad edilen kimsedir. Muriid ise, Allah Teala'yı irade eden 
ve ancak kendisi için Allah'ın takdir ettiği iradesiyle murad eden kimsedir . . .  

. . . Mürid, ittihadı keşfini geçen kimsedir. Muriid ise keşfi ittihadını geçmiş olan 
kişidir. (Ta'arrııf, 107) 

* Müridin sabah namazından sonraki arnelleri Kur'an okumak, tesbih, hamd ü 
sena gibi zikirler, Allah'ın ve nimetlerinin, iyilik ve ilisanının sonsuzluğu üzerinde 
tefekkür etmektir . . .  

. . .  Müridin gündüz namazlarından sonra yapması gereken ameli, Kuran oku
maya, tesbih, hamd ve sena gibi çeşitli zikirlere, Allah Teala'nın azarnet ve nimet
lerini, kulun hesab ettiği veya etmediği, bildiği veya bilmediği yerden gelen ihsan 
ve ikramlarını tefekkür etmeye başlamasıdır. Mürid, Allah'ın görünen ve 
görünmeyen nimetlerine karşı şükürde kusur ettiğini, Allah'ın emirlerine güzel bir 
şekilde itaat etmekten aciz olduğunu ve devamlı olarak nimetine şükretmekten 
aciz kaldığını veya gelecekte yapması gereken emirleri ve mendubları düşünür. 
Yahut Allah Teala'nın, {günahlarını}  ne kadar çok gizlediğini, ona nasıl lütufkar 
davrandığını, lUtfunu nasıl gizlediğini, yapmış olduğu hataları ve hatada nasıl aşırı 
gittiğini, salih amel etmeden vakitlerini boşa geçirdiğini, Allah Tealanın mülkünde 
nasıl hükmettiğini, onun melekutunda kudretini, mülkünde ve melekutundaki 
ayet ve nimetlerini, bunlardaki görünür görünmez ceza ve belalarını düşünür. 
(Küt, I, 14) 

* Miiridde yedi haslet bulunmalıdır: İlki iradenin doğruluğudur. Bunun ala
ıneti hazırlık yapmaktır. 

İkincisi, taatlere sebeb aramaktır. Bunun alameti ise, kötü arkadaşlardan uzak 
kalmaktır. 

Üçüncüsü, nefsinin durumunu bilmektir. Bunun alameti nefsin afetlerini 
keşfetmektir. 
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Dördüncüsü, Allah'ı tanıyan kimselerle dostluk etmektir. Bunun alfuneti, Al
lah'ı, O'nun dışındaki her şeye tercih etmektir. 

Beşincisi, nasfıh tevbede bulunmaktır. Bununla kişi, itaatin tadını bulur ve 
taate devam eder. Tevbenin alameti, hevasına uyacak sebebleri ortadan kaldırmak 
ve netsin arzu ettiği şeylere karşı zahid olmaktır. 

Altıncısı, ilmin {Kur'an ve Sünnet'ini karşı çıkmadığı helal yiyeceklerden ye
mektir. Helal yiyeceğin alameti, dikkatle incelenmesi, hakkında dine muviifık {uy
gun} olan mübahlığına dair bilgi edinilmesidir. 

Yedincisi, kendisine danışabileceği salih bir dost edinmektir. Salih dostun ala
meti, iyi arnelde ve takvada yardımcı olması, onu günahtan ve düşmanlıktan sa
kındırmasıdır. 

Bu yedi haslet, iradenin gıdasıdır ki irade ancak bunlarla dengeye kavuşur. Bu 
yedi hasleti binasının temeli ve direklerinin desteği olan dört hasletle destekler: 
Bunların ilki açlık, diğerleri uykusuzluk, susmak ve halvettir. Bu dört haslet netsi 
hapseder ve onu baskı altında tutar. Netsi bu hasletlerle bağlamak onun vasıflarını 
zayıflatır ve bunlarla netsin muamelesi güzelleşir. (Kitt, I, 94) 

•• Miirid ile nııırad arasındaki farkı şöyle açıklamışlardır: Sı1fllere göre mürid, 
mübtedi {tasavvuf yolunun başında} olan, murad ise müntehi {yolun sonuna var
mış} olan kimsedir. Mürid, yorgun ve bitkin olan, sıkıntı ve güçlüklere göğüs ge
ren, murad ise yorulmadan ve güçlüğe düşmeden işini gören kimsedir. Mürid yo
rulur, murada ise muradı yardım eder. Kendi yolunu kasd edenlere karşı Allah'ın 
kanunu çeşit çeşittir . . .  

. . .  Cüneyd'e mür!d ile mım1dı sorunca o, bunu şöyle cevablandırmıştır: "Mürzd, 
ilmin siyasetiyle idare edilir. Murad ise Hakk Tefila 'nın koruması altındadır. Çünkü miirzd 
yürür, mıırad ise uçar. Hiç yürüyen ııçana yetişebiZir mi?" (Kuşeyri, 102) 

.. Üstad Ebu Ali Dekkak'tan şöyle işittim: "Yetiştireni olmadan kendiliğinden yeti
şen ağacın yaprağı olur, ancak meı;ve vermez. Mür!d de böyledir. Tarikatını {tarikat esasla
rını} nefes nefes alacağı bir üstadı olmayan kimse hevasının kulııdur, kurtuluş yolunu bu
lamaz." Mürid bu cümleden sonra sülı1k etmek isterse yaptığı her hatadan dolayı 
Allah Teala'ya tevbe etmesi gerekir. Bu meyanda açık, gizli, büyük ve küçük gü
nahların hepsini terk eder. Önce hasımlarını razı etmeye çalışır. Çünkü hasımlarını 
memnun etmeyen kimseye bu tarikatın hiçbir şeyi açılmaz. Nitekim bu tarikate 
sülı1k edenler bu şekilde hareket etmişlerdir. 

Bundan sonra kalbinden alaka ve meşguliyetleri silmeye çalışır. Çünkü bu ta
rlkatın yapısı kalbi meşguliyetlerden boşaltma üzerine kurulmuştur. Şibll, işin ba
şında olan Husri'ye şöyle demiştir: "Bana geldiğin bir cumadan diğer cumm;a, Al
lah'tan başka bir şeı; kalbinden geçecek olursa, meclisime gelmen sana haram olıır." 

Mürid alakalardan sıyrılmak istediğinde, sıyrılması gereken alakaların başında 
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maldan sıyrılma gelir. Çünkü mal onu Hakk'tan alıkoyan bir alakadır. Bu yola gi
ren ve dünya ile alakası olan hiçbir mürid yoktur ki, bu alaka onu yakın bir za
manda sıyrıldığı şeye çekmiş olmasın. Maldan sıyrıldığında yapması gereken şey 
şöhretten sıyrılmaktır. Çünkü şöhret düşüncesi büyük bir engeldir. Müridin naza
rında halkın kendisine teveccüh etmesiyle yüz çevirmesi eşit hale gelmedikçe on
dan hayır gelmez. Aksine insanların bunu konuşmaları iflasa sebeb olacağı için 
mürl:d için en zararlı şey insanların ona değerli bir kimse gözüyle bakmaları ve 
onunla teberrük etmeyi düşünmeleridir. Oysa mür'id, henüz iradesini sıhhatli bir 
hale getirememiştir. İnsanlar onunla nasıl teberrükte bulunabilirler? 

Müridierin şöhretten sıyrılmaları da kendileri için gereklidir. Çünkü şöhret 
onlar için öldürücü bir zehirdir. Şu halde müride Allah ile arasındaki akdi sıhhatli 
bir hale getirmesi ve işaret ettiği hiçbir şeyde şeyhine muhalefet etmemesi gerekir. 
Çünkü işin başında müridin {şeyhine} muhalefet etmesi çok zararlıdır. Çünkü mü
ridin halinin başlangıcı, tüm hayatının nasıl olacağının delllidir. Bunun şartı ise 
kalbinde şeyhine karşı bir itiraz olmamasıdır. Eğer müddin kalbinden, kendisinin 
dünyada ya da ahirette kadir kıyınet sahibi olduğunu veya dünyada kendisinden 
daha aşağıda olan biri bulunabileceğini geçirirse, iradesini sıhhatli hale getirmemiş 
demektir. Çünkü müridin yapması gereken, nefsinin kadrini tahsll etmek değil, 
Rabb'ini tanımaya çalışmaktır. Allah Teala'yı isteyen kimse ile nefsine makam iste
yen kimse arasında, gerek dünyada ve gerekse ahirette bir fark vardır. 

Üstelik müridin, sırrını şeyhinden başka herkesten, hatta düğmesinden bile ko
ruması gerekir. Şeyhinden tek bir nefes dahi gizlemiş olsa, mür'idliği hakkında ona 
ihanet etmiş olur. Şeyhinin işaret ettiği hususlardan birinde ona muhalefet edecek 
olsa, derhal bu muhalefetini huzurunda ikrar etmeli, sonra da yaptığı cinayete ve 
muhalefetinin cezası olarak şeyhinin hükmüne tesllın olmalıdır. Bu ceza ya şeyhi
nin kendisini seyahatle mükellef kılması veya uygun göreceği bir iş olabilir. Şeyh
lerin, mür'idlerin yaptıkları hataları görmezden gelmeleri doğru değildir. Çünkü 
bu, Allah Teaiii'nın hakkını zayi etmek olur. Mürl:d bütün alakalardan sıyrılma
ctıkça şeyhinin ona zikirden bir şey telkin etmesi caiz değildir. Aksine şeyhin onu 
tecrübe etmesi gerekir. Şeyhin kalbi, müridin azınine şahid olunca, bu yolda kar
şılaşacağı kaderin çeşitli cilveterini de ona kabUl ettirmesi gerekir. Sonra da 
müridden kalbiyle kolaylığa meyletmeyeceğine, sıkıntılarla karşılaştığında, zarfiret 
halinde ruhsaHara başvurmayacağına, duraklamayı tercih etmeyeceğine ve tem
bellik hissine kapılmayacağına dair söz alır. (Kuşeyri, 197) 

* Mürmin duraklaması, fetretinden {gevşeklik göstermesinden} daha kötüdür. 
Fetretle duraklama arasındaki fark {ise şudur} :  Fetret, müridiikten dönüş ve çıkış
tır; duraklama ise, tembellik hallerine kapılarak seyr ü sülı1ktaki durgunluktur. 
Daha seyr ü sülı1kun başlangıcında duraklayan müridden asla hayır gelmez. Mü
rl:dini imtihan edecek olan şeyh, uygun göreceği zikirlerinden birini ona telkin et
melidir. Şeyh müridine ilk önce bir ismi dille zikretmeyi emreder, sonra da kalbini 
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de dille zikre dahil etmesini emrederek şöyle der: "Ebedi olarak kalbin ile Rabb'inin 
huzürundasın. Miinıkiin olduğu kadanyla dilinden bu isimden başka bir şeıj çıkmasın!" 
Sonra şeyh müridine sürekli olarak zahiren de taharet üzerine abdestli olmasını 

emreder. Uyku bastırmadıkça uyumamasını, tedrid olarak azar azar takat getire

ceği ölçüde yemeğini azaltınasını söyler. Adetlerini birden terketmesini emret

mez . . .  

Sonra şeyh müridine halvet ve uzleti terelli etmesini, bu hal içinde, hiçbir şe

kilde yok edilmesi mümkün olmayan dini havatın ve kalbini meşgul eden hevacisi 

{nefsani çağrılan} defetmek için gayret sarfetmesini emreder. Bil ki, müridliğin 

başlangıcında bulunan bir kimse, halvet halindeyken ltikad konusundaki vesvese

lerden nadiren korunabilir. Bilhassa müridde kalb kiyaseti varsa {ince ruhiuysal 

durum böyledir. Müridliğin başlangıcında bu tür vesveselerle karşılaşmayan pek 

az salik vardır. Zikredilen hususlar mürldlerin karşılaştıkları irntihanlardır. Bu du

rumda şeyhin yapması gereken şey, kendisinde kiyaset görürse, müridi akll delll

lere yöneltmektir. Çünkü marifet yolunu tutan salik, kendisine arız olan vesvese

lerden ilim ile kurtulabilir. Şayet şeyh müridinde tasavvuf yoluna dair bir kuvvet 

ve sehat bulunduğunu keşfederse, kalbinde kabul nurları ışıldayıp sırrında vuslat 

güneşi doğana kadar sabrı ve zikre devam etmesini emreder. {Mürid emre uyarsa} 

en kısa zamanda sonuç alınır. Fakat bu {terbiye şekli} ancak seçkin birkaç 

müridden başkasına tatbik edilemez {bu yol herkeste başarılı bir sonuç vermez}. 

Mürldlerin çoğunun terbiyesi, dellle başvurmaları ve müride lazım olacak mik

tarda usul ilmini tahsll etmek şartıyla ayetler üzerinde düşünmeleri suretiyle 

mümkün olur. (Kuşeyri, 198) 

* Kalbinde az da olsa dünyaya değer ve önem verme duygusu bulunan kimse 

için irade isminin kullanılması {kendisine miir"id denilmesi} mecazidir. Eğer bir 

kimsenin kalbinde, elinde harcamak istediği şeyi "hangi tür hayırda ve kime harcaya
yını" diye bir istek varsa, o halinde külfette ve hızlı bir şekilde dünyaya dönme 

tehlikesi içerisindedir. Çünkü müridin alakalardan sıyrılmadaki kasdı, iyi arnel

lerde bulunmak değil, sadece o alakalardan çıkmaktır. Mürid için sermaye ve ser

vetini terk ettikten sonra, mesleğe esir olması çirkin bir durumdur. Mürid için 

elinde bir şeyin olup olmaması eşit olmalıdır ki, maldan dolayı fakirden nefret et

mesin, Meclisi dahi olsa hiç kimseden dolayı gönlü daralmasın. (Kuşeyri, 200) 

* Mürldlerin ve irşad edilmek isteyenlerin nefsini tedavi eden şeyh-i metbu 

{kendisine uyulacak olan şeyh}, mürldlere onların ahlakını tanımadan riyazet ve 

hususi mükellefiyetlerle yüklenmemelidir. 

Şeyh, müride hakim olan kötü ahlakını tanır, müridinin değerinin ne kadar 

olduğunu, halini ve yaşını bilir ve ne miktarda tedaviyi kaldırabileceğini anlarsa, 

ona yolunu tayin eder. Bu sebeblerden dolayı şeyh, bazı müridierine pazara dilen

cilik yapmaya çıkmasını işaret ••der. Bu şöyle olur. Eğer şeyh müridde bir nevi ri

yaset {başkanlık} ve büyüklenme duygusu bulunduğunu görürse, onu kibrinin 
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kırılması için ahlakının tersine uygun gördüğü bir zillet haliyle tedavi eder. Şeyh 

müridde temizlikte münasebetsizliğe varan ve itidal !denge} sınırını aşan bir hal 

görürse, ona tuvalete bakmasını ve taharet suyunu hazırlamasını emreder. Şeyh, 

midesine ve cinsel arzulara düşkün olan şehveti güçlü genç müridine oruç tutma

sını ve bunu, yasak kapsamına varmayacak derecede peşpeşe yapmasını işaret 

eder. Şeyh müridierine bu şekilde, bu ve benzer ahlaki temizlenme yollarını göste

rir. (Mizan, 61) 

* Bir sınıf şöyle demiştir: "Mürid ve murad aynıdır. Çünkü miirid Allah'ın muradı 
olmasaydı, miiri'd olamazdı. Yalnızca Allah'ın mıırad ettiği olur. Çünkü Hakk Tea/ii, mii
ri'di hıısusz olarak iriide etmiş ve onu iradeye muvaffak kılmıştır." 

Diğerleri şöyle söylemişlerdir: "Miirid, miibtedi' {tasavvuf yolunun başında olan 
kimse}, muriid ise miintelzidir {yolun sonuna varmış olan kişidir}. Müri'd, yorgun ve bitkin 
olan, sıkıntı ve güçlük/ere göğüs geren kimsedir. Murad ise yaru/madan ve giiçlüğe düş
meden işini gören kimsedir. " 

Allah yolunu irade eden mübtediler hakkındaki kanun, genelde Allah'ın onları 

mücahedelere muvaffak kılması, kendisine ulaştırması, sırtlarındaki yükü kaldır

ması, birçok nafileleri onlardan hafifletmesi, şehvetlerden uzaklaştırması, tüm iba

detlerde farz ve sünnetlerle yetinmeleri, kalbierini muhafaza etme, sınırları ko

ruma, Hakk'tan başka şeylerle alakasını kalben kesme şeklinde tamamlanır ve yü

rür. Böylece zahirieri halk ile batınları Hakk Teala ile, dilleri Allah'ın hikmetleriyle, 

kalbieri onun ilmiyle dolu olur. Dilleri Allah'ın kullarına nasihat etmeye, kalbieri 

de Allah'ın emanetlerini saklamaya amadedir. Allah'ın selamı onlara olsun! 

(Gıınye, II, 159) 

* Müridin yapması gereken zahirde şeyhine muhalefetten kaçınması, batınında 

da ona itirazı terk etmesidir. Zahiriyle isyanda bulunan kimse edebini terk etmiş, 

batınıyla itiraz eden ise ziyana uğramış olur. Aksine ebediyen şeyhine karşı hasım 

olmuş olur. Mürid nefsini hem zahirde, hem de batında şeyhine muhalefet etmek

ten alıkoymalı ve Allah Teala'nın şu ayetini çokça okumalıdır: "Rabb'inıiz! Bizi ve 
bizden önce gelip geçen i'nıiinlı kardeşlerimizi bağışla; kalbimizde imiin edenlere karşı bir 
kin bırakma! Rabb'imiz! Şübhesiz sen çok şefkatli ve çok merhametlisin I" [Haşr, 59/10] 

Mürid, şeyhinde şer'an istemediği bir husfi.sla karşılaşırsa şeyhinin nefretini 

üzerine çekmernek için açıkça değil de, bunu kinaye ve ima yoluyla sormalıdır. 

Eğer şeyhinin bir ayıbını görecek olursa onu örtmeli, kendi nefsini suçlamalıdır ve 

şeyhi hakkında dini bir husfi.sla te'vil etmelidir. Şeyhi için dini bir mazeret bula

mazsa o zaman şeyhi için istiğfarda bulunmalı, şeyhi hakkında muvaffakiyet, ilim, 

uyanıklık, isınet ve harniyet talebiyle dua etmelidir. Şeyhinin isınet sahibi oldu

ğuna itikad etmemeli ve bunu kimseye söylememelidir. Ertesi gün veya bir başka 

vakitte şeyhinin huzuruna gidince, o halinin ondan gitmiş olduğunu, şeyhinin 

bulunduğu dereceden daha yükseğine çıktığını görünce bunu ona söylemez. 
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Çünkü bu gafletten, alışık olmayan bir durumdan ve iki hiHi arasındaki ayrılıktan 
meydana gelmiştir. Çünkü her iki hal arasında bir ayrılık, şerlatin ruhsat ve ser
bestliğine başvurma, azimeti ve daha da güç olanı terk etme vardır. (Gunye, II, 164) 

* Mürid, şeyhin huzurunda sema halindeyken şeyhin işareti olmadan hareket 
etmemelidir. Temyiz ve ihtiyarını kendisinden alacak bir hal müstesna, bunu kendi 
nefsi için bir hal olarak görmemelidir. Taşkınlığı durulduğunda derhal sükunet, 
edeb, vakar ve Allah TeaJa'nın kendisine layık gördüğü hale dönmelidir. (Gunye, 
Il, 167) 

* Şeyhin müridi terbiye etmesi hususunda yapması gereken, onu nefsi için de
ğil, Allah için kabul etmektir. Bu sebeble müride "Din nasihattir" hükmüyle dav
ranmalı, ona şefkat nazarıyla bakmalı ve riyazete katıanma konusunda acizlik 
içerisinde bulunduğunda ona yumuşak muamelede bulunmalıdır. Müridi bir an
nenin çocuğunu terbiye ettiği gibi terbiye etmeli, bilge ve akıllı bir babanın çocu
ğuna ve hizmetçisine yaklaştığı gibi yaklaşmalıdır. Bunun için de müridine önce 
daha kolay gelenle başlamalı, katlanamayacağı şeyi ona yüklememeli, azar azar 
ağırlaştırmalıdır. Şeyh müride önce bütün işlerinde tabiatma uymayı ve dillin ruh
satlarıyla amel etmeyi bırakmasını emretmelidir ki, bununla tabiatının bağından ve 
sultasından çıkabilsin, dillin bağına bağlanabilsin. Bundan sonra şeyh müridi ya
vaş yavaş ruhsattan azimete yönlendirmeli ve ruhsat hasJetinin birini kaldırıp ye
rine azimet ruhsatını koymalıdır. 

Eğer şeyh, tarikat yolunun başlangıcında müridde mücahede ve azimet nokta
sında sadık olduğunu anlar, Allah'ın nuruyla bunu keşfeder veya Allah'ın geç
mişte mü' min veli kulları ve sevdiği emm ve alim kimselere adetinin cereyan ettiği 
gibi bir ilimle bunu sezerse, ona hiçbir şekilde müsamaha etmez. Aksine kuvvetli 
iradesiyle, kusur etmeyeceğini bildiği en ağır riyazetleri ona emreder. Çünkü şeyh, 
müridin bunun için yaratılmış olduğunu ve buna layık olduğunu bilir. Bu müridin 
yapacağı bir şey olduğunda, kolay olanı emretmekle ona hainlik etmemelidir. Her 
ne şekilde olursa olsun şeyhin, müridin gerek malından ve gerekse hizmetinden 
yararlanması yakışık almaz. 

Şeyh, müridi terbiye etmesi karşılığında Allah Teala'dan bir karşılık 
beklememelidir. Bilakis müridi Allah TeaH1'nın emrine uymak ve emrini yerıne 
getirmek için ve onun bir hediyesi olarak terbiye etmelidir. Çünkü şeyhin tercihi 
ve arzusu olmadan sadece Allah'ın irşadı, hidayeti ve yönlendirmesi sonucu ken
disine gelen mürid, Allah'ın kendisine bir hediyesidir. Öyleyse şeyhe düşen o mü
ridi kabUl etmek, güzelce terbiye ederek ona ilisanda bulunmaktır. (Gunye, II, 168) 

* Tarikat kardeşleriyle sohbet, onları kendisine tercih etmek, fütüvvet 
{delikanlılık} göstermek, onları bağışlamak ve hizmet şartıyla, yani hiç kimse üze
rinde hak iddia etmeden, hiç kimseden hak istemeden ve herkesin üzerinde hakkı 
olduğunu düşünerek onlarla bir arada bulunmaktır. Dedikleri ve yaptıkları her 
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şeyde onlara uygun tavır göstermek, kendi aleyhine de olsa daima onlarla birlikte 

bulunmak, tarikat kardeşleriyle sohbet etmenin edeblerindendir. Onların lehinde 

mazeret gösterir, onları rnazur görür, onlara rnuhiHefet etmeyi, onlardan uzaklaş

rnayı, onlarla mücadele etmeyi ve onlara sert davranınayı terk eder. Onların ayıp

larını görmezlikten gelir. Eğer kardeşlerden biri, bir hususta ona karşı çıkarsa bu 

husus dediğinin aksi de olsa açıktan onun dediğini kabul eder. Daima kardeşlerin 

kalbierindeki {sevgiyi} kaybetrnerneli ve onların istemedikleri şeyleri yapmaktan 

kaçınrnalıdır. Eğer o konuda onların rnenfaatini görürse hiçbir kimseye kin besle

rnernelidir. Kardeşlerinden biri ona gücenecek olsa, dargınlığının sona ermesi için 

ona iyi davranmalı, dargınlığı bi tınediği takdirde, bu dargınlık sona erinceye kadar 

ona ilisanını artırmalı ve iyi davranışını devarn ettirrnelidir. Kalbinde kardeşlerden 

biri hakkında gıybet veya başka bir sebebden dolayı kırgınlık ya da keder duyarsa 

bunu göstermemeli ve içinden bunun tersinin olduğuna inanrnalıdır . . .  

. . .  Yabancılarla sohbet şöyle olmalıdır: Miirld, söylenrnernesi gereken sırları ya

bancılardan gizlerneli, onlara şefkat ve merhamet nazarıyla bakrnalı, mallarını on

lara teslim etmeli ve tarikatın hükümlerini onlardan saklarnalı, onların kötü ah

laklarına sabretmeli, mümkün oldukça onlarla bir arada bulunrnarnalı, kendisinin 

onlardan daha faziletli olduğuna inanmamalı ve onların Müslüman olduklarına ve 

Allah'ın onları affedebileceğine inanrnalıdır. 

Mürid, kendisinin sıkıştırılabileceğini, basit ve önemsiz şeylerden, büyük ve 

küçük günahlardan hesaba çekileceğini, Allah'ın cahillerden affedeceği günahların 

benzerini alimlerden affetmeyeceğini, avarna aldırış etmediğini, fakat havass 

olanların tehlikede olduğunu düşünrnelidir. (Gımye, II, 169-170) 

* Fakirlerle sohbet şöyle olınalıdır. Miirld, fakirlerle sohbet ederken, yemekte, 

içrnekte, giyim kuşarnda, oturup kalkmada, zevk ve sefada onları kendisine tercih 

etmelidir. Kendini onlardan daha aşağıda görrneli, hiçbir şeyde onlara bir üstün

lüğü olmadığını bilınelidir. (Gunye, II, 170) 

·• Ey oğul! Hakk � için iraden sağlaıniaşmış değildir. Sen O'nun müridi değil

sin {O'nu istmiyorsun}. Çünkü Hakk'ı � irade ettiğini söyleyenler, hakikatte başka 

bir şey istiyorlar, böylece iddiaları batı! oluyor. {Müridlerin} aralarında müridiin-ı 
dünya { dünyayı isteyenler} çoktur. Müridiin-ı ahiret {ahireti isteyenler} ise azdır. 

Hakk'ın müridierinden iradelerinde sadık olanlar ise çok daha azdır. Onlar azlıkta 

ve yoklukta kibrit-i ahmer gibidirler. Azlık ve nadirlik konusunda emsalleri bulun

maz. Onlar kabHelerin çekişme sebebidir. Onlar ülkenin şifa kaynağıdırlar. Kullar 

insanlardan rnusibetleri onlarla savuştururlar. Yağmur onların hürrnetiyle yağar, 

Allah gökten yağmuru onların hürrnetiyle indirir. Yerden bitki onların hürmetine 

biter. Hallerinin başında bir dağdan öbürüne, bir ülkeden diğer bir ülkeye, harab 

olmuş bir yerden diğerine koşar dururlar. Eğer bir yerde tanınacak olsalar orayı 

hemen terk ederler. Herkesi arkalarında bırakırlar, dünyanın anahtarlarını 



mürid-murad 721 

sahibierine teslim ederler. Etrafıarına kaleler yapılıp, orta yerinden nehirler akın
caya ve Hakk'ın orduları onların etrafını kuşatıncaya kadar buna devam ederler. 
(Fet/ı, 29) 

* Mür! d vakt sahibi, nıııtavassıt hal sahibi, nıüntehi ise nefs sahibidir . . . . . .  Mürid, 
muradı isternek konusunda yorulmuş olan kimsedir. Mutavassı t, mertebelerin ada
bından sorumlu olup, telvm {halden hiHe geçme} sahibidir. Çünkü o, artan bir şe-
kilde bir halden diğer bir hale yükselir . . . . . .  Mutavassıtın makamı murad edileni 
elde etmek için zorluklara katlanmak, hallerde doğruluğa riayet etmek ve ma
kamlarda edebli davranmaktır. (Adabı, 16) 

* Miiridler, amelle, mutavassıt olanlar {tasavvuf yolunda belirli bir yere kadar 
ilerleyenler} edeble, arifler ise himmetle üstün olurlar. Şöyle denilmiştir: "Himmet, 
seni nefsinden alıp yüce talebZere götüren şeydir. Herkesin değeri lıinınıetidir {kişinin him
nıeti onun değerini gösterir}." (Adiıbı, 18) 

* Gafletten uyandıktan sonra nıüridin yapması gereken ilk iş, zamanının dm 
konusunda güvenilir, dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle tanınan, tarikat yolunu tanı
yan bir şeyh bulmasıdır. Mürid böyle bir şeyh bulunca, kendisini onun hizmetine 
vermeli, ona muhalefeti terk etmesi gerektiğine inanmalı ve doğruluk hali üze
rinde olmalıdır. Bundan sonra da şeyh, müride Allah'a nasıl yöneleceğini anlat
malı, tarikat yolunu ona göstermeli, sülükunu ona kolaylaştırmalı, İslam şeriatın
daki lehinde ve aleyhindeki hususları öğretmelidir. Müridin öncelikle yiyeceğine, 
içeceğine ve giyeceğine dikkat etmelidir. Çünkü ancak bu hususlara dikkat ederse 
halinde ilerleme kaydedebilir. (Adflbı, 26) 

* Bize göre şeyhle birlikte olan nıürldin, Allah ile birlikte olan şeyhin tarikat yo
lunda hidayeti, {kendisine verilen} emri sahih ilirole doğru te'vil etmek {yorumla
mak} değildir. Bize göre hidayete ermek demek kesinlikle te'vilsiz olarak emre 
uymaktır. (Tedbiriit, 230) 

* Mürid için en kötü şey sohbettir. Çünkü tarikat yolu, alışkanlıkları kaldırmak 
ve güzel saydığı şeyleri terk üzerine kurulmuştur. Sohbet ülfet ve ünsiyete 
götürdüğünden ve ayrılık meydana gelmesi halinde acı vermek suretiyle kalbde 
değişikliğe yol açtığından, biz bunu hoş görmedik. İşte bu yüzden şeyhlerin bir 
çoğu "Halvette ünsiyet, toplıılukta yalnızlık duyan kimsenin ünsiyeti Allalı ile değil de 
Jıalvetle olur" demiştir. Şu halde müride layık olan şey, sohbetten tamamen uzak
laşmaktır. Müridin himmeti bir şeyh bulmak olmalıdır. Eğer bir şeyh bulursa, şeyh 
emretmedikçe ondan başkasını düşünmemeli, şeyhin öğrencileri olan tarikat kar
deşleriyle arkadaşlık etmemeli ve onlarla oturup kalkmamalıdır. Bunun için de 
kendi hemcinsleri olan halkla ve diğer mahlükatla vahşet halinde gibi olmalı {on
larla beraber bulunmaktan huzursuzluk duymalı}, onlardan kaçıp Allah ile ünsi
yeti taleb etmelidir. (Tedblriit, 234) 

* Mürid, iradesinden sıyrılmış olan kimsedir. Ebu Hamid {Gazali} şöyle 
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söylemiştir: u Miirfd, miirfd ismini hak eden ve ismi Allah'a yönelenlerin arasına girmiş 
olan kimsedir. u 

Murad, irade ettiği ne ise meydana gelmekle birlikte, iradesi kendisinden alın
mış olan kimsedir. Murad, bütün hal ve makamları sıkıntıya düşmeden geçer. (Is
tılah, 529-530) 

* Birlikte aranır miiridle murad 
ve aranır 
davalarındaki doğruluk delllleri 
Bilmiyorsan hilllerinin dıırumıınu 
takva/arına 
biri delfl diğeri 
ilah'ın kendisi 

(Divan, 23) 

* uMuriid ve miirfd kimdir?" diye sorulacak olursa, buna şöyle cevab verebiliriz: 
u Murad, irade ettiği ne ise meı;dana gelmekle birlikte, iradesi kendisinden alınmış olan ve 
bütün hal ve makamları sıkıntıya düşmeden geçen kimsedir. Miirfd ise iradeden soyu/muş 
olan kimsedir." Nitekim Ebu Hamid !Gazall} şöyle söylemiştir: uMurad, taşıdığ1 ismi 
hak eden ve ismi Allah'a yönelenlerin arasına girnıiş olan kimsedir. Bize göre nıürid ise, 
aynı Iziilde olan iki kişi için kullandığımız bir terimdir. Bunlardan birincisi, zorluk ve sı
kıntı içerisinde tarzkat yolıma siilılk eder ve o güçlükler onu yolundan alıkoymaz. Diğeri
nin ise iradesi eşyiiya nüfıiz eder. İşte bu kimse iradesini tahakkuk ettirmiş olan kimsedir. 
Fakat mımld değildir." (Fütılhiit, II, 130-131) 

* Silfılere göre murad, irade ettiği ne ise meydana gelmekle birlikte iradesi ken
disinden alınmış olarak bütün hal ve makamları sıkıntıya düşmeden, lezzet ve gö
nül hoşluğuyla geçen, zorlukların ve güçlükterin kendisine kolaylaştırıldığı kimse
dir. 

Muradlar ikiye ayrılır: Birincisi için zor işler kolaylaştırılır, maddi ve miinevı 
belalar kaldırılır. Belaları hisseder, tabiatı onu istemez ancak işin iç yüzünde tıpkı 
acı bir ilacı içmekte afiyet olduğu gibi, Allah katında onda hayır olduğunu görür 
ve müşfıhede eder. Bu yüzden de onda bu belayı aşmakta nimetleri müşfıhede 
etme hali galib geldiğinden, bu müşfıhededen dolayı başına gelen maksadına ay
kırı nefs! sıkıntıdan ve maddi acılardan lezzet duyar. 

Nitekim Hz. ümer b. Hattab bu makamın sahibierinden birisi idi. O bu konuda 
şöyle söylemiştir: uAllalı 'tan gelen her muslbette mutlaka üç türlü nfmet bulımdıığıınu 
görnıüşiimdiir: Birinci nimet, bu musibetin dfnimde olmamasıdır. İkinci nimet, bu ınıısi
belten daha büyüğünün başıma gelmemesidir. Bundan daha biiyüğii de olabilirdi. Üçüncü 
nimet ise, muslbet dolayısıyla hatalarınun bağışlanması ve derecemin yükseltilmesidir. Bu 
yüzden de her muslbette Allah'a şükrederim. "  
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Şübhesiz burada bu kavmin yolunda Allah'ın yolunu bilen kimseye hakikatıe
rin gösterdiği şöyle hoş bir incelik vardır: Bela şükrü, nlınet ise sabrı kabul etmez. 
Başına bir bela gelen kimse şükrederse onun göreceği nimet olur. Bu yüzden de 
şükretmesi gerekir. Eğer nlınete erişen kişi sabrederse onun karşılaşacağı şey yal
nızca bela olur. Bu da Allah tarafından o belaya şükretme talebiyle mükellef olması 
ve onda tasarruf hükmünü yüklenmesidir. Bu duruma göre müşahede ettiğine 
sabretmesi gerekir. Hakk Teala, müşilhede hillindeyken ona nlınetlerini peşpeşe 
verir. Allah' ın, üzerindeki hakkına bakar ve bu hakları yerine getirmeye çalışır. İn
sanların lezzet duyduğunu zannettiği şeylerle lezzet duymaz ki üzerine peşpeşe 
gelen nlınetlere sabretsin. Çünkü o, bela silhibidir. Onıın için muteber olan Hakk'ın 
kendisine vakti içinde gösterdiğidir. O, vaktine göre ya şükür sahibidir ya da sabır. 
Muradların birinci kısmının hali budur. 

Muradların ikinci kısmına gelince o, alışık olunan zorlukları hissetmez. Çünkü 
Allah ona güçlü kuvvetli büyük kimselerin taşımakta zorlanacakları güçlüklere 
katlanacak bir kuvvet vermiştir. Küçüklere taşımakta ağır gelecek şeylere katlanır. 
Ona göre bırndan daha hayırlısı olamaz. Bilakis onu hiç zorlanmadan yüklenir. 
Çünkü o, Allah'ın kuvveti ve kudreti altındadır. Oysa küçükler onu zorlukla ve 
güçlükle taşır. O ise, bu yükü taşımaktan lezzet alır, gücünden dolayı sevinç du
yar, onunla iftihar eder, hiç acı duymaz. (Fütfıhiit, II, 513) 

* Allah ehli olan muhakkik alimiere göre mürld, Allah'a yönelmiş olan, Allah'ı 
terelli eden, Allah'ın istediği ve razı olduğu hususlarda gayret gösteren kimsedir. 
Müdd kelimesi, "iriidesinden sıyrılmış olan kimse" manasında da kullanılmıştır. On
lara göre ve bizce de müddin en büyük m ertebesi, iradesine nüfUz etmiş olan kim
sedir. Ancak bu irade, keşf yoluyla elde edilmez. Eğer iradesi keşf yoluyla olursa o 
kimse mürid değil, olacağı bilen bir kimse olabilir. Nitekim kainatta kendisinde 
veya başkasında meydana gelecek olan şeylerde iradesinin bulunması, iradesinde 
müşahede edilen şeyin meydana gelmesi ve onu vukuundan önce istemesi mııriidın 
şartlarından sayılmamaktadır. (Fütfdıiit, II, 514) 

* Mııriid . . .  Bir kısım sufi muradı müridin makamı ve diğer makamların üze
rinde saymıştır. Bunun ilk inceliği, şehvetleri bastırmak ve onlardan Allah'ın bir 
ikramı olarak eza ve cefayla karşı karşıya gelmekten kurtulmaktır. ikinci inceliği, 
noksanlık arızalarını terk etmek, bıkkınlık alametinden kurtulmak ve zellelerin 
{küçük hataların} sonuçlarına katlanmaktır. Üçüncü inceliği, ateş aramaya giden ve 
Hakk tarafından seçilen {Tur dağına ateş aramak üzere giden ve Allah tarafından 
vazlfelendirilen Hz. Musa �� gibi halisane bir şekilde Hakk'ı terelli etmektir. 
(Ravza, 486) 

* Sufilere göre suret-i siiluk, riyazet aşamasından sonraki mübtedi {yeni başla
mış} sufidir. Bu kişi, aynı zamanda nefsiyle dostluğa itibar etmesi yüzünden, ken
disine ilahi cezbe ve inayet kapıları açılmamış olan kimsedir. Feyz-i Rahmani, 
Zat'ın katından akla, nefse, alemlere, ilk heyfılaya, unsura, mevalide lımsurlardan 
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oluşan şeyierel ve insana iner. Sonra terkib yoluyla, zahir {açıkl olan tenzll silsile

sinden {sözü edilen sebebler zincirinden] lazım olan şeye geri döner ve yükselir. O 

da {yükseldiği şey del Hakk'tır. O, Hakk'ı hiçbir ziyade olmaksızın sadece vehm'i, 
muayyen bir mertebe olarak görür. Anlar ki, hissin en uzak derecesine nüzlil, 

Zat'ın mutlak zuhı1ru ve onun husı1si tecelllsi olup, batınların geri dönüşü ve hu

sı1si mutlak gaybetle vasıflanmasıdır. (Ravza, 610) 

* Mürldlerin hallerinin başlangıçları azim, nihayetleri ise sıdktır {doğruluktur}. 

Müridier üçe ayrılır: Birincisi Allah'a yakınlıktaki makamının hakikatini gözlernek 

isteyen mürid; ikincisi kalbinin ve kalbine yazılan imanın hakikatini gözlernek is
teyen mürid; üçüncüsü nefsinin hakikatini gözlernek ve böylece Rabb'ini tanımak 

isteyen müriddir. Mürid, sürekli olarak salih arnellerle ınınadının gerçekleşmesini 

ister. Böyle bir mürid İslam makamındadır. Gaybi vaadierin tahakkukunu isteyen 

mürid iman, matlı1bu ve maksı1du Rabb olan mürid ise ilisan makarnındadır. 
(Ravza, 616) 

* Seyyidim Ali Mürsafi'yi şöyle derken işitmiştim: "Şeı;hin mürlde telkıninin 
/ıiiknıii, kıını bir yere dikilip de yağınura doynıayı bekleı;en çekirdeğin hükmü gibidir " 
{Yani} onun muradı, istimdadı, beslenmesi ve yapraklarının çıkması, suyu iyice 
emmesine bağlıdır. Dolayısıyla bereket, şeyhin çekirdeği dikmesine değil, suya 

kanma derecesine bağlıdır. Şeyh gayret eder, Allah da nebatatı bitirir. Bazen bir 

şeyh, müridi için bir ağaç diker ve ölür. Ondan sonra meyve başka bir şeyhin 

elinde çıkar. Bu da ya müridin himmetinin zayıflığından ya da zikir manalarının 
kalbe ve lisana ardı ardına gelmemesinden dolayıdır. Onlar şöyle demişlerdir: 
"Telkfnden sonra zikrin ardı ardına gelmesi, diktikten sonra yağmurun çekirdek üzerine 
peşpeşe gelmesi gibidir. Çünkü lııı, açılmayı ve neticeyi lıızlandırır." 

Bilinmektedir ki, telkinden sonra miirld, sadece sabah akşam fakirlerle zikir 

meclislerine gelmekle yetinmez. Nitekim zamanımızda müridierin çoğu böyledir 

{eldekiyle yetinmektedirler). Bu zikrin meyvesi hüküm bakımından, çekirdeğe sa

bah bir damla, akşam da bir damla su damlatan kimse gibidir. Oysa sabahla akşa

mın aralarına güneş ve rüzgar girmektedir. Bu şekilde çekirdeğin toprağı suya 

kanmaz. Hatta bazen çekirdeğe bir damla bile ulaşmaz. O zaman açılma zamanı 

uzar. Bazen ölür de asla hiçbir şey açılmaz. Bazen bu mürid, şeyhi telkininden do
layı kınar. İçinden de olsa şöyle der: "Bu telklne benim ne ihtiyacını var? Çünkü bana 
hiçbir faydası olmamıştır." Şeyhin vazifesinin ancak çekirdek dikmek olduğunu 

unutur. Bunun için müridin çokça zikretmesi ve razı olunacak arneller yapması ge

rekir. (Eııvar, I, 40) 

* Müridin ana sermayesi nefsine muhalefet etmektir. Nefsinin dizginlerini 

hevasının eline veren kimse nefsini helilk etmiş demektir. Ebu Hafsrh, "Ha/lerinin 
devanı edebilmesi için nefsini isteklendimıeyen, tüm arzulannda ona muhalefet etmeyen ve 
diğer vakitlerde lıoşlannıadığı yönlere çekmeyen kimse, diğer hallerde de nıazur sayılır" 
demiştir. 
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Ebu Bekr TfunesHin'i ise şöyle söyler: "Seninle Rabb'inin arasına giren en biiyük 
perde nefsine ııymandır " 

İbn Ata şöyle demiştir: "Yaptığı ibiidetlere karşılık olarak Allah 'tan karşılık bekleı;en 
kimse, { Allah'ın ralımetinden} kovıılmaya ve azaba ıığramaya müstelıaktır." 

İbn Şeyban ise "Şelıvetten dolayı yemek yiyen bir kııl, ancak Rabb'ini müşiihede et
mekten malırum kalır" demiştir. (Enviir, I, 59) 

* İbrahim b. Edhem'", şöyle söylemiştir: "Kulun giiniilıından tevbe etmesinde sildık 
oluşunun aliimeti, tevbesinden sonra kalbinde büyüklüğünü takdir edenıeyecek derecede bir 
lezzet dııymasıdır. Tevbe ettikten sonra kalbinde lezzet duymayan kimse günahı terk etme 
kanıısıında yalancıdır. Bu kimsenin pek yakında o güniiha tekrar dönmesi muhtemeldir." 
(Enviir, I, 61) 

* Mürzdin daim! ameli, zmirini ve batmını Allah Teala'nın hazretine girmesine 

engel olabilecek gazab, izzet-i nefs, kibir, kendini beğenme, kıskançlık ve benzeri 
sıfatıardan temizlemesidir. Mür'id bu sıfatıardan temizlendiğinde Kur'an okuyabi

lecek, Hakk Teala'nın huzurunda bulunabilecek, namaz ve benzeri ibadetler le hu
zurunda durabilecek hale gelir. (Enviir, I, 69) 

* Mürld, tarikat yoluna girdikten sonra, elinden çıkan dünya malına kalbiyle 

{de olsa] iltifat etmemelidir. Mür'idin yapması gereken şey, dünyayı bir kesenin 

içine koyup üm'idsizlik deryasına atmak, gözünde terelli ve meyil bakımından altın 

ve toprağın aynı seviyede olmasıdır. Böylelikle altın ona toprak gibi basit ve değer

siz görünür. Bu ise dünya ehli ile yarışa girmernek ve onlarla itişip kakışmamakla 

mümkün olur . . .  

. . . Kalbinde az d a  olsa dünyanın değeri ve önemi olan kimse için irade isminin 
kullanılması {kendisine nıiirld denilmesi} mecazidir. Mürl:d için din hususunda 

sermayesini ve servetini terk ettikten sonra dinara ve dirheme, binaya veya vazi

feye esir olması çirkin bir şeydir. Mür'id için dünyanın varlığı ya da yokluğu eşit 
olmalıdır ki dünyadan dolayı hiç kimseyi sıkıştırmasın. (Enviir, I, 73) 

* {Şeyh şöyle buyurdu : } "Miirfd, Rabb'ini şiddet ve gayretle zikrettiğinde, herhangi 
bir yavaşlama olmadan lıızlı bir şekilde makamların yolu amın için genişler. Belki de başka
sının bir ay veya dalıa fazla zamanda kat edemediği bir mesafeyi o bir saatte kat eder . . .  " 

{Yine şeyh şöyle buyurdu: )  "Zikir yalıında olan sdlik, kw·b makamına giden gayretli 
bir kıış gibidir. Zikir yolunıın dışında bulunan siilik bazen sürünerek giden bazen duran 
nıiiznıin hasta gibidir. Maksadından uzaklaşarak ömrünün tiinıiinii böyle geçirir ve mak
sadına asla ulaşamaz. Bir fakir, Cüneyd'denrh kendisi için dua etmesini istediğinde Ciineyd 
şöyle cevdb vermişti: 'Kardeşim! Allah 'tan, seni en yakın yollardan kendisine ulaştırmasını 
dilerim . '  Bu  onun bu'd {uzaklık} ateşini ve cefasını söndürüp dindirecektir." (Envdr, I, 88) 

* Mürfd, dünya ile olan alakalarını ve ona iltifat etmeyi azaltmalı, dünya 

giysileriyle süslenmemelidir. (Enviir, I, 89) 
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* Mürid, başkalarını kendisine tercih etme ve eziyetlere katlaruna halinde ise, 
ya dünyada ya da ahirette veyahut hem dünyada hem de ahirette mutlaka bütün 
akranlarından ileride olur. (Enviir, I, 96) 

* Miirid, ihlasla mücahede etmelidir. Çünkü mürid, Allah ile olan gizli halle
rinde sadık olursa, Allah onu kendi aile ve topluluğundan kılar. Nitekim şeyh 
şöyle söylemiştir: "Kim nazarını halis olarak milveraya yöneltirse, halk içinde bozulnıak
tan, yaziaşmaktan kurtulur . . .  İffetli, piik ve şerefli olmayan kimse kanınıdan da olsa benim 
eviadını değildir. Tarikata ve dine bağlanmış olan, kendini korumaya, zühd, veril ve az ta
nıah sahibi olmaya çalışan kimse en uzak yerden de olsa benim evliidınıdır . . .  Miirzdin du
rumunun zayıf olması, farz ve nafileleri yerine getirebilecek kadar ilim tahsil etmesi gerekir. 
Bunların dışında seyrini {manevi yürüyiişiinü} tanıanılaması ve Rabb'ini tanıyabilmesi 
için bu ilmin dışında fesahat ve beliiğatla uğraşnıamalıdır. Işte o zaman onu Rabb'inden 
hiçbir şey meşgul edemez. Nalıiv, keliinı ve fıkıh ilmi tahsil eden kimse, hem keşf hem de 
müşiilıede bakımından Allah ile birliktedir. Ancak keşfe seı;irle ulaşamayan kimsenin kizi
natta meşgul olduğu her şey onıı Allalı 'tan alıkoyabilir. Hatta mübiilı olan bir konuşma bile 
onu meşgul edebilir." (Enviir, I, 99) 

* Mürid olmanın şartlarından biri şudur: Mür!d, değil yalan iddiada bulunmak, 
sadık bir iddiada dahi bulunmamah, kendisiyle olaylar ve yabancı kadınlar ara
sında bir sevgi ve dostluk bulunmamahdır. Bu durum ancak şeyhler için geçerli
dir . . .  

. . . Mürid, hem bedeniyle hem d e  kalbiyle çok çalışkan olmalı, şeyhinin huzu
runda tarikat hakkında gevezelik etmemeli, şeyhi izin vermedikçe tarikat ahlakıyla 
ahiaklanmış olsa bile tarikat hakkında konuşmamalıdır. (Enviir, I, 100) 

* Miirid olmanın şartlarından biri de şudur: Mürid, günahlardan en uzak insan 
olmalı, geceleyin çok uyanık kalmalı ve kıyamda bulunmalıdır. Efendisine 
{Rabb'ine) hizmetini artırdıkça ona olan yakınlığı ve ihsanı {görüyormuş gibi ona 
ibadet etmesi) artar. (Enviir, I, 102) 

* Miirid, tarikat yolunu vasıf ve kalemle değil de zevkle {tadarak) tanıyabilmek 
için azınini bir araya toplamalıdır. (Enviir, I, 104) 

* Müridin tarikat binasının dört temeli vardır: Birincisi, Allah Teala'yı diliyle 
zikrederken kalb huzur içinde olmalıdır. İkincisi, Allah Teala'yı murakabe etmek 
için kalbi cem' etmeye zorlamaktır. Üçüncüsü, Allah Teala'nın rızası için nefs ve 
hevasına muhalefet etmelidir. Dördüncüsü, Allah Teala'ya ibadet etmek için 
şübheli yiyecekten uzak kalmalıdır. Bu dördüncü usul kutbdur. Bununla azalar 
temizlenir ve kalb saf hale gelir. 

Mahir mürld, nefsine payı olan meşru yiyeceği verir ve onu azdıracak şeyler
den ahkoyar. Çünkü nefs, Allah Teala'nın kula emanetidir. Nefse açlık gibi yollarla 
zulmetmenin başkasına zulmetmekten farkı yoktur. Bazılarına göre kişinin kendi 
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nefsine zulmetmesi başkasına zulmetmesinden daha ağırdır. Çünkü onlara göre 
kendini öldüren kimsenin azabmm başkasını öldürenden daha ağır olacağı doğru 
kabUl edilmiştir. (Enviir, I, 1 15) 

* Mürid, dünyadan çıktıktan sonra kalbiyle ona şehvet nazarıyla baksa hicabla, 
hesaba çekilmekle veya azabla cezalandırılır. (Enviir, I, 129) 

* Mürid önce dinler, sonra, anlar, sonra bilir, sonra rnüşahede eder, en sonunda 
da tanır lmarifete erer} . . .  

. . .  Sadık nıürid olmanın şartlarmdan birisi, rnüridin nefsinin haz alacağı şeye 
adım atmarnasıdır. Çünkü iradede sadık olmak tüm şehvetleri kalbden yok eder. 
(Enviir, I, 130) 

* Mürid-i sadık {sadık rnürid} . . .  Sadık rnüridliğin şartlarmdan biri, Allah'a 
kavuşmaktan başka hiçbir şevkin kendisini rahatlatmarnasıdır. Müşahede dün
yada kalb ile, ahirette ise zahiri gözle bakarak olur . . .  

. . . Miirid-i sıldıkın alametlerinden biri de, bizim ıstılahımızdaki sünnet ve farz
ları yerine getirmesidir. Sünnet, dünyayı terk etmek, farz ise Allah'ı zikretmeye 
devarn etmektir . . .  

. . . Mürid-i sıldık olmanın bir şartı da, kendisiyle ehl-i dünya arasmda n e  bir 
dostluk, ne bir arkadaşlık, ne de şer'! ve zarfiri miktarın dışmda bir beraberliğin 
bulunmasıdır. Çünkü Allah Teala'nm yolunun aşkı, onun başkalarına rneyletrne
sine müsaade etmez. (Envılr, I, 138) 

* Müridi Hakk'm husus! hazretine götürecek en kestirme yol zikre devarn et
mektir. Nitekim zikirlerine devarn eden kimsenin sırrının ternizleneceği husu
sunda ittifak etmişlerdir. Sırrını temizleyen kimsenin Allah Teala'nm huzurunda 
yeri olur. (Envılr, I, 144) 

* Müridin uyması gereken edebierden birisi, bir şeyhin kabrini ziyaret ettiğinde 
onun ölmüş olduğuna ve kendisini duymayacağma itikad etmernesidir. Mürid, 
şeyhin berzah hayatmda olduğuna inanmalıdır ki, bereketine nail olabilsin. Çünkü 
kul bir velinin kabrini ziyaret ettiğinde, orada Allah'ı zikrederse o veli kabrinde 
oturur ve onunla birlikte Allah'ı zikreder. Nitekim biz İmam Şafii, Zünnfın Mısri 
ve bir kısım Karafe şeyhinde bu olaya defalarca şahid olduk. (Enviir, I, 161) 

* Müridm en faziletli virdi zikirdir. Çünkü namaz her ne kadar büyük bir iba
det ise de zikrin caiz olduğu bazı vakitlerde caiz değildir. Allah Teala'yı zikretmek 
hiçbir vakitte yasak değildir. Nitekim Şeyh şöyle söylemiştir: "Bana göre, hevii sılhibi 
olduğu sürece nıüridin en faziletli zikri 'Lıl ilıllıe illAllah' sözüdür. Tiinı hevılsz yok olduğu 
takdirde 'Allah ' lafzznı söylemek ona daha çok fayda verir . . .  Tarikat yolunun başlangıcında 
virdlerden mahrum kalan, nihayetinde vılridiittan mahrum kalır. Ey mürfd, muriidına er
miş bile olsan virdlerine devanı et!" (Envılr, I, 163) 
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* Mürid ancak Allah'ın katında zillet ve horluğun meydana gelmesi için ibadet 
eder. Yoksa insanların gözünde ya dünyada ya da ahirette bir mevki ve şöhreti ol
sun diye değil. (Envar, I, 179) 

* Müridin kurtuluşa ermesinin üç alameti vardır: Bunlar da şeyhini kendi nef
sine tercih etmek, emrettiği her şeyi kabul etmek ve şeyhinin istediği her şeyde ona 
uymaktır. (Envar, II, 16) 

* Müride hırka giydirmenin şartları vardır. Mürl:d, bu elbiseyi gerçek manada, 
kemal makamiarına göre şereftenrnek için giymelidir. Bunun şartı şudur: Allah 
Teala, müride üzerindeki hırkayı çıkarmakla, kendisinde bulunan kötü sıfatları 
ortadan kaldırmasını takdir etmiştir. Üzerindeki hırkanın takke, örtü, şal ya da 
gömlek olması fark etmez. Artık bu hırkayı çıkardıktan sonra müridde kötü ahlaka 
bağlı herhangi bir muhalefet ya da nefslerin benliklerinden herhangi bir şey kal
mamalıdır. Tersine onun batını { iç dünyasıl, içinden reziliikierin tamamen silindiği 
bir çocuğun batını gibi olmalıdır. 

Bundan sonra şeyh ona, daha önce üzerindeyken çıkardığı hırkanın benzeri 
olan bir başka hırka giydirir. Böylece bununla müddin üzerine Muhammed! ah
laktan onun için uygun gördüğü kısmı tamamıyla ona bahşetmiş olur. Bu ahlaka 
tedavi, mücahede ve riyazetle ulaşılır. Böylece mürid bu ahiakın boyasıyla boyanır. 
Bundan sonra da kendisinden nefsin benliği ve kötü ahlak hemen hemen hiç or
taya çıkmaz . . .  

. . . Müridliğe girmenin şartı halvettir. Hal vet, Allah'ın müride sahTh keşfi mut
tali kılması sayesinde müridin, halvetin tüm şartlarını yerine getirmeye gücünün 
yetmesidir. Bunu hiçbir şey bozamaz. Böylece Allah halvetin tüm sonuçlarına bu 
kulu kendisinden bir beyyine ve bilgi ile muttall kılar. Halvet adabını yerine ge
tirmeyip onun sonuçlarını elde edemeyen kimse sadık bir mürid değildir. Nitekim 
Allah her şeyhi halvetin sonuçlarına muttall kılmaz. Çünkü o şeyh sadık şeyh de
ğildir. O, nefsiyle nefsinde öldürülen kimsedir. Ehl-i tarik ile alay eder. Onun 
hükmü, hayaldeki bir düşün hükmü gibidir. Bir kadı {hakiml veya emirin kapısın
dan çıktığında küçülür ve herkes ona güler. (En var, II, 100) 

·� Batın ehlinin kalbierinin meyletmesi nıüridin sünnet-i seniyyeye uyduğu, 
kötü bidatlardan kaçındığı ve varlığı tamamen terk ettiği kadar olur. Tüm tarikat 
imamlarının icma ettiği usullerden biri de nefy-i vücud {varlığı silmek!, bezl-i 
mechud {çok çaba sarf etmekl ve kanaat-i mevcud {var olanla yetinmekl, vefa-yı 
ulııid {verilen sözlere vefa göstermekl ve nisyan-ı masivii inde müşalıede-i nıabiiddur 
{Allah Teala'nın müşahedesinde, O'ndan başkasını unutmaktırl. Bütün bunların 
yanı sıra gücünüz yettiğince size ciddi bir şekilde gizli zikre sarılmanızı ve izin 
verdiğimiz virdlere devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu, keşf ve vicdan de
halarının aynı noktada birleştikleri gibi, kalb hastalıklarını giderecek en iyi ilaçtır. 
(Buğıje, 244) 
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,. Miir!din şeyhi ve tarikat kardeşleriyle olan edebieri beş tanedir. Birincisi, aksi 
doğru olduğu ortaya çıksa bile emre uymaktır. İkincisi, kendisine rağmen de olsa 
yasaklardan kaçınmak, yanında olsun veya olmasın, diri veya ölü olsun şeyhine 
hürmetini korumaktır. Üçüncüsü, imkan nisbetinde kusursuz olarak şeyhinin 
haklarını yerine getirmek, aklını, ilmini ve riyasetini bir kenara itmektir. Ancak bu 
konuda şeyhinden bir muvafakat olursa o takdirde bunun karşılığında insafla ve 
nasihatle yetinebilir. Bu, tarikat kardeşleriyle olan muamelesidir. Eğer irşad eden 
şeyh yoksa ve bu beş şarttan biri eksik olursa, bu şartlardan kamil olana itimad 
edilir ve diğerlerine de kardeşlikle muamele edilir. (Cami', 15) 

* Müridin yapması gereken vazifeler vardır. Onlar da şunlardır: Birincisi, ha
ramları terk ederek takva üzere olmak, ihlal etmeden ve aşırıya kaçmadan muhtaç 
olduğu şeye hırsla sarılarak vacibleri !görevleri) yerine getirmektir. 

İkincisi, nefsini kemale erdirecek sebebleri kullanarak ve zarfiret olmadıkça 
şübheli şeylerden kaçınmak gibi takva ile amel etmektir. 

Üçüncüsü, gelecek olan varidata karşı kalbi azalarıyla, her aza kalbin hareke
tine ve kasdına karşılık hareket edecek tarzda uyanık olmaktır. Nitekim Şazell 
şöyle söylemiştir: "Kul, azaları kalbine uygun hareket etmedikçe nifaktan kurtulmnaz." 

Dördüncüsü, sana nefsinin ayıplarını gösteren ve Rabb'ine {giden yolda) reh
berlik eden marifet ve ilim ehli ile bir arada bulunmandır. Bu da esaslara iltica et
men, yasaklara karşılık şükürde bulunman, varidatlardan razı ve memnun olman, 
zorluklara sabretmen, kadere teslim olman, her şeyde her şeye karşı onları tercih 
etmek suretiyle olur. Nitekim Şazeli şöyle söylemektedir: "Kendisini sana tercih 
edenle dostluk yapma! Çünkü o alçaktır." 

Beşincisi, izzet ve gurur sahibierinden uzak kalmak Nitekim Sehl şöyle söyle
miştir: "Üç kısım kimseyle sohbet etmekten sakın! Bunlar da dalkavuk fakir/er, ciilıil nıllta
savvıflar ve gafil yöneticilerdir." 

Altıncısı, edebli olmaktır. Şazell şöyle demiştir: "Dört edeb vardır ki, bunlara siihib 
olmayan dervişi bırak gitsin! Bunlar da küçüklere nıerlıanıet, biiyükleri saymak, nefsine 
karşı insaflı olmak, nefsin hakkını istenıeıji terketnıektir. Dört edeb dalıa vardır ki Allalı'ın 
yolıma giren bir kimsede bunlar yoksa, sakın ona giivenme! Bunlar da zulüm elılinden 
{lıaksızlardan} uzak durmak, iilıiret ehlini terdiz etmek, nıulıtaçları gözetnıek, beş vakit na
mazı ceınaatle kılmaktır." Ebfı Hafs {Haddad) şöyle demiştir: "Tasavvufun tamamı 
edebdir. Her vaktin bir edebi, lıer lıiilin bir edebi vardır. Kim vaktin edebierine uyarsa adam 
seviyesine yükselir. Edebi terk eden kimse yaklaşmak istediği yerden kovulıır; ulaşacağını 
zannettiği yere ulaşamaz." 

Yedincisi, vakitlerin hakkını vermektir. Nitekim Hz. lbriihim'e '(>ıY indirilen 
suhufta şunlar vardı: "Akıllı kimse zamanını dörde böler. Bir böliimiinde Rabb'ine yaka
rır. Bence bu vakit, selzer vaktinden güneş doğuncaya kadardır. Bir bölümünde nefsiyle lıe-
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saplaşır. Bu da ikindiden güneş batıncaya kadardır. Bir bölümünü, kendine kusurlarını ha
tırlatan, kendisini Rabb'inin yalıımı gösteren kardeşleriyle ilgilenmeı;e ayırır. Bunun için 
de gece veı;a gündüz kendisi için uygun olan bir zaman tayin eder. Zamanının bir bölii
nıünü de kendine, meşru isteklerini yerine getirmek için ayırır. Bunun içinde yine uygun 
olan vakti belirler. Vakit/erin hepsi bunlar için uygundur. Hatırda tutmak isteyen, yani 
şükretnıek isteyen kimseler için geceyle gündiizü birbiri ardınca getiren O'dur." 

Sekizincisi, alemde kendinden ve Rabb'inden başkasını görmemen, O'nun ka
tındakini kendin için bir hazine kabUl etmen ve O'nu hakkıyla gözetmendir. On
dan gizli ve aşikar olarak harcamandır. O'ndan başkasından zevk almaman, ya
sııkladığı yerde seni görmesinden, veya görmek istediği yerde bulunmamaktan 
veya kendisinden başkasına yöneldiğini görmesinden sakınmandır. Bir kısım arif
ler şöyle demişlerdir: Hakk'ı gösterip de halka takılıp kalanı, Allah halka muhtaç 
eder. Rahmetini onların kalbinden söker. Bütün yakın ve hısımlardan uzak kal. 
Çünkü gerçek zengin, insanlara ihtiyaç duymayandır. 

Dokuzuncusu, davranışlarında tekellüften kaçınmaktır . . .  Tekeliütün aslı baş
kalarını memnun etme arzusudur. lmanın boşa gitmesi, facirlik, riya, desinler, 
yağcılık hep bundan meydana gelir. Her hususta mutedil olmalısınız. "-Eğer inanı
yorlarsa- Allalı ve Resülii memnun edilmeye daha layıktır." 

Onuncusu, kalbi, onu hayata kavuşturacak şeylerle imar edip, aksi şeylerden 
kaçınmaktır. 

Dört şey kalbi öldürür, dört şey de kalbi hayata kavuşturur. Birincisi, dünyada 
garib olduğunu hatırlamandır. Bu durumda nefsine karşı adil olman, ona zulmet
memen ve musibetlere sabretmen gerekir. Bunun tersi, gönlü zevklerle ve arzularla 
meşgul etmektir. 

İkincisi, ölüm anındaki zorlukları düşünmendir. Bu, kişiye dünyasındaki her 
şeyi unutturur ve halka güvenmekten uzaklaştırır. Çünkü onlar ölümün o zorlu 
anında ona en küçük bir yardımda bulunamazlar. Bunun tersi, ölümü unutmak, 
arzu ve ümidiere takılmaktır. Bu ise açlık endişesinin kapısını açar. İşte bu, dünya
daki bütün beıaiarın ve ahiretteki sıkıntıların kaynağını teşkil eder. 

Üçüncüsü, kalbin yalnızlığını hatırlamaktır. Allah'tan başka şeylerle ünsiyet 
kalbi katılaştırır. Ancak Allah için, Allah dostlarıyla ünsiyet etmek ve sadece ahiret 
sevabını isteyen kimselerle oturup kalkmak böyle değildir. Bunun tersi ise, gaflet 
dalmak, "Daha gencinı" diyerek kendini aldatmaktır. Bu davranış kişiyi arneli terk 
etmeye ve gevşek davranmaya, ibadetlerin ihmaline, baş olma arzusuna ve 
bid'atlerin ortaya çıkmasına yol açar. 

Dördüncüsü, Allah'ın huzurunda hesab vermek için duracağını hatırlamaktır. 
Bu, her davranışının Allah adına ve Allah için olmasını, her davranışında şeriata 
uymasını, her ha.linde nefsiyle hesaplaşmasını, bütün işlerinde Mevla'sından haya 
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etmesini sağlar. Bunun tersi, Allah'a karşı cür'et, "Allah affeder" diye kendini al

datmaktır. Halbuki gerçek manada Allah'a hüsn-i zanda bulunan kimse, arnelini 

de güzel yapmaya çalışır. Rabb'iniz hakkında beslediğiniz bu zan var ya, işte sizi o 
mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. 

Sonradan icad edilen !ve dillde olmayan} şeylerden sakının. Çünkü sonradan 

icad edilen her şey bid'attir. Her bid'at daıalettir {sapıklıktır} .  Her dalalet de sahi

biyle birlikte ateştedir. Allah'tan ümidinizi kestiren, yolunuzdan saptırmaya çalı

şan batılperestlerin yalanlarından kendinizi koruyun. Sizin yapmanız gereken şey, 

belli başlı farzları yerine getirmek, belli başlı haramlardan kaçınmak, rivayet edilen 
sünnetiere uymak, evliyaya sevgi beslemektir. (Ciimi', 15) 

* Mürid, nefsin hazlarını yok eden, beşeri arzularını söndüren kimsedir. Mürid, 

tevbe makamını doğru olarak tahakkuk ettiren ve edeb kurallarına riayet eden 

kimsedir. Mürid, şeyhinin huzurunda kendisini ölü yerine koyar ve şeyhinin iste

ğini yerine getirir. Mürid, tecrid makamında bulunur ve istikamet üzere olur. 
Mürid, şehid olan bir ölüdür, tecridden ayrılmaz. Talebe adetlere uymakla birlikte 

faydalanma taleb eden kimsedir. (Kavanin, 99) 

* Allah yoluna giren bir derviş olan nıiirid, Allah'a ulaşıncaya kadar makamla

rında ve hallerinde devamlı ilerleme kaydeder. Bundan maksad, ilahi yardımın 
onu Allah'ın huzuruna cezbetmesidir. Böylece yorulmadan, çalışıp çabalamadan 
Allah' a vasıl olur. Fakat makamlar yoluyla vücud mertebelerine iner. (Rilıle, 84) 

* Allah'ın yoluna intisab eden fakir sufi, ya tecrid ya da esbab lsebebler} maka

mında bulunur. Birincisinin manası, Allah'ın dışındaki her şeyden kesilerek ona 
yönelmek, ikincisinin manası ise, halinde devam ederek ve !Allah} yolunda 

yürüyerek rızkı için çabalamak ve dünya işleri için çalışmak demektir. Bu sebeble 

irşada varis olan kamil şeyhin terbiyesi altında bu taifenin yolunda seyr ve 

sülukun birleştirdiği fakir süfiler ikiye ayrılırlar. Bu kirnil şeyhin terbiyesi altına 
giren müridin tüm müşahede ve halleri ancak şeyhinin aynası ve vasıtasıyla olur. 

"Fena Jıalinde olmak üç kısmıdır" demelerinin manası budur. Birinci fena şeyhte, 

ikincisi hakikat-i Muhammediyye' de, üçüncüsü Allah'tadır. Salike hakikat-i 

Muhammediyye'nin herhangi bir hakikati açıldığında şeyhiyle arasındaki vasıta 

asla kopmaz. Muvaffak ve said !başarılı ve mutlu} mürid hiçbir halde ve makam da 
şeyhinden gafil olmaz. (Ri!ıle, 226) 

* Miiridden kabiliyet, şeyhten yardım. (Nefelıiit, 130) 

lAynca bk. salik/salikıln} 

mürşid ( .U  f" )  * Müridin gazab ve şehvete meylettiğini gördüğünde, miirşidin 

onu orta yola döndürebilmek için umfuni manada bu iki kötü vasfı mübalağalı bir 

şekilde kötülernesi güzel bir şeydir. Riyazetten muradın itidal olduğunun delili, 
sehanın lcömertliğin} şer' an arzu edilir bir vasıf olmasıdır. Selııi, cimrilik ve müs-
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riflik arasmda orta bir yerdedir. Allah bu hali övmüştür: "Infak ettiklerinde isrdf da 
cimrilik de etmezler. Bu ikisinin arasında itidflli mıılıiifaza ederler." [ Furkan, 25/67] 

Bil ki itidal, bazen fıtratm kemaJiyle hasıl olur. Bu Allah'ın bir armağanıdır. 
Nice çocuk vardır ki, doğru sözlü, cömert ve yumuşak huylu olarak yaratılır. Ba
zen de iktisabla, riyazetle çalışarak elde edilir. Bu ise nefse istenilen ahlakı eelbe
den arnelleri yüklemekle olur. Cömertlik ahlakını elde etmek isteyen, bu ahlak 

omın tabiatı olana kadar cömertlik fiilierini yüklerıerek yapmaya çalışsın! 

(Kudame, 157) 

* Miirşidin biri beşed, diğeri rühan! olmak üzere iki sureti vardır. Beşeri süret 

gördüğümüz surettir. Rtıharıl süret devamlı olarak müddie birliktedir. Müdd öl

düğünde onunla birlikte kabre iner ve onun yerine kabir sualine cevab verir. Bağlı 

bulunduğu bir şeyhi olmayan kimseye ise Peygamber Efendimiz'in .$ rühaniyyeti 
hazır olur ve aciz kalırsa soruları onun yerine cevab verir. (NefeMt, 126) 

(Ayrıca bk. şeyh ] 

mürfı'et ( ;u JJA ) * Miirııet (şahsiyet, insanlık], hem sözle hem de fiille zikirde 

sehat etmek, dili (kötü sözlerden] korumak, bakışiara sahib olmak, giyecek ve yiye
ceğe dikkat etmektir. (Luma ', 302) 

müsafir ( }1-A ) * Miisiifirirı {yolcunun] yolculuğunda, ihtiyaç duyduğu dört 

şey var ki onlar olmadan yola çıkmamalıdır: Birincisi kendisine yetecek bilgi, ikin
cisi haramdan koruyacak vera, üçüncüsü gönlünü taşıyacak vecd, dördüncüsü 
kötülüklerden koruyacak güzel huy. (Lımza ', 252) 

* Miisiifir, akılla anlaşılabilen şeylerde düşüncesi ile yolculuğa çıkan kimsedir. 

Muteber olan da budur. Buna göre müsafir, dünya yolculuğundan ahiret yolculu
ğuna geçer. (Istıltilı, 530) 

{Ayrıca bk. sefer] 

müsamaha ( a.,:\_A ) * Müsdnıalw, sertlikle yumuşaklık arasında olan bir 

durumdur. Bu ise, bir arada bulunmayı tatlı hale getirmeyi tercih etme yolunda, sı

radan dururnlarda .karşılıklı ilişki içinde olanlar karşısında ihtilat ve inkarı terk et
mektir. (Mizan, 77) 

müsbit-i cerih ( C;�J� ..:...!A ) * Müsbit-i cerflı, kandilin ışığının durnandan dolayı 

fitilden ayrılıp sonradan geri dönmesi gibi tevacüd eden, bu yüzden de nefsinin 
kendisiyle bedeni arasındaki alakayı hemen sabitleştirdiği kimsedir. (Ravza, 667) 

{Ayrıca b k. tevacüd-vecd-vücud] 

müstağrak bi mehabbetillah ( liıt a:...u: J1A;;-..o ) * Allah sevgisiyle dolup taşan 
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kimse, Mektiibat'tan sonraki virdi, Allah ile beraberken kalb huzfuuna kavuşmak 
olan kimsedir. Bu kişi, virdinin olmasını istediği şeye doğru hareket ettirilir. 
(Kudame, 58) 

müstağis ( � )  * Müstağls !yardım isteyen}, yardım istenilenden imdildı

nın zuhur etmesini taleb etmektir. Bunun istiğase, tevessül, teşefffı, teveccüh veya 
tecevvüh lafızlarıyla yapılması arasında fark yoktur. Bu son ikisi "ciihe" ve "vicfilıe" 
kökünden gelmektedir, "değeri ve makanız yüce" manasındadır. (Meşfirzk, 1 14) 

müstehlik ( ..!..1 4-- • ) * Kendinden hiçbir iz bırakmayacak şekilde Zat-ı 

Ahadiyyet'te fani olan kişidir. (Kaşan'i, 84; Cami', 98) 

lA yrıca b k. fena' -b eka') 

m üstened-i ma' rife ( a! ;"-A ..1..:::-.A ) •• Bütün isirolerin kaynağı [kendisi (Cami')] 

olan ahadiyyet mertebesidir. (Kaşani, 83; Cami', 98) 

{Ayrıca b k. vahidiyyetl 

müsterih ( �.r� ) * Miisterzlı !huzura kavuşan, rahat olan), olan Allah'ın ka

der sırrını bildirdiği kullarına denir. Çünkü o, takdir edilen her şeyin vakti gelince 
meydana gelmesinin gerektiğini anlar, takdir edilmeyenin de kesinlikle meydana 
gelmeyeceğini görür. Bunu bilen kimse ise hem isteme ve bekleme derdinden, hem 
de elden kaçan şeye üzülmekten kurtularak huzur içinde olur. Nitekim Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: "Yen;iizimde vukıı bulan ve sizin başınıza gelen hiçbir nıuszbet yok
tur ki . . . " [Had'id, 57/22) Bunun için Hz. Enes � şöyle söylemiştir: "Allalı Resıl/ii'ne 
senelerce hizmet ettim. Yaptığım herhangi bir şeı; için 'Niçin yaptın ? '  yapmadıgınz bir şey 
için de 'Niçin yapma dm?'  diye tek kelime söylemedi." [Miisned, III, 197; Evsat, IX, 91] Bu 
da insana yorgunluktan başka bir şey vermemiştir. (Kaşanl, 84; Cami', 98) 

müsteva-yı ism-i a'zam < ���� !'"""'�' .s .r-" > * ism-i azam derecesi, hakkı 

içine alan beyt-i muharrem, yani kfunil Zat'ın kalbidir. (Kaşani, 83; Cıimi', 98) 

müşahede ( ö.u\..!..A ) {bk. muhadara-mükaşefe-müşahede] 

müşahede-i cemal ( J�l ö.u\.!..4 ) * Müşfihede-i cemal !Allah'ın cemalini 

görme), önemli yüksek mekanlardan kalbe büyük ilahi bağışlada nurların, sır ların, 
lütufların, lezzetli sözlerin, dostane ifadelerin, müjdelerin tecelll etmesi ve Allah'a 
yakın olma durumudur. Burada kulun hiçbir dahli olmaz, iş tamamen Allah'a 
döndürülür. Her şey ezell nasibe bağlanır. Allah'tan bir rahmet ve bir isbat olarak 
hisseye düşen ne ise o gelmeye başlar. Ecel gelinceye kadar onlar için dünyada de
vam eder. Bu da takdir edilen ölüm zamanıdır. Bunun dünyada verilmesinin se-
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bebi, Allah'a aşırı şevkten sevginin ifrat derecesine ulaşmaması içindir. (Fütiih, 22) 

müşiliede-i hakk ( J�l ö.uıL!.A ) * Hakkı rnüşahede etmek fenadır. Onda lezzet 

yoktur. Fena halinde hitab bulunmaz, bu doğru da olmaz. Çünkü hitabm faydası 
düşünrnektir. (Esftir, 260) 

müşahede-i murakıbin ( �1)1 ö.uı\.!..o ) * Müşiihede-i nıuriikıbın {rnurakabe 

eden kişilerin rnüşahedesi l, rnüşahede makarnmda olanlarm ilk rnıırakabesidir. Bu, 
makamı rnurakabe, hali ise muhasebe olan kimsenin rnurakabesidir. Müşahede 
makammda olan kimsenin vasfı rnurakabe olur. Murakabede bulunanın gördüğü 
ilk şey, aciz kalsa da, üç rnanadan hiçbirinden ayrı olmarnası gerektiğini yakinen 
bilmesidir. {Bu rnanalarm ilki} Allah'ın kendisine farz kıldığı şeylerin Allah için 
olması gereğidir. Farz iki çeşittir: Yapılması ernredilen ve terkedilmesi ernredilen. 
Bu da yasaklananlardan sakmrnaktır. 

İkinci rnana teşvik edilen rnendubdur {rnüstehabdır}. O da, kişiyi Allah'a yak
laştıran bir husus olarak hayırda yarışmak ve geçip gitmeden hemen önce hayırlı 
bir işte acele etınektir. 

Üçüncü rnana, vücudunun ve kalbinin sıhhat ve kurtuluşunu barındıran 
mübah şeylerdir. Mü'rninin dördüncü bir vakti yoktur. Eğer dördüncü bir vakit 
ihdas ederse, Allah'ın koyınuş olduğu sının aşmış olur. (Kiit, I, 88) 

müşrif-i zama'ir ( 1H�...;:ıl l  J 1.!-.o ) * Miişrif-i zanıtiir {kalbleri gözetleyen}, Al

lah' m insanlarm kalbierini kendisine bildirdiği kirnedir. Allah'ın Batm ismi tecelli 
eder ve o kimse artık batınlara {gizli olan şeylere} {batına (Cılnıi')} hakim olur . . .  
(Kaşani, 85; Cami', 98) . . . Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr bunlardan biridir. (Kaşanl, 85) 

rnütala'a ( �ııllk.. ) * Mütalaa, Allah'm, başlangıç olarak arif olanlara rahmetini 

indirip onları tasdik etmesi ve kainattaki hadiselere yönelik konulardaki 
taleblerine karşılık vermesidir . . .  (lstıltih, 536; Kaşani, 86; Cami', 98) 

* . . .  Mütalaa, doğuşu esnasında ve ilk çıkışmda rnüşahede ile şereflenrneye ve
rilen isimdir. (Kaşanl, 86; Ciinıi', 98) 

* Miikfi.şefe bazen mütalaa, bazen nıiişfi.lıede, bazen de kullarm sularına rnuttali 
olma manasma gelir. Haklkatte o ferasettir. (Kaviinzn, 94) 

{Ayrıca b k muhadara-rnükaşefe-müşahede} 

mütehakkık bi'l-hakk ( J�lı J�;.o ) * Miitelıakkık bi'l-Hakk {Hakk ile tahakkuk 

ettirilen kişi}, Allah Teala'nm kendi taayyünü olmaksızın her taayyün edilen yerde 
gördüğü kimsedir. Çünkü Allah Teala, her isim, sıfat, taayyün ve haysiyyetle 
kayıtlı olarak rnüşahede edilse de rnüşahede ile sınırlanamaz ve kayıtlanamaz. 
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Çünkü Allah, mutlak mukayyeddir. Mutlak mukayyet olan kayıt altına alınmaktan 
da, kayıt dışı kalmaktan da, mutlaklıktan da, mutlaklık dışmda kalmaktan 
münezzehtir. (Kaşani, 76; Crimi', 95) 

mütehakkık bi'l-hakk ve'l-halk ( Jl�IJ j�lı J�="=.o ) * Miitehakkık bi'l-Hakk ve'l

halk {hem Hakk'la, hem de halkla tahakkuk ettirilen kişi), varlıkta bulunan her 
mutlakın bir kayıtlanma ve her kayıt altına alınmış olanın bir mutlaklık yönünün 
olduğunu, bunun aksine mutlak olan ve her türlü kayıtla kayıtlanmış bir yönü 
olan her varlığı da tek bir hakikat olduğunu görür. Bu mertebeyi tadarak müşa
hede eden kimse hem Hakk'ı hem halkı, hem fenayı hem de bekayı tahakkuk et
tirmiş olur. (Kaşani, 76; Cam i', 95) 

mütesemmi'-müstemi'-sami' ( �.ol.... - tı�=-.o - �_.... ) {bk. sema'l 

müteşerri' ( t.:-r:.o ) * Miiteşerri, Hakk'ın cennetine girmeyi, Hakk'a komşu ol

mayı ve Hakk'ın yüzüne bakmayı isteyen kimsedir. (Ravza, 621) 

mütezekkir ( }  ..6 ) {b k zikr/ezkarl 

müzahat beyne'I-hazarat ve'l-ekvan ( ıJI..{�I J ..:.ıl ya�\ � ö\.AıW::ı.o ) 

* Miizalıiit beı;ne'l-lıazariit ve 'l-ekvan {mertebeler ve varlıklar arasındaki benzer
lik), varlıkların üç mertebeye bağlı olmasıdır. Yani vüc:Ub mertebesi, imkan merte
besi ve bu ikisini birleştiren mertebe. Mahlukattan vücuba nisbeti en kuvvetli olan 
en şerefli ve en üstün ise, onun hakikati yüce rUhani veya melek! yahut basit feleki 
olur. MahlUkattan imkana nisbeti en kuvvetli olan en düşük ve en alçak ise, onun 
hakikati basit veya bileşik süfll unsur {elementi olur. Mahlukattan cem' e nisbeti en 
güçlü ise, onun hakikati inşa! {orijinal) olur. imkana daha çok meyilli olan her in
sanda imkan çokluğunun hükümleri galib ise merdud {reddedilmiş) katirierden 
olur. Vücuba daha çok meyilli olan her insanda vücub hükümleri galib ise pey
gamberlerden ve velilerden olur. Bütün yönlerin kendisinde eşit olduğu kimse orta 
halli mü'minlerden olur. Bu iki yönden birinden diğerine meyletmelerine göre 
mü'minlerin imanı güçlü ya da zayıf olur. (Kaşani, 85; Cami', 98) 

müzahat beyne'ş-şu'iin ve'I-haka'ik ( J]\..Q�IJ ıJ j.::..l l ı:.ı::ı ö\.Aı\.:a.o ) 

* Müzalıiit beı;ne'ş-şıı 'un ve 'l-lıakaik {fiillerle hakikatler arasındaki benzerlik), 
kevni {varlıkla alakalıl hakikatlerin, fiilierin isimlerinden [isimlerden (Cdmi')J iba
ret olan kevni hakikatler üzerine oturması, isiınierin de zat'i fiilere dayanmasıdır. 
Varlıklar isiınierin gölgeleri ve suretleridir; isimler ise fiilierin gölgeleridir. (Kaşani, 
85; Cami', 98) 





na'lan 737 

na'lan/na'leyn (0"iıllll/ 0"iıllll ) * Nô.Ieı;n {iki nalın}, rahmet-azab, gazab-rıza ve 

benzerleri gibi zıt ikili rnefhurnlardır {kavrarnlardır}. Kaderneyn ile naleyn arasın
daki fark, kaderneynin birbirine zıt Zati hükümlerden; naleynin ise te' sirleri rnah
lfıkata uzanan iki zıttan ibaret olmasıdır. Yani naleyn rnahlfıkatta eser bırakmak 
ister. Kaderneynin altındaki naleyndir { iki ayağın giydiği terlikler gibidir; ayak asıl, 
terlik ise ayağa ait olup, ayağın yerle irtibatını kesmekle beraber yerde iz bırakır} .  
Çünkü akli sıfat, Zati sıfatın altındadır {akli sıfat, terliğin yere ayaktan daha yakın 
olması gibi, maddeye Zati sıfattan daha yakındır} .  Naleynin gider vaziyette olması, 
eseri {iz bırakmayıl bizzat isternesi demektir. Bunlar {sözü edilen zıt kavramlar}, 
gidici, yani hükmü her vücfıdda cari {geçerli} olan rnefhurnlardır. Mevcfıdattan her 
biri, hangi türle rnevcfıd olursa olsun, onların {naleynin} o mevcfıdda te'sir ve 
hükmü vardır. (Insan, Il, 4) 

{Ayrıca bk. kademan/kademeyn} 

nakşbend ( � ) * Nakşbendin manası, hakiki kernalin sureti olan nakşı {izi} 

rnüridin kalbine bağlarnaktır. . .  

. .  . N akış, rnührün sfıretidir. Onunla rnührün m um unu ve benzerlerini rnühür
lediğinde, bozmadan devarnını sabit hale getirirse, nakşetrnesi mükemmel olan 
kimse hilline gelir ve "nakşbend" diye isimlendirilir. Yani nakşın asli unsuru ve 
bağlandığı şey demektir. (Buğye, 41) 

nakşbendiyye ( ��..l..:,.!.Al ) {ahrariyye; elkab-ı silsile-i nakşibendiye; hace

ganiyye; halidiyye; iman-ı i'ta'i; mazhariyye; müceddidiyye; sıddikiyye; tarik-ı 
nakşbendiyye; tarikat-ı nakşbendiyye; tarikatü'n-nakşbendiyye; tayffıriyye} 

* Nakşibendiyye, sadat-ı sfıfiyyeden {süfı fırkalarının ileri gelenlerinden}ks büyük 
bir fırkadır. Allah onların sırlarını mukaddes kılsın, yollarını Allah'a, Resülü'ne � 

ve onun Allah katından getirdiklerine tam iman üzere daim eylesin. O, hakiki ve 
gerçek imandır ve hakikatinin tam olarak bulunduğıı yer ise kalbdir. Bu hakiki 
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iman kalbe yerleşirse, onun m1raniyyeti bedenin bütün organlarında kendini gös
terir. Hakiki iman, ancak Allah Teala'ya itaat etmek ve her şeyde O'nun rızasını 
aramak, Resulü'ne $ uymak ve nefs-i emmareye muhalefet etmekle elde edilir. 

Sufilere göre hakiki iman üç rükünden mürekkebdir {üç temel direkten mey
dana gelir}: Birincisi, itai imandır. Bu, Allah'ın mü'minlerin kalbierine ta yaratılış
larının başlangıcında rUhani nurla yazmış olduğu imandır. İkincisi, Yüce Allah'ın 
vahdaniyyetini ve Hz. Peygamberin getirdiklerini tasdik etmektir. Üçüncüsü ise, 
diliyle "La ilôJıe iliallah Muluımmediin Resılliillah fAllah'tan başka ilah yoktur, Muham
med Allah'ın Resiilüdür}" demek suretiyle ikrar etmektir. İşte bu üç erkan birleşince 
hakiki iman olur. 

islamı {teslimiyeti, müslümanlığı} tam olarak gerçekleştirmek demek, kulun 
acizliğini, fakirliğini, zelllliğini, inkisarını, gizli ve açık olarak teslimiyetini izharla 
birlikte şeriatın bütün hükümlerini gerçekleştirmek demektir. Bu da ancak, Sünnet
i Seniyye'ye uymak ve onunla amel etmek üzere nefsin kellesini, mücahede kılıcı 
ile uçurma yoluyla hasıl olur. (Bıtğıje, 26) 

* Bu tarikatın hakikati şudur: Devamlı zikir ve fikirle Allah'ta huzur bulmak; 
namaz, tilavet (Kur'an okuma), zikir, yeme, içme, çalışma, kalabalık ve yalnızlık, 
hareket, sükun, üzüntü, sevinç gibi tüm hal ve zamanlarda Allah'tan gafil olma
mak. Tüm bu hallerde Allah'tan gafil olunmamalı, bilakis O'nunla hazır {O'nun 
huzurunda bulunduğu şuurunda} olunmalıdır. Bu tarikatta güç, kuvvet, kudret, 
söz ve fiilin ancak Allah'a ait olduğuna inanılır. Zaman hüsranla zayi edilmez. Ni
tekim alimlerimiz şöyle der: "Zahiri rızık bedenierin hareketiyle; bdtzni rızık kalbierin 
hareketiyle, sırların rızkı siikiin ile ve akılların rızkı ise kulun, Allah'ın huzılrunda sükiin 
buluncaya kadar siikılndan fô.nl olmasıyla elde edilir. Rıllıların azığı ise Yüce Allalı'ı zik
retmektir. 'Dikkat edin! Kalb/er ancak Allah'ı zikretmekle nnıtmain olur. ' [Ra' d, 13/28]" 

. . .  Bu tarikatın şartları şunlardır: Sahih bir ahd ile bey' at almak, zati şuhuda va
sıl olmuş, kamil, alim ve amil bir şeyhten sağlam bir inabe {tevbe} almak. Böyle bir 
şeyhin varlığı bu zamanda kibrit-i ahmerden (kırmızı kükürt yahut yakuttani daha 
kıymetli olsa da, salik ona itikadı ölçüsünde, onun sohbeti bereketiyle maksadına 
nail olur. Tabii bu, şeyh alim olursa böyledir, cahil ise ıslah edemez. Çünkü irşada 
ehil değildir. Nitekim alimlerimiz şöyle der: "Bir elinde Kur'an, diğer elinde sünnet 
bulunmayan kimse tam bir celıalet içerisindedir. Hakk'a vasıl olamamıştır. Böyle biri baş
kasına nasıl nıürşid olabilir!." (Bıtğıje, 30) 

•• Bu tarikatın şartları şunlardır: İlim, hilm {yumuşaklık), ahlak güzelliği, te
vazu, yabancılara şefkatle davranmak ve buna bağlı güzel işler, şeyhlere hürmet 
etmek, bilhassa teslimiyet, salik olan müridin durumunu dine muvafık konularda 
şeyhinin terbiyesine havale etmek. Bu tarikatta en büyük esas olan kalbi vukufa ri
ayet etmek de şartlar arasındadır. Bunları Bülılğıı'l-emô.nf ve Fiiyüz8.tii 'l-H8.lidiyye 
adlı kitablarımızda açıklamıştık Dileyen oraya müracaat etsin. 
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A vam gibi giyinmek de bu tarikatın şartlarındandır. Tae, şal ve benzeri 
giyseler şart değildir. Cehri zikir şart değildir. Sesi yükseltmek, raks yapmak, 
teganni ve gaflet bu tarlkatte bulunmaz. Huzursuz zikir, susayanın mazmaza 
yapması gibidir. Bununla birlikte yakmle alakah akaidin düzeltilmesine, halis 
niyete, kalbi muhafaza etmeye, nefsi açlığa alıştırmaya ve tüm ibadetlerde 
mücahede kılıcıyla nefsi öldürmeye özen gösterilir. Süse, görünüşe, değişmeye, 
nefsi aşağılamaya, bildiğin türden husus! bir hale itibar etmezler {süs ve görünüş 
gibi, hiçbir manevi değişim de onları kibre sürüklemez} .  Kim bu tarikate mensub 
olursa, onun hususi bir giysisi olmaz. Onların tüm şekil ve elbiseleri başkalarıyla 
eşit seviyededir. Kendi haline münasib elbise giyer. Alim ise alimlerin, idareci ise 
İdarecilerin, sade halktan ise halkın giydiğini giyer. Kesrette ve vahdette 
{kalabalıkta yahut yalnızlıkta}  sureti, sireti ve halleri birbirinden farksız olur. 
(Buğı;e, 33) 

* Bu tarikatın erkanı { rükünleri, temel esasları} şunlardır: Kalbi, masivallahtan 
{Allah'ın dışındaki her şeyden} alıkoymak, Allah'a yönelmek, her işte O'na tevek
kül etmek. Bu silsile, Hz. Peygamber'in Ehl-i Beyt'inin onunla muttasıf olması ve 
aynı zamanda, hafl {gizli} hususiyetteki sıddlkiyı;eye de nisbet edilmesine de bağlı 
olarak, mükemmel bir letafet ve nezafetten {incelik ve temizlikten} dolayı 
"zehebiyye" olarak isimlendirilmiştir. (Buğı;e, 34) 

* Bu tarikat şu esaslara dayanır: Hali örtrnek ve zihinde olanı gizlemek. Bu
nunla şunu kasd ederler: Allah'ın bu tarikate girmeyi muvaffak kıldığı kimsenin, 
insanların bakışından uzak olması ve Allah'tan başka mahrem veya namahrem ol
sun hiç kimsenin tilatının sırrına muttali olmaması için örtünebileceği bir hicabla 
gizlenmesi gerekir. Bu şekilde hilli ve şöhreti insanlar arasında bilinmemiş olur. 

Tarikatın imaını Bahaeddm Şah-ı Nakşibend'e bu tarikatın esası sorulduğunda 
şöyle cevab vermiştir: "Siilikin zahirinin halk ile, biihnın Hakk ile olması gerekir." 
Alimlerimiz şöyle der: "Bu topluluk için en güzel örtü ve hiciib {perde}, siilikin ilimle 
meşgul olması, insanların nazarından uzak durması, ders halkasında bulunup da siilih ve 
siilik olduğunu hissettirse bile hiç kimsenin, onun siilftk elılinden olduğuna muttalf ola
mamasıdır." Bilakis halin gizlenmesi yolların örtülmesidir. Bu şekilde, insanların 
onu salih biri zannederek kendisine yönelmemesi için sülukunda ve Allah ile olan 
muamelesinde riyadan beri olur. Hatta onun Hakk'la muamelesinin, tam bir sıdk 
ve kamil bir ihlasla kemal mertebesine varıncaya ve irşada me' zun oluncaya kadar 
halktan gizli kalması gerekir. (Buğı;e, 35) 

* Büyük sufllerden Nakşibendiyye'nin kurucusunun tercih ettiği delil şudur: 
Halvet celvette; uzlet insanlar içinde olur. Sufl hem burada, hem uzaktadır; 
garibdir, yakındır; arştadır ve yerdedir. (Buğı;e, 37) 

* Nakşibendiyye, kutb-i kebir {büyük kutub}, gavs-i şehir {meşhur gavs}, daimi 
feyiz sahibi Buhari {Buharalı} Üveysi Şah-ı Nakşibend Mevlana Bahaüddm 
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Muhammed'eks nisbeti dolayısıyla bu adı almıştır. 718 11318 miladil yılında Mu
harrem ayında Kasr-ı Arilan'da doğmuş Buhara velilerindendi. Buhara'da 791 
11389 miladil yılı Rebiülevvel ayının bir pazartesi günü vefat etmiştir. Allah kendi
sinden razı olsun, Üveys-i Karani'ye nisbetle üveysi idi. (Buğye, 41) 

* Nakşibendiyye, Nakşibendi silsilesine verilen addır. Alimlerimiz bu isimlerin, 
çağların ve müceddidlerinin değişmesiyle değiştiğini beyan ederler. Şöyle ki: Hz. 
Ebu Bekr Sıddik'den .tş, Tayffir b. İsa Ebu Yezid Bistami'yeks kadar Szddzkiyıje; on
dan Hacegan halkasının piri Şeyh Abdülhalık Gücdüvani'yeks kadar TayfUriyye; on
dan tarikatın imamı, feyizkar Mevlana Şeyh Bahauddin Nakşibend Muhammed el
Üveysi ei-Buharl'yek• kadar HacegiiniyıJe; ondan Hz. Gavs-ı Azam Mevlana Hace 
Ubeydullah Ahrar'aks kadar Nakşibendiyye; ondan tarikatların kutbu, alemin gavs'ı, 
ikinci bin yılın müceddidi Mevlana Şeyh Ahmed Faruk! Sehrendi'yeks kadar 
Nakşibendiyye-i Alzriıriyye; ondan mualla, müzekka, musaffa, mutahhar Hz. 
Şemseddin Habibullah can-ı c anan Mazhar' aks kadar Müceddidiyye; ondan şeyhimiz 
ve önderimiz, mürşid-i mutlak Mevlana Halid zü'I-Cenaheyn'eks kadar 
Müceddidiyye-i Mazhariyye; buradan itibaren de ehl-i irfan tarikat kardeşlerimiz 
Hiılidiyye demişlerdir. Bu mübarek isimler asırlar ve çağlar boyunca zamanın al
nına nurdan harflerle nakşedilmiş olup, Allah'ın lütfu, fazlı, keremi, bol ilisanı ve 
nimetlerine kavuşuncaya kadar devam edecektir. (Bugıje, 84) 

* Tarzkat-ı Nakşibendiyye'nin esasları şunlardır: Ehl-i sünnet akaidine sarılmak, 
ruhsatları terkedip azimetleri almak, sürekli olarak murakebe etmek, Mevla'ya yö
nelmek, dünya süslerinden, hatta Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevirmek, hu
zur melekesi elde etmek, din ilimlerinden faydalanıp bundan faydalandırma ha
liyle hallenerek halvette kalmak, avam gibi giyinmek zikri gizli yapmak, nefesleri 
muhafaza etmek, yani Allah'tan gafil olarak bir nefes bile alıp vermemek ve 
Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak 

Nakşibendiyye tarikatının şartları ise şunlardır: Sahih bir itikad, sadık bir 
tevbe, hak sahibierinden helallik istemek, her türlü zulü reddetmek, hasımların rı
zasını taleb etmek, tüm işlerde sünnete uymak, arnelleri en sağlam bir şekilde ye
rine getirmek, münker ve bid'at olan şeylerden kaçınmak, heva ve kötü şeylerden 
uzaklaşma konusunda dikkatli olmak. (Ciimi', 14) 

* Tarlk-ı Nakşibendiyye'nin INakşibendiyye tarikatının} özü şudur: Salik, vacib 
gibi her arnelin azimetli ve en ihtiyatlı olanını yerine getirir. Bunu zamret olmadan 
terketmez. Hararnı asla işlemez. Zarfiri bir sebeb olmadıkça ona yaklaşmaz. En ih
tiyatlı olanını alır. ibadet, adet, muamele, helak edecek şeylerden ve kötü vasıflar
dan kaçınma, güzel ahiakla bezenme gibi, sayılacak olsa binleri bulacak olan ko
nularda dört mezhebden herhangi birine göre amel ederse, bu arnelierin en güze
lini, en efdal olanını ve en iyisini tercih eder. (Ciınıi', 112) 

nakz-ı 'ahd ( -4"l 1 _;:.aı ) * Nakz-ı a/ıd lahdi bozma} en büyük günahlardandır. 
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Dininin bir kısmından dönme türlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Neredeyse 
bütün dininden irtidad etmektedir. "Günahlar küfrün habercisidir" diye varid olmuş
tur. Yani küfrün başlangıcıdır. (Envilr, I, 80) 

namus ( 4J" J.oli ) * Nilnıfts {hüküm, iffetl, ancak emir ve yasaklarla tamamlanır. 

Emir ve yasaklar ise ancak vaad ve vald {cennet ve cehennemi ile te'slrli olabilir. 
Vaad ve vald de, ancak terglb ve terhib {sevdirme ve korkutmal ile mümkün olur. 
Tergib ve terhlbin de havf ve reca {korku ve ümidi sahibi kimselere faydası olur. 
Havf ve reca, emir ve nehiylere uyma anında bilinir ve ortaya çıkarlar. Hiçbir şey
den korkmayan ve hiçbir şey istemeyen kimse teşvik edilemez ve hiçbir şeyden 
korkutulamaz. Vaad ve vaidin ona faydası olmaz. Kim hüküm koyuculara uymaz 
ve onların yasaklarından kaçınınazsa namustan nasibi olmaz. (İhvan, IV, 77) 

nasihat ( � )  {'alamet-i nasıh lillah; 'alamet-i nush-i nasl 

* Allah için nasihat eden kişinin alameti, bütün gücüyle Allah'a, O'nun 
Kitab'ını anlamaya, Kitab'ıyla amel etmeye, Peygamber'inin � sünnetlerine uy
maya yönelmesi, isyan etmeden itaat etmeyi ve unutmadan zikretmeyi sevmesidir. 

İnsanlara nasihat etmenin alameti, Allah'a itaat konusunda kendin için istedi
ğini insanlar için de istemen; Allah'a isyanla ilgili olarak da kendin için çirkin gör
düğünü insanlar için de çirkin görmendir. (Addbı, 145) 

nasut/ebna'-yı nevasit ( �lyll ç.\:ıi / � J""li ) * Ebnil-yz nevasit {nasutların ço

cukları} :  Nevasit nilsüt'un çoğuludur. Bununla insanlığın ortaya çıkışı kasd edilir. 
Bunu ilk defa Hıristiyanların Hz. İsa %9 hakkında "Lıihfıt nilsüt ile kaplzdzr" diyerek 
kullandığı söylenir. Sonra Şeyh-i Nuri {Şeyh Şihabeddin Sühreverdi-yi Maktfıl}, 
daha sonra da onu takib eden sfıfiler kullanmış, derken yaygınlaşmıştır. (Heı;ilkil, 
94) 

* Devenin böğürmesi, koçun bağırması, keçinin melemesi, insanın seslenınesi 
ya da konuşması gibi sesler, eşyaya nüfUz eden hayattan nasibi olan şeylerdir. Bu 
hayat "rfıh" olarak; rfıh da eşyada var olan hayatla muttasıf olduğu için 
" . . .  lalııtttur . . . " böyle ısimlendirilir. " . . .  Nilsüt ise bu rühun kendisiyle ka im oldugu nıa
haldir . . . " Yani nasfıt bedendir. " Nrisıif, bu rfıhun kendisiyle ka im olmasıyla . . . " yani 
ruhun, nasfıt ile kaim olması {bedenle ayakta durabilmesi} sebebiyle .. . . . 'rüh' olarak 
adlandırılmzştzr . . . " "0, O'ndan bir rıilıtur" hadisinde geçtiği gibi, (lahfıtun da 
nasutun da} tamamı "rülı" olarak isimlendirilmiştir. (Sofyavi, 251) 

na't ( ı.:...ıı.i ) * Nat, natı {nitelendirmeyi} yapanların men'fıtun {nitelenenin} fiil

leri, hükümleri ve ahlakı hakkında haber vermeleridir. N at ve vasfın aynı manaya 
gelmesi muhtemeldir. Ancak vasfetme mücmel {özlül, nat ise tafsllatlı olur. (Lunıa ', 
427) 
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* Ntit, evvel {ilk} gibi, nisbeti arzu eden şeydir. (Istılah, 540) 

nebat ( ..::.ı\.:i ) * Nebat {bitki}, büyüyen cisimdir. Derece bakımından madenierin 

düşük alanıdır. Çünkü maden, basit cevherlerden oluşan mürekkeb {bileşik} ci
simdir. Bu sebeb le hakimierin {filozofların} çoğunluğu bitkilerde rUh olduğu görü
şündedirler. Bunun için Berahime {Hindistan' daki Brahman dinine mensub olan
lar}, ağaçları kesmeyi yasaklamıştır. Öyle ki onlardan birinin dikene {bile} ihtiyacı 
olsa, onu söküp çıkarmazdı. Çünkü onların görüşüne göre canlılara eziyet etme
mek gerekir. Onlar, canlılara zarar vermezler. Hayvanları yemez ve öldürmezler, 
hatta yumurta gibi hayvana dönüşenleri bile yemezler. Üstelik, rıTha sahib olduk
larını kabıli ederek, büyüyüp geliştiğinden dolayı ağaçları kesmeyi bile yasakla
mışlardır. Onlara göre büyüme ancak rılh vasıtasıyla olur. Onların memleketle
rinde bir ağaç gördüm. Tutmak için bile kendisine yaklaşıldığında, sanki rUhu 
varmış gibi yaprakları kapanır ve büzüşürdü. Şu da var ki, muhakkiklere göre ister 
bitki, ister maden, ister hayvan veya başka bir şey olsun, hissedilen {duyularla al
gılanabilir} bir varlığı olan her şey mutlaka rılh sfıhibidir. (Meriitib, 38) 

nebiyy-i melik ( .!.ll.o �.i ) * Nebiyy-i melik {melik olan nebi}, Hz. Davıld �1, Hz 

Süleyman �� ve benzerleri gibi peygamberlerdir. (Furkiin, 28) 

necdet ( ö.ı.� ) * Necdet, cesaret ve korkaklık arası bir durumdur. Korku dışında 

neyi icab ettirirse ettirsin, nefsin ölüme yönelmesi anında itimad hissidir. (Miziin, 
73) 

necva ( ı.$1.- ) * Necviı, insanın başına gelen afetleri, başkalarının öğrenmemesi 

için gizlemesidir. (Hücvm, 467) 

nedem ( �.li ) * Nedenı, kalbin, sevgilinin kaybolduğunu fark ettiği andaki 

inlemesidir. Bunun işareti uzun hasret ve hüzün, gözlerden yaş akıtmak, uzun 
uzun ağlamak ve düşüneeye dalmaktır. Her kim çocuğuna veya kendisine nefsin
den daha sevimli gelen değerli bir kişiye isabet eden bir belanın farkına varırsa, 
onun muslbeti şiddetlenir, uzun süre ağlayarak derin derin düşünür. Ona nefsin
den aziz gelen hangisidir? Hangi ceza cehennemden daha şiddetlidir? Hangi şey 
günahlardan kaynaklanan cezaya çarptırılmaya sebeb olur? Ve hangi haberci Allah 
ve Resıllü'nden daha doğru sözlü olabilir? (İhyii', IV, 42; Kudame, 275) 

. . .  Hekim ona çocuğunun yakalandığı hastalığının iyileşmeyeceğini haber ver
seydi, derhal üzüntüsü artardı. Halbuki çocuğu kendisinden değerli değildir ve 
hekim de Allah ve Resıllü'nden bilgili değildir. Ölüm cehennem ateşinden şiddetli 
değildir. Hastalık, günahların, Allah'ın gazabına sebeb olup cehenneme götürdüğü 
gibi mutlaka ölüme götürmeyebilir. (Kudame, 275) 

{Ayrıca bk. tevbe-inabe-evbe} 
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nefes ( � ) * Nefes, gaibden gelen leHUf ile kalbieri ferahlandırmaktır. Nefes 

sahibi kimseler hal sahibinde daha nazik ve saftır. Vakit sahibi henüz başlamış 
olandır, nefes sahibi ise son mertebededir. Hal sahibi ise ikisi arasında bulunur. Bu 
sebeble haller vasıta, nefesler ise yükselmenin nihayetidir. Vakitler kalb, haller rUh, 
nefesler ise sır sahibi olanlar içindir. Şöyle dediler: "İbadetlerin en faziletiisi Allah ile 
geçen nefesleri saymaktır." Yine şöyle dediler: "Allah kalbieri yarattı ve bunları mizrifetin 
kaynağı haline getirdi. Onun ötesinde sırları yarattı ve onları tevhidin kaynağı kıldı. Ma
rifete delillet etmeı;en ve tevhide işiiret etnıeı;en her nefes sıkıntı yaygısı üstüne serilmiş bir 
ölüdür. Sahibi ondan sorumludur." 

Ebu Ali Dekkak'ın şöyle dediğini işittim: "Arife nefes teslim edilmez. Çünkü o, 
onun akışına miisamaha etmez. Muhibb {seven} için ise nefes şarttır. Çünkü onun nefesi 
olmazsa takati olamayacağından helfik olur." (Kuşeyr1, 46) 

* Denilmiştir ki "Nefes müntehiye, vakit miibtediye, hill de mutavassıta mahsustur." 
Bunun işaret ettiği şey mübtediye zaman zaman Allah'tan bir ilham gelmesidir. 
Mutavassıt, kendisine hali hakim olduğu için hal sahibidir. Müntehi ise kendisine 
hal sağlam olarak yerleştiği için nefes sahibidir. Huzfu ve gaybet halleri ise gelip 
geçici değildir. V ecd halleri nefesleriyle birlikte istikrar bulmuştur. Bunların hepsi 
erbabına ait hallerdir. ('Avfirif, 311-312) 

* Nefes, gaybın latifeleriyle kalbin rahatlamasıdır. [Bil ki (Cami')] bu, sevgiliyle 
ünsiyet kurmak isteyen içindir. (Kaşani, 94; Ciimi', 101) 

* Nefes rahatlamadır. Bunun ilk inceliği istitar {perdelenme} halindeki nefestir. 
Bu, öfkeyi yutmayla dolu ve ilimle bağlantılıdır. İkincisi tecelli halindeki nefestir. 
Sürur {sevinç} halinden muayene {gözle görme} haline geçer. Vücud {varlık} nu
ruyla doludur. İşaretin kesilmesini gözler. Üçüncüsü ise kudsiyyet ile temizlenmiş 
nefestir. Ezel işaretiyle kaimdir. O nur sedefidir. (Ravza, 492) 

* Allah'tan başka her varlığın her mevcudun, O'nun aynı olan bir nefesi vardır. 
Sonra o {nefes} yok olur ve benzeri var olur. Onun varlığı nefes alıp vermesinin 
aynısıdır. Allah Teala, nefesiyle mümkün olan mevcudların hakikatlerini teneffüs 
etmiştir. Sen onu yokluk uykusu olarak kabUl edersin. Onun nefesi izafi 
mevcudlarının aynıdır. Allah Teala her an zuhur eder ve mümkün olan mevcudlar 
da her an var olur. 

Bilmelisin ki Allah yoluna giren herkes, ister zikirle, isterse fikirle süluk etsin, 
her an yok olmakta ve karşılığında benzeri var olmaktadır. Bu sebeble her an o sa
lik için yeni bir yol vardır. Çünkü iki şahsın bütün yönlerden ittifak etmesi müm
kün değildir. Eğer ittifak edecek olsalardı, birbirinden ayırd edilemezlerdi. Değişik 
şahısların var olması vacib olduğundan kabiliyetler de değişiktir. Kabiliyetler de
ğişik olursa tecelliler de değişik olur. Tecelli değişik ise ona götüren yol da farklı 
olur. (Esffir, 183) 
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nefes-i rahmani ( i) Li-J ..,..ıii ) * Nefes-i Rahmiinf {Rahmani nefes), bu neş' etin 

{ortaya çıkışın} hayat kaynağıdır. O, nefs-i natıka ile bilir ve idrak eder. Düşünme 
kuvvet ile hakkın onda icmal ettiğini tafsil eder {ayrıntılı olarak açıklar) .  Eşyaya 
mertebelerini indirir, her hak sahibine hakkını verir. ( 'Ukle, 94) 

* Nefes-i Rahmiinf {Rahmani nefes}, haklkatle bir olan izafi bir vücuddur {varlık
tır} ve ayandan {aynlardan, özlerden} ibaret olan milnaların suretleriyle çoğalır. 
Onun halleri ahadiyyet makamındadır. Aslında nefesinde bulunan hava bakımın
dan basit olmakla beraber, harflerin şekilleriyle değişen insan nefesine benzetiterek 
ve Rahman isminin himayesi altına giren {diğer} isimleri rahatlatma gayesine na
zaran böyle isimlendirilmiştir. İşte bu, eşyanın kendisinde gizli olması ve insanın 
nefesle [teneffüsle {nefes elıp vermekle} (Ciimi')] rahata kavuşturulınası gibi 
bilkuvve var olmasıdır. (Kaşani, 94; Ciimi', 101) 

nefs ( �i ) {' aHimet-i ma'rifet-i nefs; beden; medine-i hasine; meratib-i nefs; 

nefes-i ilahi; nefs ba'de's-salah; nefs-i emmare; nefs-i emınare bi's-sfi.'; nefs-i 
insaniyye; nefs-i kamile; nefs-i levvame; nefs-i mutmainne; nefs-i mülhirne; 
nefs-i nahka/nüffis-ı nahka; nefs-i raziyye; nefs-i saliha; nüfUs; nüfUs-ı 
beşeriyye; safa'-yı nefs} 

* Ey nefs, nicedir uyuyorsun! Ne zaman kalkacaksın? Seni sadece diriliş günü 
sesinin uyandıracağı neredeyse hiç kalkmayacağın bir uykuya daldın. (Şehfde, 29) 

* Kardeşim! Kalbini ahiret işleriyle mükellef tut ve bu konuda onu genişlet {her 
geçen gün daha da ilerlemesine yardımcı ol}. Onu dünya sebeblerinden, {dünyevi} 
hırs ve rağbetlere ka yınayı hatırlamaktan vazgeçir. Kalbinin, senin aradığın hedefe 
{ahirete} ulaşmayı zorlaştıracak şeylerle uğraşmasına izin verme. {Çünkü} bu, kalb 
nurunu söndürür. Onu, övülmeye değecek bir akıbetle {cennetle} ülfet ettirme 
hususunda hırslı ol. Elinde bulunan dünya nimetlerinden dolayı şükretmen gerek
tiğini, fakat bu şükrü gereğinden az yapabildiğini düşünerek nefsini cezayla kor
kut. Şükretme hususundaki zayıflığını bilerek elindeki nimetleri {nefsine} çok gör 
ki nefs, dünya işi konusunda elindekinden daha fazlasını düşünmek ve istemekle 
meşgul olmasın. 

Dedı ki: "Hırs ve rağbet tanıalıtan dolayı ortaya çıkar. Nefsin temeli, tamah kaidesi 
üzerine binti edilmiştir . . .  Dünya hakkında tanıalı, dünyil malından daha fazlasını isteme 
hususundaki vesflelera yapışmaktır. Ahiret hususunda tanıalı ise, ahiret anıellerine hırs ve 
rağbet besleı;erek, bu hususta daha fazlasını taleb edecek vesflelere sarılnıaktır. " (Adiibı, 65) 

* Nefsi tanımanın alarneti, onun hakkında su-i zanda bulunrnaktır. (Adiibı, 146) 

* Nefs biide's-saliih {iyilikten sonra nefs}: Nefsin halleri değiştiğinde, nefret edi
len şeylerle ünsiyyet kurulabildiğinde, arzu ettiğinden uzaklaştığında gayb ile ya
kin onu aydınlattığında, aklıyla yok saydığı ahireti müşahede eder. Kalbinde 
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Allah'a taz1mi güçlenir, takvası şiddetlenir, ümidi artar. Allah korkusu, onu 
Rabb'ine yaklaşmaktan alıkoyan her türlü mamyi ve Allah'la meşgul olmaktan 
uzaklaştıran bütün sebebleri kaldırır. Ona red (ümid} verir. Çalışma ve gayret 
aşkıyla dolar. Mevla'sına yalvarma ve O'nunla ünsiyyet konusunda kendisini 
sevgi heyecana sevk eder ve O'ndan başkasından uzaklaşma konusunda şevk 
verir. Allah'a uzun uzun yalvarır. Allah da bütün yardımıyla ve kalben daha çok 
kendisine yaklaşması ikrfunında bulunarak ona yönelir. Orada onu zikriyle 
nurlandırır. Kendisiyle Rabb'i arasına giren ayrılıktan dolayı, orada şevki 
şiddetlenir, hasreti artar, hüznü çoğalrr. Ayrılığın heybet ve endişesinden ve bunu 
hatırlamasından dolayı, gözünün nuru söner, taz1m ve celal hissi içinde aklı 
başından gider, ürperir. Ürperme, bazen kalbinin sarsıntısıyla, bazen de yana 
yakıla ya da inleyerek gözyaşı dökmekten dolayı heyecanlanınakla gelir. Bazen 
aklı gider de, bunu bilıneyen, onun halini kendisine gelen hüzünden kaynaklanan 
bir hayal zanneder. Çoğu hallerinde şaşkınlıktan dolayı kafası karışır ve hüzün 
hakim olur. 

Ey dünyasıyla aldanan, gecenin karanlığında yolundan sapan, keşke görsey
din! Kullar sakinleşti ama, gönül sakinleşmedi. Halk sükunete erdi ama, onun içi 
doyınadı. Yaratıklar İstirahat etti, ama onun kalbinin inlemesi dinmedi. O, mahzun 
kalbiyle, başını öne eğerek, bedeni ürpererek Rabb'inin huzurunda durdu. Boy
nunu büktü ve iki büklüm oldu. Kalbine haya hakim oldu. Büyük bir taz1mle (say
gıyla} Rabb'inin Kitabı'nı açtı. Çok geçmeden hüzünleri onu heyecanlandırdı. Kal
binde yangınlar tutuştu. Gözyaşı sel olup aktı. Rabb'inin dışında başka bir kulağın 
duyacağı endişesiyle ağladığı anda secdeye kapandı. Nefesleri ateş oldu, miltileri 
kalbinin ateşiyle birleşti. (Bed', 32) 

* Kalb nefsin elinde, Allah'tan bir rahmet değildir. Çünkü kalb hükümdar, nefs 
ise memlekettir. (BeıJiin, 37) 

* Nefs, sadra (göğüse, gönle, iç dünyaya} girerek tekellüfe {zorlamaya, yapma
cıklığa} hükmeder. Nefs, onun {sadrın} karındaki kaynağı ve yakınlık mekanıdrr. 
Heyecanı kandan ve necaset kuvvetinden gelir. Karın onun karanlık dumanı ve 
ateşinin sıcaklığıyla dolar. Sonra Allah'tan bir imtihan olmak üzere, sadra vesvese 
ve batıl kuruntular yoluyla girer. Sonunda kul, hulUs-İ kalb ile Mevla'sına yalvara
rak O'ndan yardım diler. Allah da onun bu duasına icabet eder ve nefsin kötülü
ğünü ondan uzaklaştırır. Şeytan da böyledir. Kulun sadrına vesvesesiyle girer. Bu, 
nefsin tahakkümünün son sınırıdır. Nefs-i eınmiire bi's-su (kötülüğü emreden nefs} 
şeytanın şeklidir. Bunların ikisi iki şeytandır. Yüce Allah şöyle buyurdu: "İnsan ve 
cin şeytan/arı" [En' am, 6/1 12] (Beıjiin, 40) 

* İbaresi, rivayeti, kıraatı ve açıklaması kolay olan ilim sahibin unutınası müm
kündür. Çünkü nefs, onu taşır ve korur. Ezberledikten ve büyük bir gayretten 
sonra bile onu unutabilmesi mümkündür. (Beıjiin, 46) 
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* Nefsin sahib olduğu ve ezberlediği her ilim onu kibirlendirir ve {böylece} o, 
hakkı kabul etmekten yüz çevirir. Çoğu zaman din kardeşlerine öfkeleri artar ve 
isyan ve b atıl üzere devam eder. (Beyiin, 49) 

* Nefsin özü siyah duman gibi bir rüzgar, kötü muamelenin karanlığıdır. Onun 
ruhu asıl itibariyle nuranidir. Allah'ın yardımıyla güzel davranışlarda ve doğru 
yalvarışiarda bulunmak sfuetiyle iyi yönden gelişir. Onun iyilik ve salahı ancak 
kulun kendi hevasına aykırı hareket etmesi, onlardan yüz çevirmesi, açlık ve şid
detiere üstün gelmesiyle artar. 

Nefs-i levviime, Hakk'a en yakın olan nefstir, fakat hilekar ve aldatıcıdır. Onu sa
dece zeki olan arifler anlayabilir. 

* Nefs-i nıutmainne, Allah'ın karanlık kirlerinden temizlernesi sebebiyle nurarn 
hale gelen ve ruha benzeyen nefstir. Allah'a itaat konusunda ayak diremeksizin 
boyun eğerek yürür. Allah'a itaatle muti olur. O, gizlisini ve açığını Allah'ın dol
durduğu sıddikın nefsidir. (Beyiin, 83) 

* Nefsin safası, insan cevherinin özüdür. İnsan ismi ancak nefs ve beden için 
kullanılır. Beden et, kan, kemik, damar, sinir, deri gibi ona şekil veren şeylerden 
oluşan bu mevcı1d ceseddir. Bunların hepsi toprağa ait, karanlık, ağır, değişebilen 
ve bozulabilen cisimlerdir. Nefs ise semavi, rı1hani, canlı, nurani, hafif, bozulmak
sızın hareketli ve -onun düşünülebilir ve hissedilebilir mevcudattaki suretlerinin 
idrilkteki misali ayna misali olsa bile- eşyanın suretlerini idrilk edebilen bir cevher
dir. Aynanın şekli düzgün olduğunda, yüzü de düzgün gösterir. Cismani şeylerin 
suretleri olduğu gibi hakikatleriyle oraya yansırlar. Aynanın şekli eğri olduğunda 
cismani şeylerin suretleri olduğu gibi hakikatleriyle oraya yansımazlar. Aynı şe
kilde aynanın yüzü paslandığında elbette hiçbir şey oraya yansımaz. İşte nefsin 
hali de bunun gibidir. 

Kendisinde cehaletler birikıneyip alim olduğunda nefs, kötü arnellerle 
kirletilemeyen temiz bir cevher; kötü ahiakla pasıanmayan saf bir zat olur. Düşün
celer fasid görüşlerle bozulmadığında, nefsin zatına bildiği ruhani şeylerin suret
leri yansır. Nefs onların hakikatini idrilk eder. Duyuların görmediği işleri aklıyla 
ve onun cevherinin saflığıyla müşahede eder. Nitekim maddi şeyler, duyular 
doğru çalışıyorsa onlarla müşahede edilir. Nefs de cevheri saf olmayıp kendisi ca
hil olduğunda, kötü arnellerle kirlendiğinde, kötü ahiakla paslandığında, fasid gö
rüşlerle bozulduğunda ve bu hallere devam ettiğinde ruhani şeylerin hakikatlerini 
idrilk etınekten perdelenir; Allah' a ulaşmaktan aciz kalır ve ahiret nimetlerini de 
elden kaçırır. (İhvan, II, 6) 

'' Nefs, hareket fıtratına göre yaratılmıştır ve sükı1n ile {durmakla } 
emrolunmuştur. Bu hal onun, Mevla'sına muhtaç olması, kudret ve kuvvetlerin
den kurtulması için denenmesidir. (Küt, I, 84) 
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* NüfUs-ı beşeriyıje {beşerl nefsler}, aşık ve müştak olarak dünya hayatındaki 
hallerinin en pariağı olan en yüce saadete ulaştıklarında, bu iştiyakla ahiret hayatı 
dışındaki alakalarından kurtulmazlar. Bu nefsleri, rububiyyet nefsleri arasında gi
dip gelen diğer beşeri nefsler izler. Sefalet, derecelerine göredir. Sonra onu sıkıntılı 
tabiat alemine dalan gam dolu nefsler izler. Bu nefsleri boynu bükük kölelerinden 
ayıracak hiçbir şey yoktur. (Işiirat, IV, 45) 

* Tecrübe ve kıyas, uyku halinde nefs-i insiiniyyenın gayb konusunda nail 
olabileceği herhangi bir şeye mutabık iki şeydir. Böyle bir nail olmanın {ulaşmanın} 
uyanıklık halinde de vaki olmasına, yok olmasına yol açacak şeyden başka hiçbir 
man! yoktur. Onun ortadan kalkması da mümkündür. (İşiiriit, IV, 1 19) 

* Nefs-i niltıkanın bedenle alakası kalıcı bir alaka değildir. Onun {bedenle} ala
kaları başka türdendir. (İşiiriit, IV, 151) 

* Lugatte bir şeyin nefsi, onun kendisi demektir. Sufılere göre nefs kelimesinin 
kullanımından maksad, ne vücud {varlık} ne de onun konulduğu kalıptır. Onların 
nefs kelimesinden maksadları, kötü vasıfları ile yerilen fiilleridir. Kulun illetli va
sıfları iki türlüdür: Birincisi kulun kazanmış olduğu günah ve isyanlar, ikincisi 
aşağı derecedeki huylardır. Kul, bizzat kötü olan bu huyları tedavi ve terbiye 
ederse, bu terbiyeye devam edilerek mücahede yoluyla bu huylardan temizlenip 
ayrılır. Nefsin birinci kısım hükümleri haram veya rnekrUh kılınan şeylerdir. Ikinci 
kısım hükümleri ise nefsin aşağı ve bayağı huy larıdır. Umı1m'i tarif budur. Tafsilatı 
ise kibir, gazab, kin, hased, kötü huy ve tahammülsüzlük gibi kötü huylardır. 
(Kuşeyri, 48) 

·� Nefs-i emmiire bi's-sıl {kötülüğü emreden nefs}, insanı helake çağıran, şeytana 
yardım eden, heva ve hevesiere uyan ve çeşitli kötülüklerle itharn edilen nefstir. 
Ebu Hafs {Haddad} der ki: "Nefsini devamlı olarak ithiim etmeyen, her Jıiilinde ona 
muhalefette bulunmayan ve diğer zamanlarında nefsi /ıoşlanmadığı işleri yapmaya mecbur 
etnıeıJen kimse aldanmış tır. Nejse ait bir Şetji güzel kabıli eden kimse onu hellik etmiş olur " 
(Kuşeyr'i, 171) 

* Lugat açısından nefs, bir şeyin varlığı, hakikati ve zatıdır. Halkın ifadelerinde 
ve adetlerinde geçen bu kelimenin diğerlerinden farklı zıt manalara gelme ihtimali 
vardır. Zıt manalarda kullanılır. Bir topluluğa göre nefs "ruh", başka bir topluluğa 
göre "nıürüvvet {adamlık, insanlık}", diğer bir topluluğa göre "cesed {beden}" ve bir 
diğer topluluğa göre ise "kan" manasma gelir. Muhakkik sfıfilere göre bu ifadeden 
maksad bu manalardan hiçbiri değildir. Onlar nefsin, kötünün kaynağı ve kötülü
ğün temeli olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bir topluluğa göre nefs, rUh gibi 
beden ve kalıba konulmuş bir ayn (öz} varlıktır. 

Diğer bir topluluğa göre nefs, hayat gibi beden ve kahbın sıfatı olan bir şeydir. 
Bu topluluklar, kötü huy ve çirkin davranışların ortaya çıkmasının sebebinin nefs 
olduğu üzerinde müttefiktirler. Bu huy ve davranışlar da iki kısma ayrılır: İlki gü-
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nahlar, ikincisi kibir, hased, cimrilik, öfke, kin ve benzeri gibi aklen ve şer'an mak
bul olmayan kötü huylardır. Şimdi günah olan hususlar tevbe ile giderildiği gibi, 
riyazet yoluyla da nefsten giderilebilir. Çünkü "mfisıyıjet" dediğimiz günahlar za
hiri, bu huylar ise batıni sıfatlardandır. Batında ortaya çıkan aşağı vasıflar, zahir
deki yüksek vasıflarla teınizlenir. Zahirdekiler ise batındaki yüce sıfatlarla arındı
rılır. Nasıl ki aleınde görünmediği halde şeytan-melek, cennet-cehennem varsa, 
onun gibi nefs ile rUhun her ikisi de kalıba tevdi edilmiş latifelerdendir. Fakat tıpkı 
gözün görme, kulağın du yına ve dilin tatma yeri oluşu gibi, biri şer yeri, diğeri ha
yır ınekamdır. İnsan bedenine verilmiş olan diğer vasıf ve varlıklar için de durum 
böyledir. (Hücviri, 235) 

•• Muhakkiklere göre mükemmel bir insanın terkibi üç ınanfidan oluşur: Bun
lardan birincisi rUh, ikincisi nefs, üçüncüsü ceseddir. Bu üç ınanfidan her birini 
ayakta tutan bir sıfat vardır. Ruhun sıfatı akıl, nefsin sıfatı heva, cesedin sıfatı ise 
histir. (Hücviri, 238) 

* Nefs, ınanalar arasında müşterek bir isimdir. İki manası bizim amacımızla 
alakalıdır: Birincisiyle insandaki gazab ve şehvet kuvvetlerini içine alan manalar 
kasd edilir. Bu urnumiyetle tasavvuf ehlinin kullanışıdır. Çünkü onlar nefs ile insa
nın tüm kötü sıfatıarını içine alan aslı kasd ediyorlar. Ve şöyle diyorlar: "Nefs 
mücahedesi yapmak ve onu kımıak gerekir." Hz. Peygamber'in $ şu sözü ona işaret 
eder: "En azzlı düşmanın iki yakan arasında bulunan nefsindir." İkincisi "Hakikatte in
sandır'' diye zikrettiğimiz latif varlıktır. O da insanın kendisi ve zatıdır. Bu, halleri
nin değişmesi sebebiyle çeşitli vasıflarla vasıflandırılır. Nefs emir altında sükunete 
vardığında ve kişinin şehvetlerle mücadelesi sebebiyle ızdırab onu ortadan kaldır
dığında "nefs-i mutnzainne" diye isimlendirilir. Yüce Allah bu şekilde buyurdu: "Ey 
nefs-i mutnıaine, O senden, sen de O'ndan razı alımış bir şekilde Rabb'ine dön." [Fecr, 
89/27-28] 

İlk ınanadaki nefsin Rabb'ine dönmesi tasavvur edilemez. O Allah'tan uzaklaş
mıştır ve şeytani topluluklardandır. Sükfrneti tamam alınadığında ve fakat şehvani 
nefsi karşı koyduğu zaman ona itiraz ettiğinde "nefs-i levvfinıe" diye isimlendirilir. 
Çünkü o, Rabb'ine ibadet etme konusunda eksiklik yaptığında sahibi onu kınar. 
Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Nefs-i levvfinıeye yemin ederim."  [Kıyame, 75/2] 
Şehvetlerin gereklerine ve şeytanın çağrılarına itaat eder ve boyun eğerse "nefs-i 
emmfire bi's-su"' biye isimlendirilir. Yüce Allah Hz. Yusuf � ve Aziz'in hanımı 
hakkında şöyle haber vermiştir: "Ben nefsimi temize çıkarmzyorum, çünkü nefs bütün 
gücüyle kötülüğü enıreder." [Yusuf, 12/53] Şöyle denilınesi mümkündür: "Kötülüğü 
enıretmekten maksad ilk nıfinfidaki nefstir. O lıfilde ilk miintidaki nefs zenınıedilen {yerilen} 
nefstir. İkind nınnildaki nefs ise medlledilen {öviilen} nefstir. Çünkü o insan nefsidir. Yani 
Allah'ı ve başka nıiilünıiitı bilen insanın zdtı ve hakikatidir " (İiıyii', III, 5) 

• •  Nefs ilirolerin levhi, mekanı ve makamdır. İlınin yeri cisim olamaz. Çünkü ci
simler sonludur. İlirolerin çokluğuna güç yetmez. Sadece yazı ve rakamlara güç 
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yetebilir. Nefs, herhangi bir engelleme, sıkıntı, bıkkırılık ve zeval olmaksızın ilimie
rin tümünü elde eder. (Risiıle, 5) 

•• Nefsten kasdım, işi sadece tezekkür (hatırlama), tefekkür, temy1z ve düşünme 
olan kamil cevher-i ferddir. Nefs, bütün ilimleri kabul eder ve maddeden soyut
lanmış mücerred suretleri kabul etmekten geri durmaz. Bu cevher, rUhların reisi ve 
kuvvelerin başıdır. Hepsi ona hizmet eder ve emrine uyar. 

Nefs-i natıkanın -bu cevheri kast ediyorum- her zümreye göre husus! bir ismi 
vardır. Hakimler bu cevhere "nefs-i n&tıka" derler. Kur'an bunu "nefs-i mutmainne" 
ve "ruhu'l-emzn" diye adlandırır. Sufiler ise buna "kalb" derler. İhtilaf isimlerdedir, 
yoksa mana birdir. Bize göre ka/b, ruh ve nefs-i nıutnıainne kelimeleri nefs-i natıkanırı 
isimleridir. Nefs-i natıka, canlı, faal ve idrak eden cevherdir. Biz mutlak rilh veya 
kalb dediğimizde bu cevheri kasd ediyoruz. Sufiler, hayvan! ruha "nefs" derler. 
Şer1atte da bu şekilde varid olmuştur. Nitekim (Hz. Peygamber $) şöyle 
buyurmuştur: "En büyük düşmanın nefsindir." [Acliln1, I, 143] Şar1 {Hz. Peygamber 
$) nefs lafzını kullanmış, onu izafetle pekiştirmiş ve . . .  "iki yakan arasındaki 
nefsin . . . " demiştir. Bu kelimeyle şehvet ve gazab kuvvetine işaret etmiştir. Çünkü 
bu kuvvetler insanın içinde bulunan kalbden kaynaklanmaktadır. (Risale, 7) 

* Nefs-i natıka-yı insaniyye { insani natık nefs}, nefs-i külliyenin onu aydırılatma
sına imkan tanıyan bir yapıdadır ve ondaki akl! suretleri, asil temizlik kuvvetiyle 
ve ilk safiyetiyle kabili etmeye hazırdır. Fakat nefs-i natıkalardan bir kısmı bu 
dünyada hasta olur. Çeşitli man! ve hastalıklada hakikatleri idrak etmekten ahko
nur. Ve bir kısım nefs-i natıklar hiçbir hastalık ve bozulma olmaksızın asil sıhhati 
üzere daim olurlar. Sağlam nefsler vahyi ve te'yidi kabul eden nebev'i 
nefslerdir. (Rısale, 26) 

* Nefs, batırı gözüyle tanıdığın kalbdir. Senin hakikatİn batındır. Çünkü beden 
ilk, kalb ise sondur. Nefs son, kalb ise ilktir ve "ka/b" diye adlandırılır. Kalb göğsün 
sol tarafında bulunan et parçası değildir. Et parçasından ibaret olan kalb hayvan
larda ve ölülerde de var. Zahir gözüyle gördüğiin her şey şehi.ldet alemi denilen bu 
alemdendir. Kalbin hakikati ise, bu alemden değil, gayb alemindendir. 

Şu halde kalb, bu alemde bir yabancıdır. Et parçasından ibaret olan kalb çeşitli 
şeylerden mürekkebdir. Bedenin bütün organları kalbin askerleridir. Kalb hüküm
dardır. Allah Teala'nın marifetiyle cemalinin müşahedesi kalbin sıfatıdır. Teklif 
ona yapılmakta, hitab ona yöneltilmekte, itab {azarlanma) ve ikaba {ceza) o uğra
makta, saadet ve şekavet ona gelmektedir. Hayvani rilh, her şeyde ona uyar ve 
onunla beraber olur. Kalbin hakikatini bilmek ve sıfatıarını tanımak marifetullahın 
anahtarıdır. Onu tanıman için müci.lhede etmen gerekir. Çünkü o, meleklerin cev
heri cinsinden olan değerli bir cevherdir. Asıl madeni ilahi hazrettedir. Oradan 
gelmiştir, tekrar oraya dönecel<t: r. 

Nefs şehir gibidir. İki eli, iki ayağı ve bütün azaları sanat erbabıdır. Şehvani 



750 nefs 

kuvvetler onun valisi, gazab güçleri onun emniyet müdürüdür. Kalb o ülkenin 
sultanı {devlet başkanı}, akıl başveziridir {başbakanıdır} .  Sultan, ülkesi ve işleri is
tikrara kavuşuncaya kadar onları yönetir. Çünkü villi yalancıdır. Fuzuli işlerle 
meşgul olur ve saçma sapan konuşur. Başvezir olan aklın söylediklerine muha.lefet 
eder. Şehvet daima ülkede var olan malları toplamak ister. Emniyet müdürü me
sabesindeki gazab, şerli, şiddetli ve azgındır. Herkesi öldürmek, her şeyi kırıp 
dökmek ister. Bunun gibi, ülkenin sultanı onları kendi başına bırakırsa ülke helak 
ve harab olur. Sultanın başvezirle İstişare etmesi gerekir. Vali ve emniyet müdü
rünü başvezirin emrine vermesi gerekir. Böyle yaparsa memleket huzur ve güvene 
kavuşur, marnur olup gelişir. Aynı şekilde kalb akılla İstişare eder, şehvet ve öfkeyi 
kontrolüne alırsa, bedenin işleri istikrara kavuşur, saadet ve marifetullah yoluna 
girmiş olur. Eğer aklı öfkenin kontrolüne sokarsa, nefsini helak eder ve kalbi 
ahirette şaki duruma düşer. (Kimya', 5) 

* Nefs, his {beş duyu} idrakinin ötesindedir. O, akılla idrak edilir ya da onun 
varlığına aklın eser ve fiilleriyle varılır. Onun iki tiirlü alakası vardır: Biri kendi
sinden aşağıda, diğeri üstünde olan tarafa aittir. Her yönün diğer yönle aHikasını 
tanzim eden kuvvetleri vardır. Işte kendisinin altında bulunan yöne kıyasla bulu
nan bu arneli kuvvetler {davranışları ortaya koyan güçler} bedenle, onun idare ve 
tedbiriyle alakah olan kuvvetlerdir. Kendisinin üzerindeki yöne kıyasla bulunan, 
zikredeceğimiz nazari alimi kuvvetler {idrak ve bilgi güçleri} ise o üst yönün 
te'siriyle hareket ederler ve ondan istifade ederler. Bununla insan nefslerini idare 
eden müvekkel {vekil kılınmış} meleklere ait yönü kasd ediyorum. Çünkü ilimler 
orada Allah katından bir vasıtayla hasıl olur. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Allah be
şerle sadece valıiyle veya perde arkıısından yahut da elçi göndermek suretiyle konuşur." 
[Şura, 42/51] (Mıziin, 21) 

* Nefs-i enzmiire bi ' s-sıl {kötiilüğü emreden nefs}, şehvet ve gazabdır. (Mfzan, 47) 

* Nefs ve dlh, şeytanın ve meleğin ilkada bulundukları bir mekandır. Melek 
kalbe takva aşılar, şeytan ise nefse fenalık aşılar. Böylece nefs, kalbin organiara de
vamlı olarak fenalık yaptumasım ister. 

Bedende akıl ve Jıevii denen iki yer daha vardır. Bunlar, kendisine hakim olanın 
istediği gibi hareket ederler. Hakim ise, tevfik ve iğviidır. Kalbde de ilim ve lman 
olmak üzere parlayan iki nur vardır. Bütün bunlar, kalbin araçları, hisleri {duyu
ları) ve aletleridir. Kalb, hükümdar gibi bu aletlerin ortasında yer alır. Bunlar hü
kümdara gelen ordular gibidir ya da cilalı aynalardır. Çevrede bulunan bu aletler 
dışarıyı gösterir, hükümdar da {onların yardımıyla} dışarıyı görür ve gerekli mü
cadeleyi yapar. (Gunye, I, 102) 

* Nefs, mülkiyet ve yaradılış bakırnından Allah'a aittir. Nefsin alakah olduğu 
kimsede iddiası , arzuları, şehvet ve lezzetleri vardır. Nefse muhalefet ve düşman
lık konusunda hakikati elde edersen Allah için nefsine düşman olursun. (fiitfi/ı, 23) 
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* Ruh iyiliğin, nefs de kötülüğün kaynağıdır. Akıl, rühun, heva da nefsin 
ordusudur. Tevfik IAllah'tan gelen iyiliğe yönelik muvaffakiyet} rUhun, hizlan da 
!kötülük yapmaya yönelik kuvvet de} nefsin yardımcısıdır. İki ordunun hakimiyet 
alanı da kalbdir. (Adab2, 33) 

* Nefs-i mitıka, kendisi üzerinde hissi işaretierin tahakkuk etmesi düşünüleme
yen cevherdir {özdür}. Cismi idare etmek, zatını ve eşyayı düşünınek onun husı1-
siyetlerindendir. İnsan, bu kudsi mahiyetin bir cisim olduğunu nasıl vehmedebilir! 
o, rı1hen coştuğunda neredeyse fiziki alemi terk eder ve sonsuz olan alemi ister. 
(Heyiikil, 51) 

* Nefs ortadan kaldırılamaz, çünkü o bir mekana bağlı değildir !mekan sahibi 
değildir}, zıddı yoktur. Esası devamlıdır ve o sayede varlığını sürdürür. Nefsle be
den arasında sadece şevke {istemeye, özlemeyel dayalı bir alaka vardır. Bunun or
tadan kalkmasıyla cevher ortadan kalkmaz. Bilirsin ki, her kuvvetin lezzeti, onun 
en üst noktasındaki idrakine göredir. Keza elemi de böyledir. Her şeyin lezzet ve 
elemi tahsis edildiği şeye göredir. (Heıjiikil, 80) 

* Nüfus-i niitıka, meleklerin cevherindendir. Onu hastalıklarından ancak bedeni 
kuvvetler alıkoyar. Nefs, rUhani kuvvetlerle takviye edilip, üzerinde bedeni kuv
vetlerin hakimiyyeti zayıflahlarak az yeme ve çokça uyanık kalınca, zaman zaman 
kudsi aleme ulaşır ve mukaddes babasına vasıl olur, O'ndan marifeti elde eder. 
Hareketlerini ve onun gereklerini bilen felek'i nefslerle birleşir. Karşısındaki nakış 
sahibini nakşeden ayna gibi uykuda ve uyanık iken gayba ait bilgileri alır. (HeıJiikil, 
85) 

* Viihibııhii {nefsi hibe edene} Akl-ı Faal yakın; Mebde-i Ala uzaktır. (Heıjô.kil, 95) 

•• Nefs, ilk olarak kendisinden kurtulunan zulmani ve dünyevi bir perdedir. 
Kalb ise son olarak kendisinden kurtulunan nurani ve semavi bir perdedir. ( 'Aviirif, 
57-58) 

* Ruh, kalbe tevdi edilmiş, övülmüş sıfatiarın ve ahiakın kaynağı olan bir latife 
olduğu gibi, nefs de bedene tevdi edilmiş, kötü ahlak ve sıfatıarın kaynağı olan bir 
latifedir. Göz görme, burun koklama, kulak işitme, ağız tatma mekanları olduğu 
gibi, nefs kötü sıfatların, rfih ise iyi sıfatıarın mekanıdır. 

Nefsin tüm ahlak ve sıfatları iki temelden kaynaklanır: Birincisi hafiflik, ikincisi 
açgözlülüktür. Hafifliği cehaletinden, açgözlülüğü hırsından kaynaklanır. Hafiflik 
bakımından nefs, düz bir yerde yuvarlanan makaraya benzer. O, sürekli olarak, ya
ratılışındaki ve fıtratındaki husı1siyete göre hareket eder. Hırs bakımından da kan
dilin ışığı etrafında dönen, sonra da onun ateşi içme kendini atan kelebeğe benzer. 
Ölümüne neden olan ateşten geri durmayıp az bir ışıkla yetinmez. Hafifliğinden 
dolayı sabırsız ve acelecidir. Oysa sabır aklın cevheridir. Hafiflik nefsin 
sıfatlarındandır. Nefsin arzusunu ve yaratılışındaki yöne doğru gidişini sadece 
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sabır durdurabilir. Akıl, heva ve hevesi hükmü altına alır. Açgözlülük ve ihtirastarı 
da tamah ve hırs meydana gelir. Bu iki vasıf Hz. Adem'de ortaya çıkmıştır. Çünkü 
o cennette ebedi olarak kalma ilitirası içinde yasak ağaçtan yemişti. ( 'Avarif, 264-
265) 

* . . .  Endişe ve neşe, nefsin sıfatı devam ettiği için nefsten ve onun özünden kay
naklanır. 

Nefste emınare vasfı kaldıkça ondan haz, neşe ve endişe -ki netsin tasmasının 
alevidir- meydana gelir. Neşe ise, mizac denizinin dalgaları çarpıştığında nefsin 
dalgasının kabarınasıdır. Sufi umfuni mehabbet halinden hususi mehabbetin baş
langıcına yükseldiğinde hal sahibi, kalb sahibi ve nefs-i levvame sahibi olur. O va
kit onda kabz ve bast hali peşpeşe gelir. Çünkü o, iman derecesinden ikan (yakin) 
ve hususi mehabbet derecesine yükselmiştir. Bu sebeble Hakk ona bazen kabz, ba
zen de bast hali verir. 

Vasıti demiştir ki: "{Allah} seni sende bulunan şeı;lerle {hata ve günahlarla} kabz 
eder, kendisinde bulunan şeylerle {rahmet ve nıerlıanıetle} bast eder." 

{Ebu Hüseyin} Nuri de şöyle demiştir: "0, seni seninle kabz eder, kendisiyle bast 
eder." 

Kabz halinin belirmesi, nefsin sıfatının ortaya çıkması ve galib gelmesi , bast 
halinin belirmesi ise kalb sıfatının ortaya çıkması ve kalbin galib gelmesinden do
layıdır. Nefs emınare olduğu sürece bazen mağlub, bazen de galib olur. Kabz ve 
bast hali nefsteki bu hal itibariyledir. Kalb sıfatının sahibi kalbinin varlığı sebebiyle 
nurani bir hicab {örtü} altında olduğu gibi, nefs sıfatının sahibi de nefsin varlığı 
dolayısı ile zulmani bir hicab altındadır. Kalb sıfatının sahibi kalb sıfatından yük
selip hicabındarı çıkacak olursa, hal artık onu kayıt altına alamaz ve onda tasar
rufta bulunamaz. Bu sebeble bu kişi, o vakitte kabz ve bastın tasarrufundarı çıkar. 
Kalb demek oları nurani varlıktan kurtulduğu, nefsin ve kalbin hicabındarı sıyrılıp 
kurbiyyeti { yakınlaşmayıl gerçekleştirdiği sürece ne kabz, ne de bast haline maruz 
bırakılır. Böylelikle fena ve bekadarı varlığa döndüğünde kalb hakiki vasfı oları nu
rani varlığa dönmüş olur. O vakit kabz ve bast da ona geri gelir. Kendini fena ve 
bekaya verirse, o vakit ne kabz, ne de bast halinden eser kalır. ( 'Aviirif, 304) 

* Nefs, Kur'an'da varid olduğuna göre, kemal ve eksiklik sahibidir. Onun ke
mali akıl ve ilimler, eksikliği cehalet ve şehvetlerdir. Nasıl ki ay tutulması yüzün
den ayın eksikliği, alemin en alt tabakası oları dünyanın kararılığına sebeb olu
yorsa, aynı şekilde nefsin eksikliği şehvetleri yapmaktan kaynaklanır ve böylece 
mekanı esfel-i safilin {aşağıların aşağısı} olur. Nasıl ki yeryüzü güneşin ışığıyla ay
dınlanıyorsa, bedenler de ruhtın nuruyla aydınlarıır. (Tedbfriit, li O) 

* Nefs alemi iki kısımdır: itaat eden ve isyan eden. itaat edene "ceberıl t fılenıi" 
diye isim verilir. Nefs alemi, onlara göre, bütünüyle berzahtır. isyankar oları nefs 
ise bu şehrin düşmanlarıdır. (Tedbiriit, 154) 
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,. Nefs, kıvılcımlarını söndürmek için Allah'ın kalb ateşine musallat ettiği rUh

tur. . .  

. . .  Nefs, kulun vasıflarıyla alakah olan şeydir. (Istzlah, 533) 

* Nefsim 
Parladı Hakk'ın vücudu 
Nefsim ey nefsim 
Sakın inkiir etme O'nu 
Bende ara beni 
bende bulursun Ben'i 
Ben bendeyim 
bendeyim 
bende kendimdeyim 

(Divan, 4) 

* Ey nefs, ey darlık ve bolluk arasında bir yerde bulunan nefs! Allah seni dünya 
ehlinin en aşağısı olarak seçti. (Rıllı, 137) 

* Nefsi "lafije-i insiiniyye" olarak isimlendiriyorlar. Bilinmelidir ki tasavvuf 

erbabının ıstilahında bu nefs kavramı, berzah aleminden külli nefse kadar iki yönü 

ifade eder. Çünkü berzah, ikisi arasında engel bulunan kimse için iki husus tahak
kuk edinceye ve Allah'tan başka mevcud kalmayıncaya kadar berzah olmaz. O, 

eşyanın zuhurunu sebebiere bağlamıştır. Çünkü mevcı1d sebebsiz olarak var ol

maz. Her mevcı1d, biri kendisine, biri de Allah'a ait iki sebeble varolur. O da sebeb 

ile Allah arasında bir manidir. 

A ynlardaki ilk berzah Külli N e fs' in varolmasıdır. O, akıldan ortaya çıkmıştır 
ve var edicisi Allah' tır. Onun sebebine ait bir yönü ve Allah'a ait bir yönü vardır. O 

da ilk ortaya çıkan berzahtır. Bunu anladığında, cesedi idare eden, kulun lat'if yönü 

olan nefste, ancak bu cesedin düzeltilmesi ve sağlam bir hale getirilmesinden sonra 
bir ayn ortaya çıkar. O zaman Hakk kendi ruhundan ona üfler ve nefs, nefh-i ilahi 

{ ilahi üfleme} ile tesviye edilmiş ceset arasında ortaya çıkar. Bundan dolayı mizac 

orada etkilenir ve nefsler birbirinden üstün hale gelir. İlahi nefh bakunından arala

rında bir üstünlük yoktur. Üstünlük onun bunu kabUl edip geliştirmesindedir. 
Onun tabiata ve ilahi rfıha yönelik tarafı vardır. O nefsi berzah aleminden kabul 

ettik. 

Kulun sıfatları arasında berzah aleminden te'sir alınış olanlar da böyledir. Bir 

topluluğa göre bunlar, nefs açısından kınanmıştır. Çoğu alimiere göre, onun fiili 

olması sebebiyle onu Allah' a izafe ettiklerinden dolayı övülmüştür. Sebeb yönün

den değil, bilakis onunla aynı olmayan sebeb dolayısıyla, kendisinde bulunan kı

nanmadan ötürü övülıne ve yerilme arasındaki bir yer olan berzah aleminden ol

muştur. 
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Her vasıf kulun nefsine ait olur. Ancak bu vasıfta Hakk, aynının vücudu ka
tında nefs tarafından müşahede edilemez. Bu görüş illetlidir {sağlam değildir} .  
Bundan dolayı onunla alakah olarak şöyle denilmiştir: " O  nefstir, yani onda nefsten 
(kendisinden) başka bir şey miişfilıede edilmez. Bazılarının anıt gördüğü gibi, o anıt 
Hakk'dan gömıemiştir ki, Hakk onun tarafından onda nıüşahede edilebilsin." Bunun gibi, 
kevni bir sebeb dolayısıyla onda bu vasıf ortaya çıktığında, müşahedesinde Allah 
ile alakası yoktur ve onda Allah ile alakah bir fikir de bulunmaz. O, kulu bu vasıfla 
bulunmaya sevk eden o kevni illet sebebiyle malfıldür {illetlidir, hatalıdır} .  Tıpkı 
dünyanın nimet ve geçici heveslerinden birini seçen bir kimse gibidir o. Onu sa
dece bu gaye ve onun sevgisi hareket geçirir. Allah katından ona herhangi bir dü
şünce ve ilham gelmez. "Bu hareket illeilidir (lıatalıdır}" denir. Yani bu konuda senin 
müşahedende Allah'a ait bir başlangıç yoktur. (Fiitühiit, Il, 558) 

* Manalar bahçesidir nıeskeninı benim 
Bir göziim ben gören 
Yok bende ikilikten başka hiçbir şey 
İkinci diye çağırır beni 
İkinci değilim ben 
Benim varlığınıda biter 
meydana gelen lıer şeı; 
Zat'a karşı olanı izlerim ben gözlerden 
Kazanılmış bir lıiiknıiim var benim 
uzaklarda vakitlerde 
yoktur benim benzeriın 
benzeyenden başka lıiilime lıiili 
Tenkit et istersen 
dilimin getirdiği 
zarifliklerden sarkıtılan 
güzel hakikatleri 
yüz çevimıiş kalbiere 
çınlayan tasarruflardan nıiinezzeh 
arzulanan cennet balıçelerinin güzelliklerinden 

(Dfvtin, 37) 

* Nefes-i Rahmiini {Rahmani nefes}, bu neş'etin {ortaya çıkışıni hayat kaynağı
dır. O, nefs-i ntitıka ile bilir ve idrak eder. Düşünme kuvvet ile hakkın onda icmal 
ettiğini tafsil eder {ayrıntılı olarak açıklar} .  Eşyaya mertebelerini indirir, her hak 
sahibine hakkını verir. ( 'Ukle, 94) 

* Orta kat semaya ve adaletli hazrete {makama} vardık. Peygamber, yücelik ve 
kudret ayetlerine yükseldi. Bunlar hayat vermek konusunda, anne ve babaların en 
yücesidir. Ulaşmak istediğimiz bu semaya vardığımızda, sevgili hikmetin sahibi 
bizim için izin istedi. O semanın efendisi de bize izin verdi. Bunun üzerine içeri 
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girdik. İçeri girince Hazret ayağa kalktı, biz de oturduk. Hazret: "Bu mahftlz ve ko
runmuş olan kafile nereden geldi?" diye sordu. Biz: "Yabancı beden ülkesinden geldik" 
diye c ev ab verdik. Bunun üzerine o: "Merhaba, sevgilinin ülkesinden gelen ziyaretçi
/ere! Orası -(nefs)- ne güzel bir korımnııış şehir!" dedi. 

Erkanı bağdaş kurmuş bir şekilde durmuşlardı. Saltanatını güzel bir alem kıl
mıştı. Bu alem yüksek ve alçak diye ikiye ayrılmıştı. Bu sultan yüksek alemin sul
tanıydı ve o sultanlıkta ilahi sıfatlar kaim olmuştu. o sıfatlar hayy [diri}, alim [bi
len}, mür'id {dileyen}, kadir [kudret sahibi}, mütekellim {konuşan}, bas'ir {her şeyi 
gören} ve sem'i {işiten} diye adlandırılmıştı. Bu sıfatlar dokuz besleyici kuvvetlerle 
muhkemleştirilmişti. Bu kuvvetler de gıdalandıran, büyüyen, sılret ve şekil veren, 
konuşan, akleden, koruyan, düşünen, hayal eden ve hisseden kuvvetlerdir. Bu 
kuvvetler faydalı olanları cezbeden, onları tutan, zararlı şeylerden korumak için de 
mideye girenleri hazıneden ve onları mideden uzaklaştıran kuvvetlerle de sağ
lamlaştırılmıştı. İçinde fazladan olan çok şey bulunduğundan bu şehrin düzenini 
açıklamak uzun sürer. 

Ne var ki bu şehir (nefs), sonradan yaratılmış olanların hakikatini ve ilahi haki
katierin bir kısmını bünyesinde toplamıştır. Allah ondan daha şerefli bir mahluk 
yaratmamıştır. Hiç kimse tarafından ondan meydana gelen hikmetler gibisi mey
dana gelmemiştir. Ona özlü sözler söyleme kudreti verilmiş ve çeşitli hikmetler 
bahşedilmiştir. Ah! Ona olan uzun özlemim ve ona duyduğum hasretim! (Letii'if, 
1 12) 

'' kevnl berzahta kabili edilir nefs 
ulvf felekte kabul edilir rılh 
aklın yeri 
iki emin arasında 
his ise süfli felekte bağlı 

(Let{i'if, 165) 

* Mdder-i biittür biit-i nefs ii hev{i 
Lik o büt mar oldu bıı biit ejdeh{i 

Ahen ü seng oldu nefs ii büt şir{ir 
Ab içinde o şir{ir eı;ler karar 

Seng ü {ihen {ibdan olmaz pes'in 
Bu ikiden {idem olsun mıı emin 

Seng ii {ihende nihiindır çiinki niir 
Ab içiin ol ntire yok te' sir-i kiir 

Ateşi sıl söndürür bl-ihtiyar 
Seng ii ahenden ne nıiinıkin mahv-ı niir 

(Mesneviı, I, 32) 
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,. Büt siyeh sii kiizede itmiş kiimıln 
Çeşme ol ab- siyaha nefs-i dftn 

Ol tıraşide sanem seyl-i siycilı 
Büt-tıraşın nefsi ayn-i ab-ı ra/ı 

Büt derun-i kiizede iib-ı siyelı 
Nefs-i şiinıun çeşnıe sar-ı ab-ı re/ı 

Yüz sebftyı kesr ider bir piire taş 
Virnıez iib-ı çeşmeı;e amma telaş 

Büt şikest olmak bakılsa selı/dir 
Sehl gömıek nefsi gayet cehldir 

Ister isen sılret-i nefsi eger 
Duzenin babı yididir kıl nazar 

Her nefes bir nıekr ü lıer ıııekrinde hem 
Oldu yüz ftr'avn ii fir'avni be hem 

Hfilık-i Milsii ve Musa' dır penalı 
Itme Fir' avn ile inıanın tebfih 

Din-i Alımed'de olup alıd-i Ahad 
Ola gör viireste-i Bi'ı eelıl-i bed 

(Mesneviı, ı, 32) 

nefs 

,. Bütün putların anası, sizin nefsinizin putudur. Hariçte görülen putlar, birer 
yılandır, halbuki nefs putu bir ejderhadır. 

Nefs, çakmak taşı ile demirdir. Put ise, çakmak taşından sıçrayan kıvılcımdır. O 
kıvılcım su ile söner. (Mesnevlı, I, 49) 

,. Kıvılcım söner ama, çakmak taşı ile demir su ile söndürülebilir mi? İnsanoğlu 
bu ikisi kendisiyle beraber oldukça nasıl emin olabilir? 

Çakmak taşı ile demirin ateşi, kendi içlerinde gizlenmiştir. Onların içlerine su 
girmez ki ateşi söndürsün. 

Su, ancak dışarıda bulunan ateşi söndürür. O, taşın ve demirin içine nasıl gi-
rer? 

Nefsin ve şehvetin sembolü olan çakmak taşı ile demirden, küfrün ve bütün 
kötülüklerin kıvılcımları sıçrar. Dumanları yükselir. 

Kaptaki, küpteki su bitse de, nefs çeşmesinin suyu tazedir, kesilmeden akar 
durur. 
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Put, testide gizli duran kara sudur. Sen nefsi, bu gizli kara suyun kaynağını 
bil . . .  

O yontulmuş put, çamurlu, kirli kara bir sele benzer. Put yontan nefs ise ana 
yoldaki çeşmedir. 

Bir taş parçası yüz testiyi kırar. Fakat çeşmenin suyu durup dinlenmeden akar. 

Put kırmak kolaydır, hem de pek kolay, fakat nefs putunu kırmayı kolay san
mak bilgisizliktir, bilgisizlik. 

Nefsin, her anda bir hilesi vardır ki, onun her hilesi ile isyan denizinde yüz
lerce Firavun ile Firavun'a uyanlar batmadadır. 

Sen, kurtulmak istiyorsan, Musa'nın Rabb'ine ve Musa'ya sığın. Benliğe kapı
lıp firavunluk ederek imanını kaybetme. 

Ey kardeş, Sen Allah'ın emrine ve azız Peygamberimizin sünnetine uy da, ten 
Ebu Cehl'inden ve nefsani isteklerden kurtul . . .  (Mesneviı, I, 50) 

* Şeı;h ile görse seni nefsin mildam 
Ol sana niiçiir olur elbette ranı 

Akl olur giilib dem-i sayd ıı şikiir 
Kelb nefse ger ola şeı;lı ile yiir 

Mekr ü fende oldu nefsin ejdelıii 
Ruy-ı şeı;lı anımil zünıürrüd-tiib ana 

Mazhan çiinkim veliyyulliilı olur 
Yüz zira olsa dili kfttiilı olur 

Yüz dil amma her dilinde yüz lugat 
Diistiin ıı zerki pejnıiirde-szfat 

Nefs elinde sublıa vii Mııslıaf ayan 
Hançer ü seyf iistininde nilıiin 

İtnıe anda vaz'ı stiliisa nazar 
Henı-ser ii henı-sırrın itme el-lıazer 

Ciinib -i havza viizıt içiin çeker 
Kasdı itnıekdir sana ka'rm nıakar 

Akl hinımet-pişe nılriinz iken 
Galib olmak nefs-i zulmiini neden 
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Bıiis oldur htlnede aklın garib 
Dergehinde kelb ise şir-i mehib 

(Mesneviı, III, 97) 

nefs 

* Nefs, şeyhe uyduğunu, şeyhle beraber adım attığını görünce, ister istemez se
nin buyruğun altına girer. 

Şeyh senin dostun olunca, akıl o vakit köpek nefsini yener. (Mesnev12, III, 201) 

* Nefs, yüzlerce gücü, kuvveti ile, yüzlerce hüneri ile, marifeti ile bir ejderhadır. 
Şeyhin yüzü, ona karşı göz çıkaran zümrüddür. (Not: Zümrüd taşının, yılan gö
zünü kamaştırıp görmez hale getirdiği söylenir. Şefik Can) 

Nefs, Allah velisirıin huzurunda bulunursa, onun yüz arşın uzunluğundaki dili 
kısalır, yani kötülüğe cüreti kalmaz. 

Nefsin yüz dili vardır, her birinde yüz çeşit lugatı vardır. Onun hilesi, masalı 
anlatılmaz ki . . .  (Not: Nefsin çeşitli dil bilmesi ve birçok lugat sahibi oluşu; çeşitli 
renklerde, çeşitli diller konuşan dünya milletlerinin her birisinin dilini anlamasını 
ifade etınektedir. Şefik Can) 

Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur'an vardır. Ama yeninde ise hançer ve kılıç sak
lıdır. (Not: Bir taraftan kendisini sufi, imanlı gösteren nefs, fırsat bulunca türlü gü
nahlar, cinayetler işler. Şefik Can) 

Onun mushafına, onun gösterişine bakma, kendini onunla sırdaş ve dost 
yapma. 

Nefs, seni abdest almak için havuza götürür, sonra seni iter, havuzun dibirıe 
atar. 

Akıl; nilrlu ve iyilik isteyen Allah'ın bir armağanı iken, karanlıklar diyarındaki 
nefs ona nasıl galib gelir? 

Çünkü senin aklın bedende garibdir. Nefs ise kendi evirıdedir, köpekler de 
kendi kapılarında heybetli birer arslan kesilirler. (Not: Mevlana DiVI'in-ı Kebir'inde 
bir gazelinde "Bu aşk ruh gibi, bu balçıktan yaratılmış bedende gar!bdir" dıye buyurdu. 
Aşk, akıl, rUh, bütün bunlar, manevi ve ulvi varlıklar oldukları için, süfl'i olan, top
raktan yaratılmış bulunan bedende garib ve yabancı gibidirler. Nitekim {Mev
lana'nın ilk mürşidi ve hocasıl Burhaneddin Tirmizi Hazretleri de . . .  "Rı/h gurbette
dir, beden ise kendi vatanındadır. Allah'ım, garib, mahziın ve vatandan ayrı düşmüş olan 
rıiha acı, merhamet et" diye yalvarır. Şefik Can) (Mesnevi2, III, 202) 

* Nefs fir'avnidir itme anı sir 
Olmasın tii köhne kiifriinde esir 

Nefse bi-niir-ı riyazet yok felah 
Serd iihen darb ile bulmaz salah 



Bi-müciiat ten nıuti olmaz ayiin 
Oldu darb-ı alıen-i barid hemiin 

Olsa da ginJiin u niiliin zar-zar 
Eylemez isliima meyl-i ihtiyar 

Oldu çün fir'avn kaht ile tamilm 
Eyledi Musa'ya arz-ı iltiyô.nı 

Olsa nıüstağni ider tuğıjan-ı fen 
Har çü bi-bô.r ola oldu çifte-zen 

Pes olur nıensf güzeşte miiceni 
İtdigi ol iih u zô.r-ı ibtilô. 

(Mesneviı, IV, 139) 
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* Nefs bir Firavun' dur. Sakın onu şımartma, fazla dayurma da eski kafirliği ak
lına gelmesin. 

Riy�l.zet ateşi olmaksızın, nefsi yola gelmez. Ondan kurtulamazsın. Demir kızıp 
ateş haline gelmedikçe sakın onu dökneye kalkışma. (Mesneviı, IV, 643) 

Bilmiş ol ki, beden aç kalmadıkça Hakka doğru yönelmez, boyun eğmez, kafa 
tutar; onu tok iken yola getirmek soğuk demiri döğmek gibidir. (Not: "Eğer Allah, 
bütün kullarının rızkını genişletseydi, yeryüzünde muhakkak ki taşkınlık ederler, azar
laı-dı. "  [Şura, 42/27] Şefik Can) 

Bu gölge varlık olan beden ve onun içinde gizlenen nefs ister ağlasın, ister inim 
inim inlesin. Aklını başına al da ona inanma, o müslüman olmaz. 

Nefs, kıtlık zamanı Musa'nın huzurunda yerlere kapanıp yalvaran Firavun'a 
benzer. 

İnsan ihtiyaçtan, sıkıntıdan kurtulunca azar. Hani eşeğin yükünü alınca çifte 
atması gibi. 

İşi yoluna girince ağlayıp inlediğini unutur gider. (Mesnevz2, IV, 644) 

* Nefs, hayat, his ve iradeli hareketlerin kuvvetini taşıyan buhari {duman gibi}, 
latif bir cevherdir. Hakim {filozof) bunu "hayviinz ruh" olarak isimlendirmiştir. O, 
nefs-i niitıka olan kalb ile beden arasında bir vasıtadır. Kur' an' da, insanın derecesini 
artırmak ve ondan müteşekkil olduğunu ve onun mücerred {soyut) ruhlar alemi
nin doğusundan ve kesif {yoğunlaşmış) cesetler aleminin batısından olmadığını 
ortaya koymak için "Ne doğuya, ne de batıya nisbet edilebilen zeıjtin ağacı" [Nur, 24/35] 
olarak tarif edilmiş bir zeytin ağacıyla buna işaret edilmiştir . . .  

. . .  Nefs-i emmiire, bedeni tabiata meyleder, lezzet ve hissi {duyularla alakalı) 
şehvetleri emreder. Kalbi, şerrin sığınağı, kötü ahlak ve davranışların kaynağı olan 
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süffi yöne çeker. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki nefs kötülüğii emre

der " [Yusuf, 10/53) (Kaşfuli, 95; Cami', 101) 

* Nefs-i levvame, gaflet uykusundan uyanacak kadar kalbin nuruyla nurianan 
nefstir. Rububiyyet ve halkıyyet {yaratılrnışlık, yaratılış hususiyetleri} yönleri ara
sında gidip gelen halini düzeltrnekle işe başlar. Ne zaman zulmarü fıtratının ve ya
radılışının gereği olarak kendisinden bir kötülük sadır olsa ilahi nur ona rnani olur 
ve böylece o nefsini kınarnaya başlar. Gaffar ve Rahirn olan Allalı'a yönelerek 
tevbe eder. Bundan dolayı Allah, şu kavlinde üzerine yernin etmek suretiyle ana
rak ona dikkat çekmiştir: "Hayır, kınayan nefse yemin olsun." [Kıyamet, 75/2) 
(Kaşaru, 95; Cami', 102) 

* Nefs-i mııtmainne, hiçbir fazlalık olmaksızın kötü sıfatiardan kurtulup güzel 
ahiakla bezenmek için kalbin nuruyla nurianınayı tamamlayan nefstir. Bu nefs, 
Cenab-ı Alim-i Ku ds' e yükselme, kötülükle alakah yönlerden temizlenme, itaate 
gayret sarf etme ve yüksek mertebeler makamına giden yolda yürüme konusunda 
tamamıyla kalbi izleyerek onun tarafına yönelir. Sonunda Rabb'i  ona şöyle hitab 
eder: "Eı; nefs-i mutmainne, sen Rabb'inden Rabb'in de senden razı olarak ona dön. Kulla
rını arasına kahl ve cennetime gir." (Fecr, 89/28) (Kaşaru, 96; Cami', 102) 

* Ukab {kartal takım yıldızı), onlara göre bazen "İlk Akıl", bazen de "Kiilll Ta
biat" olarak ifade edilir. Onlar nefs-i natıkayı "verkii {kumru ya da güvercin}" olarak 
adlandırrnışlardır. İlk Akıl, ukab gibi nefs-i na tıkayı süili alemden alıp ulvi alemin, 
kudsi fezanın zirvesine çıkarmıştır. Tabiat ise onu almış, süfli aleme götürrnüştür. 
Çoğu kere her ikisi için de "ukab" tabiri kullanılır. Aralarındaki fark karinelerle 
anlaşılır. (Kaşani, 131; Cdmi', 90) 

* Tevbe konusunda insanlar dört tabakadır: Birinci tabaka, ömrünün sonuna 
kadar ettiği tevbe istikametinde yaşayan tevbekardır. Bu insan, yaptıklarındaki aşı
rılıkları idrak eder, bir beşer olarak işleyebileceği hatalar hariç günaha dönmerneye 
azrneder. İşte bu, tevbede istikarnettir. Sahibi ise sabık bi'l-hayrattır {hayırlarda öne 
geçmiştir} .  Bu durum "tevbe-i nasiıh" ve böyle bir nefs de "nefs-i mutmainne" olarak 
isirnlendirilir. Bunlar farklı farklı olur. Aralarında rnarifetin gücü altında şehvetleri 
silkinleşen ve nefslerinin çekişrneyi bıraktığı vardır. Yine aralarında, dişe diş 
mücahede ettiği halde, nefsin direndiği kişiler de bulunur. 

İkinci tabaka, taatların esasları ve büyük günahlar hususunda istikamet yoluna 
süluk eden tevbekardır Şu kadar var ki o, günahlara bulaşmak istemediği halde, 
işlediği günahlardan da uzaklaşarnaz. Lakin o, bu günahları işlerneye azrn etmese 
de, çeşitli hallerinde onlarla imtihan olunur. Her ne zaman bu günahlardan birini 
işlese nefsini kınar, pişman olur, sebeblerini ortadan kaldırmaya azrn eder. İşte bu 
[nefs}, nefs-i levvamedir. Çünkü bu nefs, sahibini kötü halleri gaye edindiği için kı

nar. Birinci tabakadan aşağı olmakla beraber, bu mertebe de yüce bir mertebedir. 
Bu, tevbekarların başına en sık gelen bir haldir. Çünkü şer, Ademi [Hz. Adern'in 
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'f:iY yaratıldığı} çamurla yoğrulmuştur. Her ne zaman o günahtan uzaklaşsa, hase
natı ağır basar. Zaten onun çalışmasının gayesi sadece, mizanında ağır gelene ka
dar iyiliklerinin kötülüklerine hakim olmasını sağlamaktır. Seyyiat (kötülükler} ke
fesinin boş olması ise uzak ihtimaldir. Bu tür kişiler Allah'ın � güzel vaadine eren 
kimselerdir. "Onlar, ufak tefek kusurları dışında büyük güniihlardan ve edebsizliklerden 
kaçınırlar. Rabb'inin mağfireti geniş tir." [Necm, 53/32] Bu mertebeye Hz. Peygamber 
"Allah, çok tevbe eden günahkar mü'mini sever" sözüyle işaret etmiştir. 

Üçüncü tabakada, tevbe eden ve bir süre istikarnet üzerinde istikrarlı olan 
tevbekar yer alır. (Ancak tevbe ettikten} sonra bu kişiye şehveti bazı günahlar hu
sfi.sunda galib gelir ve kişi, şehvetin gücünden kaynaklanan aczinden dolayı gü
naha düşer. Ancak o, bununla birlikte taata devam, günahları da terk etmeye çalı
şır. Ancak bir veya iki şehvet ona hakim olur. O ister ki, Allah kendisine hakim ol
sun ve şerre karşı yardım etsin. Bu durum sona erdiğinde (günahı işlediğinde} de 
pişman olur. Fakat, (günahta ısrar etmez ve} kendisini bu günahtan tevbe etmeye 
hazırlar. Bu nefs, "nefs-i mes'ule {nıüsevvile? }" olarak adlandırılır. Sahibi, Allah'ın 
haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir: "Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler; iyi 
anıelle kötü anıeli birbirine karıştırdılar." [Tevbe, 9/102) Bu kişinin taatlara devarn et
mesi ve günahla meşgul olmasından hoşlanmaması sebebiyle Allah ona, (ayetin 
devamında gelen} "Belki Allah onların tevbesini kabul eder" sözüyle ümidli olmasını 
emretmiştir. Bu kişinin akıbeti, tevbeyi te'hir etmesi ve başka bir zamana bırakması 
yüzünden tehlikededir. Bazen tevbeden önce (günahlara aldanarak} gözü karnaşır. 
Arneller hatimeleriyle (sonuçlarıyla} değerlendirilir. Buna göre havf (korku} hati
medir. Ölümün herkese yetişmesi mümkündür. İşte bu da hatime olur. O halde, 
herkes kendini murakebe etsin ve mahzılrlu işler yapmaktan sakınsın! 

Dördüncü tabakada, tevbe eden, bir müddet istikamet tutturan, ancak sonra 
nefsi tevbeye alışmadan ve yaptığına üzülmeden hemen günahlara dalan tevbekar 
yer alır. Bu kişi günahta ısrar etmektedir. Bu nefs de nefs-i enınıiire bi's-sü' dur (kötü
lüğü emreden nefstir} .  Bunun hakkında sıl-i hatimeden (kötü bir sonia, yani iman
sızlıkla öleceğinden} korkulur. Tevhid üzere ölürse, bir süre (cennetten ve nlınet
lerden} uzak kalsa bile ateşten kurtulacağı ümid edilir. Anlayamadığı gizli bir 
sebeble affın umılmuna dahil olması da (af kapsamına girmesi de} imkan dışı de
ğildir. Ancak buna güvenip dayanmak doğru değildir. "Allah Teiilii Ker'inı 'dir, hazi
nesi geniştir, benim günahını O'na zarar vermez" diyen kimseyi, bir süre sonra para 
kazanmak için deniz yolculuğuna çıkmış görürsün. (Kudame, 278) 

* Nasıl ki altına, suya ve yaraya "ayn" deniliyorsa, nefs de çeşitli şeylere söyle
nen ortak bir lafızdır. Dilde bir şeyin hakikati, varlığının kendisi demektir. Şöyle 
dersin: "Cii'en'i Zeydım nefsulıü {Bana Zeyd'in kendisi geldi}." Şairin biri şöyle demiş
tir: 

Usiinı 
kendisi sevdi Usiinı 'ı 
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öğretti ona 
cömertliği yiğitliği 

nefs 

Tasavvuf ehlinin dilinde ise şu manada kullanılır: Nefs, insanın kötü sıfatıarını 
içine alan asıldır. Bundan dolayı şöyle söylemişlerdir: "Nefs miiciihedesi {çok gerekli
dir} . . .  " 

hk dönem ve son dönem filozofların dilinde ise "canlı, ilahi, kuvvetleri yok olma
yan ve kesilip tükenmeyen nuriini bir cevher" manasında kullanılır. Filozoflar, bunun 
cüz'i mi, yoksa külli mi olduğu konusunda ihtilat etmişlerdir. Külli olan bütünüyle 
alemin kendisidir. Onun kuvvetleri yok olmaz ve fiilieri faaliyetten kesilrnez. 
Çünkü o en büyük varlıktan sadır olmuştur. O, Allah'ın yaratmasından ilk ortaya 
çıkan akıldır ve Allah'ın nur denizinden alınan silsile halindeki feyzi kabıli etmiş
tir. O felek-i rnuhit ile kuşatılmıştır. 

Onun gücü alemin bütün cüz ve fertlerinde yönetme, yaratma ve hükrnetme 
suretiyle caridir. içine aldığı tüm cisimlerde hükmü caridir. Onun iki kuvveti var
dır: Birincisi, gizli ilirnleri, doğru görüşleri ve rnuhkern sanatları kuvveden fiile 
{potansiyel dururndan fiill duruma}  çıkarabileceği ve onunla zatının olgunlaştığı 
allarne {bilen} kuvvetlerdir. Diğeri, onunla cisimlerin tamamlandığı ve o cisimleri 
şekil, görünüş, biçim ve süs bakırnından tertib eden ve son şeklini vern kuvvettir. 
Güneş ışığının havanın tüm parçalarına sirayet etmesi gibi, bu da felek-i rnuhitten 
yeryüzünün merkezine doğru sirayet eder. 

Faal akıl, yaratıcısından ve her rnevcıldun sebebi olan o nCırun yaratıcısından 
feyz aldığı nisbette, nefsi devamlı kuvvet ve nurla takviye eder. Cüz'i nefs alem
deki rnevcıldların nefsidir. Yıldızlar ve felekler gibi. O nefs, rnevcıldlara hayat ve
ren ve Külli Nefs'in idaresiyle o mevcudu idare eden nefstir. Çünkü cüz''i nefs, 
Külll Nefs'in akıldan sudılr etmesi gibi Külli Nefs'ten sudılr etmiştir. Her hareket 
eden ve canlı olanın bir nefsi vardır. Dikkat çekilen ve aniatılmak istenen insana ait 
olan nefs-i natıkadır. Bu da insanın şekil ve hakikati, hayatının, hareketinin, irade
sinin, fikir ve görüşünün sırrı ve ilahi alemiere erebilen bir rnfınadır. (Ravza, 1 17) 

'' Bazı aşırı sılfiler demişlerdir ki "Nefs onların bastırılmış dünyilları ve zorla malıii
ret/i rakkase/eridir {dansözleridir, çünkü nefs çok aynak bir varlıktır}. Cevheri meçlıııl olan 
nefsin ziitı üç kısma ayrılır: Birincisi, kelime manasında her mevcudun vücudunu {varlı
ğını} ifade eden emr iilemindendir. İkincisi, 'maddeden ayrı' manasındaki emirdir. Bu da, 
cisimle irtibiitı olmayan her ziithr. O cisim değildir ve cisimde de değildir. Üçüncüsü ise, 
sınırı veliye yabancı gelen bir durumdur. Onun varış noktası viicib olan ilk nıeşiettir {baş
langıçtaki iriidedir}. Gayesi tekliktir. " 

Onlardan bir topluluk ise şöyle demiştir: "Nefsin cevheri, illetli {problemli}, anla
şılmaz bir nıiiniiya siilıibdir, bilir, fakat bilinmez. Onun, kendi zatını bilmemesi, mülk ille
mindeki vücududur {varlığıdır}. Kendi zatını bilmesi, melekfıt illemindeki viicüdudur. 
Cümlesinden çıkması, ceberılt  iiiemine girmesi ve bütün bunların ondan yok olmasıdır. 
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Onun, adem-i mutlak {mutlak yokluk} diye anlaşılan ölümü ise gayesine ulaşmasıdır." 
(Ravza, 119) 

* Nefs, zarılri ilimleri ve hislerle {duyularla} alakah hükümleri elde etmeden 
önce "basit nefs" olarak isimlendirilir. Onda tam bir temyiz, eksiksiz hisler, doğru 
düşünce ve fikir meydana gelince ve külli mfmalar tahakkuk edince fıtri akıl; bilgi 
bakımından farklılık arz eden varlıklarda tasarruf sahibi olur, sebeble 
müsebbiblerini bağdaştırır, çirkin olanı zıddından ayırır, burhan! akıl yürütmeyi 
tanzim edebilir ve şübhe bakımından burhana ihtiyacı kalmazsa buna "akl-ı bi'l
meleke {meleke halindeki akıl}" denir; hikmete aşık olur, kemal ile mükellef olur, {ka
rakter ve} tabiata hükmeder ve insaruyyet manası hasıl olursa, "mükteseb {kazanıl
mış} akıl"; kendisinde ilahi külli ilimler hasıl olur, onlarla aynileşir, ilimle malıl
ınunu birbirinden ayırmaz, rılhani halleri ve farklı cevherleri tasavvur eder ve 
böylece hepsini ihata edebilirse "akl-ı bi'l-fiil {fiili yada pratik akıl}" diye isimlendiri
lir. (Ravza, 126) 

* Nefs-i siiliha {salih nefs}, kemale ulaşmayı özlediğinden, noksanlıktan üzüntü 
duyduğundan, hayrı büyük bir hırsla arzuladığından, kurtuluşa gayret ettiğinden 
ve bunlardan başkasına aldırmadığından dolayı nefs-i salihadır. (Ravza, 127) 

* Nefs-i enımiire, tümüyle Allah'tan yüz çeviren ve onun nurundan hiç nasibi ol
mayan nefstir. Hissedilebilir {duyularla sınırlı} şeylerin sevgisi ve bedenierin şeh
vetleri ona hakim olmuş, böylece vehim karanlığında yolunu şaşırmıştır. RUhani 
lezzetleri ve akli alemleri inkar etmiştir. Allah'ın tabibieri ve risaletinin erbabına 
göre, onun hastalığı ilerlemiştir. Böylece onun tedavi edilmesinden ümid kesmiş, 
helak olacağına hükmetmişlerdir. Kendisiyle Hakk arasındaki perde kalınlaşmıştır. 
Aynasının yüzü pasla kaplanmış, böylelikle cevheri ortadan kalkmıştır. Süfli yönü 
yüzünden temiz hiçbir yeri kalmamıştır, {ayna olarak} bakılacak hiçbir tarafı yok
tur. O, ebedi olarak cehennemdir. Allah katından ters yüz edilmiş ve kovulmuştur. 
Hiçbir şekilde kurtuluş ümidi kalmamıştır. Onun kötü neticelerinden Allah'a sığı
nırız . .  

Bu nefs üzerinde tercih söz konusu olmaz. Çünkü o, sert bir kayadır. İşlemeye 
uygun değildir ve Hakk güneşine de yönelmez. (Ravza, 143) 

* Nefs-i levviinıe, Allah ile muamelesindeki eksiklik dolayısıyla sahibini kınayan 
nefstir. Allah Teala "Hayır, kınayan nefse yemin olsun."  [Kıyamet, 75/2] buyurmuş
tur. Nefs-i levvame, hissedilebilir {duyularla algılanabilen} lezzetlere vasat olarak 
yönelebilen nefstir. Bu nefsin, uyanıklık ve fetanetten {az da olsa} bir pay kalmıştır. 
Onunla akli manaları idrak eder. O riyazet mevzfıudur. Kurtuluşa ereceği umu
lur . . .  

Bu nefsin iki yönü ve iki nazarı {bakışı} vardır: Kendisinde uyanıklığın bulun
masından dolayı yüce olana bakışı ve tabii arazları bulunmasından dolayı aşağı 
olana bakışı. 



764 nefs 

Nefs-i levvfunenin ilahi nurların çoğundan perdelenmesi halinde, riyazet yo
luyla temizlenmek, karanlığını nebevi hidayet nfuuyla aydınlatmak ve riyazetin 
kendisini kemal basamakları üzerinden çıkarabileceği saadet mertebesine erişmek, 
yine de onun gücü dahilindedir. 

Kurtuluşa götürecek en münasib tutarnaklara sarılmak, çeşitli mertebelerdeki 
sıkıntılardan geçerek en hayırlı kurtuluş noktasında karar kılmak da nefsin gücü 
dahilindedir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Kim cehennemden uzaklaştırı/ıp cen
nete sokulursa, o kurtuluşa ermiştir " [Al-i İmran, 3/185] 

Bütün gücüyle yüksek derecelere giden basarnaklara ulaşınaya çaba göstermek 
de nefsin gücü dahilindedir. Yüce Allah şöyle buyurdu: " . . .  Onlar için yüksek dere
celer vardır." [Tfıha, 20/75] "{İşte bunlar} Allah'ın nimet verdiği peı;gamberler, sıddikler, 
şehidler ve salihler/e beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır." [Nisa, 4/69] Allah'ın cema
lini görme ve onun nurunun tecellileri ile nlrrı.etlenme gayesiyle, saadet ehlinin pek 
çok mertebesini aşan kimse de bunlardandır. (Ravza, 145) 

* NüfUs {nefsler), bulanıklıklardan kurtulup saflaştığında latif bir duruma ge
lirler. Çünkü bu kararmış bulanıklıkları, ecsfun (cisimleri alemine yakın ve zaman 
olarak değil, nisbi olarak mebdeden (başlangıçtan) uzak olmasından dolayı ka
zanmıştır. Nasıl ki şarabın berrak ve latif olanı üst kısmına çıkar ve tortular alt 
kısma çökerse. Nefsler arı duru hale geldiklerinde mele-i alaya benzerler. Kilinatın 
hangi tür olursa olsun, ona aşık olan tüm misalleri nefslere nakşedilir. Gizli olan
ları müşahede eder. Süfll aleme te'srr eder. Böyle dururnda olan nefse "insan! ke
mal" adı verilir. O da "alem-i akdes"e (en ulv1 ve mukaddes aleme) benzer. (Ravza, 
463) 

* NüfUs (nefsler), kendilerini zatına bakmaktan alıkoyar. Çünkü ona bakmak 
müşahedenin kemalinden perdelenmektir. O, nefsini yok eder, soma da müşfıhe
denin saflığı hakkında töhmette bulunarak, onun fena hakkındaki bilgisini anlar. 
Sonra fanlliğirıi görmekten fani olur. Böylece ebed1 bekaya ulaşır. Nefsler fena-yı 
fena makamını elde edip, tümüyle yaratılmışlık kendilerinden yok olunca, Hakk 
onlara tecelll eder ve O'na layık bir sıfatla mevsuf olarak Hakk'ı müşfıhede ederler. 
Böylece vusUl gerçekleşir ve en yüce saadet kemale ermiş olur. (Ravza, 464) 

* Nefs, rUhun cevherine benzeyen nurani bir cevherdir. Ancak onda cisme ted
bir edecek bir salahiyyet (yetkinlik) vardır. Nefs rUhtın zahiri, rfıh nefsin batınıdır. 
Nefs bedenin batını, beden de nefsin zfıhiridir. (Ravza, 572) 

* Onlara göre insani nefsin iki gücü vardır: Biri kahr ve izzet gücü, ikincisi 
mehabbet ve şevk gücü. Bu iki gücün aslı şudın: Mevcudların esasları ve müm
künterin aslı olan maddenin müffırık, ali cevherlerinin (yüksek ayrı özlerinini her 
birinin iki durumu vardır: İlki, kendinden üstünde, ikincisi ise alt tarafında bulu
nana nisbetle olan durumudın. Üstte olanın yüce nur ve ihsanı altta olanı aydın
lattığı için, üstüne nisbette olan şevk, mehabbet ve aşktır. Üstte olan altta olanın 



nefs 765 

aslı olduğu için de, alt ona daima özlem duyar ve onunla kemale ermek ister. Al
tındakine nisbetle üstte olan şey ise hakiıniyyet, iştirnal {her şeyi içine alma) ve is
tiladır. Çünkü altta olan ona muhtaçtır. (Ravza, 578) 

* Nefs, aklın hatıriarından {düşüncelerinden veya tehlikelerinden) biridir. 
(Esfiir, 32) 

•• Nefs ismi ıstılahta beş tür şey için kullanılır: Nefs-hayvani, nefs-i emnıare, nefs-i 
müllıime, nefs-i levvame ve nefs-i mutmainne. Bunların hepsi ruhun isimleridir. Nefsin 
hakikati ise sadece rUhtur. RUhun hakikati ise Hakk'tır. Anla! 

Şimdi bu isimleri görelim: Nefs-i hayvani: Bedeni idare ettiği için nefse bu isim 
verilmiştir. Filozoflara göre hayvani nefs damarlarda akan kandır. Bu görüş bizim 
mezhebimiz değildir. 

Nefs-i emmare: RUha, hayvan! lezzetlerle, şehvani tabiatının gereğini yerine ge
tirdiği için verilen bir isiındir. Bu nefs, emir ve yasaklara aldırış etmez. 

Nefs-i mülhime: Bu nefse Allah hayrı ilham ettiği için mezkılr isim verilmiştir. 
Nefs hayır olarak ne işlerse, o ilahi ilhamla işler. Şer olarak ne yaparsa, o da tabia
tının gereğidir. Bu gereklilik nefs için iş yapma emridir. Sanki o bu gereken işleri 
yapmak için kendi kendine emir vermiştir. Bunun için "nefs-i emnıare" denmiştir, 
ilahi illiarnı alınca da nefs-i mülhiıne olmuştur. 

Nefs-i levvanıe: Bu ismi almasının sebebi, bir dönüşe geçerek kendisine yarama
yan halleri söküp attığı içindir. O, kendisini helak edecek yollara saptığı için ken
dini kınar gibidir. Nefs-i nıutnıainne: Hakk'ta sükun bulması, O'nda itmi'nana er
mesi sebebiyle bu ismi almıştır. Bu itmi'nan, kötü fiilierin tamamen bırakılması ve 
kötü hatıriarın da kesilmesiyle mümkün olur. Kötü hatırlar kesilmediyse, nefse 
"nefs-i mutmainne" denemez. O ancak levvame olabilir. Bundan sonra, kötü 
hatırlardan da uzaklaşabilirse "nefs-i nıuhnainne" adını alabilir. 

Bu anlatılanların ardından onun bedeninde bazı rUhi alametler ortaya çıkarsa -
ki bunlar az zamanda çok yer kat etmek, gayba ait işleri bilmek gibi şeylerdir- işte 
o zaman nefsin adı "ruh" olur. Bundan sonra kötü hatıriarın kesildiği gibi iyi ha
tırlar da kesilir, ilahi sıfatıada sıfatlanır, Zat'la alakah hakikatler de tahakkuk 
ederse, o zaman arifin ismi marlifunun {artık hakkıyla tamdığı Allah' ın} ismi, sıfatı 
O'nun sıfatı, zatı O'nun Zat' ı haline gelir. Allah hakkı söyler, doğru yola iletir. (In
san, II, 43) 

* "Nefes-i ilahiyi {ilahi nefesi} . . . " bunun hakikatini " . . .  tanımak isteyen . . . " onun 
sureti olan " . . .  alemi tanısın . . . ll İlahi nefesi bilmek alemi bilmeye bağlıdır. Çünkü 
{nefs) alemin bir parçası olduğundan dolayı " . . .  Nefsini bilen . . .  " {sonuç olarak} 
" . . .  Rabb'ini bilir . . .  " Çünkü onun nefsi, Rabb'i için bir tarif ve açıklamadır. Onu 
tamyan Rab b' ini tanır. {İnsan) " . . .  kendisinde ortaya çıkan . . .  " Rabb'ini açıklayan O'na 
ait bir sıfat vehmettiğinde bilsin ki bu ilk olarak Rabb'in değil, alemin sıfatıdır. 
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" . . .  Yani alem, Allah 'ın teneffüs etmiş olduğu nefes-i Rahman 'da zuhur etmiştir . . .  " Yanı 
Rahman sebebıyle {zuhur etmiştir} .  " . . .  {bu zuhilr da} ilahi isimlerden {tahakkuk etmiş
tir}." (Sofyavi, 264) 

* Nefsin merkezleri dörttür: muha.lefetler hakkındaki şehvetlerin merkezi, 
itaatlar konusundaki şehvetler {arzuların} merkezi, rahata yönelme konusundaki 
merkez ve farzları yerine getirmedeki acziyyet ile alakah merkez. (Ciimi', 33) 

* Nefs, bu kalbe tevdi edilmiş zulmettir. O kötülüğü emreden, hidayetten 
uzaklaşmış, inatçı, çeşitli türleri olan kötü ahiakın yeridir. (Cami', 55) 

* Nefs üç kısımdır: Emmare {emredici} olan avaının nefsi, levvame olan havassın 
nefsi ve imanla mutmain olmuş bulunan ehass-ı havassın nefsi. (Cami', 62) 

* Nefs, hayat, his ve iradeli hareketlerin kuvvetini taşıyan buhari {duman gibi}, 
latif bir cevherdir. Filozof bunu "hayvanı ruh" olarak isimlendirmiştir. O da bedeni 
aydınlatır. Ölüm anında onun ziyası {ışığı, aydınlığı} bedenin batınından ve zahi
rinden ayrılır. Uyku anında ise bedenin batınından değil, sadece zahirinden ayrılıp 
gider. Ölüm ve uykunun aynı olduğu sabit olmuştur. Çünkü ölüm, külli bir, uyku 
ise eksik bir inkıtadır {ayrılıştır} .  Şu da sabit olmuştur ki, Kadir ve Hakim olan Al
lah nefs revherinin bedenle alakasını idare eder. (Ciimi', 182) 

* Nefs, hakikat ehlinin ıstılahında, kulun bilinen ve kınanan söz ve fiillerinden
dir. Nefsin, beden kalıbına tevdi edilmiş bir latife olması muhtemeldir, o da kötü 
ahiakın mekanıdır. Tıpkı rUhun, beden kalıbına tevdi edilmiş iyi ahiakın mahalli 
olan bir latife olması gibi. RUh ve nefs latlf cisimlerden olan melek ve şeytana ben
zer. RUh nefsten daha şereflidir. 

Nefs üç kısımdır: Şehvet, gazab, hased, kibir gibi kötü ahiakın mahalli olan 
nefs-i emmare, . . .  nefs-i levvame ve kalb kütlesine feyz eden kudsi nurlardan bir nur 
olan nefs-i mııtmainne. Nefs-i levvame, günah kirleriyle kirlendiğinde sahibini yap
tıklarından dolayı kınayan nefs-i mutmainnedir. 

Nefs, cesed manasındadır. O da alem-i asgardır {en küçük alemdir} ve en alem
i ekber {en büyük alem} için bir misal ve nümunedir. Onda ancak ilirnde derinle
şenlerin anlayabileceği acaiblikler vardır ve ilahi işaretler bu minval üzere gerçek
leşir. (Cami', 270) 

* RUhun gelişmesi, nefs, akıl, kalb; ruh ve sırdandır. İlim ve idrak konusunda 
her tavrın sona ereceği bir sınır vardır. Nefsin ilim ve idrilkinin sınırı maddenin 
zahirine aldanarak onun zahiriyle ilgilenmek, batındaki ibreti bırakıp, gafletle ve 
maddenin hazlarıyla meşgul olmaktır. 

Aklın ilim ve idrilkinin sınırı ise, O'ndan başka her şeyi terkederek Yara
tıcı' sına dönmek ve nurları taleb etmektir. Akıl, ancak böylece bağlardan kurtulur, 
Mevla'sına olan talebi şiddetlenir. RUhun ilim ve idrilkinin sınırı, ceberut sırlarını 
taleb ederek melekut nuriarına yönelmektir. O, bu seyrin {yolculuğun} yorgunluğu 
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sebebiyle İstirahat etmiş, ancak sırra sahib olamamıştır. Sırrın ilim ve idrakinin sı
nırı ceberuttur. Basiret, melekut aleminin nuriarına vukufiyyete nüffiz etmiştir. İşte 
bu, seyrin son noktasıdır . . .  

. . . Nefs, Allah Teala'nın onu senin beşeriyetinin sedefinde yaratmış olduğu ya
kuttan yüce bir rUhtur. En iyi ve hayırlı kimselerle arkadaşlık ettiğinde onu korur, 
yüceltir ve ona 'itina göstermiş olursun. Çünkü müşahede ve Allah'a vuslat maka
mına, ancak kamil ve mükemmel olan ferdle sohbet etmek suretiyle ulaşılır. 
Maksad nefsin en mükemmel vecihlerine ve müşahedelerin tamamına ulaşılınası
dır. 

Gerçi, niceleri, irşad konusunda kendisinden faydalanılamayan meczub bir 
şahsa ait cezbe yoluyla da ulaşabilıniştir {ama bu yolun garantisi yoktur. Bu 
sebeble, ) tarikatın ilk şartı şeyhin mevcudiyyetidir. Bu topluluğun ilmi, kitabiardan 
elde edilemez, ancak {kamil ve mükemmel) şahıslardan alınır. 

Tarikat yoluna giren kimsenin, kendisine istikamet makamı ve nefs mertebele
rini kat etme konusunda hallerini düzelterek, layık olana sevk edecek basiretli bir 
şeyhi olınalıdır. (Rihle, 227) 

* Meriitib-i nefs {nefsin mertebeleri), emmiire, levviime, mülhime, mutnıainne, 
riiziyıJe, merziyye ve kiimile olınak üzere yedi tanedir. 

Nefs-i emmiire, sahibine hevasına uymayı ve dillin emirlerine aykırı gitmeyi em
reder. Bu nefsin sahibi de ahiretini basit bir şehvet karşılığında satar. Allah Teala 
şöyle buyurur: "Şübhesiz nefs her zaman bütün gücüyle kötülüğü emreder."  [Yusuf, 
12/53] 

Nefs-i levviime, mü'min kimsenin nefsidir. Çünkü ölü kalb ne itaati ne de gü
nahı hisseder. Müminin kalbi ise canlıdır. Allah'a itaat ettiğinde kalbi faydalamr. 
isyan ettiğinde ise kalbi acı duyar, nefsi onu itaate dönmesi için kınar. Bununla 
birlikte levvame nefste emınareden kalan şeyler vardır . . .  

Nefs-i nıülhinıe, Allah Teala'mn "Ona iyilik ve kötülükleri ilhiinı edene . . . " [Şems, 
91/8] ayetinde beyan buyurduğu nefstir. Bu yüzden de bu nefse, sübut ve temkin 
makamından uzak olduğu için bu ad verilıniştir. Bu nefsin çalışması ve temizlen
mesi gerekir. 

Nefs-i nıutmainne, ilk kemal derecelerindedir. Bu nefsin bütün hükümlerde 
raziyye ve marziyye {kendisinden razı olunmuş] alınası gerekir. Işte o zaman bu 
nefsin sahibi hamd ederken yükselrnek suretiyle övülmüş olur. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyurmuştur: "Ey nıutnıain olmuş {huzura kavuşmuş olan} nefs! Sen 
O'ndnn, O da senden hoşnut  olarak Rabb'ine dön. Seçkin kullarını arasına katıl ve cenne
time gir." [Fecr, 89/27-30] 

Nefs-i kiinıile, kullukta en yüksek mertebededir. Bu nefsin sahibi, bir yol bırak
mayacak şekilde şeytanının gireceği tüm kapıları kapatıp hem zahir hem biltın ola-
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rak Hak Sübhanehı1'nun rubı1biyyet vazifelerini yerine getirerek müşahede ve ir
fan ehlinden ve Allah'a vasıl olanlardan olur. (Rihle, 277) 

* Nefsin yurdu şeriattir, ruh emir alemindendir, ka/b ise izzet yurdudur. 
(Nefehat, 72) 

* Nefs-i mülhime, Allah Teala'nın "Ona iyilik ve kötülükleri ilhtim edene . . .  " [Şems, 
91/8] ayetinde beyan buyurduğu nefstir. Bu nefse, sübı1t ve temkin makamından 
uzak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu nefsin gayret ederek temizlenmesi gerekir . . .  

. . . Nefs-i mutmainne, kemiU derecelerinin başlangıcıdır. Bu nefsin bütün hüküm
lerle alakah olarak raziyye ve marziyye {kendisinden razı olunmuşl olmalıdır. İşte 
o zaman bu nefsin sahibi, hamd ettikten {övdükten} sonra, yükselmesi sayesinde 
övülmeye layık olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Ey mutmain olmuş 
{huzura kavuşmuş olan} nefs! Sen ondan razı, O da senden razı olarak Rabb'ine dön. Seç
kin kullarını arasına katıl ve cenneti me gir." [Fecr, 89/27 -30] . . .  

. . .  Nefs-i ktimile, ubı1diyyette {kulluktal en yüksek mertebededir. Bu nefsin sa
hibi, bir yol bırakmayacak şekilde şeytanının gireceği tüm kapıları kapatıp hem 
zahir, hem batın olarak Hakk Sübhanehı1'nun rubı1biyyet vazifelerini yerine geti
rerek müşahede, irfan ehlinden ve Allah'a vuslat ehlinden olur. (Nefehiit, 160) 

{Ayrıca bk. 'akl; kalb; n1h} 

nefs-i külliyye ( �ı �k ) {bk. heba; levh-i mahfı1z; meratib-i vücftdl 

nefy ( ı.;4ı ) {b k. mahv-isbat/nefy-isbatl 

nehy-i 'an keşfi'l-burku' ( � _p,Jı ....A-.!.� ,;;>- ı.;� ) * Ne/ıy-i 'an keşfi'l-burkıı '  'ani'l

vech {yüzdeki peçenin açılmasından nehiy); Allah ondan, O da Allah'dan razı 
olsun !şeyh?) dedı ki: "Halktan çıkıp yüz çevirinceye, tüm haller kalbinde zulıur edin
ceye; lıevan ziiil olup ardından irade ve imtihan yok oluncaya; dünyildaki mevcüdattan fiini 
olup, sonunda {kendisine ne konu/ursa itiraz etmeyen} değersiz bir kap gibi, sende 
Rabb'inin iriidesinden başka bir şey kalmayıp da O'nunla � ve O'nun hükmüyle dolun
eaya kadar yüzündeki peçeyi açma! Yalan çıkıp gittiğinde nür gelip girer. Böylece kalbinde 
Rabb'inden başkası için hiçbir mekan, hiçbir giriş yeri kalmaz." (Fiitulı, 58) 

nemime ( �ı: ) * Neminıe, çoğunlukla bir başkasının sözünü, o konuda sözü 

geçen her şeye katıp karıştıran kişinin yaptığına verilen isimdir. Tıpkı senin, biri
nin senin hakkında şöyle şöyle söylediğini söylmen gibidir. 

Ancak nemime bundan ibaret değildir. Bunun tarifi, ortaya çıkarılmasından 
hoşlanılmayan şeylerin ortaya çıkarılmasını da içine alır. Bu konuda, o sözü söy
lemiş olanın ya da sözün nakledildiği kişinin hoşlanmaması arasında bir fark 
yoktur {söylemiş olan bu sözün duyulmasını istemeyebileceği gibi, söylenen kişi 
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de bu sözü duymaktan hoşlanmayabilir, sonuçta ikisi de nemimedir}. Hatta bir 
üçüncü şahıs da bundan hoşlanmayabilir. Bu açığa vurmanın sözle, yazıyla, işaret 
veya ima ile olması arasında bir fark yoktur. Söylenen sözün hareket veya söz ol
ması da birdir. Söylenen sözdeki halin bir ayıp, bir noksanlık ya da olmayan bir 
şey olması arasında da bir fark yoktur (bunların hepsi nemime kapsamına girer} .  

Nemimenin haklkati, sırrın ifşası ya da açığa vurulmasından hoşlanılmayacak 
bir dururnun üzerindeki örtüyü yırtmaktır. İnsan, diğer insanların hoş olmayan 
hallerinden herhangi birini görmüş olsa, kendisine yakışan şey, anlatılmasında 
müslümana fayda sağlayacak ya da bir günahı gidermeye yarayacak bir şey olma
dıkça o konuda susmaktır. (İhy8', III, 192-193) 

nesh ( �...J ) * . . .  Faklhlere göre "nesh" adıyla tabir edilen mahvın sabit olması 

ilahi bir nesihtir. Bu nesilite Allah, sabit olmuş ve varlığa sahib olan şeyi ortadan 
kaldırır ve yok eder. Hükümlerde mahv, o hükmün müddetinin (ömrünün}; eş
yada mahv ise müddetinin dolmasıdır. Çünkü Allah Teala, şöyle buyurmuştur: 
"Her şeıJ belli bir zamana dek akıp gider." [Ra' d, 13/2] Hüküm belli bir zamana kadar 
devam eder, sonra da ortadan kalkar, fakat (o şeyin} kendisi kalır. Çünkü Allah 
Teala, "Belli bir zamana dek . . .  " buyurmuştur. Hüküm müddeti muayyen bir za
mana ulaştığında, (o şeyin} kendisi kalsa da (müddeti} artık devam edemez. Allah 
umfuna ait işlerde hususlardan farklı olarak adetleri kaldırır. Adetıer, bir kısmının 
zahirinden, bir kısmının da batınından kaldırılır, fakat {yine de o şeyin ya da kal
bin veya kişinin} üzerinde adetlerin vasıfları kalır. Bu hal, kalbierde meshin (de
ğişmenin} meydana gelmesi gibi, mahv sahibi olmakla birlikte kemalin vehmidir. 
(Fiitılhiit, Il, 542) 

* Bunlardan (tenasuha inananlardan} bazıları şöyle der: "Şahıs/arda tiiriin şekli
nın korunması gerekir. {Nefs}, bir insandan ancak başka bir insan bedenine intikal eder." 
Onlara göre intikalin (bedenden bedene geçişin} bu çeşidine "nesh" denilir . . .  
(Ravza, 210) 

(Ayrıca b k. mahv-isbat/nefy-isbat; tenasuh} 

nevafil ( J!ly ) 

* Görülür asılları ndftlelerin 
bii tiin farzlarda 
nıir ile karşılaştırdığında 
bedenler gibidir farz 
fazladandır naftleyse 
gölgesi gibi farzzn 
onun sılretlerıyle belirir 
olmasa da farz 
hesab günü farza döner yeniden 
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benzeri gibi onun 
Bir hadis geldi 

nevaVnevale 

dindeki faziletini anlatmak için onun 
aslını dalından ayırmak için 
onları yerine getirdiğinde bil ki 
İliih size 
ayırıp saklamıştır sonuçlarını 
böylece Rabb'in 
kuvvetlerin olur senin 
o hiilde 
avuç avuç al dallarından 
ki sağnağından Jeyz alasın onun 

Allah seni Ruhu'I-Kudüs ile te'yid etsin, bil ki, nafilelerin ilahi mertebede 
şumullü {kapsayıcı} bir hükmü vardır. Bu konuda nafileler, sahibine Hakk'ın naibi 
olarak naiblik ederler. Bunu tadan kimse, kadrini ve verene karşı şükürden ne ka
dar aciz olduğunu bilir. Nafileler birbirlerinden üstündür. Bağlı oldukları farzların 
yüceliğiyle yücelirler. Her nafile arnelin farzlara bağlı bir aslı vardır. Onlar bu asıl
dan doğar, onun sfuetiyle zuhür ederler. Nitekim biz de Hakk'ın suretiyle zuhür 
ederiz. Biz O'nun nafilesiyiz, o ise bizim aslırnızdır. Bu sebeble biz bu konuda de
riz ki, "0, kendi Ziit'ıyla Viicibü '1-Vücuddur. Biz de, kendi nefsimizle değil, O'nunla vii ci
biz. Bu dereceı;le O bizden ayrılır, biz de O'ndan ayrılırız." Nafilelerin dışında olanlar, 
müstakil ibadet ve ilk sünnetler olarak adlandırılır. (FütUhiit, II, 163-164) 

neval/nevale ( ;;Jıy / Jıy ) * Nevfile, efrada mahsus bir hil'attır. Bu hil'at, mut

lak olabilir. (Istıliilı, 538) 

* Neviile [ neviii (Cami')), Hakk'ın kendisine yakın bulunan kullarına ihsan ettiği 
rıza hil' atıeridir. Her hil' atle alakah olarak "Allalı onu alıad üzerine giydirdi" denir. 
Bu hal, efrada mahsüstur. (Kaşani, 98; Cami', 102) 

nevme ( l.o j ) •• Nevme {uyuklama, kestirme, şekerleme yapma}, saliki nefsin

den gaib ettirdiği {kendinden geçirdiği} zaman, bu kendinden geçme hali sona er
diğinde "hiçbir şeyi terketmez. . . "  Çünkü nevme bir şaşkınlıktır, ademidir {yoklukla 
alakalıdır} .  Müşahedenin aksine onun belirtisi de kendisi gibi ademidir. Çünkü 
müşahede vücududir {vardır, varlıkla alakalıdır} .  Onun alameti de kendisi gibidir. 

Nevme, bu sebeble bir şaşkınlık olunca, Şeyh {İbn Arabil şöyle demiştir: "Bu
nun ardından teı;akkuz, istiğfar ve pişmanlık viikf olur. " Çünkü, aşkının ve 
mehabbetinin hakim olmasından dolayı, isimler mertebesine varıncaya kadar 
süluk edip de orada gafil olan kimse, şuürun kemalinin gerektiği mertebede de ga
fil olur. Çünkü o, Hazıra mertebesidir. Mahbub'dan {Sevilen'den} gafletin hüküm 
sürdüğü zamanın geçmesiyle şaşkınlık sona erdikten sonra pişman olmak gerekir. 
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Böylelikle bütün bunlardan Allah'a istiğfar eder. Çünkü bu büyük bir günahtır. 
Şaşkınlığın, sadece mutavassıt olanlara ait olduğunu zannetme! Şübhesiz o, kemiHe 
erenler için de söz konusudur. (Esfiir, 139) 

neyi ( � )  * Neı;l, nefsin yüce fiillerden sevinç duymasıdır. (Mfzdn, 73) 

nifak ( J\Qi ) * Hasan demiştir ki: "Gizli ile açığın, dil ile kalbin, {kulağa} giren ile 

{ağızdan} çıkanın birbirine uymaması nifak aldmetlerindedir" . . .  (Kut, 1, 234; Ihyô.', IV, 
212) Nifakın incelikleri ve tevhidin eksikliğinden doğan şirk ve yakin zayıflığı, 
mü'minlerde, Allah'ın gazabına uğrama ve arnelierin zayi olması korkusunu mey
dana getirir. (Küt, I, 234) 

* Tevhid evin kapısında, şirk de evin içinde olduğu zaman, işte bu apaçık bir 
nifô.ktır . (Feth, 5) 

* Herhangi bir emir olmaksızın hevanın var olmasıyla {bir işe} başlamak inad 
ve ihtiL3f; heva olmaksızın başlamak, muvafakat ve infak; bu durumda arneli terk 
etmek ise riya ve nifaktır. (Fütuh, 92) 

nihayat ( .:..ıl:!IA ) * Nilıayat {son mertebeler} kısmı {makamları} da on baba ayrı

lır. Bunlar da; marifet, fena, beka, tahklk, tel b is, vücıld, tecdd, tefrid, cem' ve 
tevhiddir. (Menazil, 43) 

* . . . Namazın nihayeti kurbun {yakınlığın} kemal ve hakikatine ulaşmaktır. Ze
katın nihayeti, Allah dışında her şeyi Hakk sevgisi samimiyetiyle harcamaktır. 
Orucun nihayeti, yaratılış şeklini ve onu güçlendiren Allah'ta fena ile korumaktır. 
Bu sebeble kudsi hadiste şöyle buyrulmuştur: "Oruç benim içindir, onun miikô.fiitınz 
da ben veririm." [Buhar!, Savm, 2; Tevhid, 35; Müslim, Sıyam, 161] Haccın nihayeti 
milrifete ulaşmak, fenadan sonra bekayı tahakkuk ettirmektir. Çünkü bütün iba
detler, salikierin nihayete kadarki mertebeleri ile ahadiyyet-i cem' ve fark makamı 
karşısına konulmuştur. (Kaşani, 76; Ciimi', 95) 

* Ni/ıô.yat, marifet, fena, beka, tahkik, telbis, vücıld, tecrid, tefdd, cem' ve 
tevhiddir. (Rihle, 207) 

nihayet ( 4:!\A ) {nihayet-i sefer-i evvel; nihayet-i sefer-i siini; nihayet-i sefer-i 

salis; nihayet-i sefer-i rabi'} 

* NiJıa.yet-i sefer-i evvel, vahdetin yüzünden kesret {çokluk} perdesinin kalkma
sıdır. 

NiMyet-i sefer-i sani, batıni ve ilmi kesret yüzlerinden vahdet perdesinin 
kalkmasıdır. 

Nihayet-i sefer-i sô.Iis, aynu'l-cem'in ahadiyyetine varmak sfıretiyle, iki zıt olan 
zahir ve batın kayıtlarının ortadan kalkmasıdır. 
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Nihayet-i sefer-i rabi, istikamet makamında Hakk'tan halka rücu etmektir. Bu da, 
Hakk'ın halktaki mevcfıdiyyetini müşahede ederek, cem' ve farkın ahadiyyeti {bir 
olmaları}; kesret suretlerinde tek bir aynı, tek bir aynda da kesret suretlerini gör
mek için halkın Hakk'ta yok olmasıdır. (Kaşani, 98; Cami', 102) 

nikah-ı sari fi cemi'i'z-zerari ( ı,?JIJ.Uı � .J �JL...ı ciS::i ) '' Nikfih-ı sfiri fi 

cenıi'i'z-zerfiri {bütün zerrelere sirayet eden nikah}, O'na işaret eden "Ben gizli bir 
hazine idim" sözündeki, Hayy'ın {diri olan Allah'ıni teveccühüdür. Bu ifade, önce
lik, ezelllik ve zatilik bakımından, zuhfır ve taayyünden önce gizlilik, gaybet ve 
mutlaklık halinin bulunduğuna işaret eder. "Bilinnıeyi sevdim {istedim}" ise asil bir 
rneyle ve zati sevgiye işaret eder ki, bu gizlilik ile zuhfır arasındaki vuslattır {ka
vuşmadır}. "Bilinnıeyi {istedim}" ifadesinde işaret edilen bu vuslat, bütün zerrelere 
sirayet eden nikahın aslıdır. Ahadiyyet işlerinin zuhfır etmesini isterneyi gerekti
ren, külliyatının terfıb ve tafsll edildiği {külli olan her yönünün düzenlenmiş ve 
ayrıntılarıyla ortaya konmuş bulunduğu) bütün taayyün mertebelerinde cari olan 
vahdet, bu külliyattan zerre kadar ayrı değildir. Bu bakımdan o {vahdet), tüm sil
retlerdeki kesrete şamil olmasından {görünen her şeydeki çokluğu içine almasın
dan) dolayı, her türlü dağılmışlık ve parçalanmışlıktan korunur. 

Bu vahdetin kesretle bir araya gelmesi, öncelikle hazret-i vahidiyyet mertebe
sinde ahadiyyet-i Zat ile, sonra taayyünlerin suretlerinde bütün isiınierin 
ahadiyyeti ve sonra bütün mertebe ve mevcudlardaki izafi vücudun ahadiyyetiyle 
nikah vuslatıdır. Bu vuslat, kıyasın sınırlarından, öğretme ve öğrenme, beslenme 
ve besleme, erkek ve kadın gibi, bu mehabbetle muhibbiyyet ve mahbubiyyet {bu 
sevgiyle sevmeyi ve sevilmeyi} gerektiren neticenin elde edilmesine kadar devarn 
eder. Fakat alimiyyeti ve malumiyyeti {bilmeyi ve bilinmeyi, bilme ve bilinme hu
susiyetini} gerektiren ilim; vahdetin kesretteki ilk sereyanı {akışı} ve te' sir, failiyyet 
ve mefuliyyetle {etki ederek, faaliyete geçerek ve faaliyetin etkisi altında kalarak) 
ittihadı {birleşmeyi yahut bir olmayı} gerektiren teslisin zuhfırudur {te' sir, failiyyet 
ve mef'fıliyyet adlı üç ayrı durumun, tam bir birlik içinde ortaya çıkmasından iba
rettir}. İşte nikah-ı sari fi cemi'i'z-zerari {bütün zerre ya da zürriyetlerde nüfUz 
eden nikah} budur. (Kaşani, 97; Cami', 102) 

{Ayrıca b k ahadiyyet; kenz-i mahfi; vahidiyyet) 

ni'met!ni'am ( �i / � .. Ai ) * Hakikatte nimet uhrevi saadettir. Bunun 

dışındakilerin nimet adıyla isimlendirilmesi ya galat veya mecazdır. Ahirete bir 
te'sir ve yardımı olmayan dünya saadetinin "nimet" olarak isimlendirilmesi gibi. 
Bu açık bir hatadır. Nimetin bir şeyin adı olarak kullanılması doğrudur, fakat 
ahiret saadetine müteveccih olarak kullanılması en doğru alanıdır. Ahiret saade
tine götüren ve ona yardımcı olan her şey ya bir vasıtayla veya vasıtalarla olur. 
Hakiki nimete götürdükleri için onu "nimet" olarak isimlendirmesi doğrudur. 
(İiıyci', IV, 122) 
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* Nalm {nimetler}, bizzat gaye olan ve gayeye veslle olan nimetler olmak üzere 
iki kısma ayrılır. Gaye ahiret saadetidir. Bunun elde edilebilmesi dört hiHe müte
veccihtir {yöneliktir}: Fenası olmayan bir beka, üzüntüsü olmayan bir sevinç, ce
haletin yer almadığı bir ilim ve kendisinden sonra fakirliğin olmadığı bir zenginlik. 
İşte bu hakiki nimettir. (İiıya', IV, 126) 

* Nimet iki kısımdır: Dünyevi ve uhrevi. Dünyevi olan nimet de iki çeşittir: 
Fayda veren nimet ve zararı gideren nimet. Eğer nimet fayda ve masiahat veri
yorsa fayda veren nimettir. Bu da iki çeşittir: Selamet ve afiyet bakımından eşit 
olan yaratılış {nimeti} ile yeme, içme, giyme, evlenme ve benzeri gibi arzu edilen 
lezzetler {bunlar da birer nimettir}. 

Zararı gideren nimet ise insandan zararlı ve bozuk olan şeyleri uzaklaştıran 
nımettir. Bu da iki çeşittir: Birincisi nefste olan nimettir; müzminlik, afet ve hasta
lıklarmdan seni salim kılmak suretiyle zararları giderir. ikincisi de, seninle alakah 
çeşitli manllerin zararlarını veya sana yönelen insan, cin, yırtıcı hayvan gibi şeyleri 
giderir. 

Dünyevi nimetler de iki çeşittir: Tevfik {başarı} nimeti ve İsmet {korunma} ni
meti. Tevf'ık nimeti öncelikle Allah'ın seni İslam'a, sonra Sünnet' e ve sonra da ita
ate muvaffak kılmasıdır. İsmet nimeti ise Allah'ın seni küfür, şirk, b id' at, sapıklık 
ve diğer günahlardan korumasıdır. (Min/ı{ic, 82) 

* Senin halin ya musibet veya nimettir. Eğer musibet olursa senden sabretmen 
istenir. Bu en aşağı durumdur. Bunun üstünde rıza vardır. Sonra muvafakat {uy
gun davranış), sonra da fena gelir. Bu abdallar içindir. Eğer nimet olursa ona 
şükretmen istenir. (Füti'ılı, 128-129) 

* Tekalif {ilahi emir ve yasaklar} insanlara ağır ve zor gelir. Bunun içine emir
Iere sıkı sıkıya uymak, yasaklardan kaçınmak, ilahi hükümler karşısında sabır gös
termek ve nimetierin bulunduğu anda da şükretmek girer. Bunlar dörttür: Itaat, 
masıyyet {isyan}, nimet ve beliyye {imtihan ve bela}. Bunların beşincisi yoktur. Bu 
dördünden her birinde Allah'ın senin üzerinde, rububiyyet hükmüyle hakkını ala
cağı ubudiyyet hakkı vardır. itaatte sendeki hakkı, ondan sana gelen iyiliği müşa
hede etmendir. Masıyyet konusundaki hakkı, işlediğin günahlardan tevbe etmen
dir. Beliyye konusundaki hakkı, musibetlere sabretmendir. Nimetteki hakkı, bu 
konuda şükretmendir. Bunları anlarnan tüm bu yükleri senin üzerinden kaldırır. 

İtaatin sana yönelik olduğunu ve rahmet ve iyiliği gerektirdiğini anladığında, 
onları yaparken sabretmen gerekir. Günahta ısrar etme ve günaha girmenin öte 
dünyada cezayı gerektirdiğini, bu dünyada iman nurunu ortadan kaldırdığını bil
diğinde, bu onu terk etmen için bir sebeb olur. Sabrın meyvesinin sana döneceğini, 
bereketinin sana ulaşacağını bildiğinde ona koşar ve güvenirsin. Şükrün, "Eğer şük-
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rederseniz, size {nzmetimi} artırınm" [İbrahim 14//7] ayeti gereğince Allah'tan bir artı

şın tekeffül {garanti} edilmesi olduğunu bilirsen, bu senin devamlı şükretmene 

sebeb olur. (Tenvır, 6) 

* Arzu edilen her şey "nimet" diye isimlendirilir. Fakat hakikatte nimet, uhrevi 
saadettir. Ancak bunlar dışında kalan şeylerin de "nimet" diye isimlendirilmesi 

caizdir. Bütün bu haller bizimle alakaları bakırnından dörde ayrılır: Birincisi, hem 

dünyada hem de ahirette faydalı olanlardır. ilim ve iyi huy gibi. Bu hakili nimettir. 
İkincisi, her ikisinde de zararlı olanlardır. Bunlar hakikaten beladır. Üçüncüsü şu 

an faydalı olup daha sonra zararlı olandır. Lezzet ve şehvetler gibi. 

Anlayış sahibierine göre bu beladır, cahiller onu nimet zanneder. Bunun örneği 

şudur: Aç insan içinde zehir bulunan balı bulduğunda, eğer içinde zehir olduğunu 
bilrniyorsa, onu nimet zanneder. Bunu bilirse, onu bela kabul eder. Dördüncüsü ise 
şu an zararlı fakat sonunda faydalı olan şeylerdir. Bu, akıl sahibierine göre nimet, 
cilhillere göre beladır. (Kudame, 299) 

nisa' ( �w ) *  {Bir rivayete göre Şeyh demişti ki: } "Nisa, miimkiiniltzn suretleridir. 

Onlardan güzel olan güzeldir, namaz da o süretlere şahid olmaktır." 

Ikinci bir rivayette ise şöyle demişti: "Nisil mümkünatın ziıhirleridir. Onlardan gii
zel olan güzeldir, namaz da o sılretlere şiihid olmaktır." (Nefehiit, 1 15) 

nisbet ( �-ı ) * Nisbet, {kişinin} vasıtasıyla sahibini keşfettiği haldir. Ona 

intisab etmesi demektir. (Lımıa', 435) 

nitak-ı ceberftt ( ..:.ı J_p.�l J\l::ıı ) * Nitilk-ı ceberıitun {ceberut çerçevesinin} üs

tünde, yani akıllar dairesinin üstünde; kendisinden aşağıda olanları kuşattığı için 
onu "diiire" olarak isimlendirdi. (Heyiikil, 104) 

{Ayrıca bk. nokta/nukat-da'ire} 

niyyet ( �� ) * Sıdk ve niyet iki isirndir. Bunların temel husfısiyeti sildık bir 

iradedir. (Adabı, 140) 

* Niyetin mahiyeti {hakkında} dedi ki: "Kulun iriidesi, maniiiardan biriyle amel 
etme yönündedir. Bu miiniidan dolayı kul, bu anıeli işiemek istediğinde, bıı iriide ya Allah 
ya da O'ndan başkası uğrunda niyet hiiline gelir." (Ri'iiye, 144) 

* Niyet, fiili işlernek için azmetmektir. {Sfıfıler} topluluğu şöyle demiştir: "Niyet 
yapılacak arnelin ismini {niteliğini, kendisini} bilmektir." (Lııma', 303) 

* Havatır {çeşitleri} : Kalbe gelen şeylerden, . . .  hayrı tayin ve düşünme yönünde 

olana "niyet" denir. Çünkü bunlar ya nefsin hatırıdır, ya hasedi sebebiyle düşma

nın {şeytanın} hatırıdır veyahut da melekten gelen bir "lıems" dir. (Kiit, I, 126) 
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·� Niyet, irade ve kasd, aynı manaya gelen birbirine benzer terimlerdir. Niyet 

kalbin bir hali ve sıfatıdır. Onu iki durum içine alır: him ve amel. İlim arnelden 

önce gelir. Çünkü ilim, arnelin aslı ve şartıdır. Amel ondan sonra gelir. Çünkü o, 

ilimden ortaya çıkan şeydir. Böyledir, çünkü her amel -yani her hareket ve sükün

ihtiyaridir. Amel ancak üç şeyle tamamlanır: Ilim, irade ve kudret. İnsan bilmediği 

şeyi irade edemez {isteyemez}, mutlaka {yapacağı şey hakkında} bilgi sahibi olması 

gerekir. İrade edemediği şeyle amel edemez. İrade etmesi gerekir. Niyet orta sıfat

tan, yani iradeden ibarettir. İrade, kalbin şimdi ya da daha sonra maksada muvafık 
gördüğü şeye doğru yönlendirilmesidir. (İhyii', V, 90) 

* "Niyetin anahtarı nedir?" diye sordular, ben de "Yakindir'' dedim. Yakinin 

anahtarının ne olduğunu soranlara ise, "Tevekkiildür" dedim. Bu sefer de tevekkü

lün anahtarının ne olduğunu sordular, buna da "Havf' cevabını verdim . . .  (Gunye, 
II, 125) 

* Niyet arnelin başıdır. Amel, ona uygun olarak gerçekleşir. Bir topluluğa göre 

işin başında müride lazım olan en önemli şey, sılfilerin yoluna girmesi, onların 

halleriyle bezenınesi ve bu insanlarla Allah için oturup kalkmasıdır. Müridin, 

sılfilerin yoluna girmesi, halini ve vaktini terketmesi demektir . . .  

. . .  Mürid, bu yola sülılk etmesirıirı başlangıcında niyetirıi sağlam kılmaya 

muhtaçtır. Niyetİn sağlamlığı, onu hevanın iddialarından uzaklaştırması demektir. 
Nefsin dünya hazlarından istediği her şey, onu Allah'a halis kul hailne getirinceye 
kadar devam eder. ('Aviirif 312) 

* Havatır ehline göre {kalbe} hatır gelir. Kalbi idare edenlere göre bu hacistir. 

Bir defa daha ona dönüp gelirse irade olur. İrade, {istediği şeye ulaşması konu

sunda} sahibine yardımcı olur. Üçüncü kez dönerse, o zaman bu hernın {himmet, 

düşünce, gayret} olur. Bu ancak mühim bir durum içirı döner. Dördüncü kez ge

lirse azın olur. O, ancak kesin karar haline gelmiş bir duruma ulaşmak içirı döner. 

Beşinci kez dönerse niyet olur. Bu, başlamış olan mevcıld fiilin kaynaklandığı ni

yettir. Fiile yönelmeyle fiilin kendisi arasında da kasd ortaya çıkar. O, Rabb ile 
kulun sıfatlandığı mukaddes bir sıfattır. (Letii'if, 65) 

* Niyet "kasd" demektir, o da kalbirı azmetmesidir. (Bustiin, 8) 

* Niyet, kesbin kısımlarından biridir. Niyet, bu kısımların en tererne şayan ala

nıdır. Çünkü niyet, diğer iki kısmın aksine tek başına ibadettir. Söz ve amel ise riya 
ile fesada uğrayabilir. Ama niyet bu şekilde fesada uğramaz. (Bustiin, 10) 

· 

* Niyet, nefsin, şimdi veya gelecekte olan maslahatma olan şeye meyl etmesi ve 

yönlendirilmesidir. (Kudame, 389) 

* Amel bedenin, niyet ise kalbin Allah uğrundaki gayretidir. (Buğı;e, 22) 

* "İlk hiitır" dedikleri hacis . . .  kolaylaştıncı ilk sebeb olarak da adlandırılır . . .  

Nefste tahakkuk ettiğinde buna "irade . . .  " ,  üçüncü defa tekrarlanırsa "lıenını . . . ", dör-
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d üncüsünde "aznı" ., m uradına yöneldiğinde "kasd" . . .  , fiile başladığında ise "nı
yet" adını alır. Eğer bir fiilin hatırı değilse, buna da "ilham" yahut "vehbı ya da le
dünnz ilimler" denir. .. (Cami', 27) 

* Niyet dört şey üzerine bina edilir: Kasd, azim, irade ve meşiet. Bunların hepsi 
aynı manadadır. Niyetin kalbe yönelik iki şekli vardır: Biri kalbde hüsn-i teyakku
zun bulunması; diğeri ise O'nun {Allah} katındaki ecir ve rızayı isteyerek Allah 
için yapılan arneldeki ihlastır. (Cami', 41) 

nokta/nukat-da'ire 

(ö )1� - .6.4; 1 �l::A; ) * Daire, kapısı olan şeydir. Dairenin ortasındaki nokta 

hakikatin manasıdır. Hakikatİn manası, kendisinden zahir ve batınların kaybol
madığı; şekilleri kabUl etmeyen şeydir. (Tavtisin, 198) 

* Noktaları zikretti. Nokta asıldır. Artmaz, eksilmez ve yok olmaz. Münkir 
dıştaki dairede kaldı. Beni göremeyince halimi de inkar etti. "Zındık" diye isimlen
dirdi beni. Adımı kötülükle andı. İkinci dairedeki beni rabhani alim sandı. Üçüncü 
daireye ulaşan kişi, benim kuruntular içinde olduğumu sandı. Hakikat dairesine 
ulaşan ise unuttu beni ve beni görmekten gaib oldu. (Tavasın, 199) 

nftn ( ı:.ı y 1 ı:.ı ) * Nun, ilm-i icmaldir {her şeyin ayrıntılarıyla yer aldığı icmali 

ilimdir}. (Istıla/ı, 538) 

* "Nun ve'l-knlenı {Nun, Kalem 'e yemin olsun) . . . " [Kalem, 68/1 ] ayetindeki nun, 
ahadiyyet mertebesindeki icmali ilimdir. Kalem ise hazret-i tafsildir {her şeyin ay
rıntılarının belidendiği tafsiliyyet makamıdır} .  (Kaşani, 98; Cami', 102) 

* Akıl, ilimierin O'nun zatında icmali {toplu şekilde olarak bulunması} yönün
den nun'dur; levh'de tafsll edilmesi {ayrıntılı biçimde ele alınması) yönünden 
kalemdir. (Esfar, 245) 

* Nunun, en şerefli makamda tek bir tecelliden başka bir tecellisi yoktur. 
Çünkü o, tecellilerin çokluğuna da, eşrefiyyete {en şerefli olmaya} ait çokluğa da 
delalet etmez. En şerefli olanın, en umfımi olan bir makamı vardır. Allah nfına, üç 
yüz altmış ilimle her ilmin altında tafsilleri bulunan icmali ilimlerden herhangi bi
rine yardım etmesini emretmiştir. Ancak muayyen ve münhasır {icmali değil, taf
sili} olan şey, onlardan başkasına verilmemiştir. Her icmali ilim, üç yüz altmış mu
fassal ilim ihtiva eder. İşte bunlar kıyamet gününe kadar Allah'ın mahlukat için
deki ilminin miktarıdır. (Esfar, 246) 

m1r-zuımet < wı:. - JY > {h ur; hurra-yı basita; kiyan; ki yan-ı hurra; neyyiran; 

nilru'l-hayat; nilru'l'akl; nilru'l-yakin} 

* Nur {ışık}, zuhilra işaret eder. Zuhılr ise izafi bir iştir. Bir şey kesinlikle bir 
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başkası için zuhur eder ve bir başkasından gizlenir. Böylece izafi olarak {o şeye iza
feten} zahir veya batm olur. O şeyin idraklere izafetinde şübhe yoktur. Av ama göre 
idraklerin en kuvvetlisi, en yücesi hislerdir {duyulardır } .  Görme hissi bunlardan
dır. 

Eşya görme hissine nisbetle üç kısımdır: Karanlık cisimler gibi kendisi görül
meyen şeyler; kendisi görülen, fakat kendisiyle başkasının görülınediği şeyler -
yıldızlar ve yanmadığı zaman ateşin alevleri gibi aydmlatıcı cisimler- ve güneş, ay, 
yanmış ateş ve kandil gibi hem kendisi görülen, hem de kendisiyle başkasının gö
rüldüğü şeyler. Nur, bu üçüncü kısmın adıdır. 

Bazen nur ismi, aydınlatıcı cisimlerden keslf cisimlerin zahirierine yayılan şey 
için de kullanılır. "Arz aydınlandı" denilir, yani bu "Güneşin ışığı arza yansıdı" de
mektir. Kandilin ışığının duvar ve elbiseye yansıması da böyledir. 

Bazen nfır ismi, bizzat ışıldayan cisimlerin kendisi için kullanılır. Çünkü onlar 
zatları itibariyle aydınlatıcıdırlar. Özetle nur, güneş gibi kendisi görülen ve kendi
siyle başkasının da görüldüğü şeyden ibarettir. (Miş/ait, 43) 

* Niırun sırrı ve özü idrake zuhur etmedir. İdrak, nurun ve gören gözün varlı
ğına bağlıdır. Çünkü nfır, izhar eden {açığa çıkaran} bir zahirdir. Körler için nfır
larda ne zahir, ne de izhar edici bir hususiyet vardır. Gören ruh ve zahir nur, idrak 
için zorunlu bir unsur alına konusunda müsavidir. Ayrıca gören rılh, idrak edici 
olduğu ve idrak kendisiyle gerçekleştiği için diğerine tercih edilir. Nur ise idrak 
etmez ve onunla idrak mümkün olınaz. O, sadece idrak için bir vasıtadır. Gören 
nura "nur" isminin verilınesi, görülen nura bu ismin verilinesinden daha 
münasibdir. (Mişkiit, 44) 

* Noksanlıklarm kendi vasıtasıyla giderilmesinden dolayı, aklın "nılr" olarak 
isimlendirilınesi, zahiri gözün böyle isimlendirilınesinden evladır. (Mişkiit, 46) 

* Birbirlerinden iktihas etmek suretiyle de olsa, yeryüzüne ait nurların iktihas 
edildiği semavi nılrlar vardır. ilk kaynağa en yakın olanın nur olarak isimlendiril
mesi en layık alanıdır. Çünkü o, en yüce rütbedir. (Mişkiit, 55) 

* Nur isminin, ilk nurdan başkası için kullanılınası tamamen mecazidir. Çünkü 
ilk nurun dışındaki her şey O'nun Zat'ı dikkate almarak nfır ismini alınaya layık 
olur. Bunların kendi zatlarında nur yoktur. Bilakis onların nuraniyyeti {nurluluğu} 
başkasından {Nurlar Nuru olan Allah'tan} kaynaklanmıştır. Onlar, kendi başlarına 
kaim değillerdir. Nurlananm, nurlu kılana nisbeti ise tam bir mecazdır. (Mişkiit, 56) 

* Nür, zuhur, izhar ve bunun mertebelerine bağlıdır. Bil ki, ademiyyet {yokluk 
hali, yok olına durumu} karanlığından daha şiddetli bir karanlık yoktur. Çünkü 
ad em {yokluk} karanlıktır. Muzlim, karanlık olarak adlandırılır, çünkü o, görmenin 
zuhuruna imkan vermez. Kendi için mevcud alınakla birlikte gören için mevcud 
değildir. Başkası için mevcud olınayan, kendisi için mevcud olan bir şey, nihai ka-
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ranlık olmayı nasıl haketmez! Bunun karşısında vücfıd vardır ki, o da nfırdur. 
Kendi zatında zahir olmayan şey, başkası için de zahir olamaz. (Mişkat, 57) 

'' Nur, birçok bilgi kapılarının anahtarıdır. Her kim bir şeyin hakikatini keşf ve 
manasının sırf dellllere bağlı olduğunu zannederse, şübhesiz o, Allah'ın geniş 
rahmetini daraltmış olur. Ayette "Allah kimin hidiiyetini m ııriid ederse, kalbini İslam 'a 
şerh eder {açar}" [En' am, 6/125) buyrulmaktadır. 

Bu ayette geçen "şerh" kelimesinden muradın ne olduğu Hz. Peygamber' e so
rulduğunda "0, Allah'ın kalbe ilka ettiği bir nurdur" [Hakim, IV, 346; Beyhaki:, VII, 
352] buyurmuştur. "Bunun aliimeti nedir?" diye sorulunca da "Aldanış yıırdu denilen 
dünyil yurdundan uzaklaşmak ve ebedf yurt olan ahirete yönelnıektir" cevabını vermiş
lerdir. 

Hz. Peygamber $ diğer bir hadislerinde "Allah, mahlılkatı karanlık içinde yarattı, 
sonra onların üzerine kendi nurundan serpti" buyurmuşlardır [Neviidir, IV, 1 13, 198; 
"Allah, malılUkatını karanlık içinde yaratmış, sonra onlara kendi nılrundan ilka etmiştir. 
Bu nurdan kendisine isiibet eden kimse hidiiyete erer; isabet etmeyen ise sapı tır" şeklinde, 
Müsned, II, 176) 

İşte yukarıda bahsedilen nfır, bu nfırdur. Hakikatıerin keşfini bu nilrdan bek
lemek gerekir. Bu nfu, zaman zaman Allah'ın fazlından taşar, fışkırır. Bu gözet
lenmelidir. (Munkız, 86) 

• Zulmet {karanlık), süfll alemin etrafındaki yokluğun bir benzeridir. (Cebrii 'il, 
141) 

* Ya Kayyfım! Bizi nıirunla te'yid et {destekle) !  Bizi nfır üzere sabit kıl! Nfıra 
doğru götür! Taleblerimizin son maksadını senin rızana yönelt' Son arzumuz, 
iman ve amel ile sana kavuşmak olsun! (Heyiikil, 45) 

'' Mukaddes akl! cevherler: Bunlar, hep faal olmakta iseler de, birinci mukad
des cevherin semahatının vasıtalarıdırlar. Asıl bu işleri yapan ve cümlesini evirip 
çeviren ve durduran odur. Kuvvetli bir nur, zayıf bir m1run etrafı aydınlatmasına 
imkan bırakmayacağı gibi, kahir bir kuvvet sahibi ve varlığı vacib ilk mukaddes 
cevher de, vasıtaların müstakil olarak kainatı pariatmalarma imkan tanımaz. Fe
yizlerinin bolluğu ve kemalinin kuvveti bitmez, tükenmezliğin ve sonsuzluğun ile
risindedir. Her işte hakim olan onun faaliyetidir. (Heyiikil, 63) 

* İşrfik {aydınlanma), O'nun katından akıp gelen bir nürdur. Onunla 
nefslerimizde bir parıltı, bir işrak hissederiz, nfırlar müşahede ederiz, amacımıza 
ulaşırız. Sen heyetleri kerim, sfıretleri daim {sürekli), cirimleri sabit, zıtlıklar ale
minden uzak oldukları için bozuluştan emin olan kimseleri ne sanıyorsun? Onlar 
için bir engel yoktur. Dolayısıyla Allah'ın yüce nfırlarının panltıları ve ilahi latlfe
lerinin yardımları onlardan kesilmez. Eğer onların istedikleri gelip geçici olsaydı, 
hareketleri de geçici olurdu. 
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Her bir feleğin yüce alemde, birbirlerinden ayrı sevgilileri vardır ki bu üstün 
nurdur. O onun nedenidir ve nfuuyla onun yardııncısıdır. Kendisiyle Evvel {olan 
Allah} Teala'nın arasında bir vasıtadır {aracıdır}. Celali O'nun katından müşahede 
edilir, nuruna ve bereketine erişilir. Şu halde her bir işraktan bir hareket doğar. 
Her bir hareketle de yeni bir işraka hazırlanılır. İşte bu şekilde hareketin yenilen
mesiyle işrak, işrakın yenilenmesiyle de hareketin yenilenmesi devam eder. Bunla
rın bu şekilde zincirleme olarak devam etmesiyle de devamlı olarak süfli alemdeki 
hadis varlıkların ortaya çıkması tahakkuk eder. (Heı;iikil, 70) 

•• Hurra-i biisita, İşriik şerhinde nakledilenlere göre, Pehlevice bir kelime olabilir. 
Zend kitabının sahibinin Azerbaycan Zerdüştlerinden naklettiğine göre manası, 
kemale ermiş olan şey ve faziletli hakim, Allah Teala'nın Zat'ından çıkan bir nılr

dur. O nı1rla insanlar birbirlerinin reisi olur, herkes onun yardımıyla bir iş veya sa
nat icra eder. Faziletli sultaniara mahsus olan sıfata "Kiyiin-ı hurra" denilmektedir. 

Zend sahibinin zikrettiğine göre İmadiyye kitabelerınde şöyle yazılıdır: "Mu
zaffer Sultan, Mübarek Keı;hüsrev takdis ve ubildiyyeti ikiime etti. Bu sebeb/e ona Rabbii 'I
Kudüs'ün konuşma kabiliyeti verildi . . .  Bu mantık onun tarafından gaybı konuştu ve Al
lah'ın hikmetleriyle bezenmiş bir şekilde en ulvl iiierne yükseldi . . .  Allalı 'ın nilrlarıyla yüz 
yüze geldi ve bunun sonucunda 'Kiyiin-ı Hurra' denilen miiniiya ve insaniann boyun eğ
diği gönüllerdeki sevgiZere erdi." Şeyhin sözü burada bitti. 

Keyhüsrev'e "Kiyiin-ı lıurra" adını vermelerinin sebebi şudur: Onların dilinde 
"lıilra" nur demektir. o dilde muzafun ileyh muzaftan {tamlanan tamlayandan} 
önce geldiğinden hura kelimesini dillerinde "sultan/ar" manasma gelen kiyiin keli
mesine izafe ettiler {tamladılar} .  "Biisita" kelimesi, gönlün genişliğini ve nefsi ilim 
ve te'sir bakırnından kapsadığı için, lıilra {veya Jıurra} kelimesi biisita kelimesi ile 
vasıflandırılmıştır. (Heyiikil, 96) 

* Neı;yiriin {nurlandıran iki şey}, güneş ve aydır. Güneş feyz veren ve faal {et
kin} olduğu için akıl gibidir. Ay ise feyz alan, münfail {edilgin} olduğu için nefs 
gibidir. (Heyiikil, 99) 

* Nur, kalbe gelen her türlü ilahi variddir. 

Zulnıete {karanlığa}, Zat varken başka hiçbir şey görülmediği için bu ad veril
miştir. (lstıliih, 538) 

* Bir şey var üzerinde 
onun niirından 
nürdur o 
Bu nurdur işte 
söndüren ateşleri 

Bunu söyleyen, şöyle demek ister gibidir: "Ceı;lanının nıerası yaptığın nıalıal, be
nim wirınıdır {ateşimdir} ." Biz de ona deriz ki: "Üzerinde böyle bir şey yoktur. Çünkü 
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nur, fiil itibariyle ondan daha kuvvetlidir." Bu kaynaklar, nur mertebesinden ard arda 
gelen parlaklıktır. Şübhe yok ki, sevgilinin kemikleri arasındaki tabi1 ateş onu kuv
vetlendirmez ve tüketmez. Çünkü mehabbet onu yakar ve kuvvetlendirir. İşin ni
hayeti ise sönmektir. Dolayısıyla ondan bir iz kalmayacağını kasd ediyor. Hisler 
{duyuları aleminde güneşin ışığının, gözün görmesindeki ateşin ışığını nasıl yok 
ettiğini görmez misin! Biz ona ait bir nur olduğunu bilsek bile bu böyledir. Fakat 
daha zayıf olan gözlerimiz, daha kuvvetli olanın {güneşirı} te'siri altına girer. Bu 
sebeble onu sanki sönmüş gibi görürüz. Evvel emirde üzerine bir parlaklık düşer. 
(Tercümiin, 81) 

* Enviir {nfular} üç türlüdür: Hayat, akıl ve yakin nuru. Hayvan! nefsin ışık 
huzmelerirıi yansıtan hayat nfuunun hastalıkları pas, perde ve kilittir. Hepsi 
Kur'an'da zikredilmiştir. Bunların maddeleri beşeri vasıflardan kaynaklanır. Mez
kur makamda kalbde hasıl olan bu hastalıklar, sadece hayvanı yönden ibaret olan 
nefs-i emınareden gelir. 

Akıl cevherinin ışık huzmelerinin yansıması yoluya kalbde hasıl olan nurun 
hastalığı gazabi {öfkeyle alakalı} nefstır. Bunun kalbi yakıp kavuran bir ateşi var
dır. Ondan bir duman çıkıp kalbe yayılır, kalb ve akıl arasında dönüp dolaşır. 
Sonra bunun maddesi kesilir ve kalb karanlıkta kalır. İşte bu duman, örtü ve per
dedir. Bu duman yoğunlaşırsa, körlüğe neden olur. "Ancak göğüslerdeki kalbler kör 
olur." [Hacc, 22/46] Burada göğüslerin zikredilmesinde bir işaret vardır, ama bunu 
sana {senin anlayışına} bırakıyoruz. Uzun ömürlü olan yakin nuruyla kalbdeki 
ayne'l-yakln arasında dönüp dolaşan hastalık ise, ihlas ve iyi ve kötü arnelierin ne 
olduğunu araştırma konusundaki eksikliktir. Böyle bir şey gerçekleşseydi, perde 
kalkar, irışirah vaki olur, nurlar ittisal eder, ayet ve işaretler tezahür ederdi. 
(Tedblriit, 221)  

* Allah'ın iki nuru vardır: Biri, kendisi sayesinde hidayet verdiği nur; diğeri ise, 
kendisine doğru hidayet ettiği nurdur {biri hidayetin sebebi, diğeri ise sonucudur}. 
Bu nurun kalbde iki gözü vardır; Biri hasiret gözüdür ki, bu ilme'l-yakindir. Diğeri 
ise ayne'l-yakindir. Basiret gözü Allah'ın hidayet ettiği, ayne'l-yakm ise Allah'ın 
kendisine hidayet ettiği nurla bakar. (Tedblriit, 221) 

* Nurıın lıiikimiyeti 
askeridir selıerlerin 
Gündüzü arzulayarak gelmiştir gece 

(Dlviin, l l) 

•• Nur, idrak eder {görür} ve onunla idrak edilir. Zulmet idrak eder, ancak 
onunla idrak edilmez. Nurun, idrak etmesi ve kendisiyle idrak edilernemesi itiba
riyle ehemmiyeti büyüktür; idrak etmemesi ve kendisiyle idrak edilmesi itibariyle 
ince ve şeffaftır. İdrak sadece idrak eden kişide bulunan nur yardımıyla olur. Bu
nun için akıl ve his {duyu} gerekir. Hz. Peygamber'e "Rabb'ini gördün mü?" diye 
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sorulduğunda şu karşıliğı vermiştir: "O bir nurdur, O'nu nasıl göreyim! "  Hz. Pey
gamber bu ifadeyle kurbun {yaklaşmanın} son noktasına dikkat çekmiştir. O, in
sana şah daınarından daha yakındır. "Biz insana şah damarzndan daha yakınız, ancak 
siz göremezsiniz!" [Vakıa, 56/85] (Fütiıhiit, III, 267) 

* Nılr, Allah'ın isimleririden biridir. O'nun Zahir ismiyle tecelllsidir. Bununla 
tüm maddi suretlerdeki zahir vücudu Tvarlığı, var oluşu} kasd ediyorum. Nur, din! 
ilimlerden örtülü olanı açan her şey içiri de, kalbe gelen ilah! varidier içiri de kulla
nılır. (Kaşiin!, 98; Cami', 102) 

* Nur, eşyanın zuhfu ettiği zahirdir. Allah, istikamet üzere olan kimseye, 
taatlar yoluyla tabiatının karanlığından temizlenmek içiri, rUhun nurunun nuruyla 
karşılaşana kadar mehabbeti müşiihede ettirmek suretiyle ilisanda bulunur. (Ravza, 
312) 

* Tecr!d kardeşliğirıiri üzerine nurlar doğar. Bunun çeşitli türleri vardır: {Bir ta
nesi) şimşek gibi parıldayan nur. Bundan daha büyüğü bidayet ehlirie {tasavvuf 
yolunun başında olan kişiye} gelen nurdur. Tatlı bir şimşek parıltısı gibi gecenin 
karanlığını sarar. Aynı zamanda bunun dışında ondan daha büyük ve şimşeğe 
daha çok benzeyen nur da varid olabilir. Şu kadar var ki bu, korkutucu bir şimşek
tir. Bazen ondan gök gürültüsü gibi beyinde yankılanan bir ses işitilir. 

Tatlı bir şekilde varid olan nur, başın üzerinde akan suyun vüruduna benzer. 
Uzun zaman sabit olan, kahrı şiddetli bir nurdur. Ona beyindeki uyuşukluk eşlik 
eder. Cidden tatlı olan nur; buna latlf bir parlaklık eşlik eder. Davul ve düdükleri 
işitmekten meydana gelir. Geriye bir üstünlük bırakan, tefekkür ya da tahayyüle 
sevk eden, bidayet ehli için korkutucu olan işlerdir. 

Büyük bir parlaklık içiride parlayan nfu, güneşten daha açık bir müşahedeyi 
izhar eder. Burakın nuru; uzun bir zaman için irisan saçıyla alakah gibidir. Peşpeşe 
gelen gezgirı nurlar; baştaki saçı tutup, şiddetle çeker gibidirler. Ona tatlı bir elem 
verirler. 

Nefsten, tüm nefsani rUha doğan nur; bu nur zahir olunca sanki bedeni bir zırh 
kaplar. Neredeyse bedenin bütün rUhu bağlanır. Sureti parlaktır ve haklkaten tat
lıdır. 

Başlangıcı hücfi.m olan nur; başlangıcında insan, yıkılıp giden bir şey olduğunu 
zanneder. Onun beraberirideki nurun hemen hemen güç yetiremediği bir yükü 
vardır. Onun yanındaki nurun neredeyse matsalları kesip kopanneaya kadar be
deni hareket ettiren bir kuvveti bulunur. (Ravza, 516) 

* Havada bulunan güneş ışınlarından yere yayılan nurun, onu idrak eden gö
zün nuru dışında vücud! {varoluşsal} bir hakikati yoktur. İki ayn, yani güneşin ve 
gözün aynı birleştiğirıde görülen şeyler aydınlanır. Denilmiştir ki "Güneş göriilen 
şeıJler üzerine yayılmıştır. Bundan dolayı işriik {aydınlanma}, bulutun mevcudiyetiyle yok 
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olup gider. Çünkü ayn, bulutun mevcudiyeti sebebiyle, başka bir aynı nıiişii/ıede etmeyi 
fark etmiştir." (Esfiir, 20) 

* Nur, keşfin ve zuhfırun sebebidir. Çünkü nur olmasaydı, göz hiçbir şeyi idr ak 
edemezdi. Allah bu hayali kendisiyle her bir şeyin idrak edildiği bir nur kıldı. 
Onun nfıru, adem-i mahza {mutlak yokluğa} nüffız eder. Onu vücud olarak şekil
lendirir. Hayal, nur ismini almaya parlaklıkla sıfatıanan tüm mahlukattan daha la
yıktır. 

Bu asırdaki ashabımız yanlış düşünüyorlar. Çoğu akıl sahibleri, onun dar ala
nını merkez; üst alanını felek-i ala -ki onun içinde olan suretler alemin suretieridir
kıldılar.  Borunun en geniş tarafını en üstü; dar tarafını alemin en aşağısı yaptılar. 
Durum iddia ettikleri gibi değildir. Bilakis "Jıayiil", dediğimiz gibi Hakk'ın suretleri 
olunca, onun altında alem vardır. O kadar ki, ademin {yokluğun} en üstü dar; en 
aşağısı geniş olur. Allah onu bu şekilde yaratmıştır. Bundan ilk yaratılan darlık; 
son yaratılan da genişliktir. (Esfiir, 56) 

* Nur, zahir hallerin mertebesidir. Hükmü, insanlarla alakalıdır. Onlardan za
hir olan şeylerin çoğu nağmelerin işitilmesi hakkındadır. Çünkü onlar, insanların 
üzerine in'diğinde, felekler üzerinden geçerler. Onların hareketlerinin, kulakların 
hoşlandığı güzel nefesleri vardır. Böylece hallere bürünürler. Onlara sema meclis
lerinde hayvani: nefsler iner. (Esfiir, 241) 

* Nur vücuddur. O, Allah'a aittir. Bizim ondan bir payımız yoktur. O, Hakk'ın 
vücudunun kokusunu koklamayan ademe ait imkan aleminde tezahür eder. O, 
içimizde onun imkanına bağlı olarak bakidir. Hakk, mümkün mevcudlardan {var
lıklardan} herhangi biriyle tezahür edince, onu yok eder. Ardından o, içinde taay
yün eden mertebeler itibariyle, imkanı dahilinde baki kalır. Eğer o, Hakk'ın ilmiyle 
tezahür etseydi, her şeyi bilirdi. (Nefelıiit, 77) 

{Ayrıca b k. en var} 

nur-ı alıkarn ( ��S::�i JJi ) * Nur-ı alıkilm {hükümlerin nuru}, gönüldeki İslam'ın 

nfırudur. Çünkü bu nur, sah"ıh bir muamele ve doğru bir mücahede ile artar; şeriatı 
yaşamayı terketmekten dolayı eksilir. O aya benzer. Çünkü ay da artar ve eksilir. 
(Beljiin, 61) 

nur-ı basari'l-'ayn ( �ıı.ll J..aı JJi ) * Nur-ı basari'l-ayn (gözün görme nuru}, bazı 

noksanlıklada malfıldur. Çünkü o başkasını görür; kendisini, kendisinden uzakta 
olanı ve perde arkasındakini görmez. Eşyanın batmını değil, zahirini görür. 
Mevcudatın hepsini değil, bazısını görür. Mütenahl [sonlu} olanları görür, nilmü
tenahi {sonsuz} olan şeyleri görmez. Görmesinde çoğu kere hata yapar. Büyüğü 
küçük, uzağı yakın, duranı hareketli, hareketli olanı durur vaziyette görebilir. İşte 
bu yedi eksikliği zahir1 göz farkedemez. Gözler içinde tüm bu eksikliklerden 
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uzaklaşan bir göz olması mümkün mü? Böyle bir göz, "nılr" ismini almaya daha 
layık mıdır, yoksa değil midir? (Mişkdt,. 45) 

nur-ı ibda'i-yi evvel ( JJi loS"\�) JJl ) * Bu, kendini ve örneksiz olarak mevcu

datı yaratanı bilen bir nfudur. (Yaratılmış nurlar arasında} bundan daha şerefli bir 
nurun olması mümkün değildir. O, mümkünatın (sonradan yaratılan varlıklarıni 
en mükemmelidir. 

Bu cevher kendi nefsinde mümkün ve daha evvelki (Vacib olan varlığın yarat
ması} yoluyla vacibdir. Evvelkine nisbet edilmesi ve O'nun celalini başka bir kudsi 
cevher olarak müşahede etmesi gerekir. Kendi nefsindeki imkan (hadislik, sonra
dan yaratılmışlıkl ve eksikliğine bakarak o, Ilk Kibriya'ya nisbetle semavl bir be
dendir. Böylece bu ikinci kudsi cevher, üstündekine bakılınca mücerred bir cevher, 
kendi noksanlığına bakılınca da, mücerred, mukaddes akl] cevherlerle basit, feleki 
ve unsur! cisimlerin çoğalmasına götüren semavi bir beden olur. (Heyii.kil, 63) 

* Nür-ı ibdii.i-yi evvel ilk sudur eden şeydir, felek-i muhitin (kuşatıcı feleğinl 
aklıdır. Madde olmaksızın Icad eden akıldır. (Heı;ii.kil, 95) 

nur-ı kalb ( �\ JJl ) * Nı1r-ı kalb {kalb nfuu}, ancak teyakkuz (uyanıklıkl ve 

(kalbin} hayatıyla beraberdir. {Kalb} gaflete düştüğünde ölür, karanlığa düşer, 
nuru söner. Ardından kulun üzerine düşmanın (şeytanın} girdiği şey örtülür. O 
zaman İblis, kulu hileyle ele geçirir. 

Kalb gaflete devam ettiği müddetçe, günahlar onu kaplar. Bunda ısrar eder ve 
bu durumdan razı olursa, onu reyn (pas} sarar, karanlıkta kalır ve lblis oraya yer
leşir. Ardından ona varıp büyük günahlara düşürmek için onu günah yoluna so
kar. İblis için kalbin karanlığından, kararmasından, nurunun sörımesinden ve 
reynin ona hakim olmasından daha hoş bir şey yoktur. Bu habis şeytan için nur
dan, beyazdan, temizden, safadan daha ağır bir şey yoktur. Onun sığınağı ancak 
karanlıktır. Bundan başka sığınağı yoktur. Nur ve beyazlık üzerinde yerleşmesi 
imkansızdır. (Adfibı, 68) 

nur-ı muhammed! ( ı,$  -M� JJl ) * Nılr-ı Mııhammedi (Muhammed! nur}, O'ndan 

(Hakk'tan} � ilk sadır olan nurdur. "Enır" olarak da isimlendirilıniştir. Çünkü 
Allah onu herhangi bir vasıta olmaksızın "Kiin {Ol}" emriyle yaratmıştır. Yine 
"kalem-i iili!.", "dürre-i beı;zfi", "akl-i evvel", "rıllııı 'l-ervii.h", "ebıı 'l-ekber", "insan-i 
ayni'l-viicıld" ve bunların dışında ariflerce meşhur olan pek çok isimle isirnlendiril
miştir. (Rihle, 99) 

nuran/nureyn ( I) IJJl ) * Nııreı;n (iki nuri, his (duyu} ve akıl nurudur. (Heı;ii.kil, 

100) 
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nfıriyyfın ( ı:.ı i..JJi ) * Niiriyyiin { Nfuiler}, Ebu Hüseyin Nuri'ye nisbet edilen 

topluluktur. Ebu Hüseyin Nurirh, sufi alimierin ilklerindendir. Parıldayan menkı
beleriyle, kesin hüccetleriyle en meşhur nurlardan biridir. Tasavvufta onun görüş
leri kabul edilmiş, usulleri tercih edilmiştir. Mezhebinin esası, tasavvufu fakra üs
tün tutmaktır. Muameleleri, Cüneyd'inkilerle ittifak içindedir. Arkadaşının hakkını 
kendi h akkına tercih etmesi {isar} tarikatının önemli hususiyetlerinden biridir. O, 
böyle bir tercıh olmaksızın kurulan arkaşlığı haram sayar. Demiştir ki: "Dervişlere 
sohbet {arkadaşlık} farzdır. Uzlet övülen bir şey değildir." Yine şöyle demıştir: "Uz/etten 
sakınınzz l Şüb!ıesiz uzlet şeı;tanın arkadaşıdır. Size solıbeti tavsiye ederim. Şiib!ıesiz so!ı
bette, Ralıman 'ın rızası vardır." (Hücviri, 226) 

nfıru'l-envar ( JIJi� l JY ) {nfır-i arız} * Nüru-1-Envar {Nurlar Nuru}, Hakk 

Teala ve Sübhanehu Hazretleri'dir. (Kaşani, 98; Cami', 103) 

* Nft.r-i iirız, kendi nefsinde müstağni değildir {kendi kendine yetmez, başka 
varlıklara muhtaçtır}. Şu kadar var ki, geceye de muhtaç değildir. Nurları berzah
lara verir, berzahtan başka bir şeydir. O, gecenin cevheri de değildir. 

Nılr-ı ma/ız {mutlak nur} diridir. Diri olan ise derrak-i faaldır {faaliyeti yarım 
kalmayan, mutlaka sonuçlanan varlıktır} .  Hayat, bir şeyin kendi nefsi için zahir 
olmasıdır. o halde nur-ı mahz diridir, her diri olan şey de nur-ı mahzdır. Onun 
nefsincieki nurun hakikati farklı farklı değildir. Kemaliyle de değildir, noksanlı
ğıyla da değildir. 

Nurlar, mücerred ve gayr-i mücerred olmak üzere sınıflanırlar. Kemal-i mahz 
{mutlak kemal} Nılrıt'l-Envar'a {Nurlar Nuru'na} aittir. O kendi Zat'ını kendi 
Zat'ıyla idrak eden Hayy'dır {diridir}, Gani ve Vacid'dir, Nüru'l-Envar'dır ve her 
şeye Kahir {hakim} olan, kendisinde adem {yokluk} imkanı bulunmayandır. O, 
Zat'ında hiçbir şarta bağlı olmayan vahdani {bir ve bire mahsus} alandır. Onun dı
şındakiler ise O'na bağlıdır. (Ravza, 564) 

* İşraki, kendisine Hakk da denilen Nılru 'l-Envar'la süslenmeyi ve onunla itti
sali arzulayan kimsedir. Bu ittisal Hakk'tan {gelen} bir vasıtayla veya vasıtasız ola
rak Hakk tarafından gerçekleşir. (Ravza, 621) 

nübüvvet-risalet ( :Ü\...ı J - �Jıi ) (velayet-nübüvvet-risalet} 

nüceba' ve nükaba' ( �\:iii J �1.:� ) * Nükabii {nakibler, denetçileri,  nefsin gizli

liklerini açığa çıkaranlardır. Bunlar üçyüz kişidir. 

Niicebii {necibler, soylulari ise kırk kişidir. Halkın işlerini yürütmekle meşgul
d ür ler. Sadece başkaları hakkında tasarrufta bulunurlar. (Istıla!ı, 531)  

* Nükaba {nakibler ya da denetçileri on iki kişidirler, sayıları azalmaz ve art
maz. On iki burç feleğinin sayısı kadardırlar. Her bir nakib her burcun hususiye-
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tini, Allah'ın onların bulundukları rnekanlara verdiği sırlar ve te'sirleri ve oraya 
nazil olan {uğrayıp konaklayani sabit ve hareketli yıldızlara vermiş olduğu haslet
leri bilir. Sabit yıldızların da hareketleri ve burçlara te'siri vardır. Bunlar hislerle 
{duyularla) anlaşılamaz. Çünkü bu hareket binlerce yılda ortaya çıkar. Biliniz ki 
Allah, ilahi kanunları bu naklbler vasıtasıyla ortaya koymuştur. Bu nakiblerin, 
nefslerin gizlediklerini ortaya çıkaracak ve hilelerini bilecek güçleri vardır. İblis de 
onlar tarafından keşfedilmiştir. Onun kendi hakkında bilmediklerini bilirler. 

Onlar öyle bir bilgiye sahibdirler ki, onlardan biri bir adamın yerdeki ayak 
izini gördüğü zaman onun şaki veya said kimsenin ayak izi olduğunu bilir. Bunlar 
Mısır diyarında asar ve kıyafet alimlerine {iz sürenlere} benzer. Onların çoğu ka
yalardaki izleri ortaya çıkarırlar. Bunlar bir şahıs gördüklerinde, bu şahsın söz ko
nusu izin sahibi olduğunu söylerler ve dedikleri gibi de çıkar. Halbuki bunlar, Al
lah'ın velileri değillerdir. Öyle ise bu nakiblere Allah'ın bu asar ilmini vermesine 
ne dersin? 

Niicebii ise sekiz tanedir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Bunlar öyle kimselerdir 
ki, bir tercihleri olmasa ve hal kendilerine hakim olsa da, üzerlerinde hallerinin ka
bul edilme alametleri zuhı1r ediverir. Bunu kendilerinden üstte bulunanlar bilir, 
altta olanlar bilmezler . . .  (Fütıllıiit, II, 10; Nebhani, I, 40) 

. . .  Bunlar sekiz sıfatı bilen kimselerdir. Bu sıfatıarın yedisi meşhurdur. Sekizin
cisi de idraktir. Onların makamları Kürs'i:'dir. Nüceba olarak kaldıkları müddetçe 
ondan {Kürsi'den) alıkonmazlar. Bu işin alimlerince bilinen yoldan değil, keşf ve 
muttali olma açısından yıldızların seyri ilminde derin bir öncelikleri vardır. Nükabii 

dokuzuncu feleğin, nücebii ise yıldızların bulunduğu felekleri ihtiva eden, daha 
aşağıdaki sekizinci feleğin ilmine sil.hibdirler. (Fütülıiit, II, 10) 

* Niicebii, insanların işlerini düzeltmek ve yüklerini taşımakla vazifeli olan kim
selerdir. Başkaları hakkında değil, halkın haklarına tasarrufta bulunurlar. (Kaşani, 
94; Ciimı ', 101) 

* Niikabii, {Allah'ın) Batın ismiyle tahakkuk edip bu isme mazhar oldukların
dan halkın içlerine muttali olup ordaki gizlilikleri açığa çıkaranlardır. Sırları örten 
perdeler onlar adına ortadan kalktığından bu gibi konuları bilirler . . .  (Kaşani, 96; 
Ciinıi', 5, 102) . . . Bunlar üçyüz kişidir . . .  (Kaşani, 96) 

* Nükabiinın {sı1fılerin naklblerinin, yani denetleyen gayb erenlerinin} dördü 
zahiri, altısı batıni olmak üzere on arneli vardır. Zahiri arnelleri çok ibadet, zühdü 
gerçekleştirmek, iradeden sıyrılmak ve mücil.hede; batıni arnelleri ise tevbe, inabe, 
muhasebe, tefekkür, 'i:tisam {Allah'ın emirlerine bağlılık} ve riyazettir. (Cami', 3) 

•• Nücebii {seçkinler) kırk kişidirler. Yetmiş kişi oldukları da söylenmiştir. Bun
lar halkın işleriyle meşguldurlar; ancak Hakk'tan başkasına nazar etmezler. Bunla-
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rm, dördü zahiri, dördü de batın'i olmak üzere sekiz arneli vardır: Zahiri arnelleri 
fütüvvet, tevazu, edeb, çok ibadet; batınİ arnelleri ise sabır, rıza, şükür, hayadır. 
Bunlar güzel ahlak ve irfan ehlidirler. (Cami', 4) 

* . . . Bunlar { nükabtl) üç kısma ayrılırlar: Hakaik-i emriyye {ilahi emirlerin haki
kati} olan yüce nefsler, halkiyyet {mahlfıktan ibaret} olan süfll nefsler ve insaniyyet 
hakikatleri olan orta nefsler. Bunların her birinde ilahi ve kevni sırları içine alan 
Allah adına bir emanet vardır. Bunlar üçyüz kişidir. (Cami', 5) 

nükfıl ( J� ) * Nükul {kaçınmak, geri durmak}, helak olmaktan korkarak inkı

baz {sıkı lma} gerektirmeyen konuda inkıbaz etmektir. (Mfzan, 74) 
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rabb ( y J ) * Ya Rabbi! Senin bana olan itaatin, benim sana itaatimden daha 

büyüktür! (Şatahat, 28) 

* Ebu Yezid'e, "Uiaştığın makama nasıl ulaştın?" diye soruldu. O da, "Eşyanın 
evveliyatını bildinı, sonra da Allalı'ı muallinı edindim" diye cevab verdi. Ben de ona: 
"Eger Rabb'in sana yetnıediyse, Rabb'inin dışında yerde ve göklerde olanlar hiç yetmez! 
Dilim O 'nu zikirle, bedenim O 'na hizmetle meşgul. Biri yarıtlduğunda diğerine dönerim" 
dedim. (Şatahat, 68) 

* Rabb, Hakk'ın ismidir. Zat'ın, rfıh ya da cesed bütün gaybi mevcı1datın Zat'a 
nisbeti yönüyle, Zat'ın ayan-ı sabiteye nisbeti, Kadir ve Mürid gibi ilahi isiınierin 
kaynağıdır. Zat'ın dış aleme nisbeti de, Rezzak ve Hafiz gibi rubı1biyyet isimlerinin 
menşeidir. Rabb, merbubun {rabb edinenlerini var olmasını ve tahakkukunu ge
rektiren husus] bir isimdir. İlah ise, me'lı1hun {ilah edinenlerini sübı1tunu ve taay
yün etmesini gerektiren bir isimdir. Kainatta meydana gelen her şey, Hakk'ın ken
disiyle terbiye ettiği rabbani ismin bir sfuetidir. O, alacağını ondan alır, yapacağını 
onunla yapar, {yaratılanlar} muhtaç olduğu her şey için O'na yönelir. O da, onun 
kendisinden istediğini mutlaka verir. (Kaşani, 147; Cami', 84) 

* Rabb ismi Ralıım isminden, Ralıfm ismi Ralıman isminden, Ralıman ismi Allalı 
isminden, Allah ismi ise Zat'tan izinlidir {yetki alır}. (Nefelıilt, 62) 

rabbü'l-erbab ( ylu�\ y J ) {rutebu'l-esma} * Rabbü 'l-erbilb {Rabb'ler Rabb'i, 

terbiye edenlerin terbiye edicisi}: O Hakk'tır. O'nun Hakk oluşu, yine onun bütün 
isiınierin menşei ve gayelerin gayesi olan ism-i azam ve ilk taayyün olması 'itiba
riyledir. Bütün talebler için ona yönelinir, bütün talebleri o ihtiva eder. Allah bu 
duruma şu ayetle işaret etmiştir: "Şiibhesiz en son varış ancak Rabb'inedir." [Necm, 
53/42] Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber $, ilk taayyünün mazhariyet noktası
dır, rubı1biyyet de O'na aittir. Işte bu en büyük rububiyyettir. 

Biliniz ki Rabb'in isimleri üç çeşittir; Zati isim, vasfı isim, fiili isim. İsim, nisbet 
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ve taayyün olması itibariyle ya zat için kullanılır -ki bu itibar ya Ganl, Evvel, Ahir 
isimlerinde olduğu gibi yokluğa mahkfun nisbi bir durumdur- ya da Kııddus, Selanı 
isimlerinde olduğu gibi nisbi olmayan bir isimdir, bu isimlere "esnıa-yı Zat {Zat 
isimleri}" ya da "viicildi nıiinii" adı verilir. Çünkü akıl, onu aklın dışında olarak 
Zat' a bir ilave olduğunu görmez. O, ya Hayy ve Viicib isimleri gibi başkasının 
akletmesine dayanmaz, ya da Alim ve Kadir isimleri gibi mevcudiyyeti {varlığı} 
olmaksızın başkasının akletmesine dayanır. Bu isimlere de "esmii-yı sıfiit {sıjat isim
leri}" denir. Bunlar, Hiilık ve Riizık [Rezzilk (Ciimi')] isimleri gibi başkasının 
mevcudiyyetine dayanır, onun için bunlara "esnıii-yı ef'iil {jiil isimleri}" denir. 
Çünkü bunlar, fiilierin kaynağıdır. (Kaşani, 148; Cami', 84) 

rabbü'l-'izzet ( ö y•ll y J ) * Rüyamda Rabbii 'l'İzzet'i gördüm ve "Sana nasıl 

ulaşılır?" diye sordum. O da: "Nefsini bırak ve gel" dedi. (Şatahat, 64) 

rabıta ( :i.b.ıiJ ) {rabıta-yı kalbiyye} * Fakirin, riibıta-yı kalbiyye {kalbi rabıta} yap

mak suretiyle evliyadan batmen medet dilemesi ve bu rabıta vasıtasıyla onlardan 
istifade etmesi gerekir. Rabıtası olmayan yabancıların {tasavvuf yoluna yabancı 
olan kişilerin} aksine, rabıta yapanlara zahiri olarak ikramda bulunulmamasında 
{keramet bahşedilmemesinde} bir mahzur yoktur. (Bıtğıje, 71) 

* Riibıtanın ıstılahi manası {şudur}: Tarikatta rabıta; müridin, Allah'ta fani olan 
kamil şeyhinin rılhaniyyetinden medet ummasıdır. Mürid, terbiye edilebilmesi ve 
şeyhinden feyiz alabilınesi için, şeyhin gıyabında bile onun sılretine çokça riayette 
bulunmalıdır. Mürid, ancak bu şekilde şeyhin huzılrundaymış gibi onu çağırır ve 
sanki huzılrundaymış gibi ondan nur ister. Kendisini bu yolla da safsata ve fena
lıklardan korur. Bu, inkarı mümkün olmayan bir durumdur. Allah, onu inkar ede
nin alnına hüsran yazar ve o kişi öylece damgalanır. Günahtan ve Allah'ın rahme
tinden mahrum kalmaktan yine Allah'a sığınırız. (B ıığye, 73) 

* İbn Abbas'ın'lı rüyasında Resıllüllah'ı � gördüğünü ve mü'minlerin annele
rinden birinin yanına girince Hz. Peygamber'in $ ona aynasını çıkardığını, 
aynaya bakınca Resıllüllah'ın suretini gördüğünü, fakat kendi sılretini göremediği 
anlatılır. Bu taifenin {sufilerin} dilinde rabıtadaki fena budur. 

Sözümüz "Hz. Peygamber'in sıireti hakkında değildir" denilemez. Çünkü biz, bu
nun peygamberlerin hususiyetlerinden olmadığını söylüyoruz. Ehline göre hiç 
şübhesiz bu şekilde olan her şey peygamberlerle veliler arasında ortaktır. Evet, 
namazda Hz Peygamber'den başkasıyla konuşmak namazını bozar. Namazda sil
retini göz önüne getirmesi, namazın sahibine teslim olınası, Hazret-i Ruh-i Vücüd 
ve Kerim ve Vedüd {olan Allah} tarafından Makam-ı Mahmud sahibinin -O'na, 
Al' ine ve Ashab'ına salat ve selam olsun- hususiyetlerindendir. (Buğye, 75) 

* Adlib-ı zikr {zikir adabı}: Öncelikle Zat'ın isminin kalbdeki yeri kasd edilir. 
Zakir, namazdaki durumun aksine, bağdaş kurmuş bir halde, sağ ayağı sol ayağı-
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nın altına gelecek şekilde ve sağ tarafına dayanmış biçimde abdestli olarak kıbleye 
yönelik bir şekilde oturur. Diliyle beş, on beş ya da yirmi beş defa "estağfirzıllah" 

der. Dişleri dişlerine, dudakları dudaklarına ve dili de damağına yapışmış bir 
halde gözlerini yumar. Bu esnada bütün hisleri {duyuları) kalbine yönelmiş, kendi 
haline nefes alır biçimde hayali bir bakışla oraya nüfUz etmeye dikkat eder. Daha 
sonra, günahkar olduğu, taksiratının olduğu ve salih arnelinin olmadığını düşü
nür. Bu esnada arnellerinden ümidsiz olur, Allah' a tevekkül eder ve bütün ümidini 
O'nun ihsanına bağlar. 

Bundan sonra, kendisini ölüyarmuş gibi görerek, ölüm hallerini, kabirdeki 
zorlukları ve dünyadaki son nefesinin tükendiğini düşünür. Bu esnada bir Fatiha 
üç İhlas okuyarak, hasıl olan sevabı; tar'ikat imamı, akan feyz ve nurun sahibi, hal
kın gavsı Hoca Bahaüddin Nakşibend Muhammed Üveysi el-Buhari'yeks hediye 
eder ve ondan kalben medet bekler. Sonra Mevlana Hiilid Bağdadl'ninks suretini iki 
kaşı arasına yerleştirir. Kaşı arasından şeyhin hususiyetlerine nazariarını iyice dal
dırır ve ondan kalben medet umar. Bu yerleştirme ve tasvir etmeye "riibıta" denil
mektedir. Bundan sonra, hayalindeki sureti kalbinin içine atar ve onu bırakır. Bü
tün duygularını kalbine toplar ve gönlü boş olarak ism-i celal ve "Alla/ı" lafzının 
medlı1lünü tasavvur eder. O, ism-i akdesten anladığımız benzeri olmayan Zat' tır . 

. . .  Zakirde kendinden geçme ve dünyayı unutma, pek az bir şufu kalınakla bir
likte hislerinin kaybolması hali meydana gelince zikri bırakır, o keyfiyete tab! ola
rak kalbi vukufa dalmış bir şekilde virdin gelmesi ve feyzin inmesi için kalbini ha
zırlayarak bekler. Çünkü bazen kısa zaman içerisinde onları anlamasa da kendi
sine pek çok şey gelebilir. Daha sonra bu feyizlerin devamını isterse gözlerini açar. 
İkindiden sonra kendisine belli bir zaman ayırır ve zikretmeksizin yalnızca kalbi 
bir vukufla riibıta yapar. Eğer zakir Allah'tan gayrını kalbine getirmeye zorladığı 
hiHde getiremeyecek derecede zikir kalbine yerleşmiş ise zikri "n1/ı"a ulaşmıştır. 
RUh, sol meme altında olan bir latifedir. Sonra "sırr"a ulaşır. Sır, göğsi.in solunda, 
kalbin üzerindedir. Sonra "luıfi"ye ulaşır ki bu da sağda ve ruhun üzerindedir. 
Daha sonra göğsün ortasında olan "alıfii"ya ulaşır. (Buğı;e, 145) 

* Riibıta: Salikin, şeyhinin suretini zihninde ve kalbinde muhafaza etmesi, ya da 
kendi suretini şeyhinin sureti olarak görmesinden ibarettir. Rabıta salike hakim 
olunca, her şeyde şeyhinin suretini görür. Buna 'jenii fi'ş-şeyh {şeylıte fiinz olmak}" 

derler. Rabıta yolu, zuhurat meydana gelmesinin en kestirme ve etkili yoludur. 
Sadece rabıtasız zikirle ve şeyhte fani olmaksızın Allah'a ulaşmak mümkün değil
dir. Fakat, Allah'a ulaşmak için, sohbet adabına riayet edilerek yapılan rabıta 
yeterlidir. (Ciimi', 63) 

rabi'atü'l-'adeviyye ( ��J...W I ���!IJ ) * R5biatii 'l-Adeviyye, hususi bir makam sahibi 

ve ihlasa bürünmüş bir zattır. Aynı zamanda o, aşk ve iştiyak ateşiyle yanıp tutuş
muş, vuslatta fani olmuş, hürınete layık bir zattır. Erkekler tarafından ikinci bir 
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Meryem gibi kabul edilmiştir. O, berrakların berrakıdır, çünkü o Rabiatü'l
Adeviyye'dir. (Şehide, 142) 

raci'ftn ( 0 J":ı:"IJ ) * Raciiln {dönenler, dönüş yapanlar} üç kısma ayrılır. Bir 

kısmı, Allah'tan {Allah katından} Allah'a dönenlerdir. Bunlar, ahadiyyet bakımın
dan halkı Hakk'ın kendisi olarak görürler. Diğer bir kısmı, Allah'tan Allah'ın hal
kına {yarattıklarına} dönenlerdir. Bunlar, Hakk'la halkın arasını ayırd ederler. Bir 
diğer kısmı ise, Allah'tan topluluğa dönerler, bunlar en mükemmelidir. Birinci 
kısmın dönüşü; Allah'tan Allah'a Allah'ta olan bir dönüştür. İkinci kısmın dönüşü; 
Allah'tan halka halk içinde bir dönüştür. Üçüncü kısım ise, Allah'tan cem edilene 
{topluluğa} topluluk içerisinde dönüş yaparlar. "Am/arında bir fark olmaksızın" bu 
üç kısım insanın dönüşü de Allah'adır. Çünkü onlar, " . . .  O'ndnn . . .  " yani Allah'tan 
" . . .  ayrı değildir . . . " vücudun {varlığın} hakikatıere sirayetine şahid olmuşlardır. 
" . . .  Vücüd bakınıındnn O'nunladır . .  " yani Allah'ladır. " . . .  Ancak Allalı'ladır . .  " O'nun 
Zat'ıyladır. O Zat, alemierin hakikatleriyle taayyün eden Mutlak Vücud' dan ibaret
tir. " . . .  O'nun zahiri sıfatları sıfatları dn . . .  " yine Zat' mm tayini vasıtasıyladır ya da sı
fatlarında ortaya çıkan tayıninin kendisidir. " . . .  Fiilieri de . . . " sıfatlarından sa dır 
olur. (Esfar, 42) 

radi' ( �ı.; :ı) ) •• Radi, kulun, Hakk'ın sıfatıarını batıl yollarla ortaya çıkarmasıdır. 

Allah Teala bu konuda şöyle buyurur: " Yen;iizünde haksız yere büyüklük taslayanları 
ayetlerimden uzaklaştıracağım . . .  " [Araf, 7/146] Nakledıldiğine göre "radi" kelimesi 
"helak" manasma gelir. Allah Teala kudsi hadiste "Kibriyii benim ridam, azamet de 

izarımdır. Bunlardan birinde beninıle mücadeleye girişeni lıelak ederim" buyurur 
[Müslim, Tahrimü'l-kibr, 10; Ebu Davud, Ma ca' e fi'l-kibr, 4; Tayalisi, 314] . (Kaşani, 
149; Cami', 84) 

rağbet-rehbet ( �) - �) ) * Rağbet {istek, arzu} :  Sevab hususunda nefsin, ha

kikat hususunda kalbin ve Hakk hususunda setrin {gizliliğin} istenmesidir. 

Rehbet {korkma}: Zalimin rehbeti cezayı hak etmesınden olur. Batının (iç ale
min} rehbeti, (kendi imanı ve geleceğine ya da imanla göçeceğine dair olan} bilgi
nin değişmesinden korkmadır, tahkık rehbeti ise {eskiden işlenmiş hatalada ala
kab} geçmiş bir iştir. (Istılah, 535) 

* Ehli tasavvufa göre, rehbet üç kısımdır: Cezanın gerçekleşmesinden rehbet, il
min değişmesinden rehbet ve geçmişteki işlerin {hataların} gerçekleşmesinden 
rehbet. Bunlardan birincisi, cezaya dair bir haber olunca, bunun {hükmünün} orta
dan kalkması mümkün değildir, bu sabittir. İkincisi ilmin değişmesidir. Allah dile
diğini silip yok eder, dilediğini olduğu gibi bırakır. Üçüncüsü ise, bana göre {mü
kafat için olsun, ceza için olsun} verilen söz değiştirilmez. 

Sınırı olmayan mutlak rehbet ise, hiçbir sınıra tabi olmayan muayyen bir hal 
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olup, Allah'ın şer'an koyduğu sınırları aşma korkusudur. Bu sınırlar, ya meşru 
ilahi hükümlerdir, ya da hükrni olan hükümlerdir. (Fütiiluit, ll, 522) 

* Tasavvuf ıstılahında rağbet üç kısımdır. Yeri nefs, alakası sevab olan rağbet; 
yeri kalb, alakası hakikat olan rağbet; yeri sır, alakası Hakk olan rağbet. Nefs! rağ
bet sadece avamda bulunur. Kemal sahibi Allah erlerinde, Allah'ın, insanda tabii, 
ruhani ve ilahi cevherleri bir araya getirdiği bilgisi rnevcuddur. Onlar, Allah'ın 
kendisine vaadettiği sevabı taleb etmeyi de bilirler. Böylece, ilahi hükmü isbat et
rnek için sevaba rağbet ederler. A vfun bunu bilmez. 

A varn da, kamil insanlar da rağbetin sureti {şekli} hususunda müşterektirler. 
Fiil noktasında her biri arkadaşından ayırd edilir. Büyük korku günü (olan kıya
metteki korku} gibi. Orada en yüce rnertebede bulunan Peygamberler � de bu
lunmaktadır. Avam günahkar ve asidir. Peygamberler, kendileri için değil, üm
rnetleri için kor karlar. Onlar bu hususta emindirler. Avarn kendisi için korku içeri
sindedir. Bu iki sınıf, korkuda müşterek olmakla birlikte, korkuyu gerektiren 
sebebler hususunda birbirinden ayrılırlar. (Fütiilıiit, II, 521) 

* Rağbet reddan üstündür ve incelik noktalan üçtür: İlki hayır ehlinin ilirnden 
doğan rağbeti, ikincisi hal ehlinin rağbeti, üçüncüsü ise müşahede ehlinin rağbeti
dir. Diğerleri bunlara tabldirler. Onu terniz bir himrnet yüklenir. Diğerlerinin 
onunla tefrikaya düşmesi yakışmaz. (Ravza, 480) 

rahman-rahim ( � J - 1)1" J ) * Bir kısım alim, Rahmiin ve Ralıim isimlerinin 

manasının aynı olduğunu, "rahmet sahibi" manasma geldiğini ve zatl sıfatıardan 
olduğunu söylemişlerdir. Bazıları da "Hak edene ceziisını vermemek, lıak etmediği halde 

iyilikte bulunnıaktır. Ve her ikisi de fiili sıfatlardandır" dernişlerdir. Bazıları ise bunları 
birbirinden ayırrnışlar, bunlara ayrı ayrı manalar vermişlerdir. "Ra/ıman" isminin 
rnübalağa için olduğunu ve "rahmeti her şeyi kuşatnııştır" manasma geldiğini, "Ra

him" isminin ise derece ]:tibariyle bundan aşağı olduğunu söylemişlerdir. Bazıları 
"Rahnıiin " isminin, inanan veya inanmayan, iyi veya kötü, yarattığı her varlığın 
rızıklarını da yaratmak suretiyle acıyan "Ra/ımiin" isminin lafzının husus!, manası
nın umumi olduğunu, "Rahlm" isminin ise lafzının umumi, manasının husus! ol
duğunu söylemişlerdir. 

Rahman isminin hususi olması, onun Allah'tan başkasına isim olarak verilme
sinin caiz olmadığı, genel olması yaratmak, rızık, fayda ve zarar vermesi yönüyle
dir. Rahirn isminin umumi olması bütün varlıklara isim olarak verilebilmesi, hu
susi olması ise rnana yönüyledir. Çünkü onun manası lütuf ve tevfike yöneliktir. 
(Gunye, I, 1 13) 

* Rahnıiin, Hazret-i İlahiyye' deki bütün isimleri ihtiva ettiği için Hakk'ın adıdır. 
Bütün mürnkünattaki kemalatm tabi olduğu mevcud O'ndan zuhur etmiştir. 
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Rahinı, iman ehline, marifet ve tevhid gibi manevi kemalatın feyezanının {akışı
nın} itibarı bulunan bir isimdir. (Kaşaru, 149; Cami', 84) 

* Rahnıiin ismi Allah'tan başkasına verilemez. O'nun sırrı latiftir, O'na o isimle 
yaklaşmak, O'nun yaratıklara olan rahmetiyle olur. {O'na yaklaşan kişinin} üze
rinde huşı1 izleri belirir . . .  

. . .  Rah1nı {Ralınıiin ile} aynı kökten türemiştir. Ona yaktaşanda Allah'a karşı te
vazı1, mahlı1katı görmeme ve ahiret yurduna yaklaştıran şeylere muttali olma var
dır. {O'na yaklaşmaya çalışan,} "Bisnıilliilıi'r-Rahnıiini'r-Ralılm {Ralımiin, Rahinı Allalı 
adıyla}" der. (Ravza, 313) 

* Ralınıfin, kendisinde hiçbir nakısa bulunmayan, halka {yaratmaya} bakmaksı
zın bütün kemal sıfatıara sahib olan ve varlığın en yüce mertebesinde olan Zat'ın 
alemidir {özel ismidir}. Allah ismi de Vacibü'l-Vücı1d olan Zat'ın alemidir. Ancak, 
buradaki kemal sıfatıara sahib olma, hem Hakk ellietiyle olan tam yaratmayı, hem 
de halktaki {yaratılanlardaki} nakıs yaratmayı içine alan umı1mi bir vasıftır. Allah 
ismi umı1mi, Rahman ise husı1sidir. Yani Rahman ismi ilahi kemalat ile husı1s1 ola
rak yalnızca O'na, Allah ismi ise hem Hakk'a, hem de halka {yaratılanlara} şamil
dir. 

Rahman ismi kemalattan birine tahsis edildiği zaman, bunun manası, kendi 
mahallinden bu kemale layık olan isme havale edilmiş olur. Rabb, Melik vb. isim
lerde olduğu gibi. Bütün bu isirolerin manası, Rahman isminin aksine, vasfını ver
diği mertebecieki manasma mahsus kılınır. Rahman isminin mefhumu ise, kendisi 
kemale sahib olmakla birlikte, bütün kemal sıfatları içine almasıdır. Yani Rahman, 
bütün ilahi sıfatları içme alan bir sıfattır. (İnsiin, 20) 

* Rahmiin kelimesi 'je'liin" vezninde bir kelime olup, bunun sözlükteki manası; 
bu sıfata sahib olanın kuvvetli olması ve üzerinde zuhı1r etmesi gerekir. Bu sebeb le 
O'nun rahmeti her şeyi kaplamıştır. Öyle ki, cehennem ehlinin durumu da {nere
deyse} rahmete dönmüştür. Biliniz ki, bütün ilahi nefsi isimler bu ismin altındadır. 
Bunlar; hayat, ilim, kudret, irade, sem', basar ve kelam olmak üzere yedi tanedir. 
(İnsiin, 22) 

* Ralıznı ve Ralınıiin, rahmet kökünden türemiş iki isimdir. Fakat, Rahman 
umfuni, Rahim ise daha husı1si ve tamdır. Rahman'ın umı1mi olması, onun bütün 
mevcı1data şamil olmasından, Rahim'in husı1si olması ise, bunun sadece saadet 
ehline ait olmasından dolayıdır. 

Rahman'ın rahmeti, çirkinlikle iç içedir. Tıpkı, hastaya rahmet olsa bile, tadı ve 
kokusu çirkin olan bir ilacı içmesi gibi. Bunda tabiatın hoşlanmadığı bazı şeyler 
vardır. Rahim'in rahmeti öyle değildir. Onda hiçbir şaibe ve hoşlanılmayan şey 
yoktur, o sadece nimettir. Bu da ancak tam saadet ehlinin ulaşabileceği bir nimet
tir. Bu nimet, Rahim sıfatı altında meydana gelen rahmet, Allah'ın isim ve sıfatla
rındaki rahmetinin ortaya çıkması ve te' sir etmesidir. 
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Rahman içerisindeki Rahlm, insan bedenindeki göz gibidir. Bunlardan biri 
daha husus!, daha kıymetli ve daha mühimdir. Diğeri ise, bunların hepsini kendi
sinde toplar. Bundan dolayıdır ki, "Rahim 'in rahmeti tam manasıyla ancak ahirette gö

rülebilir" denmiştir. Çünkü o, dünyadan daha geniştir. Dünyada her nlmete bula
şan bir bulanıklık vardır, bu da Rahmani meclalardandır. (İnsan, I, 28) 

* Rabb ismi Ralıinı isminden, Rahim ismi Ralıman isminden, Ralıman ismi Allah 
isminden, Allah ismi ise Zi1t'tan izinlidir {yetki alır} .  (Nefehat, 62) 

rahmaniyyet ( :Q\.3-) ) * Rahmaniyyet, isim ve sıfatiarın hakikatlerinin zuhurun

dan ibarettir. Rahmaniyyet, zat! isimler gibi Zat'a mahsus şeyleri ihtiva ettiği gibi, 
mahlukata bakan hakikat ve sıfatları da ihtiva eder. Alim, Kadir, Semi ve vücudi 
hakikatıara taalluk eden sıfatlar gibi. Rahmaniyyet, Hakk'm mertebelerinin 
hepsine verilen isimdir. O mertebelerde halk mertebelerinin iştirakı söz konusu 
değildir. Bu sebeble rahmaniyyet, uluhiyyetten daha hususi bir mana ifade eder. 
Çünkü rahmaniyyet, Hakk Sübhanehu ve Teala'nm tek olduğu sıfatına mahsus 
olarak tektir. 

Uluhiyyet ise hem Hakk'ın, hem de halkın hükümlerini içine alır. Onun için 
umfuniyyet uluhiyyete, hususiyet ise Rahmaniyyete aittir. Bu itibarla rahmaniyyet 
uluhiyyeten daha güçlüdür. Çünkü Rahmaniyyet, zatın illiyet {yücelik} mertebe
sinde zuhur etmesi ve deniyyet {aşağılık} mertebesinde ise mukaddes olmasından 
{temiz olmasından, zuhur etmemesinden} ibarettir. Bu yüzden Zat'ın muhteva iti
bariyle yüce mertebelere mahsus zuhfuu ancak rahmaniyyettir. 

Rahmaniyyet mertebesinin ulühiyyete nisbeti, şekerin şeker karnışma nisbeti 
gibidir. Şeker, şeker kamışmda bulunan yüksek bir mertebedir; kamış ise hem şe
keri, hem de başka kimyevl maddeleri içinde bulundurduğu için, delaleti daha 
umômidir. Bunu göz önünde bulundurarak "Şeker, şeker kanıışına nisbet/e dalıa üs
tündür" diye düşünürsen, rahmaniyyet, ulühiyyetten üstün olur. Şayet kamışın 
hem şekeri, hem de başka kimyevi maddeleri içermesini düşünerek, "Kamış iistiin
diir" dersen, uluhiyyet rahmaniyyetten üstün olur. 

Rahmaniyyet mertebesinde zahir olan isim Ralıman ismidir. Çünkü bu hem 
zati isimleri, hem de nefsi sıfatları içine alır. Nefs! sıfatlar yedi tanedir: Hayat, ilim, 
kudret, irade, kelam, sem' ve basar. Zatl isimler ahadiyyet, vahidiyyet, samediyyet, 
azamet, kuddüsiyyet gibi Zat'a mahsus isirnlerdir. Bu zaJi isimler sadece Vacibü'l
Vücüd, Melik-i Mabüd olan Hakk'ın Zat'ına mahsüstur. Rahmaniyyet mertebesi
nin Ralıman ismine mahsus olması, rahmetin Hakk ve halk mertebelerine şamil 
olması itibariyledir. Rahmetin Hakk mertebelerinde zuhüru, halk mertebelerinde 
zuhuruna sebeb olmuştur. Bu yüzden, bütün mevcudata şamil olan rahmet, 
Rahmaniyyet Hazreti'ndendir. (İnsan, I, 27) 

* Rahmaniyyet en büyük mazhar lzuhfır yeri}, en mükemmel ve en umıunı 
mecladır. Bunun içindir ki, rububiyyet onun arşı, mülkiyyet onun kürsüsü, azarnet 
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onun refrefi, kudret onun zili ve kahr da onun zilinin sesidir. Rahman isminde 
kemal sıfatıarını gerektiren her şey mevcuddur. Bunun için bu sıfatın muktezası 
!gereği) bütün mevcudata sirayet etmiş ve onları hükmü altına almıştır. Bu, O'nun 
arşa istiva etmesidir. Istiva, O'nun Zat'ının her şeyde mevcud olmasıdır. Ondaki 
Hakk Sübhanehu ve Teala'nın Zat'ından gelen bu zahir yönüyle vücudu !varlığı) 
O'nun arşıdır. (İnsiin, I, 28) 

* Meratib-i vücuddan biri de "vücüd-i sari { sirayet eden varlık}" diye de adlandı
rılan Rahmaniyyet mertebesidir. Hz. Peygamber � de buna "Rahmiin 'zn nefesi" diye 
işaret buyurmuştur. Bu, kendisinde kevnl ve ilahi kesret ile her şeyi kuşatan rah
metinin tamamlandığı Rahman Hazreti'dir. Bu duruma göre Rahman Hazreti, hem 
isim ve sıfatları ve bunların eserlerini ortaya çıkaran ilahi kesreti, hem de varlığı 
yokluğa tercih etmek suretiyle varlık sahasına çıkararak terklb edilmiş olan kevni 
kesreti kuşatmış ve rahmetini umfuni olarak herkese tahsis etmiştir. (Meriitib, 16) 

rahmet ( :iı-J ) * Rahmet iki çeşittir: Biri nimeti tarif etmeye mahsus rahmet, di

ğeri hikmeti ortaya koymayla tertib edilen rahmet. Bunlardan birincisi, bilhassa 
cud !cömertlik) ve ihsan olan rahmettir. Ikincisi ise, hikmet hükmü ve adaletin bir 
araya gelmesiyle ortaya çıkan rahmettir. Birincisinin misali, bir kimseyi hesaba 
çekmeden cennete koyması, ikincisinin misali ise, azabını çektirdikten sonra cen
nete koyrnasıdır. Mutlak rahmet, rububiyyetin bütün mahlukata ihsanıdır. Husus! 
rahmet ise, havassa tahkik yaygısı üzerinde bir lütuf olarak ihsan edilen rahmettir. 
Rahim, Hakk'ın sıfatıyla ahlakianan kimselere verilen sıfat olabilir. Dünyada 
ayıplardan sakınan kullar, ahirette cehennemden uzak olurlar. (Kaviinin, 86) 

rahmet-i imtinaniyye-rahmet-i vüciidiyye ( �� J;o; J :iı-J - :i� b) aı-J ) 

* Rahmet-i imtiniiniyye, arnellere evvelki nimetierin ihsan edilmesini gerektiren 
ve her şeyi kuşatan rahmettir . . .  

. .  . Rahmet-i viiciidiyye; bu rahmet, Allah Teala'nın "Biz onu muttakflere yazacağız" 
[Arat, 7/106] ayetiyle, muttaki ve muhsinlere söz verilen rahmettir. Yine bir ayette 
"Allah'ın ralınıeti ınulısinlere yakındır" (Arat, 7/56] buyurulmuştur. Bu vücudi rah
met, imtinani rahmete dahildir. Çünkü arnele karşılık vücüdi rahmetin 
vaadedilmesi, minnetin ta kendisidir. (Kaşanl, 149; Cami', 84) 

ra'l ( I,Sı;.IJ / � IJ ) * Riii {yönetici) :  Siyasi ilimlerde vukuf sahibi ve dünya işlerini 

düzene koymak için gerekli olan bilgiler konusunda mütehassıs olan kişiye verilen 
isimdir. (Kaşanl, 147; Cıinıi', 83) 

rak:ib ( �,..i) ) 

Rnkib 
nerede olursa olsun 



devanı eder murakabesine 

hiç ara vermeksizin 
1Je korur bu sebeb/e onları 
öz/eri 
varlıkları 
ve vakitleri bakımından 
o vakitler ki 
tasarruf eden z8Ja göre belirlenir 
o murakabe sahibinın emrinden 

rakib 

özler ve varlıklar nasılsa öyle gelir bu emir 
hiçbir şeı;i gizli kalmaz murakıbından 
ister yüce olsun bu emir 
ister zayıf 
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Şiirin sahibi Abdürrakib'e davette bulunuyor. Ancak, Hakk'ın kendi Zat'ını 
"Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" [Hadid, 57/4] ayetindeki manaya göre 
tavsit ettiği türden bir tenbilite bulunan kişinin mertebelerinde değil, ancak Rakib 
ismi ve onun bu mertebesinde {bu daveti yapıyor} . Çünkü Rakib, hakikat itibariyle 
rukbiidan gelir. Rukbii, bir şeyin murakabesine {gözetimine} sahib olmak demektir. 
Bir şeyin m urakabesine sahib olunduğu zaman, sahib olan şeyin sıfatları da o sahib 
olunan şeye tabi olur, ona o sıfat zıddında bir şey nisbet edilemez. Çünkü sen, her
hangi bir sıfata sahib olduğunda, bütün sıfatıara sahib olman gerekmez. Fakat 
mevsfıfa {kendisine sıfat verilen ya da sıfat sahibi bir şeye} sahib olduğunda, zarfiri 
olarak bütün sıfatıara sahib olursun. Çünkü sıfatlar, kendi başlarına var olamazlar, 
mevsilfa ihtiyaç duyarlar. Sıfatlar avcının hızağı gibidir. Sen tuzağa malik oldu
ğunda, o da sana malik olur. o halde sen tuzağa malik olursan, ona hakikatini ve
receğin de anlaşılmış olur. 

Allah şöyle buyurur: "Nereye yönelirsen iz, Allah'ın vechi oradadır." [ 13ak<ır<ı 
2/1 15] Bir şeyin vechi, o şeyin kendisi ve hakikatidir. Rakib, her şeyde ism-i faildir. 
O her şeyi murakabe ve müşahede eder. Kulun her türlü davranış ve hareketlerini 
gözler. Kul da bütün hal ve hareketlerinde, düşüncelerinde, gönlüne giren dünya 
ile alakah hususlarda O'nu gözetir. Bu makam sahibi, devamlı olarak ilm-i ilahiye 
mazhar olur. Sahib olduğu ilim Zat ilmidir, Zat ilmine sahib olunca, sıfat, isim, 
neseb ve ahkam ilimleri de onu takib eder. Bu isim, çok şumullü bir isim olmalı ki, 
murakabeyi de şumlllüne alabilsin. 

Murakabe, bir şeyler elde etmeyi, hadiselerden sakınma ve korunınayı gerek
tirdiğine göre, ilim de O'nun bilebileceğimiz sözüdür. Onu imtihana tab! tuttu
ğunda, imtihan ettiği hususta ne yaptığını görmek için kendisini murakabe eder. 
Çünkü O, işe imtihan etmekle başlamamış, onların iddiaları üzerine kendilerini 
{sonradan} imtihan etmiştir. Çünkü onlara "Ben sizin Rabb'iniz deği/ miyim ?" diye 
sormuştu. Onlar da "Evet Rabb'inıizsin" demişler ve {böylelikle} bir iddiada bulun-
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muşlardı. Allah da onların doğruluğunu denemek için kendilerini imtihana tabi 
tutmuştu. Allah, kullarını kendi nefslerine ve Allah'ın da onların Rabb'i olduğuna 
şahid tutunca, kendilerine merhamet etmiştir. Ancak Allah, kullarını kendi birli
ğine şiihid tutmamıştır {soru "Ben tek olan iliih değil miyim ?" şeklinde gelmemiştir}. 
(Fiitiihiit, IV, 254) 

rakika ( :i..QJ) ) * Rakika, rUhani bir letafettir. Bazen iki latif şey arasını birleştiren 

vasıtaya da "rakika" denir. Hakk'tan kula ulaşan nıeded gibi. Kulun, bir vesile gibi, 
kendisiyle Hakk'a yaklaşmaya çalıştığı ilimiere de "raklkatü'n-nüzul" denir. 
Amellere, güzel ahlaka ve yüce makamlara da '"urfic" ve "rakikatü 'l-irtikii" denir. 
Rakika, tarikat ve sülı1k ilimlerine ve ayrıca kulun sırrını latif hale getiren ve nefs 
kesafetini {yoğunluğunu} gideren şeye de denir. (Kaşani, 150; Cami', 85) 

raks ( ...,a!) ) {b k. tevacüd-vecd-vücftd} 

' rakve ( ö f') ) * "Onbir büklümiii bir rakve {deri su kabı} gördüm. "  -Müellifin bu 

ifadede geçen "onbir büklümiii rakve"den kasdı yer küredir. Bunların dokuz tanesi 
dokuz felektir {gezegendir}. Diğer ikisinden biri hava, diğeri ise ateştir. Ateş ha
vayı kuşatmıştır, bunların her ikisi de felekler tarafından kuşatılmıştır. - (Cebrii'il, 

144) 

* Yemenliler "rakve"ye "nıüş'il {kandil}" derler. Bu ismi nereden aldıklarını bile
miyorum. Belki de onlar bu ismi, devlet büyüklerinin huzurunda taşıdıkları meş
hur kandillerden almışlardır. Çünkü onlar, devlet büyüklerinin, alimierin ve 
şeyhlerin huzurunda büyük bir rakve {deri su kabı} taşırlar ve onların bundan ab
dest almalarını ve temizlik yapmalarını sağlarlardı. En doğrusunu Allah bilir. 
(Nebhani, II, 254) 

ramazan ( 0W::.o) ) {bk. receb-şa'ban-ramazan} 

ravh ve teravvuh ( (.J;;; J (.�JJ ) * Ravh ve teravvuh; hakikat ehlinin kalbierinin 

estirmiş olduğu esintilerdir. Güzel inayete riayet etmeyi yüklenmenin getirdiği 
ağır yorgunluktan bununla rahata erilir. Yahya b. Muaz şöyle der. "Hikmet; 
Allah 'ın, iiriflerzn gönüllerine gönderdiği ordu/andır. Bunlaı- sayesinde diinyii sıkın
tılaı-ından kuı-tuluı-laı-." (Lunıa', 427) 

ravza ( ;ı,.., J) ) {şems-i duha.} 

* Yiikselen felekte duhii güneşi 
dikil it taze dal ravzada 

"Şems-i dıılu1 {Du/ıa giineşi}" ile rü'yet anındaki tecellinin apaçıklığını kasd edi
yor. Felek, kendisinde tecellinin meydana geldiği suretten ibarettir. Bu, itikadlara 



redi ' 797 

ve elde edilen marifetlere göre farklı farklıdır. Burası, suretlerdeki tebeddül (de
ğişme] ve tahavvül (dönüşme] mertebesidir. Bu ilahi kuvvet ve rabbam vasıf, alış
verişin olmadığı cennet sokaklarındaki cennet ehlinin alametlerini ortaya çıkarır. 
Burada, bu makama Kuzaybü'l-Ban ve onun gibi bazı arifler hissi süretlerle 
ulaşabilir. 

Batıni suretiere gelince bunların tümü halkın halleridir. "Onlann doğıışıı"yia 
müşahede edenin gözündeki zuhfuu kasd edilmiştir. "Taze dal", ravzadaki 
Kayyumiyyet sıfatıdır. "Ravza {cennet}" ile ilimierin değil, ilahi isimlerin ravzasını 
kasd eder. "dikilir" sözüyle bu sıfatla tahallnka (ahlaklanrnaya} işaret eder. İbn 
Cüneyd ve başkaları ise bunun aksine düşünmektedir. Onlara göre, bu sıfatla 
tahalluk etmeyen kimselere işarettir. Biz sadece bu sıfatla tahalluktan uzak dur
duğu zaman o şeyin tahakkukunu idrak etmeye maru olunabilecek bir tahakkuk 
üzerinde icma ettik. Çünkü bir şeyle tahalluk onunla tahakkuka (ahlaklanma, 
ahlaklanılan şeyin hakikatini kendinde gerçekleştirmeyel götüren bir delildir. O sı
fatla ahlakianmayan kişinin tahakkuku olmaz (o şey kendisinde gerçekleşmez) .  
Çünkü onu idrak eden bir zevki bulunmamaktadır. Ancak zevk ve hali bilemesek 
de ona dair bir aHirnet veya bir işaret biliyoruz. "dikilir" sözünden sanki orada bir 
eser, iz diker gibi bir mana anlaşılmaktadır. Oysa böyle değildir. (Tercüman, 106) 

redi' ( �'� J )  (bk. havf-reca'] 

receb-şa'ban-ramazan ( ıJW:ı..o J - 0� - -.,...� J ) * Receb kelimesi, tercihden tü

remiş bir isimdir. Terdb kelimesi Arabca'da "tazinı" manasma gelir. "Bu şehri yüce 
gördüm" derken, "recebtü {yüce gördüm}" kelimesi kullanılır. (Gımye, I, 173) 

* Receb cefanın terkinden, Şaban amel ve vefadan, Ramazan da sıdk ve saffıdan 
dolayı bu adları almışlardır. Receb tevbe, Şaban mehabbet, Ramazan da kurbet (Al
lah'a yakınlaşma)  ayıdır. Ayrıca Receb hürmet, Şaban hizmet ve Ramazan da ni
met ayı olarak tarif edilir. 

Başka bir tarlfe göreyse Receb ibadet, Şaban zehadet (zühdj, Ramazan ise 
ziyadet (bereket) ayıdır. Receb, Allah'ın hasenatı kat kat artırdığı ay, Şaban gü
nahların affedildiği ay, Ramazan ise kerametierin {ilahi cömertlik ve bağışlanrnala
rın] beklendiği aydır. Receb sabikinin (iyilikte önde gidenlerin], Şaban muktesidi
nin (orta yolu tutanların], Ramazan ise asilerin ayıdır (Allah'a isyan edenlere affe
dilme fırsatının sunulduğu aydır). 

Zünnfın Mısrirh şöyle der: "Receb afetler terk edildiği için, Şiibiin itaat edildiği için, 
Ranıazfin ise kerfimetler beklendiği için bu isimleri almışlardır. Kim fifetleri terk etmezse, 
itaatte bulunmazsa ve kerametleri beklemezse, işte o zevk ve safaya dalan kimseler arasında 
bulunur." 

Yine o şöyle der: "Receb ekin ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise ekileni biçme ayı-
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dır. Herkes ektiğini biçer ve yaptığının karşılığını bulur. Tahımı ekmeyen, ekin biçme za
manı pişmanlık duyar ve kötü hal üzere haşrolunarak dünyadaki zan ve kanaati değişir." 
(Gunye, I, 178) 

* Şaban kelimesi beş harftir: Şin, ayn, bd, elif ve nun. Şin şereften; ayn ulüvvden 
{yücelikten], bfi birrden {iyilikten], elif ülfetten, nun da nurdan gelir. Bütün bu ba
ğışlar, bu ay içerisinde Allah tarafından kula verilir. O, hayırların açıldığı, bere
ketlerin indiği, hataların terkedildiği, kötülüklerin örtüldüğü, salavatların çoğal
dığı bir aydır. Bu ay, Hz. Peygamber' e $  salavat getirme ayıdır. (Gunye, I, 188) 

* Asınal'nin Ebu Amr'dan rivayetine göre, bu aya "Ramazan" adının verilmesi, 
Ramazan ayında deve yavrularının sıcaktan çok ısınması sebebiyledir. Bazıları da, 
bu ayda taşların güneşten kızdığı için bu adı aldığını söylemiştir. "Bu ayda günahlar 
yandığı için 'Ramazan ' adını almıştır" diyenler ise bunu Hz. Peygamber'den ;$ riva
yet ederler [Deylemi, Il, 356) .  

Yine deniliyar kı: "Tıpkı kum ve çakılın güneşten sıcaklık aldığı gibi, kalbler de filıiret 
hakkında ateşten öğüt ve fikir alırlar." 

Meşhur lugatçı Halil b. Ahmed der ki: "Ramazan bu ismi 'ramaz' kelimesinden al

mıştır. Bu kelime, sonbaharda yağan yağmuru ifade eder. Bu aya Ramazan adının veril
mesi, {yağmurun yağnıasıyla her şeyi temiz/ediği gibi} günahları tamamen temizlemesin
den ve kalbieri tertemiz yapmasından dolayıdır " (Gunye, Il, 5) 

recebiyyfin ( 0 J;�:ı;) ) * Bunlar her zaman kırk kişidir, ne artar ne de eksilirler. 

Bunlar, Allah'ın azametinden dolayı devamlı kıyam halinde olan adamlardır. . . 
(Fiitulıfit, Il, ll ;  N eb hani, I, 40) . . .  Bunlar kavl-i sakil {ağır söz) sahibi kirnselerdir. 
Ağır söz, Allah'ın "Sana ağır bir sözle hitab edeceğiz" [Müzzemmil, 73/5) ayetinde 
söylediğidir. (FütUhat, II, ll)  

* . . .  Bunlara "recebiyyun {recebliler ya da recebe ait adamlar}" denilm esi, onlar bu 
durumlarını receb ayında sürdürmeleri sebebiyledir. Onlar, Receb hilali görüldüğü 
andan, ay bitineeye kadar bu kıyam hallerini devam ettirir ler. Sonra kendilerindeki 
bu hali kaybeder ve ikinci bir Receb'e kadar o hali bir daha yaşamazlar. Bu yolun 
ehlinden olup da onları tanıyan pek azdır. Onlar ülkenin her tarafına dağılmışlar
dır, birbirlerini tanırlar. Bunların bir kısmı Yemen' de, Suriye' de ve Diyarba
kır' dadır. (Nebhani, I, 40) 

ref'-i hi c ab ( y\:ı:ı:l-1 �9 J )  {b k. keşf-i sakk/ref'-i hicab) 

refref-i a'la ( 1.51&-i J}) ) * Refref-i Ala, mevcudatı ilahi mekanetten ve bizzat 

uluhiyyetin gereği olan zati işlerden ibarettir. Bu bir tek tür olmayıp, pek çok türü 
vardır. Fakat bu türlerin her birine "Refref-i Ala" denir. Her refref, muktezaları 
farklı olsa bile, ilahi mekanetten ibarettir. Onlar, zati varlıkları itibariyle mekanın 
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ta kendisidirler, aralarında hiçbir fark yoktur. Fark ancak, isim ve sıfatıarın mukte
zasında olur. Bunlar ise, Hakk'ın Zatiyyatı' dır. Bunlar arasında üstünlük olmaz. 
Mesela Kibriyti ile İzzet arasında üstünlük olamaz. Çünkü refref, bunların her birin
den ibarettir. Bundan ötürü, "İzzet Kibriyii'dan üstündür'' denemediği gibi, "Kibriyii 
İzzet'ten üstündür" de denemez. Zat! azarnet de böyledir. Bütün bu tür misaller, 
Zat'ın kendisiyle alakah İlahi Yüce makamın muktezasından ibarettir. (İnsan, II, 2) 

rehbet ( �) ) {bk. rağbet-rehbet} 

rems ( ..rA) ) * Rems, bir aynın, bütün eserleriyle kalbden uzaklaştırılmasıdır. 

(Hücv!rl, 466) 

remz ( y) ) * Remz, sözün açık olarak söylenen kısmının altında gizlenen ka

palı manadır. Bu manayı ehlinden başkası bilemez. (Luma', 414) 

resm ( !'....,) ) {bk. vesm ve resm} 

resftl/msül ( J-ı) 1 J_,....) )  {bk. vell-nebi-resftl} 

retk ( ıY) ) {b k. fetk-retk} 

reyn/ran ( ıJ I) 1 0/.) ) • Reyn, kalbin üzerindeki pastır. (Luma', 450) 

* Cüneyd demiştir ki: "Reyn, vatanfit {alışkanlıklar}; gayn ise hatarat {fikirler} ciim
lesindendir. " Vatan baki, hatre ise geçicidir. Bunun misali şudur: Ne kadar cila us
tası bir araya gelse de bir taştan ayna yapmaları mümkün değildir. Ama ayna 
paslanınca sadece bir parlatıcı aletle temizlenebilir. Çünkü pas ve siyahlık taştaki 
asli bir unsurdur. Işık da aynadaki asli bir unsurdur. Asıl bakidir, bu geçici vasıflar 
kalıcı değildir. (Hücv1r1, 8) 

* ReıJn, kalb üzerindeki perdedir. Bu perde ancak imanla kaldırılır. Bu, küfür 
ve dalalet {sapkınhk} perdesidir. (Hücv1r1, 474) 

* Riin {pas}, nefsani güçlerin kalbi istila etmesinden ve ona cismaru karanlık 
varlıkların yerleşmesinden dolayı, kalb ile kuds alemi arasında bir perdedir. Bu 
perde kalbin rububiyyet nurlarından istifade etmesine man! olur. İşte, kalb ile kuds 
alemi arasındaki bu perdeye "rfin" denir. (Kaşani, 147; Ciimi', 83) 

{Ayrıca bk. sada'} 

reyy-reyyan ( W�) - �) ) {bk. zevk-şürb-reyy} 

reziletü'n-nefs ( __,..A:ll 41��) ) " Nefsin istldadmın, kemalatın noksanlığı türün-
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den olan rezilliği zorla ıslah edilemez. Gar1b bir mus1bet türünden ortaya çıkan re
zilliği ise giderilebilir, bununla azab sürekli olmaz. (İşiirat, IV, 28) 

reziletü'n-noksan ( ıJW:ll ��� J ) * Rezllet-i noksan {eksiklik rezaletiL kemale 

varmayı arzu eden nefsin kendisinden azap çektiği rezilliktir. Bu arzu, sonradan 
çalışarak elde edilebilen bir dikkate bağlıdır. Geri zekalılık da bu azaba yakındır. 
Geri zekalılık; inkarcılar, ilimaldler ve kendilerine gösterilen haktan yüz çevirenie
rin işidir. Bu durum, kurtuluşa sonuçsuz bir fetanelten {uyanıklıktan) daha yakın
dır. (İşiiriit, IV, 30) 

rezzak-razık ( JjiJ - jljJ ) * Rezzak, Razık'tan daha beliğ bir kelimedir. 

Çünkü Rezzak, mübalağa ifade eden bir babdandır. Riizık ise fail vezninde bir ka
lıptan gelir. {Rezzak'ın) mübalağa kahbından gelmesi, rızık verilen varlıkların aya
nını saymak için olabilir. Razıkın ise, {nzık verilen varlıkları değil, onlara) verilen 
rızıkları saymak için olduğunu söylemek mümkündür. Her ikisinin, birbirlerinin 
taşıdığı manaya gelme ihtimalleri de vardır. (Tenvir, 44) 

rıza' ( I..>P J / "W. J ) {'aliimet-i rıza 'anillah; 'aviirız-ı erba'a; ehl-i rıza; kerahet; 

rıza bi'llah; rıza-yı 'abd; rızii'ullah; suht} 

* Süfyan Sevr! Rabia'nm yanında "Alla/ımı benden riizı ol!" diye niyazda bulu
nur. Rabia da ona şöyle der: "Kendisinden razı olmadığın Zat'ın nzfisını nasıl 
isteyebilirsin ?" (Şe h 'ide, 109) 

* Rabia'ya "Kul ne zaman riizı olur?" diye sorarlar. O da: "Nfıııete sevindiği kadar 
musibete de sevindiği zaman" cevabını verir. (Şelıide, 124) 

* Rıza-yı aniZlah'ın {Allah'tan razı olmanın} alameti, Allah'ın kazasına rıza gös
termektir. Bu da, kalbin Allah'ın hükümleriyle sükfın bulmasıdır. İşleri Allah'a ıs
marlamak rızadan önce gelir. Rıza tefv1zden sonradır. (A.dabı, 146) 

* Rızii, Allah'ın en büyük kapısı ve dünya cennetidir. O, kulun kalbinin, Al
lah'm hakimiyetine boyun eğmesidir. Cüneyd'erh rızanın ne olduğu sorulduğunda, 
"İlıtiyarı {seçme hakkım} ortadan knldınııaktır" cevd.bını vermiştı. 

Rızanın ne olduğunu Kannad' arh sorduklarında şöyle cevab vermişti: "Kalbin, 
kazanın hüknıii altındaki sükunetidir." Zünnfınrh aynı soruya şu cevabı vermiştir: 
"Kalbin, kaziinın hükmünden neşe duymasıdır." 

İbn Atarh şöyle der: "Rıza; kalbin, Allalı 'ın ezelde kula takdir etmiş olduğu şeye nazar 
etmesidir. Çünkü o, Allalı'ın kendisine en iyi şeyi takdir ettiğini bilir, ona riizz olur ve {bıt 

sebeb/e} kızmayı {için için kendini yemeyi} bırakır " 

Ebü Bekr V asıtirh ise şöyle söyler: "Rzzayı kendi cehdinle kullanmaya gayret et! Rı
zanın seni kullanmasına fırsat verme! Kendini rızanın emrine verirsen, onun tadzyla ve 
hakikatini görmekle perdelenmiş olursun!" . . .  
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. . .  Rıza ehli üç derecedir: Birincisi kalbi, zorluk olsun, kolaylık olsun, hoşa gi
den ya da gitmeyen bir şey olsun, nimete kavuşmak ya da ondan mahrum kalınak 
olsun Allah'ın her hükmünü eşit görüp, endişelenmeyi bırakanlar. 

IkinCisi, rızanın Allah'tan olduğunu görerek kendi rızalarını görmeyenler. Bu
nun delili: "Allah onlardan rıb, onlar da Allah'tan razıdırlar" [Maide, 5/119] ayetidir. 
Bunlar, her ne kadar rahat ile sıkıntı, nimete kavuşmakla, nimetten mahrum kal
mayı aynı görseler de, rıza konusunda sabit kalamazlar. 

Üçüncüsü, Allah'ın kullarına olan rızasının, kullarınkinden önce gelınesi sebe
biyle, rızanın kuldan olanından da Allah'tan olanından da geçenler. Bunlar Ebu 
Süleyman Darani'ninrh bahsettiği türden kirnselerdir: "Allalı 'ı memnun eden de, 
gazabiandıran da kulların fiilieri değildir. Allah bir topluluktan memnun olduğımda onlara 
rıza ehlinin anıellerini yaptırır. Bir topluluga gazablandığında ise, kızdığı kimselerin anıe
lini yaptırır." (L uma', 80) 

* Cüneyd demiştir ki: "Rıza ilıtiyarı {seçme hakkını} terketmektir." 

Haris (Muhasibi} ise şöyle demiştir: "Rıza, {kadere ait} hükmün cereı;anı altında 
kalbin sükiinetidir." 

Zünnfın da şöyle söylemiştir: "Kalbin, kazanın hükmünden neşe duymasıdır." 

Ruveym de, "Rıza, {Allah'ın} hükümlerini sevinçle karşılamaktır" der. 

İbn Ata da demiştir ki: "Rıza; kalbin, Allah'ın ezelde kula takdir etmiş olduğuna na
zar etnıesidir. Çünkü Allah kendisine en iyi olanı takdir etmiştir." 

Süfyan, Rabia'nın yanında "Allahını! Benden razı ol" diye dua eder. Rabia ona: 
"Kendisinden razı olmadığın zat'ın rızasını İstemekten utanmıyor musun ?" diye çıkışır. 

Sehl{-i Tüsteri} şöyle der: "Rızaya ulaşınca, huzılr meydana gelir. Ne mutlu onlara, 
akibetleri ne güzeldir onların!" (Ta'arruf 72) 

* Sabır tevekkül hususunda ilk makamdır. Sabır kazayı imtihan olarak gör
mektir. Şükür bundan daha üstündür. Bu da belayı nimet olarak görmektir. Rıza da 
bunların hepsinden üstün olup, tevekkülün zirvesidir. Rıza, tevekkül sahibieri ara
sında bulunan muhiblerin makamıdır. (Küt, II, 35) 

* Rıza . . .  Mehabbetten sonra gelen marifet makamıdır. Sevilenin hali, haline te
vekkül etmesidir. Mehabbet en şerefli makamlardan biridir. Onun üstünde hullet 
(dostluk} makamından başka makam yoktur . . .  (Küt, Il, 76) 

* Iraklılar ve Horasanlılar "Rıza hdllerden midir, yoksa makamlardan mıdır?" soru
suna cevab verme konusunda ihtilaf etmişlerdir. Horasanlılar, rızanın makamlar 
cümlesinden, tevekkülün son noktası olduğunu ve kulun kesbiyle (gayretiyle} elde 
edildiğini söylerler. Iraklılar ise rızanın, hallerden olduğıınu, kulun kesbiyle alına
yıp diğer haller gibi kalbe yerleşen geçici bir his olduğunu söylerler. Bu iki görüşü 
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şu şekilde birleştirmek mümkündür: Rızanın başlangıcı kulun kendi kesbiyledir ve 
makamlar cümlesindendir, sonu ise, haller kısmına girer. Bu rıza, kulun kesbine 
bağlı değildir. (Risiıle, 96) 

,. Rıza iki kısırndır. Allah ile rıza, Allah'tan rıza. Allah ile rıza, O'nu müdebbir 
{her şeyi idare eden} olarak tanırnak ve rıza göstermektir. Allah'tan rıza ise, O'nun 
takdir ettiği kaza ve kadere razı olmaktır. 

Ebu Ali Dekkak'ın şöyle dediğini duydum: "Saliklerin yolu uzundur, bu yol riya
zet yoludur. Havassın yolu ise kısa olmakla birlikte daha zordur. Bu, arnelinin rızayla, rıza
nın da kaderle olmasıdır. " 

Ruveyrn şöyle der: "Rızii; Allah, Cehennemİ bir kulun sağ tarafına koyması halinde, 
onu sol tarafıyla değiştirmesini istememesidir." 

Ebu Bekr b. Tahir şöyle der: "Kalbdeki hoşnutsuzluğu, orada neşe ve sevinçten başka 
bir şey kalmayacak şekilde çıkarıp atmaktır." 

Vasıti şöyle der: "Bütün gayretini ortaya koyarak rızayı emrine al! Rızanın seni emir 
altına almasına fırsat verme' Aksi halde, içine doğacak olan hakikati görmekten ve ondan 

haz duymaktan mahrum kalırsın {olaylar olup bittikten sonra lehinde olanı görerek rıza 
göstermek suretiyle rıziinın emrine girmektense, baştan rızaya sarılıp sonra sonucu görmek 
daha iyidir} ." . . .  

. .  . Rıziinın alameti üçtür: Kaderin te'sirinden önce ihtiyarı {tercih te bulunmayı) 
terk etmek, kaderin neticesi başa geldikten sonra ağlayıp sızianınayı bırakmak ve 
musibetin içindeyken bile sevginin heyecanını duymak (Kuşeyri, 97) 

* Muhasibi şöyle der: "Rıza, {kadere ait} hükümlerin sereyanı altında kalbin sükun 
{huzur} bulmasıdır." 

Nuri de şöyle demiştir: "Rıza, kazanın hükmü altında kalbin sürur bulmasıdır {ne
şelenmesidir} ." (Kuşeyri, 98) 

* Rızau/lah {Allah'ın razı olması} demek, Allah'ın kullarına sevab, nimet ve ke
rfunet dilemesi demektir. Rıza-yı abd {kulun razı olması} ise; kulun, Allah'ın emirle
rini hakkıyla yerine getirmesi, O'nun hükümlerine tam olarak boyun eğmesidir. 
Allah'ın rızası, kulun rızasından önce gelir. Çünkü Allah'ın lütfu olmasa kul, ne 
O'nun hükümlerine boyun eğebilir, ne de O'nun muradmı yerine getirebilir. Kulun 
rızası, Allah'ın rızasma; Allah'ın emirlerini yerine getirmesi de O'nun lütfuna bağ
lıdır. İşin özü; kulun rızası, kazanın {iyi ve kötü olmak üzere} her iki tarafının da 
onun kalbinde bir olmasıdır. Kula {nimet} verilse de, verilmese de, kazaya aynı şe
kilde boyun eğmesidir. Rıza, kulun cemal ya da celal hallerini müşfıhede etmesi 
esnasında iç aleminin istikamet üzere olması {ve sağa sola sapmamasıdır}. Kula 
nimet verilse de, verilmese de, rızası aynı olmalıdır. Kul, Hakk'ın heybet ve eela
liyle yanıp kül olsa, yahut da O'nun cemaliyle aydınlıklara gark olsa, bu iki hal 
arasında fark olmamalıdır. Değil mi ki her ikisi de O'ndandır! Kul, bu iki durumda 
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da Hakk'ı müşahede etmiştir. Kaderine razı olan kul için, Hakk'tan gelen her şey 
hayırdır. 

Rızii, kişiyi kuruntulardan arındırır, gafletin pençesinden çekip alır, kalbinden 
masivayı düşünmeyi siler ve meşakkatlerle boğuşmaktan kurtarır. Çünkü, rızanın 
hususiyeti kurtarmaktır. Rızanın hakikatı; kulun Allah'ın ilmine razı olması ve 
Allah'ın onun her halini görüp gözettiğine inanmasıdır. 

Bu durumun ehli olanlar dört kısma ayrılır: Bir kısım, Allah'ın verdiğine razı 
olanlardır ki, bu verilen şey de marifettir. İkinci kısım, Allah'ın verdiği nlınetlere 
razı olandır ki, bu da dünyadır. Üçüncü kısım, Allah'tan gelen belaya razı olmak
tır. Bu bela ise çeşitli dertlere tabi tutulmaktır. Dördüncü ve son kısım ise, Allah'ın 
seçmesiyle razı olan kısımdır. İşte bu seçilmişlik de mehabbettir. (Hücviri, 210-211)  

* Bulasa bilmelisin ki  rızii, makamların sonu, hallerin başlangıcı, kesb ve 
ittihadcia bulunulan iki cihetinden biridir. İkinci cihet ise, mehabbet ve onun heye
can duymasıdır. Rızanın üzerinde makam yoktur ve rızacia mücahede biter. Rıza
nın başlangıcı kesblerle, nihayeti ise mevhibelerledir {başta gayret etmek gerekir, 
ama sonucu Allah vergisidir}. Bunun içindir ki, bidayette nefsinin rızasını nefsinde 
gören, bunun makam olduğunu söyler, nihayette ise, nefsinin rızasını Hakk'ta gö
rense bunun hal olduğunu söyler. (Hücvirı, 217) 

* Rızii, mehabbet meyvelerinden bir meyvedir ve mukarrebinin makamlarının 
en yücesidir. Bunun hakikati birçoklarına kapalıdır, bu hakikate keşf olmaksızın, 
benzetme ve vehm ile ulaşılmaz. Sadece Allah'ın te'vil öğrettiği ve dinde anlayış 
verdiği kimseler bu makama ulaşabilir. Bazıları, hevaya muhalif olan rıza tasavvu
runu inkar ettiler ve "Her şeye rıza göstermek mümkün olsaydı, -ki onlar Allah'ın fiili
dir- küfre ve günaha da rıza göstermek gerekirdi" görüşüne kapıldılar. Böylece, fısk ve 
fücura rıza göstermeyi, bunları terk etmemeyi ve bunlara itiraz etmemeyi Allah'ın 
kaza ve kaderine tesllın olmak gördüler ve hataya düştüler. (İhyii', V, 63) 

* Dört arızayı {engeli} dört şeyle aşmaya ihtiyaç vardır: Rızık konusunda Allah 
Sübhanehı1 ve Teala'ya tevekkül, tehlike anında işleri O'na � tefviz {havale et
mek}, sıkıntı anında sabır ve kazanın cereyan ettiği anda rıza. (Minhdc, 4) 

* Rıza, suhtu {kızmayı, içerlemeyi} terk etmektir. Suht ise, Allah'ın kendisine 
takdir etmiş olduğu şeyin dışındakilerin, kendisi için daha hayırlı ve faydalı oldu
ğunu düşünmektir. (Minhdc, 53) 

* "Niyetin anahtarı nedir?" diye sordular, ben de "Yakzndir" dedim. Yakinin 
anahtarının ne olduğunu soranlara ise, "Tevekkiildür" dedim. Bu sefer de tevekkü
lün anahtarının ne olduğunu sordular, buna da "Havf' cevabını verdim. Havfın 
anahtarını soranlara "Sabır", sabrın anahtarını soranlara ise "Rıza" diye cevab ver
dim. 

Bunun üzerine, rızanın anahtarının ne olduğunu sordular, buna da "Taat" de-
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dim. Tilatın anahtarını soranlara "İtiraf', itirafın anahtarını soranlara da "Vahdiıni

yet ve rububiyyeti itiraf' diye cevab verdim. Bütün bu bilgileri nasıl elde ettiğimi 
sordular, "İlimle" dedim. İlmi nasıl elde ettiğimi soranlara da " Taallümle {öğrene
rek}" dedim. N asıl öğrendiğimi soranlara "Akılla" cevabını verdim. 

Bunun üzerine "Aklı nasıl elde ettin ?" diye sordular. Dedim ki: "Akıl iki çeşittir: 
Birincisi Allah'ın sanatında eşsiz olmasına ait olan akıldır. Diğeri ise, kulların öğrenip bil
gilenerek elde ettikleri akıldır. Bu ikisi bir araya gelince, her ikisi de sfi.hibine destek olur " 

Verdiğim bu bilgileri nasıl öğrendiğimi sordular, ben de şu cevabı verdim: "Al
lah'ın tevfikiyle {yardım ve desteğiyle}. Allah bizleri ve sizleri kendi sevip rıza gösterdiği 
şeylere muvaffak kılsın!" (Gunye, ll, 125) 

* Ebu Ali Dekkak demiştir ki: "Rıza; belayı hissetmemen değil, Allalı'ın hükmüne ve 

takdirine karşı çıkmamandır." Meşayıh {şeyhler] buyurmuşlardır ki: "Kadere rıza, Al
lalı'ın en biiyük kapısı ve dünyanın da cennetidir." Yani, kime rıza bahşedilmişse, o 
kimse en üstün huzura ermiş ve en yüce kurbiyete ulaşmıştır . . .  

. .  . Rıza iki kısımdır: Allah ile rıza, Allah'tan rıza. Allah ile rıza, O'nu müdebbir 
{her şeyi idare eden} olarak tanımak ve rıza göstermektir. Allah'tan rıza ise, O'nun 
hakim olduğunu, hükmünü tafsili {detaylı} olarak {her şeye] hakim kıldığını kabul 
etmektir. 

Denilir ki: "Riizı olan bir kimsenin, cehennemİ sağına koysanız, onu soluna alnıanızı 
istemez." Yine denilmiştir ki: "Rıza, kalbde neşe ve sevinçten başka hiçbir şey kalmayacak 

şekilde, orayı bütün çirkinliklerden temiz/emektir." 

Rabia'ya, "Kul kadere ne zaman razı olmuş olur?" diye sorulduğunda "Nimete 
sevindiği kadar mus'ibete de sevindiğinde!" cevabını vermiştir. ( Gunye, II, 197) 

* Rıza ve sulıt {kızına, içerleme], kulun fiilieriyle değişmeyecek olan iki eski sı
fattır. Kadere rıza gösteren cennet ehlininin, rıza göstermeyen ise cehennemliklerin 
işini yapmıştır. Sfıfıler; kadere rızanın, belaya sabrın ve nimete şükrün herkese 
vacib olduğu görüşündedirler. (Adabı, 8) 

,. . . .  Sabırdan sonra gelen rıza, belalardan lezzet almaktır . . . (Adiibı, 20) 

* Sufilerden bazıları derler ki: "Bir kulun içerisinde bulunduğu makam, ancak o 
makamdan daha ileri bir makama terfi ettiği zaman tamamlanmış olur. Bundan sonra da 
üst makanıdan altta olan makama bakarak bulunduğu makam hakkında hükme varır." 

En iyisini Allah bilir, ancak şunları söylemek de mümkündür: Kul belli bir ma
kamdayken, daha sonra yükseleceği makamdan kendisine bir hal verilir. Kendi
sinde bu halin bulunmasından ötürü, bulunduğu makamcia Hakk'ın tahakkuk et
mesi tasarrufunda bulunur. Terfi etse de etmese de kula bunun dışında bir şey ve
rilmez. Kul, makamlara haller vasıtasıyla yükselir. Hilller, daha sonra makamlara 
varılınca kesble iç içe olan mevhibelerdir. 
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Kulda, daha sonra terfi edeceği bir makamdaki hiH, ancak o makama terfi et
meye yaklaştığı zaman görülür. Yine kul, makamlara terfi etmeyi halleri artırarak 
sürdürür. Bu münasebetle, tevbeye varıncaya kadar hallerle makamların iç içe ol
duğu görülür. İçerisinde hal ve makam bulunmayan hiçbir fazilet yoktur. Zühdde 
hal ve makam vardır, tevekkülde hal ve makam vardır, nzada da hal ve makam 
vardır. ( 'Avarif, 275) 

* Cüneyd der ki: "Rıza, gönül/ere ulaşan bilginin sıhhatli olmasıdır. Kalb, ilmin haki
katiyle vasıtasız olarak irtibata geçince, bu ilim onu rızmJa götürür. Rıza ve mehabbet, lıavf 
ve reca gibi değildir. Bu ikisi insanı dünyada da ahirette de terk etmeıJen iki Jıaldir. Çünkü 
kul, cennette de nza ve me/ıabbetten ayrı kalamaz." 

İbn Ataullah şöyle der: "Rıza, Allah'ın ezelde kula takdir etmiş olduğu şeyi, kalbin 
sükunet/e karşılamasıdır. Çünkü Allah, onun için en iyi olanı tercl/ı etmiştir, o da buna 
razı olur. Işte bu, memnuniyetsizliği terk etmektir." 

Ebu Türab şöyle der: "Kalbinde dünyiiya ait zerre kadar bir şey bulunan kimse, rı
zaya ulaşamaz. ll 

Seri: Sakatı ise şöyle söylemiştir: "Şu beş şeıJ mukarrebunım ahliikındandır: Nefsin 
sevdiği ve hoş/anmadığı hususlarda Allalı'tan razı olmak. Devamlı surette Allah'ı sevmeıJe 
gayret etmek ve O'nu sevmek, Allah'tan hayii etmek, Allah 'la ünsiyet Jıalinde olmak ve 
miisiviidan {O'nun dışındaki her şeyden} vahşet duymak {sıkılmak}."  ( 'Avarif, 293) 

* Rıza, ehlullah tarafından hakkında ihtilaf edilen bir husustur. Acaba rıza, ma
kam mıdır, yoksa hal midir? Hal diyenler, bunu mevhibe sınıfına dahil etmiş, ma
kam olduğunu söyleyenler ise cehd ve gayretle elde edildiğini söylemişlerdir. Bu 
ilahi bir sıfattır. Her ilahi sıfat, Allah'a izafe edildiğinde, ne vehbi, ne de kesbi ol
mayı kabul eder. Bunlar, halka nisbet ettiğimiz manaların dışındadır. Bunu halka 
nisbet ettiğimizde, eğer kalıcı olursa "makam", geçici olursa "/ıtll" demek mümkün
dür. Bu durumda o, iki vasıf kazanmış olur ki, ikisi de doğrudur. Bu sıfat, halkın 
bazısı için makam, bazısı için ise hal olur. Bütün ilam sıfatlar böyledir. Bu sıfatlar 
halka nisbet edilince, itikadlar yerine geçer. Halk her itikadı kabul eder ve muhte
vasını tasdik eder. İlahi sıfatlar da böyledir. Halka nisbet edilince, makamların ve 
hallerin sıfatıarını kabullenirler. (FütUhiit, II, 209) 

* Bil ki, Hakk Teala Hazretleri, dilediği kuluna hikmetlerini vermek suretiyle 
kuvvetlendirrnek istediğinde, o kula kendisini ve sıfatıarını vasfetme nurlarını ili
san eder, böylelikle de kaderler tenezzül eder. işte o zaman, nurlar o kulun önüne 
geçer ve kul nefsiyle değil, Rabb'iyle beraber olur. 

Böyle olunca kul, sıkıntılarına karşı güçlü, nefsin isteklerine karşı da dayanıklı 
olur. Çünkü, Allah onlara, kadere boyun eğmeye ve sürekli nur akışına dayan
maya karşı yardım etmektedir. İster "Allah onlara, açıklama kapısını açacak olan hü
kümleri sırtlamada yardım etti" de, istersen "İhsiin varidieri olan belaları taşımalarına 
yardım etti." 
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İster "{Tevekkül konusundaki} güzel tercihlerine şfihid olarak, kaderi kabftllenme konu
sunda kendilerine kuvvet verdi" dersin, istersen "Hükmünün varlığı karşısında, O 'nun 

ilminin varlığını bildikleri halde onları sabırla güçlendirdi." "O'nun görüleceğini bilerek 
başlarına gelen kaderle denendiler" ya da "Fiilierinin zuhftru karşısında, Cemal 'inin var
lığıyla kendilerini sabırlı kılmıştır" da diyebilirsin. 

"Onların kadere sabrı, sabrın rzzfiya götürdüğünü bilmelerindendir" veya "Onların 
kaderlere sabrı, perde ve engellerin açılmasıdır" da diyebilirsin. Dilersen "Teklifin zor
luklarına karşı yegfine kuvvetleri, tasrif {ilfihl tasarruf} sırlarının kendilerine vfirid olması
dır", dilersen "Onların kaderlerine sabretmeleri, yine onların o kaderlerde Allalı 'ın lütuf 
ve ihsfinının olduğunu bilmelerindendir" de. 

Bu on sebeb, kulun sabretmesini, efendisinin hükümlerine karşı sebat göster
mesini ve hükümlerin gelişi esnasında güçlü olmasını gerekli kılar. Bütün bunları 
kendi ihsanı olarak veren O'dur. İnayet ehline bunu lütfeden de O'dur. (Tenvir, 4) 

,. Sabır rızfiya götürür, bunun içindir ki, kim Allah'ın ahkamına uymakta sabırlı 
olursa, Allah o kimseye rıza ihsan eder ve o da Allah'ın rızasını taleb ederek {ka
der} hükümlerinin sıkıntılarına O'nun rızası için katlanır. Tıpkı, netkesinde şifa 
elde etmek için acı ilacı içmek gibi. (Tenvzr, 6) 

* Allah'tan razı olmak {hakikaten} Allah için olursa, Allah bu rızfinın tadını da 
yaratır. Bu durum kulun, kendisine ne ikram edilmiş olduğunu ve Allah'ın, kendi
sine olan ihsanını bilmesi içindir. Fehm {anlama} olmaksızın Allah rızası olmaz, 
nfır olmadan anlama olmaz, kurb {yaklaşma} olmadan nfır olmaz, inayet olmadan 
da dünüv {yakınlaşma} olmaz. 

Kul bu inayeti elde ettiği zaman, iyilikler hazınesinden kendisine ihsan yolları 
açılır. Allah'ın yardımları ve nurları devam ettikçe, kulun gönlü her türlü maddi 
ve manevi hastalıklara karşı korunmuş hale gelir. idraki sağlam olur, imanın lez
zetinin farkına varır, idrakinin sıhhat ve tadını alır. 

Kalbi Allah'tan gafil olma hastalığına yakalanınca, bunların farkına varamaz. 
Tıpkı, ateşli hastalığa yakalanan kimsenin, şekerin tadını acı hissetmesi gibi. As
lında şeker acı değil, tatlıdır. İşte böyle, kalbden hastalıklar sökülüp atılınca, kalb 
de eşyayı olduğu gibi idrak eder, imanın tadını, itaatin lezzetini, Allah'a muhalefet 
etmenin acılığını anlar. 

Kalbin imanın tadını alması, imana gıbta etmesini ve Allah'ın kendisine olan 
ihsanını ınüşahede etmesini gerektirir. Böylece o kalbler, imanı koruyan ve deva
ınını sağlayan sebebiere sarılır. Taatın tezzetini idrak etmek, ona devam etmeyi ve 
o lezzette Allah'ın ihsanına ermeyi gerekli kılar. 

Kalblerin, inkar ve muhalefetın acılığını idrak etmeleri ise; onları terk etmek, 
onlardan nefret etmek ve onlara meyletıneınek içindir. Bu durum onları, günah iş
lemeyi terk etmeye ve günahın ne olduğunu bilmeye sevk eder. 
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Günahın ne olduğunu bilen herkes onu terk ebnediği gibi, günahı terk eden 
herkes de günahı bilemeyebilir. Bunun içindir ki, hasiret n uru insana, Allah' a karşı 
gelmenin ve O'ndan gafil olmanın kalbler için helak edici zehir olduğunu gösterir. 

Yakm makamları dokuz tanedir: Bunlar, tevbe, zühd, sabr, şükr, havf, rızii, 
reca, tevekkül ve mehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedbir ya da 
teremin ortadan kalkmasıyla (düşünülmesi} doğru olmaz. (Tenvır, 8) 

* Tevekkül, Allah'a tevekkül eden kimsenin, her işini Allah'a tesllın ebnesi ve 
bütün işlerinde O'na dayanmasıdır. Bunları yapan kimse, tedbiri kaldırır, kaderin 
akışına tesllın olur. Tedbirin ortadan kaldırılmasının tevekkül ve rızii makamıyla 
alakası, diğer makamlarla alakasından daha açıktır. Bu, mehabbet makamıyla te
nakuz teşkil eder (çelişir} .  Çünkü seven kimse, sevgilisinin sevgisine babnış, sevgi
lisiyle irade birliği halinde olmuştur. Artık sevgili, onun bizatih1 arzusu olmuştur. 

Sevenin Allah'a karşı tedbir almaya zamanı yoktur. Çünkü onun Allah'a olan 
sevgisi, kendisini yeteri kadar meşgul ebnektedir. Bunun içindir ki bazıları şöyle 
söyler: "Kim sırf Allah rıziisz için bir şeı;in lezzetini tadarsa, Allah da onu miisivadan 

alzkoyar." Rıza makamıyla da tenakuz oluşturur. Bu da açıktır, kendisinde hiçbir 
karışıklık yoktur. 

Razı olan kimse, Allah'ın ezelde kendisine takdir ettiğine razıdır ve onunla ye
tinir. Durum böyleyken, Allah'ın kendisi hakkında takdir ettiğine karşı nasıl ted
blre yeltenebilir? Tedblıe yeltenmez, çünkü Allah'ın kendisi hakkındaki takdirine 
boyun eğer. Rıza ışığının kalblerdeki bütün kirleri temizlediğini bilmiyor musun? 

Allah'tan razı olan kimseye, Allah da kendi hükümlerinin rıza nurunu gönde
rir, böylece o kimse, tedblr diye bir şey düşünmez. Kula, efendisinin kendisi için 
seçmiş olduğu güzel şeyler yeter. (Tenvir, 14) 

* Rızii, mehabbet meyvelerinden bir tanesi ve mehabbet makamlarından yüce 
bir makamdır. Mahbub'un (Sevgili'nin} yaptığı her şeye rıza göstermek, mehabbet 
hususunda en sabit-kadem (ayakları sağlam basan sufıler} topluluğunun ortaya 
koyduğu, göze hoş görünen hareketlerin en güzelidir. (Ravza, 413) 

* Rızii, kulun içerisinde bulunduğu sadık bir duruştur. Burada kul, ne başlan
gıç ne sonuç peşindedir. Rıza, samimi bir mehabbetin ve derin hayranlığın gerekle
rindendir. (Ravza, 638) 

* Rzzii ve keriihet (hoşnutluk ve hoşnutsuzluk}; bir şeyde, aynı noktada ve aynı 
şekilde varid olursa, birbirinin zıddı olan iki şeydir. (Kudame, 383) 

* Rıziinın şartı, kazadan (kaderin tahakkukundani sonra olmasıdır. Önce ol
ması, rızaya azmebnektir. Bunu, biri dışmda bütün tarikat imamları böyle bilir. 
Muhsinlerin, Allah'ın kazasına razı olmaları, kaderde olana da razı olmalarını ge
rektirmez. Mesela Allah, şekavete {ebedl bedbahtlığa} hükmeder. Onların rızaları 
kazayadır. Çünkü kaza Allah'ın hükmüdür. Onların rızaları Allah'ın hükmünedir, 



808 rıza' 

yoksa şekavetı> değildir. Onlara, bilakis şekavete rıza göstermemeleri emr olun
muştur. 

Şehidlerin rızası; onların vuslat, ayrılıktan nefret, uzaklaşma talebi olmaksızın 
Allah Teala'ya olan mehabbetidir. Onların mehabbetine ne uzaklık, ne kavuşma, 
ne suht {kızına, içeriemel ve ne de rıza engel olabilir. Onlar, mehabbetlerinden 
vazgeçip rahata iltifat etmezler. 

Sıddlkların rızası, en yüce nazar mahallinde hazır olacak olanla Hazır Olan'ın 
birbirini sevmeye çalışmasıdır. Çünkü bunlar devamlı terakki {yükselme} halinde
dirler. Kul her yükselişinde, Hazret-i İlahiye'de yolu daralır. Kul, ilk defa fiilierin 
tecelllgahında Allah'la birlikte bulunduğu mertebede, O'nu diğer mahlı'ikatta mü
şahede eder. Daha sonraki yükselişinde, müşahede noktası daralır, fakat yok ol
maz. Her yükselişinde de nazar mahalleri daralır. Sıddikların rızası, onların bu 
darlıkta Hakk'la ünsiyet etmeleridir. Bu hal, akılla idrak edilemeyen keşfi ve zevk! 
bir haldir. 

Mukarrebinin rızası ise, onların, Hakk'tan halka dönmelerindedir. (İnsan, II, 
93) 

* Rıza, kalbin, kader hükmünün altındaki sün1rudur {sevinmesidir} .  (Cami', 54) 

* Rıza üç kısrındır: Avaının rızası Allah'ın dininedir. Bu, onların Allah'ın dinini 
kabUl etmeleridir. Havassın rızası, Allah'ın sevabınadır. Bu da Allah rızası için 
amel etmek ve sevabını {Allah' tan} ümid etmektir. Ehass-ı havassın rızası ise, Allah 
için Allah'la olmak, yani masivayı terk edip Allah'a ulaşmaktır. (Cami', 61) 

* Bil ki, yakin ehline ait hallerin turularının ulaştığı yakin makamlarının asılları 
yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, reca, havf, zühd, tevekkül, mehabbet ve rıza. 
(Cami', 218) 

* Rızii, kalbin, kader hükmünün altındaki sürı1rudur {sevinmesidir}. Denilmiş
tir ki: "Rıza, kulun, Allah'ın kazası hususunda adil olduğunu ve hükmünde asla töhmet al
tında olmadığın ı  iyice gönlüne yerleştinnesidir." 

Ebu Süleyman {Darani} şöyle der: "Rıza, Allah 'tan cenneti istememek ve cehen
nemden de O 'na sığınmamaktır." 

Şibli Cüneyd'in huzfuundayken şöyle der: "Lii havle velii kuvvete illii billii/ı fAl
lah'tan başkasının gücü ve kuvveti yoktur}." Cüneyd ona şöyle cevab vermiştir: "Bu, 
gönül darlığıdır. Gönül darlığı kadere rızii göstermenıekten gelir." 

Denilmiştir ki: "Allah'tan riizı olan, O'nun takdirine karşı çıkmayandır. " (Ciimi', 
244) 

* Rıza, "raziyte {razı oldun}" fiilinin masdarıdır. Denilir ki: "Ondan riizz oldum", 
"Onunla razı oldum", "Ona riizz oldum." Bunlar, "razı olunma" manasındadır. Asl'a 
"nerzu bih" denilmiştir. "Erzaytehu anni {Beni memnun ettin}" ve "Razzaytelıü. {Onu 
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razı ettin}" denir. Onu memnun ettiğin ve rızasını kazanmak istediğin zaman, on
dan rıza {razı etmel talebinde bulunduğun zaman, "bana muvafakat etti" mana
sında, "Fe'erzani {beni razı etti}" dersin. Bütün bu yönleriyle rıza, bir şeyi kendi ira
desiyle, zorlama olmaksızın kolay bir şekilde kabul etmektir. 

(Şeyhlerin rıza hakkındaki görüşleri şöyledir:) Ebu'I-Hüseyin Nfırirh: "Rızii, kal

bin kazanın hükmüne sevinmesidir." . . .  

Abdullah b .  Hafifrh: "Rıza; kalbin, Allah'ın hükümlerine içten boyun eğmesi, Al

lah'ın takdir edip seçtiğini kabul etmesidir." 

Rabia'ya, "Kul ne zaman razı olur?" diye sormuşlar. O da şunu söylemiş: "Ni
mete sevindiği gibi, belaya da sevindiğinde." . . .  

Ebfı Süleyman Dariinirh de şöyle söylemiştir: "Rızanın yollarını bilmiş olmayı iste

rim. Beni ateşe atsalar bile buna razı olurum." 

Birisi de şöyle demiştir: "Beni cehennemin dibine bile atsa, Firdevs'e atılmaktan daha 

çok razı olurum." . . .  

Ebfı Muhammed Ruveymrh şöyle der: "Rıza, hükümleri sevinçle karşılamaktzr." 

Ebu Abdullah Muhiisibirh şöyle der: "Rıza; kalbin {kadere ait} hükümleri n cereyanz 

al tındaki sükunetidir." 

İbn Şem'fınrh ise: "Hakk'a rıza, Hakk'tan rıza ve Hakk için rıza vardır. Hakk'a rıza, 
O'nun hüküm salıibi ve takdir eden olduğuna rzzadır. Hakk'tan rıza, O'nun taksim eden ve 

veren olduğuna rzziidır. Hak için rıza ise; O 'nun Rabb ve ilah olduğuna rzziidır" der. 

Ebfı Said Harraz' arh: "Kulun hem riizı hem de sa/ıit {kızan, içerleyen kimse} olması 

ciiiz midir?" diye sordular, o da şöyle dedi: "Evet, Rabb 'inden riizı olması ve nefsine 

kızması ciiizdir." 

Ebfı Ali Dekkak, "Rıza; beliiyı hissetmemen değil, hükümlere ve kadere karşı çzkma

mandır" der. 

Hz. Ömer'in � Ebfı Mfısa Eş' ari'ye şöyle yazdığı söylenir: "Bütün hayır rzziida

dır. Rıza gösterebildiğİn kadar göster, aksi /ıiilde sabret!" 

Hz. Ali'nin � oğlu Hüseyin'e � şöyle dendi: "Ebii Zer, fakirliğin kendisine 

zenginlikten daha sevimli olduğunu, hastalığın da sı/ı/ıatten daha iyi olduğunu söylüyor." 

Bunun üzerine Hz. Hüseyin şöyle cevab verir: "Bir kimse, Allalı'ın kendisi için seçmiş 

olduğu şeye güvenirse, Allah'ın seçmediği hiçbir şeyi temennf etmez." 

Yahya b. Mearif'e, "Kul rzzô. makamına ne zaman ulaşır?" diye soruldu. Şu cevabı 
verdi: "Kul kendisini şu dört temel üzerine dayandırzrsa, o zaman rzzaya ulaşır. Eğer ve

rirsen kabiii ederim, vermezsen razı olurum. Beni terk edersen kulluk ederim, davet edersen 
icabet ederim. "  Yine o, bütün işlerin şu iki esasa dayandığını söyler. O'nun seninle 
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aHikah bir fiili, senin O'nunla alakah bir fiilin. Yapılan şeye razı olunur, yapılacak 
olanda ise ihlaslı olunur. 

Ebu'I-Kasım Kuşeyr)rh şöyle der: "Iraklılar ve Horasanlılar 'Rızii hilllerden midir, 
yoksa makamlardan mıdır?' sorusuna ceviib verme konusunda ihtiliif etmişlerdir. Horasan
lılar, rzziinzn makamlar cümlesinden, tevekkülün son noktası olduğunu ve kulun kesbiyle 
{gayretiyle} elde edildiğini söylerler. Iraklılar ise rzziinzn, hilllerden olduğunu, kulun kes
biyle olmayıp diğer hilller gibi kalbe yerleşen geçici bir his olduğunu söylerler. Bu iki gö
rüşü şu şekilde birleştirmek mümkündür: Rıziinzn başlangıcı kulun kendi kesbiyledir ve 
makamlar cümlesindendir, sonu ise, hilller kısmına girer. Bu rzzii, kulun kesbine bağlı de
ğildir." 

Yine dedi ki: "İnsanlar bu konuda kendi içerisinde bulundukları hiil ve meşrebe göre 

görüşler ileri sürdüler, dolayısıyla da ittifiika varamadılar. Yine onlar meşreb ve tasayyub 
{boyun eğme, rzzii gösterme} konusunda ihtiliif etmişlerdir. Burada ilim şartı mutlaka ge
reklidir. Allah'tan riizı olan ise, asla O'nun takdirine itiriiz etmeyen kişidir." (Nebhan1, I, 
340) 

ri'ayet/ri'aye Ii huküki'llah ( iiıı J J.a:ı.. ��l� J 1 ��l� J ) * Riiiyet-i hukukillii/ı {Al

lah'ın haklarına uyma) kişinin kalbindedir. Kalbe ilk te'sir O'ndan gelir, bedenin 
arnelleri işlemesi O'nun lütfuyla olur. Allah �, gönlü kendi hukukuna riayete 
muvaffak kılması itibariyle, bütünüyle kendi haklarına uymaya muvaffak kılar. 
Böylece insan, gönlünü Allah'ın emrine verir ve O'nun emrettiği gibi kulluk et
meye çalışır. 

Allah'ın haklarına uymanın üç ana hedefi vardır: Imana bağlanmak, inkardan 
uzak durmak, Sünnet'e sarılarak bid'attan uzak durmak, devamlı itaat ehlinden 
olmak suretiyle kalbin ve bedenin işlemesi muhtemel olan ve Allah'ın çirkin say
dığı şeylerde ısrardan kaçınmak Allah'ın bedene {davranışlara} ait hakları; O'nun 
emrettiği şekilde hareket edip amel işlemek, yine O'nun yasakladığı hususlarda 
dikkatli hareket etmektir. Bundan sonra ise, kalbe gelen hayır ya da şer hatırlar hu
susunda Allah'ın haklarına uymaktır. (Ri'iiye, 43) 

* Riayet {uymak}, inayeti muhafaza etmektir. İlk inceliği amellere, ikincisi hal
lere, üçüncüsü ise vakitlere riayettir. (Ravza, 481) 

ribat ( .1�) ) {sakin-i ribat} * Ribtitın aslı; atların bağlandığı yere "ribtit" denir . 

Daha sonraları ise, insanların, ardına girerek kendilerini savundukları sığmak türü 
yere denmiştir. Murabıt mücahid, arkasmdakini savuşturan kimsenin adıdır. Al
lah' a itaat için ribiltta ikamet eden kişi, oradaki duasıyla, ülkeye ve halka gelecek 
belayı def eder. ('Aviirif, 66) 

* Ribiitta oturanlarda aranan şartlar (şunlardır}: insanlarla alakayı keserek 
Hakk'la mufuneleye başlamak, sebebierin müsebbibiyle (Allah'la} yetinmek için 
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kesbi (kazanmayı} bırakmak, kendisini eelvetten {halka karışmaktani korumak, in
sanın kolayca tabi olabileceği şeylerden kaçınmak, her türlü adetini bırakıp gece ve 
gündüz kendini ibadete vermek. 

Murabıtın işi; vakitleri iyice kollayarak her vaktin virdini tam zamanında 
yapmak, namazların vaktini dört gözle bekleyip asla gaflete düşmemektir. Kişi, 
ancak bunları yerine getirmekle mücahid bir murabıt olabilir. ('Avarif, 67) 

* Sufilerin zarfiri vazlfeleri; batınlarındaki {iç dünyalarındakil cem' halini 
muhafaza etmek, batınlarındaki karmaşayı gidererek tefrikayı yok etmektir. 
Çünkü onlar, rUhlara nisbetle cem' haline ermişler, ilahi ülfet rabıtasıyla da ittifak 
etmişlerdir, kalbierin müşil.hedesi sayesinde el ele vermişler, nefsleri süslemek ve 
kalbieri arındırmak için ribdtlarda murabıt olmuşlardır. Bunun içindir ki onların, 
mutabakat içerisinde birbirleriyle ülfet eden ve birbirlerini seven kimseler olmaları 
gerekir. ( 'Avarif, 70) 

* Zaviye; . . .  namaz, oruç, teheccüd, teemmül, zikir, fikir, zikredip kendinden 
geçme, vird etme, zikir halkası oluşturma, masivadan kurtulup Allah'la olma, 
m arifet ve tahkik elde etme, müşil.hede ve vust1le varma, Allah ve Resul'ünde fani 
olma gibi İslam dinine ait alametlerin !fa edildiği yerlere "ribô.t", "lıangalı" ve 
"tekke" denir. Bu yerlerin başka isimleri de vardır. (Ri/ıle, 164) 

{Ayrıca bk. tekye/tekke} 

ricalü'l-gayb/ricalullah ( ..lı  ı Jl:o:-J 1 1...:-':ıill Jl:o:-J ) (ricalü 'alemi'l-enfas; ricalü'l

besabis; ricalü'I-eyyami's-s-sitt; ricalü'I-feth; ricalü'l-iştiyak; ricalü'l-ma'; 
ricalü't-tahti'l-esfel} 

* Her devirde, "rical-i feth" olarak isimlendirilen yirmi dört kişi vardır. Art
mazlar, eksilmezler. Allah ehlullahın kalblerini, marifet ve sırlara açmıştır. Allah 
bu (adamları} her saat için saatler adedince kılmıştır. İçlerinde gece ya da gündüz 
herhangi bir saatte kendisine bilgi ve marifetlerin açıldığı kimseler vardır. Bu du
rum, o saatin adarnma aittir. Onlar farklı farklı yerlerdedirler, asla bir araya gel
mezler. Her birinin ebedi olarak kalacağı bir mekan vardır. Bunlardan Yemen'de 
iki kişi, Şark ülkelerinde dört kişi, Mağrib'de altı kişi vardır. Geri kalanları diğer 
bölgelerdedir. Onlarla alakah ayet, Allah'ın Kitab'ında şu şekilde geçmektedir: 
"Alla/ı 'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O'nun tuttu
ğunu O 'ndan sonra salıverecek de yoktur." [Fatır, 35/2] (Fütiihô.t, II, 15) 

* Ridil-i iştiyak (özlem insanları} beş kişidir ve bunlar endişe sil.hibidirler. Onları 
tasvir eden biri şöyle demiştir: 

Farkında bile değilim uzun mudur kısa mı gece 
Nasıl bilsin bunu endişeıjle kavrulan yürek 

Şevkleri, onları müşil.hede aynında endişeye sevkeder. Onlar Allah yolunda 
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olanların sultanları arasında yer alırlar ve {beş kişi olduklarından} beş vakit namaz 

ricalidirler. Onlardan her biri, farz namazlardan birine tahsis edilmiştir. (Fütühılt, 
Il, 18) 

* Riciil-i mii {su adamları}; denizierin ve nehirlerin diplerinde [içlerinde 

(Nebhani)] yaşayan, Allah'a ibadet eden ve herkesin tanıyamadığı bir topluluk
tur .. . (Fütühiit, II, 21; Nebhani, I, 47) 

* Rical-i besiibis {ıssız çöllerin adamları}; bunlar iHemdeki mevki, makam ve iti

bar sahibieridir ve Ademoğlu cinsinden varlıklardır. İnsanlara göriinür ve kaybo

lurlar. insanlarla karşılıklı olarak konuşurlar. Bunlar daha çok dağlarda, kırlarda, 
vadilerde ve nehir kenarlarında otururlar. Ancak onlardan imkanı olanlar, şehir

lerde de mekan tutmuştur. Makamları enfestir, onlar özlenmezler ve kendilerine 

bir hata isnad edilmez. (İnsiin, Il, 28) 

* Riciil-i iştiyak, beş kişi olup, müşahede aynındadırlar. Onları iştiyak {özlem} 

coşturur ve ciğerlerini dağlar. İştiyak şevkten daha derindir, bu sebeble onlar tari
kat ehlinin sultanları olmuşlardır. Bunlara "rıciil-i salaviit {namaz insanları}" da de

nir. Çiinkü her birine, beş vakit namazdan tahsis edilen bir vakit vardır. Bunlar 

kendilerine tahsis edilen namaziara daha çok düşkiindürler. Tıpkı diğer evliyanın 

feleklere ve bazı hakikatiere düşkün oldukları gibi. 

Riciil-i eYl;iim-i sitt {altı giiniin adamları} ifadesinden maksad, Allah'ın kainatı 

yarattığı günlerdır Bunlar yedi giindür, ancak Cuma bunların dışında tutulmuş

tur. Çünkü Allah, o giin insaniyyetin {insanlığın} neş'etirıi yaratmıştır. İşte bu, 

alemin yaratılış gayesidir. Bunun içindir ki Cuma giinü giinlerin en faziletiisi ol

muştur. Bu yedi giinün husftsiyetleri şöyledir: Pazar işitmeden, pazartesi hayattan, 

salı görmekten, çarşamba iradeden, perşembe kudretten, cuma ilimden, cumartesi 

ise kelamdan vücftd bulmuştur. Bunların her biri sahibinin mazhariyyetine nail 
olmuştur. {Bunu iyi} anla! (Ciinıi', 109) 

* Ricfilü 'l-gayb {gayb adamları} :  Bunlar on kişidir, ne artarlar ne de eksilirler. 

Bunlar huşft ehli oldukları için, kendilerine Rahman sıfatının tecellisi galib gelmiş

tir, onun için sadece fısıltı ha.linde konuşurlar. Allah şöyle buyurmuştur: "Sesler 
Rahmiin 'a huşü hiilindedir, onlardan fıszltı dışında bir şey duyanzazsın." [Taha, 20/1 08] 

Bunlar gizlidirler, bilinmezler. Hakk onları arz ve semasında gizlemiştir, 

O'ndan başkasına miinacatta bulunmazlar, ondan başkasını müşahede etmezler. 
Allah şöyle buyurmuştur: "Rahnıiin'ın kulları öyle kimselerdir ki, bunlar yen;iiziinde 
tevfizü ile yürürler. Cfilıiller kendilerine bir laf attıklarında {sadece} 'seliim ' derler." [Fur

kan, 25/63] Onların adetleri edebli olmaktır. Birisinin yüksek sesle konuştuğunu 

duyduklarında, göğüs etleri titrer ve hayrete düşerler. 

İşte bu vasıflarını saydığımız kişilere ehlullah ıstilahında "riciil-i gayb {gayb in
sanları}" denmektedir. Kendilerine bu ismin verilmesinin sebebi, zikrettiğimiz bu 

kişilerin, insanların gözlerinden uzak kalmayı istemeleridir. 
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Ricdl-i alem-i enfas Inefesler aleminin adamları}; onları anlatıyorum. Onlar Hz. 
Davud'un ;%§! kalbi üzeredirler. Onların sayılarında hiçbir zaman arhna ve eksilme 
olmaz. Daha önce de bu sıfatla anıldıkları için biz onları Davud Peygamber' e 
nisbet ettik. Onlarda bulunan haller, ilimler ve mertebeler Davud Peygam
ber'dekilerle birleşmiştir. Dünya onların tümünü görmüş, birlikte olmuş ve kendi
lerinden istifade ehniştir. Onlar belli mertebelere sahibdir, sayıları sınırlıdır, ne 
artar, ne eksilirler. (Nebhani, I, 42) 

* R ical-i tahti'l-esfel {aşağıların altındaki adamlar}; bunlar, Allah'tan aldıkları 
netesin ehlidirler. Kendilerinde olandan başka nefes tanımazlar. Onlar devamlı 
aynı sayıdadırlar, ne artarlar, ne de eksilirler. (Nebhani, I, 44) 

* . . .  Doğru sözlü, güvenilir ve arif bir zat olan Ebu'l-Bedr Temasükl Bağda di, 
sağlam bir zabt ve hıfz yoluyla zamanının tarik imaını olan Şeyh Ebu's-Suud b. 
Şibl'den şöyle bir nakilde bulunmuştur: "Bağdat'ta Dicle nehri kenarındaydım. İçim
den 'Acaba su içerisinde Allah'a ibadet eden kullar var mı?'  diye geçirdim. Bu düşüncem 
tamamlanır tamamlanmaz, nehirden bir adam fırladı, bana selam verdi ve 'Evet eı; Ebu's

Suı?d! Su içinde bile Allah'a ibadet eden insanlar vardır' Ben onlardan biriyim ve 
Tikrit'liyim. Oradan ayrıldım, çünkü şu kadar gün sonra orada şöyle şöyle işler olacak ' 
dedi ve tekrar suya daldı. Aradan onbeş gün geçtikten sonra o zatın Ebu's-Sui'ıd'a dedikleri 
tek tek oluverdi. O da durumu bana olduğu gibi anlattı." (Nebhani, I, 47) 

rida' ( ���) ) * Rida, Hakk'ın sıfatlarının [kul üzerinde (Kaşani, Cami')] ortaya 

çıkmasıdır. (Istıltih, 539; Kaşan!, 149; Cami', 84) 

* "Ridii nedir?" İmkani ve ilahi hakikatierin tümünü içine alacak şekilde yara
tılan kamil kuldur. O en mükemmel mazhardır ve ondan mükemmeli yoktur. Bu 
konuda Ebu Hamid {Gazali} şunu söyler: "imkiinda, içerisinde bütün hakikatierin ke
mal manada bulunduğu bu alemden daha bedi olanı yoktur. O, kendisine 'halife' adı veril
mesi gereken kuldur. O, bütün mümkünatta kilmil eseri o/andır. Meşiet-i tamme {tam ve 
mükemmel serbestlik} onundur ve o mazharların en mükemmel alanıdır." ( Fütfthiit, Il, 
102) 

{Ayrıca bk. halife} 

rih-i hatır ( .Jı,\�1 e�) ) {bk. hatırihavatır ya da hatre/hatarat} 

risalet ( alt ... ) )  {b k. velayet-nübüvvet-risalet} 

ri ya' ( � \�) ) * { aslıab-ı cah; aslıab-ı ri ya; ev kat-ı ri ya'; hazer mine'r-riya'; ihlas-ı 

müridin; 'iniid; riya min ahlaki'l-mezmume; riya-yı arifin} 

* Aslıab-ı calı-i dünya {gönüllerinde dünya ile alakah makam ve itibar arzusu 
bulunanlar} ile riya {gösteriş, ikiyüzlülük} sahibierinin alametleri ve hoşlandıkları 
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şeyler şunlardır: Bunlar {kendileriyle alakah herhangi biri övgü ve iltifat 

duyduklarında izzetleri {üstünlük duygulani artar, kendilerini iyice beğenirler, 

istidrac sebebiyle gaflet içinde olurlar, boş umutlara kapılırlar, kuruntulara düşer
ler. Arnellerinden açığa çıkanların gizli kalanlardan daha sevimli olacağlnı sanırlar. 
{Açığa çıkani arnelin fitne ve afetinden korkmazlar. Bunun gibi, kötülendiğinde de 
durum aynıdır. Kötülendiğinde de, bu durumu çirkin karşılamaktan başka bir şey 

yapmazlar {başka bir tutum ortaya koymazlar!. Çünkü makarn elde etmesi, insan

lar arasında değer, derece ve Itibar yüksekliğinin artması için bunların yerini, övgü 

ve iltifatın almasını daha çok arzu ederler. Bu türlü duygular çirkin, hastalıklı ve 

kınanınayı gerektiren duygulardır. Bunlara sahib olanlar aldanıştadır ve tuzağa 

düşmüştür. (Adıibı, 105) 

* Riyanın iki yönü vardır: Bir adam iyi arneller işler. Bu amel sayesinde övgü ye, 

makarna ve takd'ire nail olur. Ancak Allah, arnellerde ihlasa yönelmeyi istemekte

dir. Yöneldiği şeyde riyayı terketmeye gücü yetmeyen kimseyse, o arnelle ma

kama, övgüye, maddi şeylere nail olur. İnsanlar içinde ihlastan en uzak olanlar 

bunlardır. Bu her şey için böyledir. Sahib olmadığın bir şeyi terketmek sahib oldu

ğun şeyi terketmekten daha kolaydır. (Adiibı, 121) 

* İriide iki türlüdür: Birincisi dünya için irade, diğeri ise ahiret için iradedir. 

Sıdk ve ihlas, kulun arneliyle Allah'ın rızasını kasd etmesi, niyetinde dünyaya ait 

bir şeyin bulunmarnasıdır. Riyii ise iradenin tamamen dünyaya yönelik olmasıdır. 

Kulun, arnelinin temelinde, yaptığı arnelle övülmeyi, beğenilmeyi istemesi bu du

ruma girer. Yine kulun, Allah rızasını ve ahireti istemesi, fakat yaptığl arnelden 

dolayı medh ü sena edilmekten hoşlanması da buna dahildir. (Adabı, 138) 

* Dedi ki: "Riya, ibadet/e Allah'tan � başka bir şey kasd etmektir. Riya Allah'a itaat 

yoluyla kulun rızasını istemektir." 

Dedim ki: "Riya sadece bu şekilde midir, yoksa başka şekilleri de var mıdır?" Bunun 

üzerıne şöyle cevab verdı: "Riya sadece istemektir, kasd etmektir, ancak bunun da iki 

şekli vardır. Bunlardan biri daha ağır ve daha şiddetli; diğeri ise daha yumuşak ve daha ko

laydır. Ama bunların her ikisi de riyadır. Bununla birlikte riyanın daha ş iddetli olan yönü, 

kulun Allah 'a � itaat yardımıyla {Allah'a itaati basamak yaparak} O'nun rızasını istemek

sizin kullara yönelnıesidir." (Ri'aye, 90) 

* Riyanın, nefsin derinliklerinde saklı üç düğümü vardır: Medhi {övülmeyil 

sevmek, zemmedilmekten {yerilmektenl korkmak, dünyaya düşkünlük ve insanla

rın elindekilere tarnah etmek. (Ri'aye, 92) 

* Dedi kı: '"Riyayı ortadan kaldırmak' ifadesi iki manaya gelir: Birisi, riyiiyı kabiii 

eden ve onun dayandığı şeyi ortadan kaldırmak; diğeri ise riyaya çağrıldığında iirız olan 

şe-ı;i kabıli etmemektir." 
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Dedim ki, "İkisini de soruyorum, ancak siz arız olan şeıJin kabul edilmemesiyle başla
yın " Dedi ki, "Arız olan şeıJ ya düşmandan {şeıjtandan} ya da nefsin hevasından gelir 
Çünkü düşmanın {şeıjtanın} üç lıdtın vardır: hk olarak halkın anıelinden haberdar olaca
ğını hatırlatır veya bilebileceği ümidini verir. İkinci olarak halkın övgülerini kazanmaya 
veya tenkitlerinden kaçınmaya teşvik eder. Halkın arnelini öğrenmesini ve övgülerini kaza
nacağını bir hiitırda toplar. Üçüncü olarak riyii ile ortaya çıkan durumu kabıli etmeıJe, 
buna ümid bağlamaya ve güvenmeye dilvet eder. İnsanların en güçlüsü ilk hiitır geldiğinde 
halkın {amelini} öğrenmesine önem vernıeıJip Allah'ın bilmesini yeterli gören ve hemen bu 
hiitırı reddeden insandır. Ikinci derecede güçlü insan halkın övgü veya yergisine önem 
vermeyen, Allah'ın övgü ve yergisini dikkate alandır. Üçüncü derecede güçiii insan ise, ri
yanın ortaya çıkardığı övgü veıja yergiyi kabıli etme teklifini teşvik veıja korku duygusım
dan sonra reddedendir." (Ri'iiye, 103) 

* Arneli terk etme konusunda ona {şeytana} itaat etmeyeceğin için, arneli terk 
etmek suretiyle riyiidan sakın! Arneli terketmede ona itaat etmezsen İblis seni bu 
arneli boşa çıkarmak için riyaya davet eder. İkisinde de boyun eğmezsen "Sen riyii
karsın, anıeli terket'" der. Başlangıçta istediği arneli terketmeye yönlendirmeyı ar
zular. Onun sakındırmasına cevab vermeyince ondan emin olma durumu mey
dana gelir .  Böylece sen de ondan emin olursun. Halbuki onun seni zarardan sakm
dırma perdesi altında arnelin sevabmdan mahrum ettiğini anlayamazsın. Bu ame
linle ihlası istemiştin. Arneli terkettiğinde ise Allah için ihlasla yaptığın bir iş kal
mıyor. Çünkü ihlas, riyadan sakınarak amel etmen, Allah � katında halis olması 
için, arnelinden ri yayı gidermendir. (Ri'aye, 1 17) 

* Dedim ki: " . . .  Riyanın zamanları ve konakları farklı farklıdır." Dedi ki: "Bir 
ri ya hatırı {duygusu} vardır. Bu, riya olacağı muhtemel olmayan bir arnelde ortaya 
çıkar. Ancak bu arnelle insanların gözünde saygın görünme ve övgülerini kazanma 
temenni edilir. Savaşa katılma, ilim, iyilikte bulunma, sıla-yı rahim ve bir şeyler 
vermek gibi arnellerde ortaya çıkar. Bir başka riya hatırı şudur: Kişi arnele başla
madan önce sadece riyayı düşünür ve halkın övgüsünü bekler, ne sevab ne de ih
las aklına gelir. 

Bir başka riya hatırı şudur: Kişi arnele başlamadan önce riyayı düşünür, bu 
arnelden sevab beklemez. Ancak hem ihlası, hem de riyayı hatırıamasına rağmen 
gafletle hareket ederek ihlasa niyetlenip riyadan sakınmaz. Zorlanmadan ihlası 
ha tır lar, fakat ona yönelmez. 

Bir başka riya hatırı şudur: Arnele başlamadan önce onu kabul edersin, riyaya 
yönelirsin. Fakat onun riya olduğunu hatırlar ve bundan hoşlanmazsın. Bu güna
hın günah olduğunu bildiğin halde seni terke sevketmeyecek bir sıkıntıyla o gü
nahı işlemen böyledir. Bu sıkıntı da günahsız kalmaya olan isteğin doğurduğu bir 
sıkıntıdır. Bir günaha alışıp buna devam eden kişi böyledir. Yaptığı işin netkede 
helake götürücü olduğunu bildiğinden üzülmekte, ancak yine de yapmaktadır. Bu 
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kişi de hem riyayı, hem de ondan kurtulmayı istemektedir. Fakat hevası üstün 
gelmiş, korku ve endişesini alıp götürmüş ve nefsle mücadeleyi çok ağır bir iş ola
rak göstermiştir. Bu örnekteki şahıs evvelkilere nazaran daha iyi bir şekilde riyayı 
kendinden uzaklaştırabilir. Bundan ötürü bir sıkıntı ve vehim de hissetmez. 

Bir başka ri ya hatırı şudur: Bu, arnele başlamadan önce riyaya davet eder. An
cak Allah'tan bir uyarma duygusu ve sevab amacı da içerir. Yani hem Allah rıza
sını hem de hem de halkın övgüsünü beklemektedir. 

İkinci bir hatır daha vardır. Riyaya çağırdığını hatırlar, onu tanır, hiçbir sıkıntı 
çekmeden ona bağlanır, aynı zamanda sevab da bekler. 

Bir başka hatır vardır ki, riyayı hatırlar, Allah'ın iradesine yönelir, ama sıkıntı 
çeker, bundan kurtulmayı ve günah işiemerneyi arzu eder. Allah rızası için yap
maya niyetlendiği arnele başlamadan önce üçüncü bir hatır ortaya çıkar. İhlastan 
sonra ri yaya yönelir. Sonra onsuz arnele başlar. 

Allah için arnele başlamanın ardından dördüncü bir hatır daha vardır ki, ri yayı 
kabUl eder. İhlasla arnele başlamasına rağmen, arnelde arhrmaya giderek riyaya 
girer. Niyetlenınediği halde aşırı bir huşfı duyan kimse böyledir. Halbuki riya 
duygusu oluşmadan önce böyle bir şey yapmamıştır. Namazda sesini yükseltir 
veya hüzünlü olur, sesini güzelleştirir veya niyetlendiğinden daha fazla Kur'an 
okur. Secdeleri, rükünleri uzatır, tadil-i erkana daha çok riayet eder." (Ri'aye, 120) 

* Dedim ki: "Riyii Allah � katında zemmedilen bir ahlakhr." Dedi ki: "Bazı şeyler 

başka herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan bizzat kendileri riyaya sebeb olurlar. İlim ve 
anıelle gurur/anma, dindiir/ık ya da mal-nıiiikle böbürlenme bunlardandır. Bazen böbür
lenme kibirden farklı olur. Riya açısından böbürlenme birilerinin kendisinden üstün olma
sından endişe etmek veya kendisinin üstün olma arzusu, malının çokluğu veya benzeri bir 
dünya işlerinden biri ya da ilim ve amelden meydana gelir. İlim sfihibiyle iliınde yarışmak 
için değil, elde ettiği mevkiye ulaşamanıa, aldığı övgüyü alarnama endişesiyle ona hased 

etmek, kendisinden daha iyi biliyor denilnıemesi için hakkı tavsiye edeni dinlemenzek veıja 
onunla tarhşmak da kibirden farklıdır. Buradaki endişe, 'Falan ona üstün geldi' veya 'Hata 
etti' denilmesi, baş olma sevdası, münazarada {tartışmada} üstünlük, ilim hususunda ken

disine ihtiyaç duyulduğunda {yanındakilerin}, kendisinin ders halkasını terkedeceği endlşe
sidir." (Ri'fiye, 129) 

* Riyiinın hatırları üç çeşit olup üç halde bulunur: Biri arnelden önce gelir, kalb 
bununla arnelin Allah � için yapılacağına itikad etmez. Bu hatıra itaat edilmez, 
kalb Allah' a bağlanmadan ve bu ha tır ortadan kaldırılmadan bu haliyle am el edil
mez. İkinci hatır arnelden önce gelir, ancak Allah � için yapma duygusu da bera
berinde bulunur. Bu halde arnele başlanır ve o duygu ortadan kaldırılır. Üçüncüsü 
ise ihlasla arnele başladıktan sonra ortaya çıkar. Bu ortadan kaldırılır ve kul ilk 
başladığı niyetiyle arnelini devam ettirir. (Ri'fiye, 1 61)  
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* İki büyük afet vardır: Riya [ ikiyüzlülük) ve ucub {kendini beğenme). Ucub, 
bazen kendi taatına insanları karıştırmak sG.retiyle olur. Bu şekilde ibadet ifsad 
edilir. Bazen de bundan kaçar, nefsini kınar, {ancak) bu şekilde nefsini beğenmiş 
olur, böylece ibadeti yine boşa gider. (Minhac, 5) 

* Riyii. iki türlüdür: mms riya ve karışık riya. Halis riya, sadece dünya faydasını 
isternekten başka bir şey değildir. Karışık olanı ise dünya ve ahiret faydasını bir
likte istemektir. (Minhiic, 71) 

* Riyii, itibar ve saygınlık arzulayarak faziletli amel işleyeniere benzerneye 
çalışmaktır. (Miziin, 78) 

* Hevaya uyarak emrin gereğini yapmamak inaddır, ayrılıktır. Hevayı dışarıda 
bırakarak emri yerine getirmek muviifakathr {uyumdur). Bunu terketınek riyii ve 
nWiktır. (Fütılh, 92) 

* Riyiiyı, ancak muhlis {ihlaslı) olan anlar. Yani ri yanın hakikatini ve onun gizli 
yönlerini sadece ihlası elde etınek isteyenler bilebilirler. Bu ise, uzun araştırma 
yapmak ve bu hususta kafa yormak.Ia mümkün olur. Buna rağmen yine de tamamı 
değil, sadece bir kısmı anlaşılır. Tamamını anlamak havassın işidir. Eğer bir kimse 
riyayı tanıdığını iddia ediyorsa, bu onun riyanın ne olduğunu anlamadığını göste
rir. (Bustiin, 47) 

* Riyii arnelleri boşa çıkaran bir şirktir. Arnele tam olarak siihib olma husu
sunda eksikliğe sebeb olur. Riya hakkın {doğru niyet ve davranışıni yokluğuna 
götürür. (Ravza, 691) 

* Riyii-yı iirifin {ariflerin riyası}, ihliis-ı müridinden {müridlerin ihlasından} üs
tündür. Bunun manası şudur: Müridierin ihlası, ariflerin aksine ihlasını görmek ve 
ihlasının farkına varmakla zedelenmiştir. Arifler ise riyanın her türlüsünden uzak
tır. Bazen müridin, riya cinsinden gördüğü şey, gerçekte riya değil, arifin sıfatıdır. 
Oysa ki yakin ve keşfle Allah'ın hem kendisini, hem de yaptıklarını bilip gören bir 
arif için riya nasıl söz konusu olabilir? Arifin amelle, teklif nisbetinden başka bir 
alakası yoktur. (Enviir, Il, 85) 

* Allah'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle O'nun için halisane amel işle
rnek, Allah'la baki olmak üzere O'nda fani olmanın neticesidir. 

Terkik (İnce/ik}: Arnele Allah'tan başkasını ortak etınek, kalbin O'ndan başkasını 
tazim etinesinden kaynaklanır. Allah'ın azametini düşünebilseydi, arnelini O'ndan 
başkasıyla süsleyemezdi. 

Terkl.k: Riyii şirki, Allah Teaiii'nın eman ile koruduğu kimseler hariç her insanda 
karıncanın yürüyüşü gibi yürür. 

Terkik: Riya elbisesi endiilin {oradan oraya gidenlerin, sağlam bir temele dayan
mayanların} elbisesidir. İhlas sıfatı ise abdalın sıfatıdır. (Kaviinin, 31)  
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* Sıllllere göre riyii sahibi, gizli niyet taşıdığı bilinen müniHık gibidir. Sözünü 
saklı tuttuğu zamanlarda kimse onun halini anlayamaz. Onu yalanlar, açıklama 
yapmasını isterler. Gizli kalan tarafını açık eder ve ayıbını ortaya çıkarırlar. 
(Kaviinin, 32) 

* İnsanlar arasında şöhreti taleb edenler riya, fakr ve iflas sahibi kimselerdir. 
Onlar ancak Allah'ın gazabına razı olurlar. Onlara ancak cehalet ve hevaları arka
daşlık eder. 

Terkik: Arnellerinin selametini istiyorsan, insanlarla alakayı kes! Halvet gelinle
rini {halvetten elde edeceğin değerli şeyleri} tazim et! Pikirlerin bekarlarıyla ünsi
yet kur {daha önce ulaşamadığın, ihmal ettiğin fikirlere yönel}! (Kaviinin, 35) 

riyaset ( :ı......4J ) * Sordum: "Riytiset nedir?" Dedi ki: "Tfızimi {itibiir görmeıJi} arzu

lamak, kullarla alay etmek, onları hakir görmek, kendi sözünden başkasını tanımamak, 
bilgide başkasını kendine eşit kabul etmemek, başkasını kendi önüne geçirmemektir. {Böyle 
bir kişi} kendisine vaaz edilince kabalık gösterir; kendi vaaz ederse kaba davranır. Hata et
tiği söylenirse sert karşılık verir. İnsanlar hatasını kendisine bildirince, otoritesi sarsılacak 
diye geri adım atmaz." (Ri'iiye, 129) 

riyazet/riyazat ( .:.ıi..PI�J / :W,\�) ) * Riyti.zet üç maksada yönelik olabilir: Birincisi 

Hakk'tan başka birini seçme alışkanlığını terketmektir. İkincisi nefs-i emmareyi, 
hayal ve vehm {düşünce} kuvvetlerini, kudsi emre muvafık fikirlere çekebilmek ve 
süfll fikirlere muvafık fikirlerden alıkoymak için nefs-i mutmainneye itaat 
ettirınektir. Üçüncüsü tenebbüh {dikkat ve uyanıklık} için sırrı sükuna erdirmektir. 

Birincisine hakiki zühd yardım eder. Ikincisine pek çok şeyle beraber tefek
kürle desteklenmiş ibadet yardımcı olur. Sonra nefsin kuvvetlerine hizmet eden 
bestelenmiş sözlerden ibaret olan şarkılar, vehme kapı aralar. Zeki bir insana ait 
belagatli ibareler ve yumuşak nağınelerden ibaret olan kelamın kendisi zaten vaaz 
eder, güzel bir tesir bırakır. Üçüncü maksada gelince ona güzel fikirle, şehvetin 
sultasının değil, Maşuk'un vasıflarının emrolunduğu iffetli bir aşk yardım eder. 
(İşiiriit, IV, 78) 

* Onunla iriide ve riyiizet belli bir sınıra ulaştığı zaman, üzerindeki Hakk'ın nı1-
runa muttall olma fırsatları elde eder. Lezzetlidir, sanki kendisine çakıp sönen şim
şekler gibi. Onlar buna "Evkiit {vakitler}" derler. Her bir vakti iki vecd çevreler: 
Kendisine gelen vecd ve kendisine doğru gittiği diğer bir vecd. Kendisini tamamen 
ri yazete verince, bu tür baygınlıkları artar. (İşiiriit, IV, 86) 

* R iyiizet belli bir noktaya ulaştığında onun vakti, sekinete dönüşür. Hatiften 
gelen ses alışılmış hale gelir; yanıp sönen {nurlar} ise parlak alev olur. Ona ait sabit 
marifetler meydana gelir. Sanki o uğranılan bir sohbet meclisi gibidir. Oradan se
vinçle faydalanır. Oradan ayrıldığında ise hüzüniii ve hüsrana uğramış kimsenin 
haline döner. (İşiiriit, IV, 88) 
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* Allah Teala buyuruyor ki: "{Onlar} verdiklerini, {Rabb'lerinin huzuruna dönecek
leri düşüncesiyle, korkudan} kalbieri ürpererek verirler." [Mü'minı1n, 23/60] Riyfizet, nef
sin sıdkı kabul etmesi için yapılan alıştırmadır. Bunun üç derecesi vardır: Ilk dere
cesi av amın riyazeti olup, ahlakı ilimle arıtmak, arnelleri ihlasla saflaştırmak ve (in
sanlarla olan} muamelelerinde haklara uymaktır. 

İkinci derecesi havassın riyazeti olup, ayrılığa son vermek, daha önce geçmiş 
olduğu makamlara iltifat etmekten vazgeçmek ve (kendini} ilmin mecrasına bı
rakmaktır (hareketlerinin ilme münasib olmasıdır} .  

Üçüncü derecesi de ehass-ı havassın riyazetidir. Bu da, müşahede ve yüksel
meyi sadece (Hakk ile} cem'e has kılmak, {O'na} muhalefetleri (itirazları} ortadan 
kaldırmak ve ortaklıkları {Hakk'a mahsus olanı başkalarıyla paylaşmayı ve karşılık 
beklemeyi} kesmektir. (Meniizil, 10) 

* Riyazetin yemek, uyku, konuşma ve insanların ezasına katıanma gibi dört 
yönü vardır. Az yemekle şehvetler öldürülür. Az uykuyla irade saflaştırıhr. Az ko
nuşmakla afetlerden uzak durulur. Ezaya katıanınakla nihai gayelere ulaşılır. Kul 
için cefa anında hilm {yumuşak davranmak} ve ezaya sabretmekten daha ağır bir 
şey yoktur. (İhya', III, 81) 

' '  Halvetin hayat vermesinin faydası zihni meşgul eden şeyleri terketmek, ku
lak ve gözü iyi zabtedebilecek hale getirmektir. Çünkü kulak ve göz, kalbin kanal
larındandır. Kalb, his nehirlerinden kirli, pisli, bulanık suların döküldüğü bir ha
vuzdur. Riyazetten maksad havuzun kendisi ortaya çıksın ve onda temiz su görül
sün diye onu bu sulardan ve onların oluşturduğu çamurdan temizlemektir. Ne
hirler havuza aktığı halde {nehirlerle kirlenen} suyu oradan almak nasıl mümkün 
olabilir? Böylece, (riyazet yoluyla} fazla olan her halin eksilmesinden dolayı bu ha
vuz yenilenir. (İhyfi', III, 94) 

* Edeble alakah riyiizet nefsin tabiatından çıkmak, taleble alakah riyazet ise 
istenilen şeyde nefsin sıhhatidir. (Riyazet} tamamıyla nefsani ahiakın güzelleştiril
mesinden ibarettir. (Istılnh, 534) 

* Bir kısım sufiye göre riyiizet, hallerden olup edeble ve taleble alakah riyazet 
şeklinde iki kısma ayrılır. Edeble alakah riyazet, nefsin tabiatından çıkmaktır. 
Taleb le alakah riyazet istenilen şeyle nefsin sıhhat bulmasıdır. 

Bize göre riyazet ahiakın güzelleştirilmesidir. Nefsin tabiatından çıkması doğru 
değildir. Allah bu tabiatle alakah tasarruflarını bu doğru olmadığı için açıklamıştır 
(eğer nefsin tabiatından çıkmak doğru olsaydı, bu husus emredilirdi, bu doğru 
olmadığı için, nefsin tabiatından çıkmak değil, şeriaHaki hususlar emredilmiştir}. 

Nefsler, (Allah'ın} tasarruflarında {sınırlarında} durdukları zaman, hamd edip 
şükretmiş olurlar, yoksa kendi tabiatları dışına çıkmış olmazlar. Onların riyazeti, 
Hahk'larının (Yaratıcı'larının} tayin ettiği tasarruftarla yetinmektir. Mizada alakah 
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bir şey tayin ederse, onun mizacının dışında kalamaz. Bir şey kendi tabiatından çı
karsa, o artık kendisi olamaz. Bundan dolayı "Taleb/e alfi.kalı riyiizet, istenilen şeı;le 
nefsin sıhhat bulmasıdır" diyen kimsenin sözü tahakkuk etmiş {gerçekleşmiş} olur. 
Çünkü bir şey taleb edildiğinde herhangi bir ha.l olur. 

Münd {isteyen), bu emirden dolayı o şeyi bulandır. Onu onun için tayin etmiş 
ve ona onu öğretmiştir. Bu kadarını istiyor ve o sınıra kadar tabiatıyla onda tasar
ruf ediyorsa, o kimse riyazet siihibidir. Çünkü istediği şeyin zıddına tasarruf et
seydi, onun bu tasarrufu da aynı şekilde onun tabiatıyla olurdu. Ahlaktaki güzel
leşme ancak tasarruftaki mutlaklığın belli bir kayıt altına alırunasıyla tahakkuk 
eder. 

"Edeble aliikalı riyfızet nefsin tablatından çıkmaktır" şeklindeki sözün sahibi, on
daki mutlak {belirsiz} tasarrufun mukayyed {belirli, sınırlanmış} olduğunu kasd 
ediyorsa, bu şahıs, kendisini Halık'ının oradaki tasarrufundan takyid ettiği {sınırla
dığı} şeyle sınırlamış demektir, bu da bizim dediğimiz şeydir. Bundan başka bir 
şey kasd ediyorsa, {bu hususta} sadece dediğimiz şey söz konusu olabilir. Yani ri
yazet, nefsin zelil kılınması ve ubfıdiyyetle kendisine boyun eğdirilmesidir. Arza 
zelil olduğu {yeryüzüne göğün altında kaldığı} için "arz" denmiştir. 

Bize göre riyazet, nefsi, iyinin de kötüni.in de basıp geçtiği arza dönüştürmek
tir. Arz katında, iyinin ve kötünün ayırd edilebilmesi te's'irli değildir. Bilakis iyileri, 
üzerinde efendisinin razı olduğu kimseler oldukları için severek; kötüleri de, Al
lah'ın nimetlerine karşı nankör oldukları halde onları rızıklandırdığı için taşır. 

İyi düşünülürse haklkatte "rız{ı" ismi de riyazetle alakalıdır. Çünkü nefs, 
kendisinde asiolanın hayır isternek olması sebebiyle, zatı 'itibariyle hayrı çokça is
ter. Şübhesiz Allah Teala ancak mümkün olan şeyleri ister. Mümkün şeyler 
müteniihi {sonlu} değildir. La-müteniih'iden {sonsuzdan} ve la-mütenah1 olan şey
lerden çok değildirler. (Fütilhiit, Il, 472) 

* Bu riyfizetlerle dervfşiin ayiin 
Ci sm ini ifnii ider ibkii-yı elin 

T {ı bekasın i tm eye sfil ik şifir 
Niçiin eı;ler cismini zerd ii nizfır 

Her arnelde bezl ü cilda varmaz el 
Görmese verdiklerin ciina bedel 

Bf-ivaz ol kimider fazl u ata 
Ol Hüdii 'dır ol Hüdii'dır ol Hüdii 

Yfi veliyı;-i Hakk ki hulk-ı Hakk ile 
Nur ola ol tfibzş-i mutlak ile 



Ol Ganf' dir miisivii cümle fakir 

Bl-ivaz itmez fakir ihsiin-ı sir 

(Mesneviı, III, 128) 
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* Dervişlerin bu riyiizetleri ne içindir? Çünkü bedene gelen eziyetler, sıkıntılar 
ruhların sağlığını temin eder. 

Bir Hakk yolcusu riyazatta ruhun bekasını, ölümsüzlüğünü bulmasa, fazla 
oruç tutmak, fazla yorucu ibadetlerde bulunmak suretiyle, bedenini hırpalar, hasta 
eder mi idi? 

İnsanın rUhu, verdiğinin karşılığını görmese yahut görmüş gibi verileceği bil
mese, elini açar da cömertlik eder, ibadette bulunur mu? 

Kar kazanmak, faydalanmak ümidi olmadan veren ancak Allah'tır, Allah'tır, 
Allah! 

Yahut da Hakk'ın velisidir, çünkü o da Hakk'ın ahlakı ile ahlakianmış ve baş
tan aşağı nur kesilmiştir. (Mesneviı, III, 267) 

Zengin olan ancak O'dur. O'ndan başka herkes fakirdir. Fakir, karşılıksız, 
"Al!" diyerek mal verebilir mi? (Mesneviı, III, 268) 

* Müridin gazab ve şehvete meylettiğini gördüğünde, mürşidin onu orta yola 
döndürebilmek için uruilmi manada bu iki kötü vasfı müb�Uağah bir şekilde kötü
lernesi güzel bir şeydir. Riyazetten muradın itidal olduğunun dellli, sehanın {cö
mertliğin} şer'an arzu edilir bir vasıf olmasıdır. Sehii, cimrilik ve müsriflik arasında 
orta bir yerdedir. Allah bu hali övmüştür: "Inflik ettiklerinde isrdf da cimrilik de etmez
ler. Bu ikisinin arasında itidlili muhafaza ederler." [Furkan, 25/67] 

Bil ki itidal, bazen fıtratın kemaliyle hasıl olur. Bu, Allah'ın bir armağanıdır. 
Nice çocuk vardır ki, doğru sözlü, cömert ve yumuşak huylu olarak yaratılır. Ba
zen de iktisabla, riyazetle çalışarak elde edilir. Bu ise nefse istenilen ahlakı eelbe
den arnelleri yüklemekle olur. Cömertlik ahlakını elde etmek isteyen, bu ahlak 
onun tabiatı olana kadar cömertlik fiilierini yüklenerek yapmaya çalışsın! 
(Kudame, 157) 

* Bazı müellifler, müciihediitı beden faaliyetlerine, riyaziitı da nefsani hislere 
{duygulara) tahsis etmişlerdir. Bana göre bunların tümü nefsani işlerle alakahdır. 
Allah' a hamdolsun her halde maksad hasıl olacak tarzda bunlara dikkat çektik ve 
şöyle dedik: 

"Bil ki r:irifin Hakk'ın hazretine süliik eden menzillerden ibtlret olan makanıları teker 
teker geçmesi gerekir. Bir makamdan diğerine yükseldiğinde bir sonraki makama yönelir ve 
o makamı menzilleri kapsayacak şekilde tamamlar ve merhaleleri aşar. İsliim, imiin ve ihsiin 
olmak üzere üç tarz ve faziletleri birbirinden farklı dereeeleric vasıflanır. O tarzların siciZini 
aşmış, sahifelerini iyice bellemiş, hepsinde mevcud olan şekillerini geçmiş olarak onların va-
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sıflarıyla kaim bidiiyeti nihayetine, başı sonuna bağlı olur. Cem' onu tefrikadan, halk onu 
Hakk'tan alıkoyamaz. Nazarı mutlak {olan} müşahede kapısı ona kapanmaz. Makamı, ma
kam-ı mahmiid'dur. Ziitı da varlığın tecelli ettiği aynadır. Biz makamları ve bu makamlar
daki derecelerini ve menzillerdeki sülı!künü sayacak olsak kitabı kağıtlar dolusu mazmunlar 
ve ufku kaplayacak zstzliihlarla doldururduk." (Ravza, 475) 

* Riyiizet nefsi sıdka {doğruluğa} alıştırmaktır. İlk inceliği ahlakı ilimle, arnelleri 
ihlasla güzelleştirmek, ikinci inceliği ilimle ittika ederken, tefrika ve iltifatlara son 
vermektir. Üçüncü inceliği müşahededen sıyrılmak ve muarazasız {saf} cem' e yük
selmektir. (Ravza, 478) 

* Riyiizet, ahlakı güzeleştirrnek yani münasib olmayan şeylerden arındırmak
tan ibarettir. Bil ki, övülen hiçbir ahlak yoktur ki, herhangi bir hale nisbetle yeril
ıneyi gerektirmesin! "Mezmum {yerilen} ahlaktan szynlmak, onlardan tamamen çıkmak 
ve hiçbir şekilde kullanmamakla gerçekleşir" diyenler, insani hakikati bilmiyor demek
tir. (Esfiir, 101) 

* Riyiiziit, bidiiyiitta {başlangıçta} hazları terketmek, hareketlerin şeriat hükümle
rine muvafık ve tabiatın gereğille muhalif olarak alışhrma yapması yoluyla hak
lada yetinmektir. Ebviibda, kuvvetlerin hakim olması, dünya ve içindekilerin red
dedilmesi, nefsin iddia ve fetvalarının reddedilmesi, nefsin içinde saklı şeylerin 
yok edilmesidir. 

Mutimeliitta, kalbi Hakk'a bağlamak ve halktan nazarı kesmektir. Ahliikta, kötü 
huy ve tabiattan sıyrılmak ve güzel ahiakla ahlaklanmaktır. UsUlde, himmetleri 
{düşünceleri, endişeleri} tek bir himmet kılmaktır ki, bu da maksudu taleb etmek, 
Mahbub huzarunda edebli davranmak ve O'nun dışındaki şeyleri madilm ve 
mefkud {yok} kabUl etmektir. 

Edviyede, endişe ve kaygıyı sadece Hakk'a bağlamak, basireti O'ndan uzaklaş
tıran her şeyi tasfiye etmek, batını ilm-i ledünden başka her şeyden boşaltmak ve 
hakiki nurla sükiln bulmaktır. Ahviilde, şev k kuvvetiyle kendini çeken şeye sürük
lenmek ve ilim hükümlerinin kayıtlarından Hakk'ın hükmüyle sıyrılmaktır. 

Veliiyiitta, nefsin ve kalbin sıfatlarından, aklın da ağyardan {Allah' tan başka her 
şeyden} fani olarak vardığı hükümlerden, mümkünatın vasıflarından, hadislerin 
{sonradan olan şeylerin} alametlerinden ve fasıl {ayrılma} hükümlerinden geriye 
kalan şeylerin ortaya çıkmasına mani olan şekilleri ortadan kaldırmaktır. Hakaikte, 
ıyan {apaçık görme} için uğraşmaktan, ittisal {birleşme}, infisal {ayrılma} ve mad
denin diğer hükümlerinden ilmin örtüsünü kaldırmaktır. Nihiiyiitta, marifeti ilim
den arındırmak, Hakk'ın Hakk'la görülmesini, senin ve başkasının müşahedesinin 
şeklinden tasfiye etmektir. Fenadan sonra beka hali, vahdette kesretin zuhuru es
nasında gerçekleşir. Böylece, hudus kıdeme muvafık olmaz; fark ise cem' e muarız 
olmaz. (Ciimi', 276) 
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riyazet-i sıbyan ( 1)\��ll J...;:,\�J ) * Riyazet-i szbyanda {çocuğun riyazetinde izle

necek} yol, en mühim ve emniyetli işlerden biridir. Çocuk anne-babanın yanında 
emanettir. Onun temiz kalbi her türlü nakış ve suretten boş, sade, masfun ve nefis 
bir cevherdir. Nakşedilen her şeyi almaya kabiliyetli ve meylettirilecek her şeye de 
kolaylıkla meyledebilecek bir yapıdadır. Hayra alıştırılır ve hayır öğretilirse 
onunla yetişir, dünya ve ahirette mutlu olur. Sevabına babası ve onu yetiştiren 
herkes ortak olur. Şerre {kötülüğe} alıştırılır ve hayvanlar gibi ihmal edilirse, şaki 
ve helak olur. Onun bu kötülüğünde ise veli ve murakıbı ortaktır. (İhya', III, 88-89) 

rububiyyet ( :c;UU ) * Ahadiyyet, isim ve sıfatların, hem te'siri, hem de te'sir 

alanlarıyla birlikte yokluğunu gerektirir. Vahidiyyet ise Hakk'ın � isim ve 
sıfatlarının zuhuruyla alemin fenasını, rubiibiyyet alemin bekasını, ulı1hiyyet beka 
aynında alemin fenasını, fena aynında da bekasını gerekli kılar. İzzet, Hakk'la � 
halk arasındaki münasebetin giderilmesini gerektirir. Kayyı1miyyet Allah'la � 
kulunun arasındaki nisbetin doğru şekilde tayirı edilmesini ister. Çünkü Kayyı1m, 
bizatihi var olan {zatıyla kaim}, başkalarının varlığı kendi varlığına bağlı olan de
mek olduğuna göre, burada ifade edilenlerin hepsinin gereğinin yerine gelmesi ka
çınılmaz olur. 

Binaenaleyh deriz ki, ahadiyyet tecelllsi yönünden bakılınca ne sıfat, ne de isim 
görülür. Ahadiyyet tecelllsi cihetinden bakılınca ise halk yoktur. Çünkü her varlığa 
şekil verme yönünde kudretinin zuhurunu ifade eden bir sıfattır. Rububiyyet te
cellisi yönünde de Hakk � ve halk vardır. Hakk'ın � ve halkın vücudu için bu sı
fat gereklidir. Ulı1hiyyet tecelllsi yönünde ise sadece Hakk � vardır. Ama onun 
sureti halktır. Ve ancak halk vardır. Onun mana ciheti ise Hakk'tır. 

İzzet tecellisinde ise kulla Allah � arasındaki nisbet kalkar. Kayyılıniyet cihe
tinden bakılınca Rabb sıfatının varlığı için Rabb olarak kabili edilecek bir Zat'a ih
tiyaç vardır. Dolayısıyla Rabb sıfatının var olabilmesi için de kendisine Rabb'lık 
yapılacak varlığa ait sıfatıarın var olması gerekir. {Deriz ki} zahir ismi cihetinden 
bakılınca, O eşyanın aynısıdır. Batın ismi cihetinden bakılınca ise eşya onun aynısı 
değildir. (İnsan, I, 12) 

* Rubiibiyyet, mevcudatın muhtaç olduğu isimleri iktiza eden bir mertebenin 
adıdır. Alim, Semi, Basir, Kayyı1m, Ka dir, Mürid, Melik ve buna benzer isimler hep 
bu isim altına girer. Çünkü bu isim ve sıfatıarın her biri, kendisinde vakl olan şeyi 
taleb eder. Alim malfunu {bilineni, bilinecek bir şeyin varlığını}, Kadir makduru 
{takdiri, takdir edilecek bir şeyin varlığını), Mürid muradı vs. gerektirir. Bil ki, 
Rabb isiminin altında olan isimler, onunla yarattıkları arasında ortak olan isimler
dir. Te' sir itibariyle yaratılanlara ait olan isimler de vardır. Alim gibi onunla yara
tıkları arasında müşterek olan bir isirndir. O, nefsi bir isimdir, bunun içindir ki, 
"Kendini bilir, yarattıklarını bilir, kendini işitir, diğerlerini işitir" diyebilirsın. (İnsan, I, 
29) 
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* Rububiyyetin iki tecellisi vardır; manevi tecelli, suri {şekli) tecelli. Manevi te
celll, tenzıh kanunları çerçevesinde, isim ve sıfatiarda zuhur eden çeşitli kemalat 
tecellileridir. ·suri tecelli ise, teşbih kanunları çerçevesinde, onun mahlukatında 
meydana gelen çeşitli noksanlık tecellileridir. Allah, yarattıklarından birinde teş
bihi yapılabilir şekilde hakkıyla zuhur ettiği zaman, bu, sfıri bir tecellidir. Bu teş
bih, Allah'ın münezzeh olmasına engel teşkil etmez. 

Sur! tecelli teşbihe, manevi tecelli ise tenzihe aittir. Suri tecelli zuhfır edince, 
manevi tecelli onun mazharı, manevi tecelli zuhur edince de sfıri tecelli onun maz
harı olur. Galib gelen diğerini örter ve hükmü altına alır, dolayısıyla onu perdeler. 
Bir emirle onu perdeleyerek ona hakim olur. (İnsiin, I, 30) 

* Meratib-i vücuddan biri de rububiyyet mertebesidir. Bu mertebede 
ubudiyyetin varlığı taayyün eder, heybet ve ünsün te'siri ile celal ve cemiilin yeri 
ortaya çıkar. Bu mertebe kemal ve yücelik makamıdır. Orası kudsi nazarla her şeyi 
kuşatan en yüce meclii ve mukaddes müşiihede yeridir. Tenzih isimleri oraya rücu 
eder ve takdis yalnızca onunla hususlleşir. "Hazret-i Kuds {Kuds Hazreti}" diye tabir 
edilen yer arasıdır. Peygamberler bu hazretten gönderilmiş, şeriatlar o hazretten 
teşri edilmiş, kitiiblar o hazretten ındirilmiş, itaat edenin karşılaşacağı nimet, isyan 
edenin uğrayacağı azab orada belirlenmiştir. Bu mertebe, -Allah'ın salat ve selamı 
hepsinin üzerine olsun- peygamberlerin, hakikatleri bakımından değil de nübüv
vet ve risalet bakımından tayin edildikleri yerdir. (Meriitib, 16) 

'' " Ululıiyyet . . .  " Ziit'ın, esma, sıfiit ve fiillerinin hepsini içine alan mertebenin 
adıdır. . . .  "me'litlıu gerektirir." Me'lfıh {iliih edinen, iliiha kulluk eden}, varlık yö
nüyle aleme verilen isimdir. Me'lühiyyeti cihetiyle alem, sıfat ve fiilierin bütün ge
rekleriyle beraber Hakk'ın Zat' ının zuhur yeridir. Çünkü alemin mevcudiyeti, hem 
ziitı ve hem de mahiyetiyle arızdır. Dolayısıyla Hakk'ın Zat'ını sıfat ve fiilierinin 
gerekleriyle birlikte izhar etmiştir. 

"Rububiyyet ise . . . " rububiyyet, sadece bütün isim, sıfat ve fiilieri toplayan 
mertebenin adıdır. . .. "merbubu gerektirir." Merbfıb {rab b edinen, Rab b' e kulluk 
eden}, meydana geldikten sonra kazandığı vasıflarla beraber alemin ismidir. Alem, 
merbübiyet sıfatı itibariyle sıfatıarın ismine mazhar {zuhür yeri} olmuştur, o isim 
de "Rabb" ismidir. "Eğer böyle olmasaydı . . . "  yani ulühiyyet me'lfıhu, rubübiyyet de 
merbubu gerektirmeseydi, ne me'luh ve ne de merbfıbdan herhangi birisi mevcüd 
olurdu. Me'lüh ve merbfıbdan herhangi bir şey mevcud değilse, ulfıhiyyet ve 
rububiyyetin herhangi bir yönü gerçekleşmemiş olur. 

Uluhiyyet ve rububiyyet, babalık ve peygamberlik gibi suyun varlığına bağlı 
olmak yönünden iziifl olan işler cinsinden kendi varlıklarıyla tahakkuk ettikleri 
zaman, merbubun . . . "aynı olmaz", yani merbubun tahakkuku olmaz . . . .  "onlara" yani 
uluhiyyet ve rububiyyete, . . .  "ancak onunla olurdu" yani me'lfıh, merbub ve alem ile 
tahakkuk ederdi. . . . "vücud ya da takdir bakımından böyledir. " Demek ki alemin bilfiil 
var olması veya varlığının mukadder olması bir ve aynıdır. 
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"Hakk, Zat'ı ıtibariyle alemiere muhtaç değildir. Ama rububiyyet böyle değildir . . " 
yani rububiyyet için böyle bir şey söz konusu olamaz . . . .  "0 bu hükme tabi değildir . . .  " 
Yani alemierin varlığına muhtaç olmama hükmüne Hibi değildir, uluhiyyet de 
böyledir . . . .  "0 zaman, geriye emir {durum} kalmıştır . . .  " emir, yani ilahi {ilaha ait} du
rum demektir. "{Bu emir de} rububiyı;etin gerektirdiği ile, zahn aleme muhtaç olmaması 
arasındaki iştir. Rububiyyet, hakikat ve ittisaf üzere bu Zat'ın aynından başka bir şey de

ğildir." Eğer rububiyyet, Zat'tan sadece bir yönüyle ayrı olsaydı, Zat ahadiyyet iti
bariyle alemden müstağni, rububiyyet itibariyle ise ona muhtaç olmaya müstehak 
olurdu. (Sofyavi, 207) 

rı1h ( CJJ ) {beden; ervah-ı enbiya; ervah-ı şeytaniyye; kümmel; rı1h-i 'akli; 

rı1h-i a'zam; rı1h-i emin; rı1h-i fikri; rı1h-i hassas; rı1h-i hayali; rı1h-i hayvani; ruh
i ilka; riliı-i insani; ruh-i kudsi; rı1h-i külli; ril.hü'l-kuds; teravvuh} 

* Ruh, Allah'ın kendisinden halka hayat verdiği nfudan ibarettir. Nitekim 
Allah, nillun kendi emrinden olduğunu söylemiştir. Ruhun varlığı Allah'la, nefsin 
varlığı ise nThladır. (Beyan, 96) 

* Ruh iki kısımdır. Mahlukatın hayatı olan ruh, kalbin ışığı olan rfıh. Bu rUh 
hakkında Allah şöyle buyurur: "İşte biz sana, kendi katımızdan bir ruh vahyettik." 
[Şura, 42/52] Ruha bu ismin verilmesi, onun latif olmasından dolayıdır. Bedenin 
azaları kendi vazifelerini aksattıklarında, rUh bunun sebebini göremez. (Luma', 14, 
293) 

* Ruh ve teravvulı; hakikat ehlinin kalbierinin estirmiş olduğu esintilerdir. Gü
zel inayete riayet etıneyi yüklenmenin getirdiği ağır yorgunluktan bununla rahata 
erilir. Yahya b. Muaz şöyle der. "Hikmet; Allah'ın, ariflerin gönüllerine gönderdiği 
ordularıdır. Bunlar sayesinde dünya sıkıntılarından kurtulurlar." (Luma ', 427) 

* Cüneyd diyor ki: "Allah, ruhla alakalz bilgileri kendine tahsis etmiş, bu hususta ya
ratıkların hiçbirine bilgi vermemiŞtir. Ruh hakkında, Allah'ın: 'De ki, ruh Rabb'imin em
rindendir' [İsra, 17/85] ayetinde belirttiğinin dışında bir şey söyleme imkanı da yoktur .. 

Ebu Abdullah Nebaci şöyle der: "Ruh; hissedilemeyecek kadar latif, dokunulanıaya
cak kadar büyük ve hakkında 'Mevdtadur' demekten başka hiçbir bilgi de yoktur." 

İbn Ata şöyle söyler: "Allah, bedenlerden önce ruhları yaratmıştır. Ayette, 'Sizi ya
rattık. . .  ' denmesi ruhlara, 'Daha sonra size şekil verdik' [Araf, 7/1 1 ]  ifadesi de bedeniere 
işarettir." 

Bir başkası da şöyle söylemiştir: "ISflh; kesif bir cisim içerisinde olan latif bir varlık
tır. Latif-bir cevher olan gözün, kesifbir yerde bulunması gibi." 

Alimierin çoğunluğu, rUhun bedene hayat veren bir mana olduğunda ittifak 
etınişlerdir. Bazıları "Ruh, bedene hayat veren hoş bir esinti; nefs ise, kendisiyle hareket 
ve şehvetlerin meydana geldiği sıcak bir rüzgardır'' demiştir. 
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Kahtabi'ye nillun ne olduğunu sorduklarında, şöyle söylemiştir: "Ruh, 'Kün 

{Ol} !'  emrinin zilleti altına girmemiştir {mahlUk değildir} ."  Ona göre rı1hun manası, ih
yadan {hayat vermekten) başka bir şey değildir. Thya, Muhyi'nin {diriltenin) sıfatı
dır, tıpkı tahlik {yaratma) gibi. Halk etmek de Balık'ın sıfatıdır. (Ta'arruf, 40) 

·� Ehl-i sünnetin muhakkik alimleri, ruh hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bir 
kısmı, ruhun hayat olduğunu söylerken, diğer bir kısmı da beden kalıbına emanet 
edilmiş ayan {aynlar, öz'ler) olduğunu ileri sürmüştür. (Kuşeyri, 48) 

* Muhakkiklere göre mükemmel bir insanın terkibi üç manadan oluşur: Bun
lardan birincisi ruh, ikincisi nefs, üçüncüsü ceseddir: Bu üç manadan her birini 
ayakta tutan bir sıfat vardır. Ruhun sıfatı akıl, nefsin sıfatı heva, ç_esedin sıfatı ise 
histir. (Hücviri, 238) 

* Şeyhlerden biri demiştir ki: "Bedendeki ruh, kömürdeki a teş gibidir. Ateş malılUk
tur, kömür ise imiil edilmiştir. Allalı 'ın Ziitı ve sıfatlarının dışında kıdenı yoktur." 

(Hücv"ıri, 316) 

* Bizim anladığımıza göre ruhun iki manası vardır: Bunların birincisine göre 
ruh, latif bir cisim olup bedendeki kalb boşluğunda bulunur. Atardamarlar vasıta
sıyla bedenin diğer kısımlarına yayılır. Onun bedende dolaşması, ondan hayat 
nurlarının fışkırması, hissetme, görme, işitme, koklama gibi hislerin {duyuların) 
meydana gelınesi hep onunla olur. Ondan ışığın hşkırması, tıpkı evin bir kena
rında bulunan kandilin ışık vererek evin her tarabm aydınlatması gibidir. Işığı 
evin neresine varırsa, orası aydınlanır. Hayat, duvarlarda meydana gelen ışığa 
benzer. RUh ise, oradaki kandil mesabesindedir. RUhun insan içerisinde hareketi, 
kandilin evin köşelerini dolaşması gibidir. 

Hekimler ise rUhu şu manada anlarlar: RUh, kalb ateşinin olgurılaştırdığı latif 
bir buhardır. Bunu uzun uzadıya açıklamaya çalışmak bizim işimiz değildir. Bu 
vazifeyle uğraşması gereken kişiler, bedenleri tedavi eden hekimlerdir. Kalbi te
davi etmeyi vazife bilen hekimler ise, Allah' a boyun eğme dışında bu hususta 
açıklama yapma imkanına asla sahib değillerdir. 

Ruhun ikinci manasma gelince: Ruh; insanın alim, müarik ve latif bir parçasır 
dır. Bunu kalbin manalarını açıklarken de söylemiştik. Allah da "De ki, ruh 
Rabb'imin enırindendir" [İsra, 17/85] ayetinde bunu kasd etmiştir. RUh Allah'ın öyle 
bir mahlukudur ki, birçok akıl ve düşünce onu anlamaktan ve hakikatini kavra
maktan acizdir. (Ihyii', III, 4-5) 

* Akl-ı Evvel (İlk Akıl), levh ve kalem, maddeled ayırd eden mühed cevherler
dir. Bunlar, mücerred (soyut) aydırılıklar olup, hissedilebilen değil, sadece düşü
nülen şeylerdir. Bize göre, rUh ve kalb de b evhe.rlerdendir. Bunlar fesada uğra
maz, kaybolınaz, yok olmaz ve ölınezler. Sadece bedeni terk ederler ve -dini kay
naklarda varid olduğu gibi- kıyamet gününde, terk ettikleri bedene dönmeyi 
beklerler. (Risiile, 8) 
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* Ruh, kamil bir cevher-i ferd {parçalanamayan bir cevher} olup bizzat diridir. 
Dinin sahlh olarak yürümesi ya da bozulması ona bağlıdır. Tabii rUh, hayvanı rUh 
ve bütün bedeni kuvvetler rıiliun askerleridir. Bu cevher; bilgilerin sılretlerini {şe
killerini} ve mevcıldatın haklkl yüzlerini, onların ayan ve şahıslarıyla meşgul ol
maksızın kabıli eder. 

Kişi, insanı görmeden de onun haklkatirıi bilebilir, tıpkı melekleri ve şeytanları 
bilmiş olduğu gibi. Melek ve şeytana birçok insanın hisleri ulaşamadığından {du
yuları algılayamadığından}, nefsin onların bizzat kendilerilli görmeye ihtiyacı 
yoktur. Bazı tasavvuf erbabı, kalbin de beden gibi gözü olduğunu ve dış olayları 
bu gözle, hakikatleri ise akıl gözüyle gördüğünü söyler. (Risiile, 9) 

* Tarikat ehli yani sılfiler, ruh ve kalbe, şahsa istinad ettiklerinden daha çok 
istinad ederler. Ruh Allah Teala'nırı e_mr· olduğundan, bedende yabancı gibidir. 
Yönü aslına ve kaynağına dönüktür. Tabiat kirleriyle kirlenmeden kuvvetlendi
ğinde şahıs tarafından çok, asıl tarafından idrak eder. 

Rılhun cevher-i ferd olduğunu ve bedene bir mekan gerekli olduğunu anladıy
san, -ki araz ancak cevherle baki olur- cevherin bir mahalle yerleşmediğini ve bir 
mekanda bulunmadığını da bilmelisin. Beden rılhun mekanı ve kalbin mahalli de
ğildir. Aksirıe beden rühun aleti, kalbirı a.rnc e nefsin bineğidir. 

Rılhun zatı bedenin cüzlerine bitişmez, ondan ayrılmaz da. Bilakis rılh bedene 
yönelir, ona fayda temirı eder ve feyiz verir. RUhun nılrunun ilk görüldüğü yer be
yindir. Çünkü beyjn, rUhun husı1s1 zullur >mahallidir. Beynin ön kısmından bekçi, 
orta kısmından vezir ve idareci, son kısmından depo ve hazineci, bütün cüzlerin
den piyade ve süvari askerler, hayvani rUhtan hizmetçi, tabii ruhtan vekil, beden
den birıek, dünyadan saha, hayattan eşya ve mal, hareketten ticaret, ilimden ka
zanç, ahiretten maksad ve merd, şeriattan yol ve usıll, nefs-i emınareden bekçi ve 
gözcü, nefs-i levvfuneden uyarıcı, duyulardan casus ve yardımcı, dinden zırh, 
akıldan üstad, hislerden {duyu organlarından} ise talebe edinir. (Risale, 10) 

r �:::a.slruJe'c' · 
* Bazıları, rıllıun l<a ' ıauğunu söyleyeLek Jıataya düştüler. Bazıları da araz 

olduğunu söyleyerek hata ettiler. Çünkü, araz kendi başına kaim olmayıp, başka
sına tabidir. Rılh, insanoğlunu aslıdır, beden una tabidir. Bedenin tabi olduğu 
şey nasıl araz olur? 

Bazıları da rUhun cisim olduğunu söyleyerek hataya düştüler. Cisim parçalara 
ayrılabilir, fakat rılh öyle değildir. Kalb adını verdiğimiz rUh, marifetullahın {Al
lah' a ait doğrudan bilginirı} merkezi olup, ne cisimdir ne de arazdır. O, melek cirısi 
bir şeydir. Rılhu bilmek çok zordur. Çünkü, dinde onun hakkında bilgi verilme
miştir. Dinde onu bilmeye ihtiyaç da yoktur, çünkü, din müdihededir, marifet ise 
hidayet alfunetidir. (Kinıyii', 6) 

* Ruh-i hayiilı, hislere {duyulara} gelen şeyi sabit kılan rUhtur. Akl'i rUha 
arzetmek için kendine gelen şeyleri toplayarak saklar, korur. Süt emen çocukta bu 
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ruh bulunmaz. Bundan dolayı çocuk düşkün olduğu şeyi almak ister. Ancak çocu
ğun gözünden o şey kaybolduğunda onu unutur. Biraz büyüyene kadar o konuda 
mücadele etmez. Biraz büyüyünce, {istediği şey} gözü önünden kaybedildiğinde 
ağlar ve hayalinde sakladığı o şeyin suretini görmek ister . . .  

. .  . Ruh-i akli, kendisiyle his ve hayal dışındaki milnaların idrak edildiği ruhtur. 
İnsana ait hususi bir cevherdir. Hayvanlarda ve çocuklarda bulunmaz. Onun idrak 
ettiği şeyler, külli ve zarur! bilgilerdir . . .  

. . .  Ruh-i hassas, beş duyunun arzettiği şeyi alan rUhtur. Bu hayvan! rUhun aslı 
ve evveli gibidir. Çünkü canlı varlık onunla canlı olur. (Mişkat, 81 ) 

* Riilı-i fikri, kendisiyle sırf akli ilimierin elde edildiği ruhtur. Onun içinde bir
leştirme, uzlaştırma gibi hususiyeHer bulunmaktadır. Bunun kullanılmasıyla şe
refli milrifetler {güzel bilgiler} ortaya çıkar. İki neticeyi ortaya koyduğunda, bunla
rın arasını başka bir kez yine birleştiTir ve başka bir netlee ortaya çıkarır. Böyle 
sonsuza kadar gider . . .  

. . . Rılh-i kudsi, enbiya ve bazı evliyaya mahsus nebevi bir rUhtur. Gaybm bilgi
leri, ahiret hükümleri, göklerin ve yerin melekutuna dair marifetler, onun dışmda 
akli ve fikri rUhun daha ötesi hususunda uzanamayacağı milrifetler bu rUhta tecelll 
eder. (Mişkat, 82) 

* Rılh-i lıayt1li'nin {hayall rUhun) üç hususiyetini tesbit edebiliriz: Birinci olarak 
o, kesif, süfll olan alemin yapısına sahibdir. Çünkü hayal edilen şeyin, miktarı, 
şekli ve sınırlı yönleri vardır. Bunun uzaklık ve yakınlık gibi nisbetleri bulunur. Ci
simlerin vasfı olan kesıfliğin ise yön, miktar, uzaklık, yakınlık vasıflarından beri 
mahza akll olan nurları perdelemek gibi bir hususiyeti vardır. 

İkincisi şudur: Bu keslf hayal temizlenip inceltilerek süslendiğinde ve zabt 
edildiğinde akll milnalara denk hale gelebilmekte ve nurların yansımasma mani 
olmadan akli nurları ifa edebilmektedir. 

Üçüncüsü şudur: İşin başında hayal, akl! milrifetleri zabt edebilmek için akla 
muhtaçtır. Zabtın dışına çıkarak tedirgin olmaz, sarsılmaz ve {dikkati) başka ta
raflara dağılmaz. Öyle ki, bu hayali misaller, akli bilgileri bir araya toplar. 

Bu üç hususiyeti, görmeye sebeb olan ışıklara iziifetle, şehadet aleminde cam
dan başka bir maddede bulamayız. Çünkü cam, asıl bir cevherdir, kesiftir, ancak 
arıtılmış ve inceltilmiştir. O kadar ki artık kandilin ışığı önünde herhangi bir perde 
kalmamıştır. Böylelikle o, {kandili) sert rüzgarlarla sarsılmaktan ve sönınekten ko
rur . . .  

. .  . Ruh-i hassasın husfrsiyetlerini araştırdığımda, onun nurlarının iki göz, iki 
kulak, iki burun deliği gibi çeşitli deliklerden çıktığını tesbit ettim. Şehadet ale
minde buna en münasib misal kandildir. (Mişkat, 84) 
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* Rilh-i akli, kendisiyle ilahi yüce marifetlerin idrak edildiği ruhtur. {Yaptığımız 
açıklamalardan sonra} bunun misalinin kandil olduğu sana gizli kalmıyor! . .  

. .  . Bir asıldan başlamak rilh-i fikrinin bir hususiyetidir. Daha sonra, asıldan iki 
şubeye ayrılır. Ardından her şube de ikiye ayrılır. Bu şekilde şubeler akli taksim
lerle çoğalana kadar devam eder. Sonra birtakım neticelerle bir neticeye yönelir. 
İşte bu, onun semeresidir. Ardından bu semereler döner, emsalleri için tohum olur. 
Çünkü bunları birbiriyle aşılamak da mümkündür. Bunu Kitabü'l-kıstasi'l-müstakinı 
adlı kitabımızda zikrettik. Bunun alemdeki en münasib misali ağaçlardır. (Mişkat, 

85) 

* Rilh-i kudsi, aydınlanma ve safanın nihayeti olduğunda, nebilere ve velilere 
nisbet edilen bir rUhtur. Rüh-i müfekkir ise tüm marifet türlerinden söz edebilmek 
için muhtaç olduğu tarım, tenbih ve harid bir destek gibi kısırnlara ayrılmıştır. 
Bunlardan bazıları tasfiyenin şiddetinden kaynaklanabilir. Sanki hariçten hiçbir 
destek almaksızın kendi kendisini tenbihlemektedir. Ateş ona dokunınasa bile, 
yağı {zeı;t}, zar zor da olsa aydınlatır. Bu kişi, "saflaşmış, istfdada kavuşmuş kişi" ola
rak kabUl edilir. Çünkü evliya içinde, neredeyse ışığı enbiyadan. müstağni olarak 
aydınlatacak hale gelen kimseler; enbiya içinde de, neredeyse meleklerden müs
tağni olanlar bulunmaktadır. (Mişkat, 86) 

* Nefs ve rilh, şeytanın ve meleğin ilkada bulundukları bir mekandır. Melek 
kalbe takva aşılar, şeytan ise nefse fenalık aşılar. Böylece nefs, kalbin organlara de
vamlı olarak fenalık yaptırmasını ister. Bedende "akıl" ve "heva" denen iki yer daha 
vardır. Bunlar, kendisine hakim olanın istediği gibi hareket ederler. Hakim ise, 
tevfik ve iğvadır. 

Kalbde de ilim ve iman olmak üzere parlayan iki nur vardır. Bütün bunlar, kal
bin araçları, hisleri {duyuları} ve aletleridir. Kalb, hükümdar gibi bu aletlerin orta
sında yer alır. Bunlar hükümdara gelen ordıılar gibidir ya da cilalı aynalardır. Çev
rede bulunan bu aletler dışarıyı gösterir, hükümdar da {onların yardımıyla} dışa
rıyı görür ve gerekli mücadeleyi yapar. (Gıınye, I, 102) 

* Rüh iyiliğin, nefs de kötülüğün kaynağıdır. Akıl, ruhun, heva da nefsin 
ordusudur. Tevfik {Allah' tan gelen iyiliğe yönelik muvaffakiyet} rUhun, hizlan da 
{kötülük yapmaya yönelik kuvvet de) nefsin yardımcısıdır. İki ordunun hakimiyet 
alanı da kalbdir. (Adabı, 33) 

* RUhun üflenmesi konusundaki sözümüz döndü, dolaştı ve şeyh şunlara işa
ret buyurdu: "Cebriiil, Rühü'l-Kudüs'ten türemiştir. Yani, hayvanların ve bitkilerin rüh
ları, Faal Akıl'dan ortaya çıkan nür tane/eridir." 

Bunlar arasındaki irtibat sorulduğu zaman şöyle cevab verdi: "Süfli dünyanın 
her bir tarafında hareket eden her şey, Cebriiii'in kanadından türemiş tir. " 

Şeyhe bu nizamın nasıl olduğu sorulunca şöyle konuştu: "Bil ki Hakk Sübhanehü 
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ve Terila'nın pek çok büyük kelimesi vardır. Nurilniyyet onun kelime/erinden, yani Kerim 
vechinin simyıl ışıklanndan doğar. O kelimeler birbirinin üstündedir . . .  " "Kelimeler"Ie 

akılları kasd ediyor. Yani, Vacibü'l-Vücud'un !Allah'ın} katından taşan nurlar olan 
akılların cevherleridir. Bunlardan bir kısmı, derece, rütbe ve şeref bakımından di
ğerlerinden üstündür. O, Hakk'tan, kendisinden daha büyüğü olmayan bir kelime 
indirir. o kelimenin nisbeti, diğer kelimeler karşısındaki nur ve tecelllsi kadardır. 
Tıpkı, güneşin diğer gezegeniere nisbeti gibi. 

Bu mana, Hz. Resulüllah'tan � vil.rid olan haberde şöyle ifade edilmiştir: "Eğer 
güneşin yüzü zahir olsaydı, Allah 'tan başka tapılan bir mevcud olurdu." Bu kelimenin 
ışığından başka bir kelime ortaya çıkar. hk Akıl Ikinci Akl'ın, İkinci Akıl Üçüncü 
Akl'ın . . .  illetinden sorumludur. Böyle gider ve on sayısında kemale erer. Çünkü 
Allah ayette: "Onlar, tam ondurlar" buyurmuştur. [Bakara, 2/196] 

Bu Bir' den sonra gelen Bir, bu şekilde kelimeler tamamlanana kadar devam 
eder. Bu kelimelerin sonuncusu Cebrail' dir �1. İnsan oğullarının rUhları bu son 
kelimeden ortaya çıkar. (Cebril'il, 150) 

* Kahir olan nurların cümlesinden babamız, türümüzün tılsımının Rabb'i, 
nefslerimizin feyz kaynağı, nefslerimizin ilmi ve amell kemalatının tamamlayıcısı, 
Ruhu'I-Kudüs olan bu şey hakimler !filozoflar} tarafından "Akl-ı Faal {Faal Akıl}" 

olarak adlandırılır. Bunların hepsi mücerred !soyut} ilahi nurlardır. Akıl, kendi
siyle vücudun !varlığın} inşa edildiği ilk şeydir. Ayrıca İlk Nur'un şereflendirdiği 
ilk şeydir. Akıllar, doğuşların, işrakların !aydınlanmaların] çokluğuyla çoğalmıştır, 
nüzulüyle de !inişiyle, suduruyla da} zayıflamıştır. (Heı;ilkil, 65) 

* Cüneyd diyor ki: "Allah, rılhla alilkaZı bilgileri kendisine tahsis etmiş, bu hususta 
mahlukatın hiçbirine bilgi vermemiştir. Ruh hakkında, mevcud bilgilerin dışında bir şey 
söyleme imkanı da yoktur. Ancak biz, sildıkların bu husustaki söz ve fiilierini kendilerine 
hava/e ederiz {bunlar özel bilgiler olup, ancak kendi şartları içerisinde aniaşılıp değerlendi
rilebilir}. " ( 'Avilrif, 259) 

* !Bir görüşe göre} görme hissinin {duyusunun] latif !şeffaf, duyulada algılana
mayan} bir şey olarak kesif !yoğun] bir bedende bulunması gibi, ruh da kesif bir 
bedende bulunan latif bir cevherdir. Bu görüş bir nazar !akli bir çıkarım} mahsı1lü
dür. Bazıları rı1hu "bir ibilre ve eşya ile kaim olan Hakk" olarak tarif etmişlerdir. Bu 
görüş de bir nazar mahsulüdür {her iki görüş de doğru olabileceği gibi, yanlış olma 
ihtimali de taşımaktadır] . 

Bazıları da tıpkı tahilkin !yaratmanın] Halık'ın sıfatı olduğu gibi, iliyanın da 
! diriitmenin de} Muhyi'nin ldiriltenin} sıfatı olduğunu söylemiştir. ( 'Avilrif, 260) 

* Ruh, Allah'tan gelen ve belli rnekanlara sirayet eden bir latifedir. Bu hususta 
Allah'ın verdiği mevcud bilgilerin dışında bir te'vil yapılamaz. Bazıları şöyle der: 
"Ruh, 'K ün {Ol}! '  emriyle var olmamıştır. Eğer öyle olsaydı üzerinde zillet olurdu." Bu-
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nun üzerine "Öyleyse ruh nasıl var oldu ?" sorusu soruldu. Buna şöyle cevab verildi: 
"Riih; Allah'ın cemlll ile eeliii tecellisi arasından, kendisine verilen husus! bir işiiret/e zillet

ten siilim olarak var olmuştur. Allah onu kendi sözüyle selamlamış ve 'Kün' zilleti altına 
girmekten dzdde kılmıştır." ( 'Aviirif, 260-261) 

* Ebu Said Harraz'a ruhun malıluk {yaratılmış} olup olmadığı soruldu. O da 
"Evet, mahli'ıktur, eğer mahlUk olmasaydı, kendisine sorulan soruya 'Evet' diyerek 
rubiibiyyeti kabul etmiş olmazdı" cevabını verdi. Rılh, bedenin kendisiyle ayakta dur
duğu varlıktır, beden onunla canlı olma vasfını kazanır, akıl ancak rılh sayesinde 
var olur, varlığa rılhla dem getirilir. Rılh olmasaydı akıl atıl olurdu, ne lehine, ne 
de aleyhine dem getirilebilirdi. 

Yine rılh hakkında şunlar söylenmiştir: O, yaratılmış bir cevher, yaratıkların en 
lanfi, cevherlerin en berrak ve en nılrlu olanıdır. Gayb alemi onunla sezilir, hakikat 
ehli onunla keşfe nail olur. Eğer rılh, seyrini tam olarak gerçekleştiremez ve per
delenirse, organlar ona karşı edeb dışı davranırlar. Bundan dolayıdır ki ruh, de
vamlı surette, tecellf, istitar, kabz ve ndz arası bir durumda bulunur. 

Ruhlara göre, dünya ve ahiret birbirine eşittir. Rılhlar kısım kısımdır. Bir kısmı 
Berzah'ta dolaşır, dünya hallerini ve melekleri seyrederler, semada insanlar hak
kında neler konuşulduğunu dinlerler. Arşın altında olan ruhlar vardır. Cennetiere 
ve diledikleri yere uçan, diledikleri yere kadar giden ve hayatları boyunca Allah 
yolunda gayret eden ruhlar da vardır. ( 'Avarif, 261) 

* Ebu Said Kureşi şöyle der: "Rı/h, hayat ve ölüm ruhu olmak üzere iki tanedir. 
Bunlar birleşince cismi {bedeni} düşünürler. Ölüm ruhu bedenden çıkınca, canlı beden ölü 
olur. Hayat ruhu, kendisiyle nefes alınıp verilen, yeme ve içme gücü gibi güçlerin elde edil
diği ruhtur." . . .  

. .  . Denilmiştir ki: "Ruh, kalbe tevdf edilmiş, öviilmüş sıfatiarın ve ahldkın kaynağı 

olan bir latife olduğu gibi, nefs de bedene tevdi edilmiş, kötü ahldk ve sıfatiarın kaynağı 
olan bir latifedir. "  ( 'Avdrif, 264) 

* Akıl, rılhun dili ve basiretin tercümanıdır. Basiret rılh için kalb, akıl ise dil 
mesabesindedir. ('Avdrif, 266) 

* Nefs, Kur'an'da varid olduğuna göre, kemal ve eksiklik sahibidir. Onun ke
mali akıl ve ilirnle, eksikliği cehalet ve şehvetlerdir. Nasıl ki ay tutulması yüzün
den ayın eksikliği, alemin en alt tabakası olan dünyanın karanlığına sebeb olu
yorsa, aynı şekilde nefsin eksikliği şehvetleri yapmaktan kaynaklanır ve böylece 
mekanı esfel-i safilm {aşağıların aşağısı} olur. Nasıl ki yeryüzü güneşin ışığıyla ay
dınlanıyorsa, bedenler de rılhun nuruyla aydınlanır. (Tedbzrat, 1 10) 

* Ulema, halife tabir ettiğimiz bu ruh hakkında ihtilaJ etmişlerdir. Onların bir 
kısmı rılhun cevher-i ferd ve mütehayyiz (yer kaplayan} bir varlık olduğıınu ileri 
sürdüler ve onun hayvanı bedenin aksine manevi sıfatiara sii.hib olduğıınu iddia 
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ettiler. Diğer bir kısmı ise, her bir idrakin kendi yerine ait olduğunu, fakat Allah' m, 
bunların yerlerini bedene bağladığını iddia etti. Onların bekası, ruhun bekasıyla
dır, rUh bedeni terk edince, idrakler de bedeni terk eder. Bir başka taife ise, ruhun 
bedende husus! bir yeri olmadığını, suyun yüne sirayet ettiği gibi rUhun da bedene 
sirayet ettiğini iddia etmektedir. 

Abdülmelik b. Habib şöyle der: "Ruh, bedenin şekli üzerinde olan latif bir surettir. 
Bedende onun, iki gözü, iki kulağı, iki eli ve iki ayağı vardır. Bunların her biri, insan bede

ninde bulunan aynı organiann karşılığıdır." 

İşte bütün bu topluluklar, bunların araz olmasını muha.l görürler. Bu görüşte 
olanlara, buna neyin engel olduğu sorulduğunda, "Bize göre bu -yani ruhun araz ol
ması- uzak bir ihtimiil değildir. Ancak, Hz. Peıjgamber'den işittiğimize göre, rıihlar da 
mutlu olur veya azab çeker, çünkü onlar biik'idir." Halbuki bu iki sıfat, arazın sıfatları 
değildir. Manamn mana ile kı yas edilmesi gerekir. Bu durum, aklı başında olan her 
ilim ehli için aklen imkansızdır, şeriat muhal olan şey getirmemiştir. 

Ruh hakkındaki ikinci görüş, onun baki oluşudur. Bu da akıl deliliyle çelişir. 
Çünkü rUh araz olsaydı, arazm baki olması caiz olurdu. Onlar {arazlar} her zaman 
yenilenir. RUh da araz olsaydı, onun da yenilenmesi gerekecekti. Buna göre de, her 
canlı için geçirdiği zamanlar sayısınca rUh olması gerekirdi. Bütün bunlar batıldır . 
RUhun cevher olmadığını iddia edene gelince, onun delili de cevherlerin mümasili 
{rUhla cevherin birbirlerine benzer} olmasıdır. Buna göre, eğer bir cevher rUh ol
muş olsaydı, her cevherin ruh olması gerekecekti. Bu da akıl deliline aykırı bir du
rumdur. (Tedb'iriit, 129) 

* Bil ki Allah Teala, yukarıda zikrettiğimiz bu halifeyi (ruhu) yarattığı vakit, o 
halife için bir şehir bina etti. Onun tebasmı ve devlet erkanını "hazret-i cism" veya 
"beden" denen bu şehre yerleştirdi. O halifeye bir mekan tayin etti. Ya onun 
mütehayyiz olduğuna {yer kapladığınal inananlarm görüşüne göre orada karar 
kılar, ya mütehayyiz ile kaim olduklarına inandıkları gibi orada ikamet eder ya da 
mütehayyiz olmadığı gibi, mütehayyiz varlıkla kaim olmadığını isbat edenlerin 
görüşüne göre, cisimde halifeye tahsis edilmiş olan muayyen yer, o halifenin emri, 
sözü ve ahkammm nüffizu, hükümlerinin konulduğu yerdir. Hakk Teala bu cisim 
ve beden şehrini dört esas üzerine ikame etmiştir ki bunlar, ustukussat ve unsur
lardır {ateş, hava, su ve toprakla onların hususiyetleridir} .  (Tedbzriit, 131) 

* Hazret-i cismiyyet, zikrettiğimiz mahsusatı {duyularla algılanabilen şeyleri} 
içinde toplar. Bunun emiri hayal, haracma sfıhib olan da hisstir. Hisler {duyular}, 
izafi bir ilitilafta oldukları halde, mahsusatı alıp haracm sahibi olan hisse teslim 
eder, hayalin hazinesine yükseltir. Burada kendisine yükseltilen şeyin cinsinden 
bir isim elde eder. Bu durumda bunlardan "mahsusiit" ismi kalkaı ve "miitehayyiliit 
{hayiil edilebilir olan şeıjler }" ismi verilir. 

Bundan sonra hayal, hatırıama gücü altmda mahsusat gibi harac sahibi olur, 
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onları ezberler. Burada mütehayyilat ismi onlardan "mezkiirfit"a {hatırlanan şey
lere} ya da "mahJiizfit"a {ezberlenen şeylere} intikal eder. 

Sonra fikrin gücü altında harac sahibi olan zikir {hatırlarna}, bunları ona arz 
eder, tecrübe ederek ayırır. Bunlar hakkında kendi idaresine bağlı bulunanlara 
soru sorarak bunlardaki hak ve batıl şeyleri birbirinden ayırır. Çünkü, hissin pek 
çok yanıltıcı tarafı vardır. Mezkuratın ismi, onlardan mütefekkerata {düşünülen 
şeylere} intikal eder. Onları tedkik ettiği, yanıltıcı unsurları hisse geri gönderdiği, 
sahlh olan şeyleri alıp onları akıl hazretine {huzfuuna, mertebesine} aktardığı za
man fikir, aklın gücü altında {aklın çalışma sürecinde elde edilen} bereketin de sa
hibi olur. 

Akıl mertebesine ulaştığında, kendisine gelen ilim ve arneller ona dahil olur ve 
kendilerini ona arz eder ve böylece arneller, "bu kulağın ameli", "bu gözün ameli", 
"bu dilin ameli" şeklinde birbirinden ayrılır. Bu durum, arnellerin hepsinin tarnam
lanmasına, ilimler ve onların isimlerinin makulata {düşünülen şeylere} intikal et
mesine kadar devam eder. 

Vezir olan akıl onları alır ve Külli Kudsi Ruh'a götürür. Nefs-i natıka da {natık 
nefs de} onun için izin ister, böylece o da oraya dahil edilir. Oraya dahil olunca, 
onun elindeki tüm makulatı bırakır ve ona der ki: "Seı;yid, kerim ve halifeye selam! 
İş te bu, sana hazretinin {aklının} çölünden, işçilerinin elleri üzerinde ulaşmıştır " 

Riilı, onları alıp Kudsi Hazret'e götürür. Secde ederek yere kapanır. Bu secde 
kurb {yakınlık} secdesidir ve Hakk'ın kabul mertebesinin kapısını çalmaktır. Kapı 
açılır, başını kaldırır, bu tecellide ona hasıl olan dehşetten dolayı elindeki arneller 
düşer. "Ne getirdin ?" diye ni da edilir. "Falan oğlu falanın amelleridir, sultan ın beni ona 
halife kıldı; lıazretin çölünden bana almanız emrettiğin tüm vergi bana arzedildi" der. 

Hakk " Onu imiim-ı nıübinle kabiii edin, onu ben yaratmadan evvel yazmıştım" der. 
Bir harf bile değişmez. " Onun zinınıet/erini illiyyine kaldırınız" buyurur, zirnınetler 
kaldırılır. İşte bu sidre-i müntehadadır. 

Ancak bu arnellerde zulüm ve hakka muvafık olmayan şeyler varsa, onlara gök 
kapıları açılmaz. Bu durumda onların varacağı yer Jelek-i esirdir, orada vaki olan 
hitab, burada da vaki olur. Sonra onlara emr edilir, Siccin'e gönderilir. [Mutaffifin, 
83/7] ayetinde olduğu gibi. (Tedbiriit, 188) 

* Rüh; kalble bitişme yeri hizasına verilen isimdir. Husus'i bir şekilde gelen 
gayb ilmidir. (Istıliih, 533) 

* Her ruh, nari {hammeddesi ateş olan} veya nurani (hammeddesi nur olan} ci
simlerde zuhur eder. (Istıltilı, 538) 

* Hli.l akıldadır. Akıl nefste değil rfrhtadır. RUh, melek sahibidir. Melek ise ilim, 
feraset, ilham, uğur, ahiret, zikir, hak ve yakin sahibidir. (Rfilı, 40) 
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* Ruh-i Emin kalbime indiğinde 
zayıf düşüp de bedenim 
özlediğinde gayb tilemini 
emanet etti bana mukaddes ilinıleri 
bulanıklıktan 
zamian 
tahminden 
şübheden rM ilinıleri 

(Letii'if, 39) 

rfih 

* Ey dost, zannetme ki, Ruh-i Enıfn ile Cebrail'i kasd ediyorum. Şübhesiz me
leklerin hepsi Allah'ın bazen icmale, bazen de tafsile bağlı vuslata dair ilim türle
rini emanet ettiği emin rfrhlardır. (Letii 'if, 40) 

* Kevni berzahta kabUl edilir nefs 
U/vi felekte kabıli edilir rı1h 
Aklın yeri 
iki emin arasında 
His ise süfli felekte bağlı 

(Letii 'if, 165) 

* Yok gam u endişe-yi sud u ziyiin 
Yok hayiil- i binzetil-i In ii iin 

Hal-i iirif böyledir bidiir iken 
Hakk buyurdu lıünı ruküdun dinle sen 

Dlde-püş-i lıiil-i dünyii dem be dem 
Dest-i takllb-i Hüdii'da çün kalem 

Kiitibi vakt-i rakamda görmeyen 
Zann ider sebt-i hurüfu hiimeden 

Şenınıedir bu hiil-i ariften ıyiin 
Halk olurlar hiib· ı hissiden nihiin 

Rılhlar etjleı- iken geşt-i vatan 
Anda rıllı iisüdedir bıında beden 

Her biri iisude-i hırs u hisiis 
Miirg-veş liziide-i diinı ü kafes 

Bir safir ile olurlar bend-i diinı 
Yine kayd-ı iib u diineneng ü nam 

Subh-denı çün det;re eyler feyz-i nür 
Herkes-i zerrin-i çerh et;ler zulıur 



Faliku '1-ısbdlı İsrafil-var 

Cümle1;i suretde e1;ler cilve-dar 

Yine ervalı-ı basite ser be ser 
Merkeb-i cisme rücu vii avd ider 

Esb-i cana zin değildir çün muttasıl 
Sırr-ı "en-Nevmii elıu'l-mevt" oldu bil 

(Mesneviı, I, 17) 

rôh 835 

* Uykuda ne gam, ne kazanmak, ne de kaybetmek endişesi vardır. Ne de şu
nun bunun hayali vardır. 

Arif olan zahn hali uyanık iken de böyledir. Yani arif olan uyanık iken de dün
yaya karşı uykudadır. 

Cenab-ı Hakk, Ashab-ı Kehf hakkında da "Onlar uykuda idiler " [Kehf, 18/18] 
tabirini kullanınıştır. "Bu nasıl olur?" deme! 

Onlar gece gündüz dünya hallerine karşı uykuya dalmışlardır, onlar Cenab-ı 
Ha kk' ın elinde evirip çevirdiği kalem kesilmişlerdir. 

Yazı yazan eli göremeyen kişi, kalemin hareket ettiğini görür de, yazma işini 
kalemden bilir. (Mesnev'i2, I, 53) 

* Halkın his uykusuna, tabii uykuya dalarak, hiç değilse uyuduğu zaman bu 
aleme gözünü kapasın da dünya hırsından kurtulsun diye Allah, ariflerin halinden 
misaller vermiş, örnekler göstermiştir. 

Halkın canları, nedeni, niçini olmayan bir sahraya, "ruhlar alemine" gider. 
RUhları rUhlar aleminde, bedenleri de yattıkları yerde İstirahat eder. 

Sonra, ilahi bir işaretle bütün rUhları tekrar ten tuzaklarına getirir, onları iyi ve 
adil insan olmaya davet eder. 

Vakta ki seherin nuru görünür, felek akbabası altın kanatlarını çırpar, sabah 
olur, güneş doğar. 

Sabahın yaratıcısı olan Allah, İsrafil gibi bütün rUhları alır o ülkeden, rUhlar 
aleminden şu görünen aleme, sfuet alemine getirir. 

Etrafa dağılmış, yayılmış olan rUhları ten ile, cesed ile bağlar. Böylece bedenleri 
tekrar ruhlara hamile yapar, gebe bırakır. 

Geceleri insanlar uykuya dalınca can atlarının beden eğerlerini soyar alır. 
" Uyku ölümün kardeşidir" [Aclun1, II, 329] hadisinin sırrı budur. (Not: Şarihlere 
göre, geceleri, beden eğerinden kurtulan can atının sabah olunca tene geri gelme
sini sağlayan uzun ip bir semboldür. Bu uzun ipin vazifesini tende kalan hayvani 
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ruh görür. Hz. Ali Efendimizinkv; "Ruhlar, bir şııa vasıtasıyla bedeniere bağlı kalırlar" 

sözü bu konuya ışık tutmaktadır. Şefik Can) (Mesneviı, I, 54) 

* Bu riylizetlerle dervişii.n ayan 
Cismini ifna ider iblm-yı din 

Tii. bekaszn itnıeye sii.lik şiii.r 

Niçün eı;ler cismini zerd ü nizii.r 

Her anıelde bezl ü cılda varnıaz el 
Görnıese verdiklerin cii.na bedel 

(Mesneviı, III, 128) 

* Dervişlerin bu riyazetleri ne içindir? Çünkü bedene gelen eziyetler, sıkıntılar 
ruhların sağlığını temin eder. 

Bir Hakk yolcusu riyazatta rUhun bekasını, ölümsüzlüğünü bulmasa, fazla 
oruç tutmak, fazla yorucu ibadetlerde bulunmak suretiyle, bedenini hırpalar, hasta 
eder mi idi? 

Insanın ruhu, verdiğinin karşılığını görmese yahut görmüş gibi verileceği bil-
mese, elini açar da cömertlik eder, ibadette bulunur mu? (Mesneviı, III, 267) 

* Cii.n dir et} eczii. bana pest oldu ferş 
Bendedir gurbet ki aslmı oldu arş 

Sebze vü ii.b-ı revdna nıeyl-i ten 

Aslıdır zira ana oldur vatan 

Alem-i kııds oldu anımii. nıeyl-i din 
Cii.y-gii.lı-ı asl-ı candır La-mekan 

Meyl-i candır hikmet ii fazi u ulünı 
Meyl-i tendir bfıg u rag-ı nıerz-i biinı 

Meı;l-i cii.n oldu terakkı vii şeref 
Meı;l-i ten tahsil-i esbdb 11 alef 

Ol şeref hem cana maildir müdanı 
Bil y11lıibb ile yulıibbıln 'u tanıanı 

(Mesneviı, III, 170) 

* Ruh bedenin cüzlerine der ki: "Ey benim topraktan gelen, toprağa mensı/lı olan 

ciizlerinı! Çektiğim gurbet acısı daha büyüktür, çünkü ben rılh aleminden gelnıişim, arşa 
mensiibımı." (Not: Mevlana'nın mürşidi Burhaneddm Tirmizi Hazretleri'nin şu me
aldeki bir kıt'ası çok düşündürücüdür: "Rı/h gurbettedir. Beden ise kendi vatanında, 

yani yeryüzünde yaşamaktadır. Allah 'ını, garib ve vatandan ayrı dşnıüş olan rıllıa acı, 
merhamet et." Şefik Can) 
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Bedenin meyli, yiyeceğe, içeceğe, yeşilliğe , akar sularadır. Çünkü onun aslı 
onlardandır. 

Ruhun meyli de manevi hayatadır. Diri ve ebedi olan, kainatı yaratan Allah' tır. 
Çünkü mekansızlık ruhu onun aslıdır. 

Ruhun meyli, hikmete ve manevi olan bilgi ve marifete; bedenin meyli ise 
bağlara, bahçelere, üzümleredir. 

Ruh manen yücelmek, yükselrnek ister; beden ise kazanca, paraya, pula, yiye
ceğe, içeceğe düşkündür. 

O yücelmenin meyli ve o yücelmenin aşkı rUh tarafınadrr. Bunun manasını 
"Allah onları sever, onlar da Allah'z sever" [Maide, 5/54] ayetini oku da anla! (Mes
nevlı, III, 352) 

* Cesed, rUhlardan zuhur eden ve nari veya nuri cisimlerde şekillenen şeydir. 
(Kaşani, 39; Cami', 80) 

* Tasavvuf erbabına göre rılh, mücerred bir insani latifedir. Hekimlere göre 
ruh, hayat, his ve hareket kabiliyeti olan ve kalbde bulunan latlf buhardan mey
dana gelir. Hekimler buna "nefs" derler. Bu ikisi arasında, külli ve cüz''i şeyleri id
rak eden kalb vardır. Hekimler, rii.h-z evvel ile kalb arasında fark görmezler ve buna 
"nefs-i nfitzka" derler. (Kaşani, 151; Cami', 85) 

* Rii.h-i Azam, en önde, ilk ve son olan bu rUh, Akl-ı Evvel' dir . . .  

. . .  Rii.h-i ilkii, gayb bilgilerini kalbe atan Cebrail'dir �1. Kur'an'da bu şekilde 
kuUaruJmışbr: "Arşın sahzbi {Allah, kavuşma günüyle korkutmak için} kullarından dile
diğine iradesiyle Rii.h'u gönderir." [Mü'mın, 40/15] (Kaşaru, 152; Cami', 85) 

* Ervalı-z şeytaniyye {şeytan! rUhlar}; Fütii.hat adlı eserin müellifinin bu kitabı 
kendisine getirdiklerini iddia ettiği ruhtur. Bunun için kitabında buna benzer pek 
çok şeyler zikretmektedir. Mesela, yalnızken kendisine istediği yemeği getirdikle
rini, istediği şeyi temin ettiklerini vs. Bu tür şeyler aslında cin ve şeytanlarla 
iirtibattan meydana gelir. İnsanlar da bunları velilerin kerametleri zannederler. 
Bunlar da şeytani hallerden başka bir şey değildir . . .  (Furkiin, 87) 

* Rii.h iki manada kullanılır: Birincisi, karışımların Jetafetinden meydana gelen, 
latlf buhara benzeyen bir cisimdir. Diğer azalar ise kesafetten meydana gelmiştir. 
Bunun yeri, lgöğsün} sol boşluğunda bulunan, etten yapılmış, çam kozalağı şek
lindeki "kalb" denilen şeydir. O, ilahi sır ve bununla alakah şeylerden 
mürekkebdir. İtidali kabule istidadı vardır. {Allah} onu ilahi sırlarla birleşebileceği 
semavi alemiere yaklaştırmıştır. o, damarlar vasıtasıyla bedenin diğer organlarına 
yayılır. Beden onunla hayat bulur. Nurlar bedene onunla akar. 

Ruhun ikinci manası ise bu ilk manası ile alakalıdır. Tarifi şöyledir: insanda 
bulunan rabbani, alim ve müdrik bir latifedir. Sözü edilen bu rUh bedene binip de 
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onun içinde dolaştığında, gözde görme; dilde tat alma; kulakta işitme; burunda 
koku alma ve ciltte dokunma hususiyeti ortaya çıkar. Her şeyde, o şeye sureti ha
linde bulunan ilahi kaynağın vasıflarının bu rUhun üzerindeki etkileri açıkça gö
rülür. Mezkur ilahi kaynağın kayıt altına alınmış bir sureti yoktur. Onun böyle bir 
sureti olsaydı, sadece o suretle birlikte bulunurdu. 

şaştım kaldım kendime 
tüm yaratılışıma 
hepsi ne kadar şaşılacak işlerdir bunların 
al şiihidinıi 
habere ihtiyacı yok onun 
suretiyle birlikte zuhilr etti her nıevcud 
zanla viikıf olanıanı bu suretiere ben 

Işte bu latlfe, akıl ve anlayışları, hakikatini idrilkten aciz bırakan acaib bir şey
dir. Şer'i olarak, bu husustan bahsetme kapısı kapalıdır. (Ravza, l l l )  

* Ruh, maddeyi ayıran bir cevherdir. Kendisi birleşme, ayrılma, sükun ve hare
ketle vasıflanamaz. Alemin içinde de, dışında da değildir. Cisimlere karışan ve 
yerleşen bir şey de değildir. O, kendisiyle ilahi alem arasında bir vasıta bulunma
yan ilahi bir nurdur . . .  

. .  . Nefs ruhun cevherine benzeyen nurani bir cevherdir. Ancak onda cisme ted
bir edecek bir salahiyyet {yetkinlik} vardır. Nefs rUhun zahiri, rUh nefsin batınıdır. 
Nefs bedenin batını, beden de nefsin zahiridir. (Ravza, 572) 

•• Ruh, mücerred {soyut} alemden olduğu için cisim alemiyle ilgisi yoktur. Ruh, 
kendi aleminden cisim alemine indirilip bedenine yerleştiğinde ve cisimlerde olan 
ve kendi aleminde görmediği şeylerin cisimlerde meydana geldiğini görünce cisim 
alemine tutuldu ve bedenine aşık olup onu tasavvuru mümkün olmayan bir şe
kilde sevdi. Çünkü rUh cisim alemine şahid olmakta ve elde edilebilecek şeylerin 
elde edilmesinde vasıtadır. 

Ruh, zuhura gelmek istedi, çünkü zuhuru, tüm mevcudata te' sir eden Hakk'ın 
varlığı istedi. Nitekim Hakk, {bir hadis-i kudsidel kendisi hakkında şöyle buyur
muştur: "Ben gizli bir hazine idi nı . . . " Cisim alemin in, bilhassa bedenin sevgisi ruha 
yerleştirilmiştir. 

Bedenin hakimiyeti rUha öyle hükmetti ki rUh, kendinden geçti, tenasuha ina
nanlar hariç insanların bir kısmının belki de hepsinin inandıkları gibi sanki beden
den başka bir şey kalmadı ve hal diliyle şöyle söylendi: "Ben sevgidenim, sevgiden 
olan benim."  

Ruh, içine yerleştiğinde, şuurunu kaybettiği bedeninden ayrılırken yalnızca 
onu tasavvur eder, gönlünde başkasına yer vermez. Bu yüzden, ölümden sonra 
kendini bedeninin suretinde görür ve ondan ayrılmaya dayanamaz. Çünkü göz 
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açıp kapayıncaya kadar bile bedenini düşünmeden edemez. Çünkü bedenini unu
tacak olsa, kendi zatını ancak soyut olarak idrak edecektir. 

Kümmelin (kemale ermiş olan velilerini düşünceleri kendi iradeleriyledir. Bu 
yüzden büyüklerimiz: "Kemale ermiş/er, berzahlarznda hiçbir şeyle kayıt altına alınma
mışlardır" demişlerdir. Avaının düşünceleri ise mecburi, yani iradeleri dışındadır. 
(Esfar, 133) 

* Ruhıı 'l-Kııdüs, rUhlar ruhudur. "Kün {Ol}!" kelimesinin himayesine girmekten 
uzaktır. Ona mahluk denilmesi caiz değildir. Çünkü o, Hakk'ın vücudunun kaim 
olduğu husus! bir yöndür. Bu rUhtur, ama (diğer} rUhlar gibi değildir. Çünkü o 
Allah'ın rUhudur. Bundan Adem'e üfürülmüştür. Ayette de buna işaret edilmiştir: 
"Ona ruhumdan üfledinı." [I-Iicr, 15/29) Adem'in ruhu mahluktur; ama Allah'ın rfıhu 
mahlfık değildir. O Rfıhu'l-Kudüs'tür, yani o kevni eksikliklerden münezzeh bir 
ruhtur. Bu ruhun mahlukat içinde ilahi bir vecih olduğu ifade edilmiştir. (İnsan, II, 
8) 

* Ruhun çeşitli veemlerine göre pek çok ismi vardır. Kalem-i Ala, Rfıh-ı 
Muhammed! �� Akl-ı Evvel, RUh-ı Ilahi. Bu isimler aslın fer' e yüklenmesi şeklinde 
verilir. Ruh isminin İlahi Hazret'te tek bir ismi vardır; o da rUhtur. (İrıstiıı, II, ll )  

* Nefs ismi ıstılahta beş tür şey için kullanılır: Nefs-i hayvani, nefs-i enınıiire, nefs-i 
miilhinıe, nefs-i levviinıe ve nefs-i nıııtmainne. Bunların hepsi ruhun isimleridir. Nefsin 
hakikati ise sadece rUhtur. RUhun hakikati ise Hakk'tır. Anla! 

. . .  Bu anlatılanların ardından, onun bedeninde bazı rfıhl alametler ortaya çı
karsa -ki bunlar az zamanda çok yer kat etmek, gayba ait işleri bilmek gibi şeyler
dir- işte o zaman nefsin adı "rıth" olur. Bundan sonra kötü hatırıarın kesildiği gibi 
iyi hatırlar da kesilir, ilahi sıfatlarla sıfatlanır, Zat'la alakah hakikatler de tahakkuk 
ederse, o zaman arifin ismi marlifunun (artık hakkıyla tanıdığı Allah' ın} ismi, sıfatı 
O'nun sıfatı, zatı O'nun Zat' ı haline gelir. Allah hakkı söyler, doğru yola iletir. (İn
siin, II, 43) 

* Ruhun nasibi, bedeninin hayatıdır. Bu da, bir müddet bedenine ittihad (bir
leşme} gözüyle bakmasıdır. Ölümü ise bu bakışın bedenden kendisine dönmesidir. 
Bu şekilde tamamıyla kendi aleminde baki kalır. (İnsan, II, l l) 

* Meratib-i vücuddan biri de Ruh-i Azam' dır. O da Külll Nefs'tir. Külli Nefs ise, 
apaçık bir imam ve Kitab'ın imaını olarak ifade edilen Levh-i Mahffiz'dur. İlahi 
ilimler nefsin içinde yayılmıştır, orada varak ve levhte yazılı harfler zuhur etmiştir. 
Bunlar da divitte harflerin olması gibi akılda mündemicdir. Bu itibarla akıl 
Ümmü'l-Kitab, nefs ise Kitab-ı Mübin'dir (apaçık kitabdır}. Nitekim Kalem-i Ala 
Ümmü'l-Kitab, Levh-i Mahfuz ise Kitab-ı Mübin'dir. Bu itibarla ilm-i ilahi 
Ümmü'l-Kitab, vücı1d bütünüyle Kitab-ı Mübin'dir. Zat-ı iH!hJ: Ümmü'l-Kitab, ilm-i 
ilahi ise Kitab-ı Mübin'dir. Bu işaretleri düşün, seni alakadar eden noktalarını 
kavra, kaderin sırrını keşfet! Hidayete erdiren Allah' tır. (Meratib, 22) 
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* Devenin böğürmesi, koçun bağırması, keçinin melemesi, insanın seslenınesi ya 
da konuşması gibi sesler, eşyaya nüfUz eden hayattan nasibi olan şeylerdir. Bu 
hayat "ruh" olarak; rı1h da eşyada var olan hayatla muttasıf olduğu için 
" . . .  lô.huttur . .  " böyle isimlendirilir. " . . .  Nô.sut ise bu ruhun kendisiyle ka im olduğu ma
ha/dir . . . " Yani nasut bedendir. " . . .  Nô.sut, bu ruhun kendisiyle kaim olmasıyla . . . " yani 
ruhun, nasut ile kaim olması {bedenle ayakta durabilmesi} sebebiyle " . . . 'ruh' olarak 
adlandmlmıştır . . .  " "0, O'ndan bir ruhtUr" hadisinde geçtiği gibi, { lahutun da 
nasutun da} tamamı "ruh" olarak isimlendirilmiştir. (Sofyavi, 251)  

* Ruh, nakledilen haberin zahirine göre, sadece nısf-ı alaya aittir. Hesab, be
denle birlikte rUha da şamil olacaktır. Bu, Ehl-i sünnetin cumhfuunun görüşüdür. 
(Meşô.rık, 47) 

* Ervô.h-ı enbiyô. � {peygamberlerin .'b!J ruhları} için belli bir yer tayin edilemez. 
" Umumi hô.lde, göklerde ve yerde imkô.n ô.lemi dô.hilinde ruhô.niyyetlerinin inıdô.dınm, 
hususi hô.lde ise o peygamberlerin seyyidi ve sonuncusunun ruhô.niyyetinin ulaşmadığı bir 
yer yoktur" şeklinde itikad edilemez. Ancak şöyle inanmak yerinde olur: "Onlar 
diridir/er, cesetleri ise kabirlerindedir. Bunlar şehidlerin hayat mertebesinden bir üst 
mertebede hayat sürerler, namaz kılarlar, hacc yaparlar, telbiyede bulunurlar, Allah 
Teô.lô. 'ya itô.attan lezzet almak için tesbihatta bulunurlar. Allah Teô.lô. bu sayede onlara faz
Iını arhrır." (Buğye, 71) 

· •  Ruhun, bedenin {dünyadaki} halinden başka bir hali daha vardır. Bu da Re
fik-i Ala'da gerçekleşir. Ölünün bedeniyle beraber olur. Çünkü bu ruhun sahibine 
selam verildiğinde karşılık verir. O, orada kendi mekanındadır. (Buğıje, 77) 

* Ruh, lattf bir cisimdir. İnsan bedeninin boşluklarında dolaşır. (Cô.mi', 55) 

* Ruh üç kısımdır: {Allah} düşmanlarının rUhları ki, cehennemde azab göre
ceklerdir; evliyanın rUhları ki, cennette nlınet göreceklerdir; enbiyanın rUhları ki, 
Kerim'in {Allah'ın} katında ikram göreceklerdir. (Cô.mi', 62) 

·• İnsô.ni ruh, emr aleminden inip hayvanı: rı1ha yüklenen insandaki idrak eden, 
bilen latlf bir cisimdir. Akıllar, onun künhünü idrilkten acizdir. Bu rı1h mücerred 
olabilir, bedende saklı olabilir. 

Hayvô.ni ruh: Kaynağı cismani kalbin boşluğu olan lattf bir cisimdir. Damarlar 
vasıtasıyla bedenin diğer organlarına yayılır . . .  (Cô.mi' , 246) 

* . . .  Ruh-i Azam: Rububiyyet yönüyle İlahi Zat'ın mazharı olan insani rUhtur. 
Bundan dolayı onu hiçbir daire çevreleyemez, hiçbir hedef ona ulaşamaz, kün
hünü Allah'tan başkası bilmez. Işte bu Akl-ı Evvel' dir, Hakikat-i 
Muhammediye'dir, Nefs-i Vahide'dir, Hakikat-i Esmaiyye'dir. Bu, Allah'ın kendi 
suretinde yarattığı ilk varlıktır, en büyük halifedir, nurani cevherdir. Cevher ol
ması itibariyle "Nefs", nurani olması itibariyle de "Akl-ı Evvel" olarak isimlendirilir. 
Nitekim onun çokluk aleminde Akl-ı Evvel'den, Kalem-i Ala'dan, nurdan, Külli 
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Nefs'ten, Levh-i Mahffiz'dan ve benzerlerinden çıkan tezahür ve isimleri vardır. 
Bunun dışında onun insani küçük alemde ehlullahın ıstilahında zuhur ve merte
belerine göre tezahür ve isimleri bulunmaktadır. Bunlar sır, hafa {gizli), ahta {en 
gizli), rUh, kalb, kelime, ruv' {akıl, gönül), fuad, sadr, akıl ve nefstir. (Cfimi' , 246; 
273) 

* Nefs, hakikat ehlinin ıstılahında, kulun bilinen ve kınanan söz ve fiillerin
dendir. Nefsin, beden kalıbına tevdi edilmiş bir latife olması muhtemeldir, o da 
kötü ahiakın mekanıdır. Tıpkı rUhun, beden kalıbına tevdi edilmiş iyi ahiakın ma
halli olan bir latife olması gibi. 

Ruh ve nefs latlf cisimlerden olan melek ve şeytana benzer. RUh nefsten daha 
şereflidir. . .  (Cfimi ', 270) 

* Ruh, nurani cevherlerden mürekkeb latif bir cisimdir. Onun cisme girmeden 
önce ulvi alemde basit {başka varlıklara karışmamış) olarak bulunmasından dolayı 
bir sfueti yoktur. Bir cisme girdiğinde o yere ait bir sfuet kazanır. Saadet ve şeka
vet de böyledir. O, hadistir, Halık'ı {yaratıcısı) ile sınırlanrnıştır, kadim değildir. 
Yaratıldıktan sonra yok olmaz. O, rabbani emr alemindendir. (Kavfinin, 81) 

* Ruhun gelişmesi, nefs, akıl, kalb, rUh ve sırdandır. Ilim ve idrak konusunda 
her tavrın sona ereceği bir sınır vardır. Nefsin ilim ve idrakinin sınırı maddenin 
zahirine aldanarak onun zahiriyle ilgilenmek, batındaki ibretten gaflet ve madde
nin hazlarıyla meşgul olmaktır. Aklın ilim ve idrakinin sınırı O'ndan başka her 
şeyi terkederek Yaratıcısına dönrnek ve nurları taleb etmektir. Böylece akıl, bağlar
dan kurtulur, Mevla'sına olan talebi şiddetlenir. RUhun ilim ve idrakinin sınırı, ce
berut sırlarını taleb ederek melekut nuriarına yönelrnektir. O, bu seyrin {yolculu
ğun) yorgunluğuyla İstirahat etmiş, ancak sırra sahib olamamıştır. Sırrın ilim ve id
rakinin sınırı cebenlttur. Basiret, melekut aleminin nuriarına vukufiyete nüfUz et
miştir. İşte bu, seyrin son noktasıdır. (Rihle, 227) 

* Nefsin yurdu şeriattır, ruh emir alemindendir, kalb ise izzet yurdudur. 
(NeJehfi.t, 72) 

* Bedenindeki ruh, Rfı.hü'l-Kudüs olan Cebrail, Ruhuilah olan Hz. Isa Mesih 
�1, saf saf gelecek olan melekleri karşılayacak ve kıyamet günü ayakta kalacak 
olan melek ve Külll RUh, "rıih" diye adlandırılrnıştır. 

Biri şöyle sordu: "Ruh bölünür mü?" Cevab: "Hayır, ancak onun mertebeleri var
dır" diye cevab verdi. Bedenindeki rUh beden alemine tasarruf eder. Cebrail olan 
Ruhü'l-Kudüs ilahi vahyin kemalatıyla vazlfelidir. Mesih RUhu {Hz. Isa) �, ölüle
rin dirilbirnesinde tasarruf sahibidir. "Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyor
dım." [Maide, 5/110] Kur'an Hz. Isa'nın tasarruflarıyla alakah bundan başka şeyler 
de anlatmıştır. 

"Ruh" olarak adlandırılan melek vücud, göz ve ağıziara sahibdir, meleklerin 
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ruhlarını yayar. Külli: ruh ise iktizaya, şuı1na, gayb ve şehadete sahibdir. Iktiza ka
der, şuun O'nun isim ve sıfatlarıyla tecellisi, gayb mutlak tenzlh, şehadet ise mut
lak teşbThtir. (Nefehat, 145) 

{Ayrıca bk. 'akl; kalb; nefs} 

rôhaniyyat-ı ademiyyet < a�-�� ..:.ıl;il� JJ ) * Ruhii.niyıJiit-ı iidemiyıJet {Ademi ruh

lar} her gece inerler. Rabb'lerinin ikramı ve yardımıyla her mertebeye uğrarlar. 
Bunlar hareketleri 'itibariyle çok hızlı ve bereketleri fazla olan ruhlardır. (Letii'if, 

139) 

ruhsat ( :\..:ı�.) ) * Haklkat derecesinden inen herkes, ruhsat derecesine düşer, 

ruhsattan düşen ise, daialet ve cehalete düşer. (Adiibı, 81) 

* {Suf'ilere ait olan} ruhsatlardan bazıları şunlardır: Gelir getiren bir arazi edin
mek ve malılma istinad etmek {bilinen bu hususa güvenmek}. Bu konuda onların 
edebleri, o mülke sahib olmamak, tam tersine o mülkiin menfaatini umı1mun hiz
mete sunmak, Hz. Peygamber'in sünnetine uymak üzere, kendileri, aileleri ve 
bakınakla yükümlü oldukları kişiler için bir yıllık nafakadan fazla mal biriktirme
mektir . . .  

. . . {Ruhsatlardan biri de} aile ve ebeveyn için kazanç teminiyle meşgul olmak
tır. Bu konudaki edebleri; Allah'ın kendisine farz kılmış olduklarını vaktinde ye
rine getirme hususunda kusur işlememek, bunları rızka sebeb görmemek, bilakis 
bunları Müslümanlar için rızka yardım eden unsurlar görmek, vaktinin çoğunu bu 
uğurda harcamamak, kazancı için sadece kuşluk vaktinden öğle namazı vakti son
rasına kadar çaba sarf etmektir. (Adtibı, 82) 

* {Ruhsatlardan biri de} istemektir. Bunun adabı ise, sadece ihtiyaç zamanı ol
mak üzere geçindireceği kimseler için istemektir. Kendine bir şey vermeyecek 
olandan istekte bulunmamalıdır . . .  

. . .  {Ruhsatlardan biri de} Allah'a borçlanmaktır. Bunun adabı; bu borçlanma ya 
da Allah'tan borç istemenin, masiahatlar ve zaruret durumunda ilivan için olması, 
teveccühe ve edaya ilitimarn gösterınede ihmalkar davranılmamasıdır . . .  

. . . {Ruhsatlardan biri de} yolculuk esnasında azık taşırnaktır. Bunun adabı; ihti
yaç içerisinde olan kimselere yardırnda bulunma hususunda cimri davranmamak
tır. (Addbı, 83) 

* {Ruhsatlardan biri de} ücretle başkaları adına hac yapmaktır. Bunun adabı, 
vekalet türünden olan bu haccı zaruret olmadıkça yapmamak, gidiş dönüş esna
sındaki nafakasını kendisi temin ederek, başkasından yahut vakıflardan isteme
mektir . . .  

. . .  {Ruhsatlardan biri de} ülkeleri dolaşmak için yolculuk yapmaktır. Bunun 
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adabı; seferin amacının, ya başkalarını ziyaret etmek ya oralarda yaşayanlarla he

lalleşmek ya da ilim tahsil etmek olmasıdır. Daha soma {bu yolculuklardal her üç 

amaç da elde edilmiş olur . . .  

. . . {Ruhsatlardan biri de} sema esnasında ayakta durmak ve hareket etmektir. 

Bunun adabı; zaman dar olduğunda zamanı gözetmek, sıkışıklık ve kalabalığa 

meydan vermemektir. Bu durumlar, zaman müsait olduğunda, birisinin yardımcı 

olması ve yer açması halinde caizdir. Bu esnada sarhoşluk gösterisi yapmadan ve 
hali ortaya çıkarmadan şaka yapmak da caizdir. (A.dab2, 84) 

* {Ruhsatlardan biri de} birbiriyle latifeleşmektir {birbirine hoş şakalar yap

maktır} .  Yalan, gıybet, özenti, gösterişten, pespayelik ve keyfiliğe götüren her türlü 

şeyden kaçınmak da bunun adabındandır . . .  

. . . {Ruhsatlardan biri de} tatbik edemediği bilgileri ortaya çıkarmaktır. Bunun 

adabı; anlatmayı, nasihati ve irşadı gözetmektir . . .  

. . .  {Ruhsatlardan biri de} yamalı ve eski elbiseler giymektir. Bu esnada göste

rişten kaçınmak, o elbiseyle uğraşırken aşırı derecede vakit harcamamak, onu süs

lerken vakti boşa geçirmernek de eski elbise giyme adabıdır. Aksi halde, dini ve 
dünyevi bir fayda elde ederneden vakit boşa harcanmış olur. (Adab2, 85) 

* {Ruhsatlardan biri de} karşılaşıldığında birbirine sarılıp öpmektir. Bunun 

adabı; herkesin kendi cirısirıden olan ve ünsiyeti bulunan kişiye sarılmasıdır . . .  

. . .  {Ruhsatlardan biri de}  riyaseti {başkanlığı) sevmektir. Bu husustaki edebler 

de herkesirı kendi güç ve kuvvetini, kabiliyetini ve haddini bilmesi, gücünün yet

mediği bir şeyi istememesi ve kendi vaziyetinin altına da düşmemesidir. Akıllı 

kimse, ne rütbesirıin altına iner, ne de onun üstünde bir talebde bulunur. Denil
miştir ki: "Cahil kimsenin yükselmesi, asılmış kimseninki gibi bir alçaklıktır." Cahil kim

senin tembelliği, çevikliğirıden daha iyidir. Çünkü tembelliği ayıplarını örter, çe

vikliği ise, ayıplarını ortaya döker . . .  

. . .  {Ruhsatlardan biri de) sultaniara yakın olup, onların huzuruna girip çık

maktır. Bu husustaki edebleri; meddahiarın sahte medihlerine {övgülerine} kan

mamak ve onların sözlerine aldanmamak, kendisinde var olduğunu bildiği şeyle

rirı dışında bir medih olursa, ondan da yüz çevirmektir. (Adab2, 86) 

* {Ruhsatlardan biri de} batıl sözler konuşulan meclisiere gitmektir. Bu husus

taki edebler ise, oralarda gıybet etmemek ve münkeri dinlememektir. (Adab2, 87) 

* {Ruhsatlardan biri de} zilletten uzak olmak, eza ve cefaya katlanmaktır. Bu

nun adabı da, gönlün selametini istem ek, düşmanlıktan kaçınmaktır . . .  

. . .  {Ruhsatlardan biri de) arkadaşlar arasında teklifsiz olmak, çağrılmaksızın 

onların evlerine gitmektir. Bunun adabı da; bundan hoşlananları ayırd edebilmek 

ve bu esnadaki ikramın vaziyeti hakkında da anlayışlı olabilmektir . . .  
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. . .  {Ruhsatlardan biri de} ihvanla beraberken kendi kendini hesaba çekmektir. 

Bundan maksad, şifa bulmak {kendini tedavi etmek} değil, kalbinde ihvanına karşı 
olan {kötü duyguları} giderebilmek, kalbin kin ve nefretten temizlenmesi ve arka
daşının özrünü kabUl edebilmesidir. (.Adabı, 88) 

* {Ruhsatlardan biri de} ayrı kalması gereken şeylerin bazılarından uzaklaş

maktır. Bunun sebebi, hakkı ortaya çıkarıp batılı yok etmek, Allah için düşmanlık 

etmektir . . .  

. .  . {Ruhsatlardan biri de} maslahatın olduğu yerde yalanı caiz görmektir. 

{Sufilerin} bu husustaki edebleri, ıslahı taleb etmek ve hakkın ortaya çıkmasını 
sağlamaktır. (l�diibı, 91) 

* {Ruhsatlardan biri de} yaşlıları ziyaret etmektir. Bu husustaki edebleri; Al

lah'a yakınlık vesilesi aramak, ziyaretleşmeyi sağlamak, dua ve bereket talebinde 

bulunmaktır . . .  

. .  . I R  uhsatlardan biri de} dünya ehliyle, idareciler le, padişahlarla birlikte ol

mak, onlara saygı göstermek ve onları iyi karşılamaktır. Bu husustaki edebleri; 

onların dünya hayatındaki yaşantılarına tamah etmemek ve onlardan bir makam 
talebinde bulunmamaktır. (Adıibı, 92) 

* {Ruhsatlardan biri de} iftihar ve iddia izharıdır. Bu husustaki edebleri, bu 
yolla Allah'ın nimetlerini ortaya çıkarmaktır. (Adiıbı, 96) 

* {Ruhsatlardan biri de} imkansız ve katlanılamayacak şeylere karşı kızıp öf

kelenerek canın sıkılmasıdır. Bu husustaki edebleri; her türlü alçaklık ve aşırılıktan 

uzak durmak, Allah'ın koyduğu sınırlara riayet edip bu sınırları aşmamak, zulme 
sapmamaktır. Eğer çok kızar ve sınırı aşarsa, bu durum akla hakim olur. (Adiibı, 97) 

rusumü'l-'ulum ve rukümü'l-'ulum ( � Jlı�ll �} J J � Jl.lll l  � J"" J ) * Rusftmü'l

ıılftm ve rukumü'l-u/Um, insanın hisleridir {duyularıdır} .  Çünkü bunlar, Alim, Sem'i, 

Bas'ir gibi ilahi isiınierin rüsümu olup, Hakk ile halk arasındaki Daru'l-karar kapısı 

üzerine sarkan insan bedeninin perdeleridir. Nefsinin ve onun bütün sıfatlarının, 

Hakk'ın eser, sıfat ve isimlerinin rusümu ve suretleri olduğunu bilen kişi Hakk'ı 
bilmiş olur. (Kaşani, 150; Cami', 84) 

ru'unet ( �ı J�) ) * Rui'ınet {benlik ve bönlük}, tabiatla {karakterle} beraber 

bulunmaktır. (Istılah, 538) 

* Rııi'ınet, nefsin hazları ve tabiatının gerektirdiği şeylerle birlikte bulunmaktır. 

(Kaşanl, 150; cami', 84) 

ru'fts-ı mefatin-i zulmet ( :ı.4oll2l1 �\ıiA .r JJJ ) * Ruus-ı mefiitin-i zulmet, bütün 

zulman'i kuvvetlerin {karanlık güçlerin} kaynağı olan insani heykeldir. Nev'in 
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{türün} Rabb'i, bu bünyeyi kemale erinceye kadar eğitir. O, bünyede mevcud 
nefslere feyiz verir. Daha sonra ise, bu nefsler için takelir edilen kemal derecelerine 
ulaşana kadar, onları sıkıntılarından kurtarır. (Heyô.kil, 101) 

ruv'-i nefsi ( �i tJ.> ) * Ruv'-i nefs!, kalbde, sadra nisbet edilen, nefse ait bir 

zarf veya niza (çatışma} yoluyla gerçekleşen bir ilkadır. Rô.'nın zamme, vô.v'ın sü
kun, nun'un fetha,fô.'nın da sükfınla harekelenmesiyle yazılır. (Sofyav'i, 6) 

rücu' ( tJ:<;) ) * Hz. Peygamber $ dünyadan ve dünyadakilerden ayrılacağı sı

rada, Rabb'ine seyri esnasında, daha önce kendisinden alıkonan kısımlar ona iade 
edildi. O da Rabb'ine uyarak, O'nun fiiline rıza göstererek, emrine uyarak vefa 
gösterdi. O'nun isimleri yücedir, rahmeti her şeyi kaplar, fazlı da bütün evliya ve 
enbiyaya şamildir. Bu konuda veli de öyledir (yani peygamberin tabi olduğu 
hükümlere tabidir} .  Belli sınırları korumak şartıyla, ona da aksarnı ve makamları 
iade edilir. İşte bu, nihayetten bidayete rücudur (sondan başa dönüştür) .  (Doğru
sunu} Allah bilir. (FiitUh, 134) 

* O'na dönmek 
işte O'nun arzusu 
O'na dönmek 
kiiiniitta bulunan her şeı;i bırakarak 
sakın söyleme eşyiinın O'nunla olmadığını 
varlıkta yoktur O'ndan başkası 
O'nunla beraber ol 
tüm hiillerinde eşyô.nın 
ve sakın olma gafil 
miişdhede etmekten O'nu 

(Fiituhiit, III, 219) 

rütbetü'l-fa'izin ( ı.J�ji\.Qll ;i.J) ) * Riitbetii 'l-fô.iz!n (kazananların mertebesi); bun

lar, mukallidlerin dışında kalan ariflerdir, onlar öncelikle mukarreb'in-i sabikindir 
(kurbiyyet kesbedenlerdir}. Mukallİdin üstünlüğü ve cennette bir makamı varsa da 
o ashab-ı yemindendir. Bunlara ilave olanlar şu anda konumuzun dışındadır. 
(İhyii', IV, 39) 

rütbetü'l-halikin ( �l\dıl a:JJ ) * Riitbetü 'l-hô.lik!n (helak olanlar mertebesi); 

bunlar, Allah'ın rahmetinden ümid kestikleri için helak olurlar. Bu mertebe, inkar
cılar, kendini dünyaya kaptıranlar, Allah'ı, Resfılü'nü ve kitabiarını inkar edenler 
mertebesidir. Çünkü, ahiret mutluluğu, Allah'a yaklaşmakla, O'nun nazarına 
mazhar olmakla mümkündür. Bu yakınlığa, ancak "!miin" ve "tasdik" denilen mari
fetle ulaşılabilir. İnkar edenler münkirdirler, yalanlayanlar Allah'ın rahmetinden 
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ebediyyen ümid kesenlerdir. Bunlar, alemierin Rabb'ini ve onun peygamberlerini 
yalanlamışlardır, kıyamette onlarla Rabb'leri arasında mutlaka perdeler olacaktır. 
Sevgili'yle arasında perde bulunanlar, mutlaka özlem ve hasret çekeceklerdi. 
(İhyii', IV, 31) 

rütbetü'l-mu'azzebin ( �.Wl �) ) * Rütbetü 'l-muazzebin {azap görecekler 

mertebesi}; bunlar, imanın aslını elde etmişler, fakat gereğini yerine getirme konu
sunda kusur işlemişlerdir. İmanın aslı tevhlddir, tevhid ise, Allah'tan başkasına 
kulluk etmemektir. Kim hevasına uyarsa, hevasını ilah edinmiş olur. O haklkatte 
değil, sadece kalbiyle muvahhiddir. (İhyii', IV, 32) 

rütbetü'n-naôn ( ��\..;)\ �:i) ) * Rütbe-i niicin {kurtuluşa erenler mertebesi}: 

Kurhıluşla, saadet ve muvaffakiyetİn dışında kalan selameti kasd ediyoruz. Onlar, 
kendilerine hizmet edilemeyen ve tebliğ ulaştırılamayan insanlardır. Bunlar bir 
kusur işlememişlerdir ki azaba uğrasınlar. Bu durum; deli kafirlerin ve kafir ço
cuklarının durumu gibidir. Sunakların durumu da böyledir. Uzak ülkelerde bulu
nan, bilgisiz ve cehalet içerisinde yaşayan, kendilerinde dillle alakah bilgi ya da in
kar bulunmayan, itaat ve isyan etmeyen ve kendilerine davet ulaşmayanlar da 
böyledir. Onların, kendilerini Allah'a yaklaştıracak bir vesile ya da uzaklaştıracak 
bir suçları yoktur. Bunlar, ne cennet, ne de cehennem ehlidir. Bunlar "Araf' denen 
iki makam arasında bir yerde olacaklardır. (İhyii', IV, 38) 

rü'ya ( \dJ ) *  Rüyii, keriimet çeşitlerinden biridir. Rüyanın hakikati; kalbe gelen 

havatır ve zihinde canlandırılan hallerdir. Uyku insanın bütün şuurunu kaplama
dığında, insan kendisini yakaza halinde hissederse {gördüğünün rüya değil de ger
çek olduğunu sanırsa}, işte gerçek rüya budur. Rüya, insanların kalbierine yerleşen 
tasavvur ve evhamdır. Insan his {duyu} aleminden sıyrılıp uykuya daldığı zaman, 
hislerle maddi aleme ait şeyleri his ve idrak etme kabiliyelinden sıyrılır. Böylece, 
uykuda olan kimsenin rüya görme durumu daha da kuvvet kazanır. Uyandığı za
man, rüya esnasında görmüş olduğu haller, uyanık iken içerisinde bulunduğu 
hallere ve sahib olduğu zarfiri bilgilere göre daha zayıftır. Bu, zifiri karanlık bir ge
cede bir yerde yanan kandile benzer. Güneşin doğmasıyla kandilin ışığı sadece 
kendi çevresiyle sınırlı kalır. Çünkü güneş ışığı, kandilin ışığına üstün geldiğinden 
kandilin ışığı cılızlaşmıştır. 

Uykuda olan kimsenin durumu kandilin ışığında olanın, uyanık kimsenin du
rumu ise, gündüz ışığının üzerine doğduğıı kimsenin durumuna benzer. Durum 
böyle olunca, uykuda olan kimsenin, uyandıktan sonra eski halinde tasavvur ve 
idrak ettiği şeyleri hatırlaması tabiidir. Üstelik, uyku halindeyken insan kalbine 
gelen havatır, bazen şeytandan, bazen nefsten, bazen melekten gelir, bazen de Al
lah' ın öğretmesidir. Hadiste "En doğru rüyii göreninzz, en doğru söz söyleyeninizdir" 
[Müslim, Rü'ya, 1; Tirmizi, Rü'ya, 1] buyrulur. (Kuşeyri, 190) 
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rü'yet ( �JJ ) * İlim ile rü'yet birleştiğinde gayb bunların sahibine açılır. Kul, 

ilimle, müşahedeyle ve imanı görme hakikatiyle yakine ulaşır. (Beyan, 62) 

* Rü'yetin merkezi fuaddır {gönüldür} . Allah Teala " {Gözün} gördüğünü gönül 

yalanlamadı" [Necm, 53/11 ]  buyurmuştur. Fuad kelimesi, faide kelimesinden türe
miştir. Çünkü o, Allah Teala' dan sevgisinin faydalarını görecektir, gönül görmekle 
faydalanır, kalb ilimle zevk duyar. Gönül görmezse, kalb de fayda elde edemez. 
(Beyan, 68) 

* Rü 'yet, olanı basiretle değil, gözle müşahede etmektir. (Istılah, 540) 

* Mümkünat namütenahi {sonsuz} olsa da madumdur. Hakk'ın müşahedesi al
tında görülebilen varlıklardır. Biz görmeyi vücud { varlık} yoluyla bir sebebe bağ
layamayız, ancak eşyayı sebebe bağiayabiliriz {görmeye değil, eşyaya varlık izafe 
edebiliriz} . ister bizzat madum, isterse mevcud olsun görülebilecek olan şey; 
görme fiiliyle alakayı kabul etmeye istldadlıdır. Mümkünat namütenahi olsa da 
Allah Teala tarafından görülür. Bu {görüş} ilim nisbetiyle değil, aksine "rü 'yetü 

kanet ma kilnet {olduğu gibi görme}" denilen başka bir {görme) nisbeti türündendir. 
(Esfar, 25) 

* Müşahede, kalbdeki Hakk'dan gelen şahidin görülmesidir. Alarnet ve rü'yet 
{görme) kaydına bağlı olan müşahede ise böyle değildir. Bu sebeble Hz. Musa �� 
'"Rabb'im, {kendini} bana göster de sana bakayım. "' [Araf 7/143] demiştir, "Bana {ken

dini} m üşiihede ettir'' dememiştir. Çünkü o { görülemez, ancak} müşahede edilebilir. 
Hz. Musa'ya Wl kendisine gizli kalan şeyi göstermiştir. (Esfar, 66) 
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sa ( �L....J ) * Sii ile dünya ve ahiret sevabına, ezelde taalluk eden lütuf, ihsan, 

ceza ve kereme işaret edilir. Bu ikinci mertebededir. (Ctimi', 79) 

sa' adet ( ��\ıı..ı ) * Saadetin tamamı üç şey üzerine bina edilmiştir: Gazab, şehvet 

ve ilim kuvvetleri. Bu kuvvetlerin mfıtedil seviye kalmalarına ihtiyaç vardır. Şeh
vet kuvveti artarsa, ruhsaHara kapı aralamr, bu da helak eder. Gazab kuvveti ar
tarsa, bu da ahmaklığa götürür, sahibini helak eder. Bu iki kuvvet adalet kuvveti
nin işaretiyle orta seviyede kaldığında hidayet yoluna götürürler. Keza gazab kuv
veti arttığında dövme ve öldürme fülleri kolaylaşır, eksildiğindeyse din ve dünya 
için gayret ve hamiyyet duygusu zayıflar. Orta seviyede kaldığında ise sabır, şe
caat ve hikmet ortaya çıkar. Şehvet arttığında fısk ve fücfır artar, eksildiğindeyse 
acizlik ve zayıflık ortaya çıkar. Mfıtedil seviyede kaldığında ise iffet, kanaat ve 
benzerleri ahlak haline gelir. (Kimya', 9) 

* Saadete ancak ilim ve arnelle ulaşılır. (Mizan, 2) 

* Saadetin manası, kemal dereceleri sınırlı olsa bile, nefsin kendisi için mümkün 
olan kemale nail olmasından başka bir şey değildir. Fakat bu alemde his, tahayyül 
ve nefsin arızları şeriata aykırı bir tarzda devam ettikçe, sözü edilen lezzet hisse
dilemez. Tad alma organını bir bozukluk perdelediğinde, tatlı bir yemeği yemek 
durumunda olan kimseye arız olan şey böyledir. Bu kimse ancak çok keskin tadları 
hissedebilir. Ölüm de perdenin ortadan kalkması gibidir. 

Tabi olduğum büyük bir sfıfınin, Allah'a giden salikin dünyada olduğu halde, 
vuslat imkanı varsa, cenneti ve kalbinde tirdevs-i alayı görebileceğini açıkladığını 
işitmiştim Ancak vuslat, dünya alakalarından sıyrılmakla ve ilah! ilhamlar açıkça 
keşf olana kadar, tefekkürü ilahi işlerde teksif etmekle {yoğunlaştırmakla} müm
kün olur. Bu da nefsi, sözü edilen bulanıklıklardan tasfiye etmekle olur. Buna 
ulaşmak, saadet, amel ve vuslata yardımcı olacak şeyin ta kendisidir. (Miziin, 15) 

* selamlarda sırdır saadet 
münacattaki kdinat 
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sonra saliit mürşidimiz Resul' e 
ve sonra selanı bize 
inıii yoluyla 

(Letii'if, 109) 

sa'adet 

* Filozoflara göre saiidetin yolu, hayrın ta kendisi olana kadar riyazet ve ahlakı 
güzelleştirmektir. Bu işin başlangıcında, sırrın inceltilrnesi, nefsten cisrnani rneşgu
liyetlerin çekilip alınması yer alır. Tefekkür yoluyla Mehabbet rniraclarına yüksel
rnek ve böyle bir kemale şev k duymak, nefsin o aleme çekildiğini ve garib şeylerin 
ona feyiz ettiğini hissedene kadar tefekkür etmekle olur. Zikrettiğirniz nefslerinden 
sıyrılıp ilahi olan kişiler, bu alernde cisrnaniyyet örtülerinden sıyrılarak ulvi aleme 
yükseldiklerini, bu alemin nfır ve lezzetinden istifade ettiklerini, ardından his ale
mine döndüklerini, yaşadıklarını eserlerinde rurnuzlarla ifade ettiklerini haber 
vermişlerdir. Benzer şeyler Sokrat, Zenon, hayırlı rnuallirn Eflatun ve Aristo'dan 
da nakledilmiştir. (Ravza, 561) 

* Saadet, onlara göre nazar ve akıl makarnının derecelerine göredir. Onlar Al
lah'ın kendilerini ilim ve süluka ya da sadece süluka ulaştırdığını kabul ederler. 
Onun, dünyada vardığı son noktaya münasib olarak ahiretteki makarnı da bu olur. 
Müşahedesiz, ancak ona bağlanmak şartıyla dünyada onun ilmi sayesinde buna 
ulaşanlar, ahirette de ulaşabilir. Onlar, bunun dışındaki her şeyden uzaklaşırlar. 
Sadece, şübhe ve gafletin olmadığı ölüm halinde ona dair tefekkürleri yok olur. 
işte bu, şeriatın getirdiğine münasib olarak saadete inanan sufilerin saadetidir. Ba
zen arifler, tecerrüd {dünya alakalarından sıyrılma} ve yükselme yolunu tutarlar. 
Fakat arifin gayesi bu işe başlamadan önce bilinir. Bir günde başkasının uzun bir 
müddet ulaşarnadığı şeye ulaşır. Bazen sufiye, süluku sırasında bazı akli suretierin 
idrilki arız olur. Bu noktada şeyh onu irşad etmediği sürece orada durur {ilerleye
mez}. Bundan dolayı "Sılfi seyr eder {yürür}; iirif uçar" denilmiştir. Seyr edenler ne
rede, uçanlar nerede! (Ravza, 581) 

* Onlara göre saadet perdenin keşf olunmasıyla hasıl olur. Böylece arife 
Hakk'ın enniyyeti {kendisi, kendiliği} zahir olur. Hakk, her şeyin enniyyetinin biz
ziH kendisidir. Arif zatının enniyyetini ve onun mahiyetini düşünür. Nefsini bilen 
kimse, Rabb'ini de bilir. Böylece kemalin, bekanın, kendisinden haber verilmeyen 
zevk ve lezzetin nihayetine erişir. Onlara göre bu hususta eksiklik yapanlar, azab, 
perde, vehirn, karanlık ve tagayyür aleminde kalır. Çünkü azab ve elemler ilave 
hususlardır. Bunun hakikati, şümulü miktarınca, ancak muazzib {azab veren}, 
muazzeb {azab verilen} ve azabla tarnam olur. Onu Hakk'ın rnarifeti ve tevhidin
den uzaklaştırır. Bu da onun azabı, ebediliği ve kurtuluşu olur. (Buğı;e, 15) 

sa' adet-i nefs ( u�:ll Ö.)\ıt..., ) * Saadet-i nefs {nefsin saadeti} ve kemali, onlarla bir 

olana kadar ilahi hakikatlerle nakşolunmaktır. Bu ise, ancak şehvet ve gazabı ge
rektiren aşağı alışkanlıklardan nefsi temizlemekle mümkün olur. Bunun yolu 
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mücahededir, ameldir. Amel temizlik içindir. Temizlik bu kemalin şartıdır. Bun
dan dolayı Hz. Peygamber $ "Din temizlik üzerine binii. edilmiştir" [Aclfıni, I, 341 ] 
buyurmuştur. (Mizan, 33) 

sa'adet-i uhreviyye ( �u_,.,:-i ö�\ıı.., ) * Saadet-i uhreviyye (uhrevi saadet) ile fena

sız bekayı, eziyetsiz lezzeti, hüzünsüz süruru, fakrsız gınayı, noksansız kemali, 
zilletsiz izzeti, kısaca matlub ve talib, rağbet etmesi ve edilmesi istenebilecek her 
şeyi kasd ediyoruz. İşte bu, anları ve zamanı asla eksilmeyecek olan ebedilerin 
ebedlsidir. (Mzzıin, 3) 

* Saadet-i ulıreviyye, fenasız beka, kedersiz sürur, cehaletsiz ilim, fakrsız gınadır. 
Saadete ancak Allah ile ulaşılabilir, o ancak ikinci tür olanla kemale erer. Bu da 
nefsani faZıletlerdir. (Mizdn, 84) 

saba ( L.--" ) * Saba, rılhaniyyat pırıltıları ve hayra götüren fikirler yönünden ge

len rahmani nefhalardır. (Kaşani, 139; Cii.mi', 88) 

sababet ( ;i.ıL...ç ) * Sabıibet, lügatte "aşk" manasındadır. Sabb ise, "aşık-ı miiştak 

{özleı;en aşık}" demektir. (Ravza, 341) 

sabihu'I-vech ( .ı.:o:-Jll �:--" ) * Sabihu '1-vech, Cevvad isminin hakikatine mazhar 

olan kimsedir. Bu mazhariyete hakkıyla eren Hz. Peygamber' dir $. Hz. Ca bir' den 
'* rivayet edildiğille göre, Hz. Peygamber $ kendisine yapılan hiçbir müracaata 
"Hayır" dememiştir. O vasıta kılınarak Allah'tan istenen bir şey cevabsız kalmaz. 
Mü'minlerin emiri Hz. Alikv bu duruma şu sözüyle işaret eder: "Allah'tan bir dilekte 
bulımacağzn zaman, önce Hz. PeıJgamber'e $ salavrit getir sonra talebde bulımf Çünkü 
Allah, kendisine arz edilen iki isteğin birini kabul edip diğerini reddetmez." Hz. 
Peygamber'in $ cömertliğine mazhar olan Eş'as adında birisidir. Hz. Peygamber 
onun ıçin "Kapılardan kovulan nice Eş 'as vardır ki, Allah'a yemin etse Allah onun iste
ğini kabul eder" [Müslim, Kasame, 24; Ebu Davud, Diyat, 28] buyurmuştur . . . Hz. 
Peygamber'in şu sözünden dolayı ona "sabihu'l-veclı" denmiştir: "İhtiyaçlarınızı 
sabihu'l-vecihlerin {güzel yüzlülerin} yanında taleb ediniz. "  (Kaşani, 138; Cami', 87) 

sabik li'I-hayrat ( .:..ıl_r.� Jıl.... ) * Zalim linefsih {nefsine zulmeden kişiler) gü

nahlarında ısrar eden kimselerdir. Muktesid, farzları eda eden, haramlardan kaçı
nanlardır. Sabık li'l-hayrat !hayırlarda öne geçen} ise farz ve nafileleri yerine geti
renlerdir. (Furkan, 30) 

sabika ( 4Qıl.... ) * Siibika, kendisine "iman edenlere, Rabb'leri katında onlar için yük

sek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele!" [Yunus, 10/2] ayetinde işaret edilen ezell 
inayettir. (Kaşani, 99; Ciimi', 85) 
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sabikün mukarrebftn ( ıJ Jı�ii� ıJ Jiiıl..ı ) {ashab-ı yeminl * Siibikün ve 

mukarrebiln, farzlara ilaveten nafilelerle de Allah' a � yakın olmaya çalışırlar. 
Vacibleri, müstehabları yerine getirirler, haram ve rnekruhlardan uzak dururlar. 
Güçlerinin yettiği bütün güzellikleri yerine getirerek Rabb'lerine yakınlık elde et
tiklerinde Allah'ın � tüm  sevgisini kazanırlar. (Furkan, 26) 

sabr ( _p..P ) {ahkam; 'alamet-i sabr; batar; cebn; derecat-ı sabr; kitman-ı sırr; 

mutasabbır; sabbar; sabr-ı nefs!; sabr 'ale'n-ni'me; se'a-yı sadr; tasabbur; tehev
vür; zabt-ı nefs; zayk-ı sadrl 

* Sabır birkaç türlüdür. Tasabbur {sabretmeye çalışmakl ve sabr-ı cemıl {güzelce 
sabırl .  Daha sonra ise havf ve şükre çıkılır. Bundan sonra ise tazlın ve sünlr {bela
nın sahibine saygı ve bela karşısında sevinçl gelir. (Adiibı, 71) 

* Bütün dünya; azıyla çoğuyla, acısıyla tatlısıyla, başıyla sonuyla, her şey, ama 
her şey, Allah'ın kulu imtihan etmesi ve denemesi içindir. Bütün bu deneme ve 
imtihan vesileleri iki noktada toplanır. Sabır ve şükür. Kul, ya nlınete şükreder ya 
da musibete sabreder. (Adiibı, 82) 

* Alarnet-i sabr {sabrın ali1metil, herhangi bir musibeti, yaratılmışlardan her
hangi birine şikayet etmemektir. Sabır şu şekillerde olur: Taata karşı sabır, 
masıyyete karşı sabır, musibetin gizlenmesine karşı sabır -bu sabır iyiliğin hazine
lerindendir-, taatın gizlenmesi konusunda sabır. Sabır, nefsi tüm bunlardan alı
koymaktır. (Adiibı, 145) 

* Sabır, mehabbete {arzu edilen şeyleri elde etmeyel muhalefet etmektir. Sabır 
derecesinden havf derecesine, havf derecesinden de mehabbet derecesine yüksel
medikçe, hiçbir ibadet, sabır gücüyle beraber bulunmaz. (Adiibı, 147) 

* Sı1fiyyenin bunlardan başka bazı adabları ve çeşitli halleri vardır. Bunların 
bazıları şunlardır: . . .  Allah hakkında güzel zanda bulunmak, taate koşarken ve 
bütün hayırlarda yarışırken ihlas üzere olmak, her şeyden kopup Allah Teala'ya 
yönelmek, O'ndan gelen belaya sabr etmek, O'nun kazasına razı olmak, mücfıhede, 
nefsin hevasıyla mücadele ve nefsin hazlarından sakınarak ona karşı koymaya de
vam etme {süreklilik sağlamal konusunda sabır göstermek, -çünkü Allah Teala 
nefsi, "emmiire-i bi's-sü {diiimii kötülüğü emreden}" olarak tarif etmiştir- . . .  (Lımıa', 29) 

* Cüneyd'e sabrın ne olduğu soruldu. O da şöyle dedi: "Hoşlanılnıayan {sıkıntı} 
vakitleri geçinceı;e kadar sıkıntılara Allah Teliiii için tahammül edebilmektir." İbrahlın 
Havvasrh şöyle der: "Halkın birçoğu, sabır yüküne katianmaktan kaçarak taleb ve 
sebebiere sığındı. Böylelikle de onlar sanki Rabb 'leriynıiş gibi onlara güvenip dayandı/ar." 

Bir adam Şibll'ninrh huzuruna çıktı ve şöyle sordu: "Sabır ehlinin en zor sabrettiği 
şeı; nedir?" O da "Sabr filliihtır {Allah hakkındaki sabırdır}" dedi. Adam bu cevaba iti
raz etti. Şibli: "Sabr Iiilah'tır {Allah için sabretmektir}" dedi. Adam buna da itiraz 
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edince Şibli "Sabr meallah'tır {Allah'la beraber sabretmektir}" dedi. Adam bu cevaba 
da "Hayır" deyince Şibli siniriendi ve şöyle dedi: "Yazık/ar olsun sana! Nedir öyleyse, 
sen söyle!'' Adam şöyle dedi: "Sabr aniilah'tır {Allah'tan uzak kalabilmeye sabretmek
tir}." Bunun üzerine Şibllrh öyle bir çığlık attı ki, az kalsın rfıhu telef olacaktı! . .  

. . .  Mııtasabbır, Allah yolunda sabreden kimsedir. Bu kimse bazen zorluklara 
sabreder, bazen de aciz kalır, sabredemez. (Luma', 76) 

* Sabbiir {denen} kimsenin sabrı Allah yolundadır, Allah içindir, Allah'ladır. 
Bütün bela ve mus1betler bu kimsenin üzerine gelse bile, hiç acziyete düşmez; 
vücubiyyet, hakikat, şekil ve yaratılış yönünden kendisinde hiçbir değişiklik ol
maz. (Luma', 77) 

* Sehl{-i Tüster1} şöyle demiştir: "Sabır, Allah'tan bir rahatlama ihsan etmesini bek
lemektir." Bu zata göre en faziletli ve en yüce sabır bu sabırdır. 

Bir başkası ise şöyle demiştir: "Sabır, sabırda sabretmendir." Bunun manası ise, 
sabır esnasında bir rahatlama beklememektir. (Ta'arrııf, 65) 

* Sabır; sıkıntılar anında, tahammülsüzlük etmeyerek beklenen iyi akıbet için 
sebilt göstermektir. Sabır, sabrın acılığından türemiş bir kelimedir. Biliniz ki, in
sanların çoğu sıkıntılara sabrederler. Fakat onların sabrı Allah ile ve Allah için de
ğildir! Çünkü onlar; tahammül edemiyorlar, muzdarib oluyorlar, şikayet ediyorlar 
ve Allah hakkında kötü zanda bulunuyorlar. (İhvan, Il, 72) 

* Sabrın üç manası vardır: Makamat ehline göre de böyledir. Birincisi şikayet 
etmeyi terk etmek olup bu, tilibierin {tevbe edenlerin} derecesidir. İkincisi kadere 
rıza olup bu da zilhidlerin derecesidir. Üçüncüsü ise, Mevla'nın yaptığını sevmek
tir. Bu ise sadıkların derecesidir. (Küt, I, 199) 

* Sabır tevekkül hususunda ilk makamdır. Sabır kazayı imtihan olarak gör
mektir. Şükür bundan daha üstündür. Bu da belayı mmet olarak görmektir . Rıza 
da bunların hepsinden üstün olup, tevekkülün zirvesidir. Rıza, tevekkül sahibieri 
arasında bulunan muhiblerin makamıdır. (Küt, Il, 35) 

* Çeşitli sabır türleri vardır. Kulun gayretiyle elde ettiği sabır ve kulun gayreti 
olmadan silhib olduğu sabır gibi. Kulun gayretiyle elde edilen sabır ikiye ayrılır: 
Allah Tealll'nın emirlerine sabır ve yine O'nun yasaklarından sakınma hususunda 
sabır. Kulun gayretine bağlı olmayan sabır ise, Allah'ın koyınuş olduğu hükümleri 
yerine getirirken karşılaştığı sıkıntılara göğüs gerebilmesidir. (Kuşeyr1, 92) 

* Sabır, nimet ve külfet arasında hiçbir fark gözetmeksizin, her ikisini de gönül 
huzuruyla karşılayabilmektiL Tasabbur {sabretmeye çalışmak} ise, gönlünde külfe
tİn bütün ağırlıklarını hissetmekle birlikte, sıkııitıyı da huzurla karşılamaktır. Bir 
şair şöyle der: 

"öyle sabrettim ki 
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varamadım farkına 
sabrınıdaki aşkının 
gizlice şikfiyet eder de gönlüm 
göz yaşıma aşkımı 
sonra o da yaş döker diye 
farkına varmadan ben 
gizledinı sana olan aşkıını 
sabrın yeri olan gönlümden bile" 

(Kuşeyrl, 93) 

sa br 

" Hasan Basri {bir bedeviyel demiştir ki: "Sabır iki çeşittir: Birincisi be/ii ve sıkıntı
lara sabır, diğeri ise yasaklanan şeylerden kaçınma husii.sunda sabır." (Hücv1r1, 107) 

* İman iki parçadan oluşur. Bu parçaların biri sabır, diğeri de şükiirdür. (İhyii', 
IV, 75) 

* Sabır, dillin makamlarından ve siHiklerin menzillerinden biridir. Dlrıdeki bü
tün makamlar, üç esasa dayarur: Mearif {marifetler), ahval {haller) ve amal {amel
ler) .  Mearif usuldür ve ahval ondan hasıl olur. Ahval de arnali getirir. Mearif 
ağaçlar gibi, ahval dallar gibi amiH ise meyveler gibidir. Bu vaziyet, bütün Allah 
salikierinin menzilleri için aynıdır. İman kelimesi bazen mearifle husus!, bazen de 
umı1m1 olur. -"lnıiin" ile "isliim" arasındaki farkı açıklamış bulunduğumuz 
Kavii'idii'l-'akiiid isimli eserimizde zikrettiğimiz gibi- sabır da böyledir. Geçmişe ait 
marifet, mevcud hill olmadan tamamlanmaz. Tahkiki sabır IDarifetten ibarettir. Bir 
meyve olarak amel de, bunun ürünüdür. Bu vaziyet, insan, melek ve hayvan ara
sındaki sıralamanın keyfiyeti bilinmedikçe anlaşılamaz. Sabır insana ait bir husu
siyettir, Hayvan eksik olduğu için, melek de kemal vasfına sahib olduğu için, 
bunlarda bu hususiyet bulunmaz. (İhya', IV, 77) 

* Sabır iki türlüdür: Birincisi zorluklara tahammül etmek gibi, bedenin sabrıdır. 
Bu da yorucu ibadetlerde bulunmak veya ağır işlerde çalışmak gibi doğrudan kişi
nin kendi teşebbüsü ile olur ya da dövülmek ve hastalanmak gibi başka taraftan 
gelir. Bütün bunlara sabır, İslam'a uygun olduğu vakit makbUl olabilirse de asıl 
makbUl olan sabır, nefsin heva ve arzularına karşı sabırdır. Bu sabır, yeme-içme ve 
cinsiyet şehvetlerine karşı olursa buna "iffet" denir. 

Istenmeyen bir duruma katlanmaya sabır olursa, sabrın hakim olduğu o du
ruma nisbetle sabır değişik isimler alır. Mesela bir felakete karşı tahammül ise 
buna doğrudan "sabır", bunun zıddına da "cez ' {kaygı}" ve "hele ' {endişe}" denir. 
Adam bağırıp çağırarak, yaka-paçasını yırtarak, yerlere serilerek heva çağrısına 
uyar. 

Eğer bu sabır, zenginliğe karşı olursa, bu sabra "zabt-ı nefs {nefs hakimiyeti}", 
zıddına ise "batar {kibirlenip böbürlenmek ve kendini beğenmek}" denir. 
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Eğer bu sabır savaş alanında gösterdiği metanette olursa buna "şecaat", bunun 
zıddma "cebanet {korkaklık}" denir. Bu sabır, hiddetini yenme konusunda olursa 
buna "hilm {yumuşaklık}", "vakar ve teenni", zıddma da "tezemmür {saldırganlık}" de
nir. 

Sabır zamanın musibetlerinden birine karşı olursa buna "se'a-yı sadr {gönül 
genişliği}", aksine de "zayk-ı sadr {gönül darlığı}" denir. Görüp duyduklarını muha
faza bakımından olursa buna "ki tman-ı sırr {sır saklamar denir. 

Geçim sıkıntısına karşı olursa buna "zülıd", zıddma da "hırs" denir. Eğer aza 
sabrediyorsa buna "kanaat", bunun zıddma da "şereh {açgözlülük, doymazlık}" denir. 
Iman ahlakının çoğu sabra dahildir. (İhyii', IV, 82-83) 

'' Sabır üç makamdır: Birincisi şehvetin terk edilmesi olup taiblerin (tevbe 
edenlerin} derecesidir. İkincisi kadere rıza olup zahidlerin derecesidir. Üçüncüsü 
ise, Mevla'smın yaptığı her şeyi sevmektir. Bu da sıddlklarm derecesidir. (İhya', IV, 
85) 

* Havf ve reca makamı elde edilmeden sabretıne imkarn yoktur. Çünkü dm ma
kamlarınm ilki; Allah' a, ahirete, cennete ve cehenneme kesin olarak inanmaktan 
ibaret olan lınan kuvvetidir. Bu zarfiri yakm, insanda cehennem korkusu ve cennet 
sevgisinin heyecanını oluşturur. Havf ve reca, insanları sabra hazır duruma getirir. 
Cennet, mekarihle (sevilmeyen şeylerle} kuşatılmıştır. {Cennet konusundaki} 
recanın kuvveti olmadan bunlara sabredilemez. Cehennem ise şehvetlerle (sevilen 
şeylerle, aşırı istek ve arzularla} kuşatılmıştır. Bunlara karşı koyabilmek için ise 
mutlaka havf kuvvetine ihtiyaç vardır. (İhyfi', IV, 205) 

* Dört arızayı {engeli} dört şeyle aşmaya ihtiyaç vardır: Rızık konusunda Allah 
Sübhanehfı ve Teala'ya tevekkül, tehlike anında işleri O'na � tefviz (havale et
mek}, sıkıntı anında sabır ve kazanın cereyan ettiği anda rıza. (Minhdc, 4) 

* Sabır acı bir ilaç, mübarek fakat sevilmeyen bir şerbettir. Ama onu içtiğin za
man sana her menfaati sağlar ve senden her türlü zararı giderir. İlaç böyle olunca, 
akıllı insan, "bir saatlik acı bir yıl mutluluktur" diyerek, nefsini bu ilacı içmeye zorlar, 
acılığına ve keskinliğine bakmadan onu bir yudumda içer. 

Bil ki, sabrın insana kazandırdığı menfaat de dörde ayrılır: Taatte {Allah'm 
emirlerine} sabır, masıyyete {yasaklarma karşı çıkmaya} sabır, dünyadaki fuzfıll 
(boş} işlere sabır, bela ve sıkıntılara sabır. Her kim sabrın acılığına katlanır ve bu 
dört hususa sabrederse, o kimse için itaat meydana gelmiş olur. Itaatin dereceleri 
istikamette, bol sevabı ise akıbetindedir. Böyle bir kişi dünyada masıyyete ve be
HHara düşmez, ahirette de neticesine katlanmak zorunda kalmaz. Dünyayı ve 
dünya malını isternek gibi bir imtihanla karşılaşarak, daha sonra bunların hesabını 
verme zorluğuna da düşmez. Mükafatı, imtihan edildiği şeyi kuşatarak elinden çı
kıp gitınez. Öyleyse, sabrın neticesi taat, şerefli dereceleri ve sevabı ise takva, zühd, 
ivaz ve Allah'tan bol sevabdır. (Minlıfic, 59) 
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* Sabır, nefsin hevaya karşı direnmesi ve onu çirkin arzulardan korumasıdır. 
(M!zan, 76) 

* Havfın anahtarını soranlara "Sabır'', sabrın anahtarını soranlara ise "Rıza" 
diye cevab verdim. Bunun üzerine, rızanın anahtarının ne olduğunu sordular, 
buna da "Taat" dedim. (Gunye, Il, 125) 

•• Bazılarına göre sabır iki çeşittir: Kulun gayretiyle elde ettiği sabır ve kulun 
gayreti olmadan sahib olduğu sabır. Kulun gayretiyle elde edilen sabır ikiye ayrı
lır: Allah Teala'nın emirlerine sabır ve yine O'nun yasaklarından sakınma husu
sunda sabır. Kulun gayretine bağlı olmayan sabır ise, Allah'ın koymuş olduğu hü
kümleri yerine getirirken karşılaştığı sıkıntılara, bedeni ve kalbi elerolere göğüs ge
rebilmesidir. 

Bir adam Şibll'ninrh huzuruna çıktı ve şöyle sordu: "Sabır elılinin en zor sabrettiği 
şeı; nedir?" O da "Sabr fillahtır {Allah hakkındaki sabırdır}" dedi. Adam bu cevaba iti
raz etti. Şibli: "Sabr Iilialı'tır {Allah için sabretmektir}" dedi. Adam buna da itiraz 
edince Şibli "Sabr mealialı'tır {Allah'la beraber sabretmektir}" dedi. Adam bu cevaba 
da "Hayır" deyince Şibli siniriendi ve şöyle dedi: "Yazıklar olsun sana! Nedir öyleyse, 
sen söyle!'' Adam şöyle dedi: "Sabr aniilah'tır {Allah'tan uzak kalabilmeye sabretnıek
tir}." Bunun üzerine Şiblirh öyle bir çığlık attı ki az kalsın rUhu telef olacaktı! . .  

Cüneydrh şöyle der: "Bir nıü 'nıinin dünyiidan iihirete göçnıesi çok kolay ve basittir. 
Ancak, halktan aynimak va Hakk katında bulunmak hayli zordur. {Bedenden sıynlıp} 
nefsten Allah'a yürümek de zor bir iştir. Bunlardan daha zor olanı ise, Allalı'la birlikte ol
maktır." Aynı zata sabrın ne olduğu sorulm u ş ve o da şöyle cevab vermişti: "Acı bir 
şurubu yüzünü buruşturnıadan içmektir." (Gunye, II, 195-196) 

* Tasabbur, nefse hoşlanmadığı şeyleri yüklemek ve acılara katlanmaktır. Bu 
müridierin son makamıdır. Bundan sonra gelen sabır şikayeti terk etınektir. (Adiibz, 
20) 

* Sabr alii nimet {nimete sabır), onu Allah Teala'ya isyan yolunda harcamamak
tır. Bu, tevbenin sıhhatinin de şartıdır. Sehl b. Abdullah Tüsteri demiştir ki: "Afiyete 
sabretnıek, beliiya sabretmekten daha zor/udur." Sahabe-i Kir am' dan bazıları demişler
dir ki: "Sıkıntılarla imtilıiin edildik, buna sabrettik, ama bollukla imti!ıiin ediEdiğimizde 
buna sabredemedik." 

Rıza ve öfkede orta yolu takip etınek, insanların övgüleri karşısında sabırlı ol
mak da sabrın çeşitlerindendir. 

{Herhangi bir işe yönelme hususunda} şevksizlik, tevazu ve boyun eğme karşı
sında sabır göstermeye gelince, bu, tevbeye dahil değilse de zühde dahildir. Tevbe 
makamında sayılan yüce makam ve hallerin hepsi zühdde de bulunur. Çünkü 
zühd, {daha önce zikretıniş bulunduğumuz} dört hususun {iman, tevbe, zühd ve 
ubudiyyetin} üçüncüsüdür. 
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Sabrın hak!kati, nefsin itmi'nana ermesiyle; onun itmi'nana ermesi, nefsin tez
kiyesiyle; nefsin tezkiyesi ise, tevbe etmekle ortaya çıkar. Nefs tevbe-i nasilh ile 
tezklye edildiği {samimi bir şekilde tevbe ederek temizlendiği} zaman, ondaki bü
tün tabi! çirkeflikler gider. Sabır azlığı, nefsin içindeki çirkefliklerden, bunlar saye
sinde {doğru olan şeyden} yüz çevirmesinden ve isyan etmesinden dolayıdır. 

Tevbe-i nasilh nefsi yumuşatır ve onu çirkef tabiatından çıkarıp yumuşamaya 
sevk eder. Çünkü nefs, muhasebe ve murakabe ile berraklaşır, onun tutuşan ateşi 
ise hevaya uymakla söner. Yine nefs, itmi'nan haliyle rıza mahal ve makamına ula
şır, kaderin akışı karşısında mutmain olur. ( 'Avarif, 280) 

* Sehl{-i Tüster1} şöyle demiştir: "Sabır, Allah'tan bir çıkış kapısı açmasını bekle
mektir ve bu da hiznıetirı ım faziletiisi ve en yücesidir." ( 'Avarif, 286) 

* Bil ki, Hakk Teala Hazretleri, dilediği kuluna hikmetlerini vermek suretiyle 
kuvvetlendirrnek istediğinde, o kula kendisini ve sıfatıarını vasfetine nurlarını ili
san eder, böylelikle de kaderler tenezzül eder. İşte o zaman, nurlar o kulun önüne 
geçer ve kul nefsiyle değil, Rabb'iyle beraber olur. Böyle olunca kul, sıkıntılarına 
karşı güçlü, nefsin isteklerine karşı da dayanıklı olur. Çünkü, Allah onlara, kadere 
boyun eğmeye ve sürekli nur akışına dayanmaya karşı yardun etmektedir. Buna 
ister "Allah onlara, açıklama kapısını açacak olan hükümleri sırtlanıada yardım etti" de, 
istersen "İhsan varidieri olan belaLarı taşımalarına yardım etti." 

İster "{Tevekkül konusundaki} güzel tercihlerine şahid olarak, kaderi kabiillenıııe konu
sunda kendilerine kuvvet verdi" dersin, istersen "Hükmünün varlığı karşısında, O'nun 
ilminin varlığını bildikleri hiilde onları sabırla güçlendirdi." "O'nun görüleceğini bilerek 
başlarına gelen kaderle denendiler" ya da "Fiillerinin zuhuru karşısında, Cemal'inin var
lzğıyla kendilerini sabırlı kılmışhr" da diyebilirsin. "Onların kadere sabrı, sabrın rızaya 
götürdüğünü bilmelerindendir" veya "Onların kaderlere sabrı, perde ve engellerin açılma
sıdır" da diyebilirsin. 

Dilersen "Teklifin zorluklarına karşı yegane kuvvetleri, tasrif {ilahi tasarruf} sırları
nın kendilerine varid olmasıdır", dilersen "Onların kaderlerine sabretmeleri, yine onların 
o kaderlerde Allalı'ın lütuf ve ihsanının olduğunu bilnıelerindendir" de. Bu on sebeb, 
kulun sabretmesini, efendisinin hükümlerine karşı sebat göstermesini ve hükümle
rm gelişi esnasında güçlü olmasını gerekli kılar. Bütün bunları kendi ilisanı olarak 
veren O'dur. İnayet ehline bunu lütfeden de O'dur. (Tenvlr, 4) 

* Sabır rızaya götürür, bunun içindir ki, kim Allah'ın ahkfunına uymakta sabırlı 
olursa, Allah o kimseye rıza ihsan eder ve o da Allah'ın rızasını taleb ederek {ka
der} hükümlerinin sıkıntılarına O'nun rızası için katlanır. Tıpkı, netkesinde şifa 
elde etmek için acı ilacı içmek gibi. (Tenvlr, 6) 

* Yakin makamları dokuz tanedir: Onlar, tevbe, zühd, sabır, şükür, havf, rıza, 
reca, tevekkül ve mehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedblı ya da 
teremin ortadan kalkmasıyla {düşünülmesi} doğru olmaz. (Tenvlr, 8) 
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* Sabır da şükür de ancak tedbiri terk etmekle sahih olur. Çünkü sabreden 
kimse, Allah'ın sevmediklerine karşı sabretmektedir. Allah'ın � sevmediği şeyler 
ise, O'na karşı tedbir ve terclhte bulunmaktır. Çünkü sabır çeşitlere ayrılır: Hararn
ıara karşı sabır, emirleri yerine getirme hususunda sabır, tedbir ve tererne karşı sa
bır . . .  gibi. 

İstersen şöyle de diyebilirsin: Beşeri haziara karşı sabır, kulluğun gerektirdiği 
hususlara sabır ve Allah'ın takdirine karşı tedbir almayı bırakarak kulluğun 
icablarını yerine getirme hususunda sabır. 

Bunun gibi şükür de, Allah'ın takdirine karşı tedbiri terk eden bir kul için sa
hlh olabilir. Cüneyd'inrtı dediği gibi: "Şükür, bunca nimetlerine rağmen Allalı'a asi 
olmamandır. Allalı'ın seni benzerlerinden ayırd ettiği akıl olmasaydı ve onu senin kemaline 
sebeb kılmasaydı, Allalı'ın kaderine karşı tedbir alamazdın. Çünkü cemadiit {cansız varlık
lar} ve lıayvanlann, akıbetierini görecek ve buna dikkat edecek akıllan olmadığı için Al
lah'ın kaderine karşı tedbirleri de yoktur." (Tenvfr, 9) 

•• Allah: "Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Namaz, lıuşu sahibi olmayanlara çok ağır 
gelir" buyurur. [Bakara, 2/45] Namazda sabra ihtiyaç olduğu için, sabır ve namaz 
birlikte anılınıştır. Namazları tam vaktinde eda etmeye sabır, sünnet ve vaciblerini 
hakkıyla eda etmeye sabır, namazdayken gaflete düşmernek için kalbieri koruyan 
sabır. Bunun içindir ki Allah � "Namaz, lıuşu salıibi olmayanlara çok ağırdır" buyura
rak, sabrı değil, bilhassa namazı hatırlatmak istemiştir {böylelikle aslında, namaz 
hususunda sabırlı alınaya dikkat çekmiştir}. (Tenvfr, 46) 

* Yetime karşılık beklemeksizin iyilikte bulunmak ve açlığa sabretmek de salih 
amellerdendir. (Furkiin, l l l) 

* Sabır insana ait hususiyetlerdendir. Eksik yaratılışta oldukları ve kendilerine 
şehvetler hakim olduğu için, hayvanların sabretmeleri düşünülemez. Kamil var
lıklar olduğu için, melekler hakkında da sabır söz konusu olınaz. Onlar sadece 
Hazret-i Rububiyyet'e iştiyak duyarlar. Onlar, mücadele etmeye ihtiyaç duyacak
ları, kendilerini Hazreti Celal'den alıkoyacak hiçbir şehvani eksikliğin hakimiyeti 
altına girmezler. (Kudame, 285) 

·• Sabır ikiye ayrılır: Birincisi, bedene zor işleri yüklemek, ibadet gibi işlerde 
ağır arneller yapmak gibi bedenle alakalıdır. İkincisi, tabiatının hoşlandığı ve 
hevanın gerektirdiği şeylere karşı gösterilen nefsani sabırdır. Eğer sabır, mide ve 
cinsel organların şehvetine karşı ise buna "iffet", kavga etmeye karşı ise "şediat", 
öfkesine hakim olınak şeklinde ise "hilm", zorlayıcı bir Mete karşı ise "sea-yı sadr 
{göğüs genişliği)", bir şeyi gizlerneye karşı ise "kitman-ı sır {sır saklamak}", ihtiyaç 
fazlası geçime karşı ise "zülıd", basit haziara karşı ise buna "kanaat" adı verilir. 
(Kudame, 286) 

•• Sabır elemi, şükür ise ferahlığı davet eder. Bunların ikisi birbirine zıddır. Bil 
ki, nimet mevcud olduğu gibi bela da mevcuddur. Her belaya sabretmek emredil-
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memiştir. Küfür gibi. Bu bir beladır, buna karşı sabretmenin manası yoktur. 
Miisıyyetler de böyledir. Şu kadar var ki, kafir küfrünün bela olduğunu bilmez. O, 
küfür yüzünden bir hastalık sahibi gibidir. Kendisini istila ettiği için, onun yüzün
den bir elem duymaz. Asi ise isyanının farkındadır. Bu kişinin miisıyyeti terk et
mesi gerekir. 

İnsanın her belayı defetme gücü vardır. Her belayı sabırla karşılaması emre
dilınemiştir. Hiç kimse, susayıp elemi artsın diye su içmeme emri alınış değildir. 
Aksine elemi gidermesi emredilıniştir. Kul için sadece giderilemez olan bir eleme 
karşı sabır söz konusu olabilir. Öyleyse dünyada sabır, mutlak olınayan belaya 
karşı olur. Bela gibi görülen şeyin bir yönüyle nimet olması da mümkündür. Bun
dan dolayı şükür ve sabır vazifesinin aynı noktada birleşmesi düşünülebilir. Me
sela zenginlik, insanın helilk sebebi olabilir, çünkü malı sebebiyle öldürülebilir. 
Sıhhat de böyledir. Dünyanın hiçbir nimeti yoktur ki, bir başka yönüyle bela ol
ması imkanı bulunmasın. Kula bazı durumlarda, içerisinde nimet bulunan bir bela 
da isabet edebilir. (Kudiirne, 310) 

* Dereciit-ı sabr: Sabrın en alt derecesi, zor olınakla birlikte şikayeti terketmektir. 
Bunun ötesinde sıkıntılara rıza göstermek vardır. Bu, sabrın ardından gelen ma
kamdır. Bunun arkasından belalara şükretmek gelir. Bu, rızanın ötesindedir. 
(Kudame, 314) 

,. Sabır hakkında şunları söylemişlerdir: "{Sabır}, imtihan sırasında nefsi beliiya 
muhafaza etmek ve iikzbetin güzelliğine güvenerek dili şikayetten korumaktır." "Melıabbete 
götürür ve aşırı arzulara gem vurur, aşırı arzuların duvarlarını yıkar." "Haviis için, 
Malıbılb'un {Sevgili'nin} beliisından zevk almak ve kalbierin sırrına vakzf olunca da, taleb 
edilen şeyin sevgisindeki azabı tatmak, sebeblerde müsebbibi {sebeb olanı} müşiilıede etmek, 
azabda muazzibi {aziib edeni, Allalı'ı} gömıektir." "O {sabır} aynı zamanda, nıehabbetin 
yüce mazhariyetine ulaşmak ve asla son bulmayacak şekilde onunla olarak vaszflanmaktır." 
(Ravza, 41 1) 

* Sabır; nefsi mutlak surette şikayetten alıkoyan şeydir. (Sofyavi, 334) 

* Sabır, endişeleri yok ederek, nefsi ubudiyyet {kulluk} makamında tutmaktır. 
(Cdmi', 54) 

* Sabır üç kısım dır: A varnın sabrı, masıyyete karşı sabır, havassın sabrı itaate 
devam etmek, ehass-ı havassın sabrı ise Hakk'la beraber olınaktır. (Ciimi', 61 ) 

* Bil ki, yakin ehline ait hallerin furfrlarının ulaştığı yakin makamlarının asılları 
yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, reca, havf, zühd, tevekkül, mehabbet ve rıza. 
(Ciimi', 218) 

* . . . {Allah'a yakınlaştırani bu (muameleleri, kalbin sürekli gayreti akabinde 
nefste nuriini ve sağlam tavırların ortaya çıkmasıyla oluşan kalbi muiirnelelerdir. 
Böylece nefs itmi'niina ermeye ve kalb de {Hakk' a} gönüllü olarak boyun eğmeye 
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başlar. Bunun nihayetinde nefs, güzel ilillerin kaynağı olan {Hakk tarafından) razı 

olunacak ahlak ve melekelerle bezenir. Bu ahlaklar arasında istenen şeylere karşı 
sabır da yer alır. Bu tavır, şehvani kuvvetin faziletidir. Hoşanılmayan şeylere karşı 

sabır da bu ahlaklardandır. Bu da gazabi kuvvetin kemalidir. 

Sabrın bidiiyiittaki şekli, nefsin sehat ederek isyanlardan uzak tutulması ve 

tilatlara yönlendirilmesidir. Ebviibda sabır, yine kişinin şehvetlere karşı mücadele 

ederek onları engellemesi, ibadetleri yüklenmeyi huy haline getirmesi ve beHHar 
karşısında endişeyi terk etmesidir. Muiimeliitta sabır, nefsin tembelliğe alışmasının 

engellenmesi, kalbin {Allah'ın haklarını} gözetmesi hususunda nefsin boyun eğ
meye teşvik edilmesidir. (Cami', 283) 

* Sabır; gönlün sükunet içerisinde bulunduğu halde, rumetle sıkıntıyı birbirin

den ayırmamandır. Sabır, beHUara katlanmak ve sıkıntıların ağırlıkianna göğüs 
germektir. Ebu'I-Kasım Cüneydrh şöyle der: "Bir mii 'minin dünyildan ahirete göçmesi 
çok kolay ve basittir. Ancak, halktan ayrılmak va Hakk katında bulunmak hayli zordur. 
{Bedenden sıyrılıp} nefsten Allah 'a yürümek de zor bir iştir. Bunlardan daha zor olanı ise, 
Allah'la birlikte olmaktır." Aynı zata sabrın ne olduğu sorulmuş ve o da şöyle cevab 

vermişti: "Acı bir ş uru bu yüzünü buruşturmadan içmektir." 

Denilmiştir ki: "Sabr, başa bir belii geldiğinde, şikayetini açığa vurmadan şikiiyette 
bulunmaktır {hiilini yalnızca Allah'a arz etmektir}." 

Ebu Abdullah b. Hafifrh şöyle der: "Sabır üç kısımdır: Mııtasabbır, siibir ve sabbar 
{denen kişilerin sa b rı}." 

Ebu Osmanrh şöyle demiştir: "Sabbar, nefsini hoşuna gitmeyen şeylere zorlamaya 
alıştıran kimsedir." Amr b. Osmanrh ise şöyle demiştir: "Sabır, Allalı'la birlikte olmaya 
dayanabilmek ve O'ndan gelebilecek her türlü beld ve sıkıntıyı davet edip ağırlayabilmek
tir." 

İbn Ata şöyle demiştir: "Sabır, muslbetler içerisinde bile hiisn-i edebi koruyabilmek
tir." Burada naklettiklerirn, sadece on sözdür. Ben onları özetlemiş oldum. 

(Nebharu, ı, 301) 

sada' ( "\J..p ) * Sadd, nefsin yapısından [kötülüklerinden (Ciimi')] hasıl olan ka

ranlık ve maddi sfuetler sebebiyle işlediği kötülükler, [nefsini üstün tutması 
yüzünden (Ciimi')] kalbin üzerinde meydana gelen paslanmadır. İyice kökleşme

diği takdirde, sadece hakikatierin kabulüne ve tecelll nurlarının alınmasına man! 
olur. Bu paslanma, iyice kökleşir de mahrumiyet sınırına ve külli hicab {bütün 

hakikatleri örten bir perde} seviyesine ulaşırsa [daha önce zikredildiği gibi, (Cami')] 
"reyn" veya "riin" adını alır. (Kaşani, 140; Cdmi', 88) 

{Ayrıca bk. reyn/ran} 
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sadık fj da'vahu ( "'J�.) ..,; J.)� ) * sadık fi davdhu {davasında sadık olan};  

Mevla'sını müşiliede ettiğinde kendisine vurulsa bile buna aldırmaz. Tıpkı Hz. 
Yusuf'un yüzünü görünce ellerinin acısını unutan Mısırlı hanımlar gibi. (Şehfde, 88) 

sadr ( ).J....p ) {bk. kalb} 

safa' ( s.l.i.,.:::o ) * Bana safdnın ne olduğunu sordu. Ben de şöyle dedim: "Kanatla

rını fenii makasıyla kes! Benden başka bir şey isteme!" "Ama ben kanatlarımla uçuyorum!" 
deyince ona şöyle dedim: "Yazık/ar olsun! Allah 'O'nun gibi hiçbir şeıJ yoktur, O her 
Şetji işitir ve bilir' [Şura, 42/11 ]  buyurur." O zaman fehm {anlayış} denizine düştü ve 
orada boğuldu. (Tavdsfn, 199) 

* Safi, kulun, tabiatının karıştığı fikir ve huylardan, hakikatıerin zuhuru sıra
sında da fiilini görmekten kurtulmasıdır. Ceriri şöyle der: "Safa /ıa.linde iken safiiyı 
düşünmek cefddır. Çünkü bu durumda, işe tablatın karışması ve kişinin fiilini görmesi söz 
konusudur." (Luma', 414) 

* Taharet, kalbin kin, hased, şirk ve töhmet gibi şeylerden temizlenmesidir. Safd 
ise illet taşımayan şeydir. Tüm beşeri vasillardan temizlenme, değişmeden ve 
farklılaşmadan sürekli haJe gelir. Bu ise mahlukatın vasfı değildir. Çünkü Allah 
Teala, illetierin bulaşmadığı varlıktır. Allah'ta tagayyür {değişme} olması da söz 
konusu değildir. Mahlukat imtihanla sınanır, illet ve değişmelerden hali değiller
dir. Onlar, kulluk hükümlerine tabidirler. Böyle olduğıı için de, Allah'a tevbe ve 
istiğfarda bulunurlar. (Luma', 547) 

* Safd kederin {saflık ve berraklık, bulanıklığıni zıddıdır. Keder beşere ait sı
fatlardandır. Hakikatte sufi, keder sahasını geçmiş olan kimsedir. Nitekim Hz. Yu
suf'u �� müşiliede ederek güzelliğindeki inceliklerde istiğrak haline eren Mısırlı 
kadınlara beşeriyet haJi hakim olmuş ve {ona beşeriyetlerinin faoilik penceresinden 
baktıkları için, yaşadıkları} galebe hali, {tasavvufi manasının} tersine dönmüştü. 
(Hücviri, 41) 

* Tasavvuf tefe'ül ve tekellüftür {yapmacık ve zorlama bir şeydir, belli bir 
zorlanmayı ve külfeti gerektirir, zorlanmayı gerektiren şey de tabii değil, yapmacık 
olur}. {Tasavvufun} aslı safd, o {tasavvuf} ise asli olanın fer'idir {safadan türemiştir}. 
Aralarındaki fark lugat ve mana hükmünden dolayı gayet açıktır. "Safi, dyeti Işeri
attan delili ya da olağanüstü alametleri} bulunan veldyettir. Tasavvuf ise safanın şikayetsiz 
olarak hikıiye edilmesidir." Bu durumda safa, parlayan bir manadır. Tasavvufun za
hiri de bu mananın hikaye edilmesidir. (Hücviri, 44) 

* Tasavvuf, suf {yün} giyrnekten değil, safndan türemiştir. Tasavvuf konusunda 
sadık olan bir sufi, kalbini Mevla'sı olan Allah � dışındaki her şeyden tasfiye eder. 
Bu {tasfiye işi}, keriimet izhar etmekle, başkalarını küçük görmekle, kitablar teTif 
etmekle, salihlerin hikayelerini anlatmakla, parmakları tesbill ve tehlil ile hareket 
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ettirmekle gerçekleşmez. Ancak Hakk'ı � taleb etme hususunda sadakat, dünya 
hususunda zühd, kalbi halktan ayırmak ve Mevla'nın dışındaki her şeyden sıyrıl
makla gerçekleşir. (Feth, 90) 

* Mutasavvıf, sufi olmaya çabalayan ve bu konuda çabasını sürdüren kimsedir. 
Çabaladığında ve sufılerin yoluna girerek yol aldığında "mutasavvıf' adını alır. 
Nitekim gömlek giyene "tekammese {gömlek giydi}", zırh giyene de "tederre'e {zırh 
giydi}" demeleri gibi, zühd yolunu tutana "mütezehhid {zahidleşen}" derler. Züh
dünde nihayete ulaşıp eren, eşyadan nefret eder hale gelerek eşyadan fena bulan 
ve her şeyi terk edene "zahid" denilir. Bu halden sonra zahide eşya gelir, fakat o 
onları istemez, onlardan nefret de etmez aksine Allah'ın emrine uyar ve onun fii
lini beklerse, bu kimseye "mutasavvzf' denir. Sufı, bu mana ile vasıflanırsa o zaman 
bu kelimenin manası -sufı kelimesi aslında "musafat {sajlaştırma}" kökünden alın
mış "sajlaştırılmış" manasındadır- Allah Teala'nın saflaşhrdığı kuldur. Bu itibarla, 
nefsin afetlerinden temizlenen, yerilecek şeylerden uzak kalan, tuttuğu yolun 
övülecek hallerine süluk eden ve kalbiyle halkın hiçbirinde süklinet bulmayarak 
hakikatiere bağlı kalan kimseye "sı1fi" denilmiştir . . .  (Gunye, Il, 160) 

* Safo, kederden arınmaktır. Bunun ilk inceliği, saliki tarike götüren bir ilmin 
safasıdır. Bu safa, {tarikata} yönelen kişinin himmetini sağlamlaştırır. Safanı ikinci 
inceliği halin safasıdır. Bu safa, hakikatin şahidierinin müşahede edildiği, kendi
siyle münacatın zevkine varılan kainatın unutulduğu bir haldir. Üçüncü inceliği 
ittisaldir. Rububiyyetin hakikatiyle alakah olarak ubudiyyetin payına düşen şey
dir. {Bu sata,} ezel aynındaki teklifierin haşyetini içinde saklar. (Ravza, 491) 

* Tasavvuf safa'dan gelir, bu köktendir. Lafzırıda kalb {harf değişmesi} vardır. 
Kelimenin aslının sonunda vav harfi vardır, ancak vav fa' dan önce gelmiştir. Çünkü 
mücerred masdarının aslı safv'dır. Sufınin "süfi" olarak adlandırılması, sırlarının 
safası {içlerinin temizliği} ve hareketlerinin saflığı, yani zahirinin {davranışlarının} 
ilahi emidere muhalefetten temizlenmiş olması sebebiyledir. Şübhesiz bu da sırla
rının bulanıklıklardan arınmış olmasındandır. 

Sılf {yün elbise} giymelerinden dolayı "süfi" şeklinde adlandırılmalarına ge
lince, bu da bir görüştür. Ancak bu topluluk, tevazu sebebiyle yün elbise giymekle 
temayüz etmemiştir. Yalnızca yün elbise de giymemiş, pamuk gibi kumaşlardan 
yapılmış elbiseler de giymişlerdir. Üstelik bir kişi, insanları sufi, salik ya da zahid 
olduğuna inandırmak, kendisine saygı duyulmasını ve teveccüh gösterilmesini 
sağlamak için yün elbise giydiğinde, bu durum kınanınayı gerektirecek riya türü 
bir hareket olur. (Buğı;e, 17) 

* Sufi kelimesinin nereden türediği konusunda pek çok şey söylenmiştir. 
Sufilerden bir topluluk "safa"dan türediğini söylemiştir. Çünkü sufıler, kalbierini 
hayatın bulanıklıklarırıdan temizleyen Allah'ın has kullarıdır . . .  

. . . Seri Sakatı şöyle der: "Mutasavvıf isminin üç manası vardır: O, marifetinin nılrıı 
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verilının nurunu söndiirmeyen, batın ilminde Kitcib ve Sünnet'in ziihirine aykın konuşma
yan, kerametleri Allah'ın haram kıldığı perdeleri yırtma iddiiisını taşınıayan kimsedir." 

Sehl b. Abdullah Tüsteri de şöyle der: "Sufi, kalbi kederden {bulanıklıktan} arınmış 
miiniisında safiidan türetilmiş tir. BÖljlece fikirle dolmuş, beşer/e aliikayı kesmiş ve onun ya
nında altın ile toprak bir olmuştur." 

Ebu Hüseyin Nuri şöyle der: "Tasavvuf ne ilimdir, ne de şekil. Ancak ahlaktır. Şekil 
olsaydı miiciihedeyle elde edilebilirdi. Ilim olsaydı öğrenmekle elde edilmesi mümkün 
olurdu. Lakin o Allalı'ın ahliikı ile ahliiklannıaktır. Senin gücün, ilahi ahlaka ilim ve şekille 
yönelmeı;e yetmez." Yine o, şöyle der: "Sii.filer, kalbierini beşeri keder/erden, nefslerin 
afetlerinden arındırmış kinıselerdir. Kendi şehvetlerinden o derece azad olmuşlardır ki, ar
tık ne malik {siihib} olurlar, ne de memlii.k {kendisine sahib olunan, kul, başkasına bağımlı 
kişi}." 

. . .  Cüneyd şöyle der: "Tasavvuf, kı:zlblerin bir daha zaaflara dönmeıjinceye kadar tas
fiyesi {temizlenmesi}, tabzattan kaynaklanan beşeri alıiiikın terkedilm esi, beşeri sıfatları zelil 
kılmak, nefsin hiddetlerinden kaçznmak, ruhi sıfatlarla bezenmek, hakikat ilinıleriyle uğ
raşmak ve şeriat husüsunda Resıllullah'a � tiibi olmaktır." 

Şibli de şöyle der: "Tasavvııf, maddi olandan korunmaktır." Yine şöyle demiştir: 
"Tasavvuf, sii.finin olmadan önce olduğu gibi olmasıdır." Şöyle dediği de rivayet edil
miştir: "Sii.fi halkla aliikayı kesen, Hakk'la ittihad eden {birleşen} kimsedir. Nitekim Allah 
şöyle buyurmuştur: 'Seni kendim için seçtim. ' [Taha, 20/41]  {Aynı zamanda} tasavvuf, 
{Hakk'dan} başka her şeı;le aliikayı kesnıektir. Allalı 'Sen beni asla göremezsin ' '  [Arcif, 
7/143] buyurarak buna işiiret etmiştir." Ona "Sufi neden 'ibnü 'l-vakt' olarak adiandı
rıldı ?" diye sorulunca şu karşılığı vermiştir: "Çünkü o kı:zybettiğine üziilm ez, elde olan
dan da bir şeı; beklemez." (Nefelıiit, 27) 

{Ayrıca bk. siı.fi-mutasavvıf-mustasvif; siı.fiyye; tasavvuf} 

safa'-yı safa' ( s.LQ..::l \ s.\.ıi..., ) * Safii-yı safo {hakkında dedi ki: }: "Makanı ve Jıciller

den sıyrılıp nihiiyata varmaktır. Safii-yı safii, Hakk'ı, Hakk ile ittistil üzere miişiihede 
edebilmek için hiidis olan şeı;leri {malılii.katı} gönülden çıktzrmaktır." (I uma', 414) 

safv-ı vecd ( � Jlı JQ...., ) * Safv-ı vecd {vecdin saflığı}, meydana gelmesinde, 

kendisi dışında hiçbir tesire maruz kalmadan meydana gelen vecddir. Nitekim bir 
şair şöyle der: 

Daha ne gerekir ki bize vecdimiz safiaşınca 
bir gözleyen var bizi 
yaptıklannıızı haber veren 

(Luma ', 417) 

safvet ( a JQ..., ) * Bir topluluğa göre fakr, safvetten, bir başka topluluğa göreyse 
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safvet fakrdan daha mükemmeldir. Fakrm safvetten üstün olduğunu söyleyenler 
şöyle derler: "Fakr, küllf fena ve esrarın kesintiye uğramasıdır. Safvet bir makamdır. 
{Ama} fena meıJdana gelince bütün makamlar yok olur." 

Safvetin fakrdan üstün olduğunu söyleyenler ise şöyle derler: "Fakr, isim kabUl 
eden ve mevcud olan bir şeıJdir. Safvet ise, bütün mevcudattan safadır {arınmış olmaktır}. 
Safd ile fena aynı şeydir. Fakr, gınanın aynısıdır. Fakr, makamların, safvet ise kemalin 
isimlerindendir." (Hücviri, 71) 

* Ebu'I-Hasan b. Şem'fin bekayla ilgili bir keşf halindeyken fakrı safvetten üs
tün tutardı. Aynı şekilde fenayla ilgili bir keşf halindeyken de safveti fakrdan üs
tün tutardı. Mana ehli o vakit ona niçin öyle söylediğini sorduklarmda o, şöyle 
cevab verirdı: "Tabiatın fena ve inkılabda {değişiklik} tam bir meşrebi vardır. Aynı şekilde 
beka ve ulviyette de. Ben, bekayı bekada, fendyı da fendda görmekten kendimi fani kılmak 
için fenayla ilgili bir hdldeyken safveti fakrdan; bekayla ilgili bir hdldeyken de fakrı 
safvetten üstün tutarım. Bunu yaparım ki, tabiatını fena ve bekadan geçsin. {Çünkü fakr, 
fenanın, safvet de bekanın ismidir.}" Bu söz ibare olarak güzel bir sözdür. Ancak fena, 
beka için değil, fena için olur. Kendinden geçen her baki fani, kendinde olan her 
fani bakidir. 

Fena, kişinin fenanın da tani olduğunu söyleyebilmesi için, kendisinde asla 
mübalağa bulunmayan bir isimdir. Çünkü mübalağa, bu mananın varlığının izini 
{bile} nefyetme {manasında} olur. MübiHağanın fenada olması mümkündür. Çoğu 
kez de izi kalır. Üstelik bundan sonra fena olmaz. Fena meydana geldiğinde, fena
nın fenası bir ibarede manası olmayan irabdan başka bir şey olmaz. (Hücviri, 72-
73) 

* Safvet: Onlar {safvet ehli olanlar}, gayriyyet {başkalık} bulanıklığından arına
rak duru olmayı gerçekleştirmişlerdir. (Kaşani, 140; Cdmi ', 88) 

{Ayrıca b k fakr-gına' } 

sahi ve cevvad ( �1:,:. J r.f"-"" ) * Sahi, cud {cömertlik} konusunda ayırd edici 

olan kimsedir. Bu kişinin cömertliği, bir maksada ulaşmak ya da bir sebeb için ola
bilir. Bu, cudun başlangıç makamıdır. Cevvdd ise ayırd edici olmayan kimsedir. 
Onun fiilinin maksadı da, sebebi de yoktur. Bunlar, iki peygamberin �� halidir: 
Bunlardan biri Halil {Hz. İbrahim}, diğeri ise Habib'dir {Hz. Muli.ammed'dir �}. 
(Hücviri, 380) 

* Sahi, malının bir kısmını dağıtıp bir kısmını elinde tutan kimsedir. Cevvdd, 
malının çoğunu verip azını kendine bırakan kimsedir. İsar sahibi ise meşakkate ve 
zarara katlanan, azığıyla iyilik yapan kimsedir. İsar mertebelerin en yücesidir, 
sonra cud, ardından seha gelir. (Cdmi ', 1 88) 

sahib ( �.:--:o-\.p ) * {Emirlerine} muvafakat etmeden Allah'la dostluğa girme, 
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karşılıklı nasihat olmadan da halkla dost olma! Nefsle dost olmak için mutlaka ona 
mUhalefet et, şeytanla dost olmak istiyorsan ona düşman ol! (Lııma ', 234) 

sahib-i tılsım-ı fazıl ( j.P\Iill �!:ll '-:-':o-\.p ) * Sahib-i tılsım-ı fazıl {faziletli tılsım 

sahibi}, suretierin en güzeli ve en şerefiisi olan insaniyyet suretidir. (Heı;akil, 102) 

sahib-i vahdet-i mutlaka ( ;;.;Hl:ll ö..\:o-Jll '-=":o-L,.., ) * Sahib-i vahdet-i mutlakanın 

{mutlak birlik sahibinin}, Hakk aynında {gözünde} fark halinde olması arzu edilir. 
Hakk ile Mahbub olan {sevilen} Hakk'ın şanı ne yücedir! Farktaki cem'in varlığı, 
"iii ilahe illa h u" dur. (Ravza, 621)  

sahib-i zaman/sahib-i vakt ve hal ( J I�IJ .:.i Jll '-:-':-- \..,.., / IJI.o jll '-:-:o-L,.., ) 

* Sahib-i zaman, sahib-i vakt ve hal; an-i daim {tek olan sürekli an} dışında, geç
miş ve gelecek zamanın etkisinden kurtularak, tüm eşyanın hakikatine vakıf olan 
ve kendisinde ilk berzah cemiyetini tahakkuk ettiren {gerçekleştiren} kimsedir. 
Zaman, zaman sahibinin her türlü hal ve hareketlerine, davranış ve tasarruflarını 
içine aldığı için, o kişi zamanda ta yy ve neşr ile, mekanda ise kabz ve bast ile tasar
rufta bulunur. Bu kimse hakikatleri az ve çokta, uzun ve kısada, büyük ve küçükte 
tabiatları aynı seviyede tahakkuk ettirmiş kişidir. Çünkü, vahdet, kesret ve bütün 
ölçüler arızdır. Arif, vehim hakkında tasarrufta bulunduğu gibi, akıl hakkında da 
tasarrufta bulunur. Tasdik et ve onun bunlar hakkındaki müşahedesini ve açık keş
fini anla! Hakk' a eren ve hakikatler hakkında tasarrufta bulunabilen veli; his, ve
him ve akıl perdeleri ardında dilediğini yapar, arazlar üzerinde de tebdil ve tağyir 
salahiyeti {değiştirme ve dönüştürme yetkisi} vardır. (Kaşani, 138; Cami', 87) 

* Salıib-i zaman, gözle görülebilen bir zattır ve onun halka arkadaşları olan 
adamlar, şehirlere, vadilere ve dağlara dağılmıştır. Bu zata 'jerd", "kııtb" ya da 
"gavs" adı verilir. Bunun üzerinde en büyük kutubluk m ertebesi vardır ki o da 
"kııtbii 'l-aktab" mertebesidir. (Kavanin, 102) 

{Ayrıca bk. kutb/aktab} 

salık ( J=-> ) * Salık, senin terkibinin, kahr (sıfatı} altına girmesidir. (lstılah, 534) 

* Salık, [hakikatin gücünün azameti esnasında, (Cami')] kulun terkibinin, kahr 
(sıfatı} altına girmesidir. (Kaşani, 100; Cami', 85) 

sahv ( J� ) {bk. sekr-sahv} 

sa'ibat ( ..:.ıyL,.., ) * Saibat, "saibe" kelimesinin çağulu olup, "çirkin iş yapanlar" 

demektir. Önceden bizim tarikatımızda olup da sonradan başka bir tarikatı tercih 
edenler için kullanılır. ( 'Uküd, 10) 
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sa'k ( J"""' ) * Stik, tecelli anında fena bulmaktır. (Istzliih, 537) 

* Sfik, zat! tecelll ile Hakk'ta fena bulmaktır. (Kaşan!, 140; Cfimi', 88) 

salili ( C� ) * Salt.ih üç rükne dayanır: İlki islam, ikincisi ıman, üçüncüsü ise 

kendisinden ha vf etmek ve recada bulunmak şartıyla Allah' a ibadete devam et
mektir. (İnsan, II, 84) 

salili-ı kalb ( ��ll r_":A..:> ) * Salii/1-ı kalb, kalbin re'fet {yumuşaklık) ve rikkati

dir (inceliğidir]. (Adiibı, 147) 

salat ( c� ) (huzur-i kalb; musalli; salat-ı hassal 

* Kişiye salat {namaz} sırasında iki şey arız olur. Biri nefsin {sağa sola] bakma 
ve (çevresindekileri} dinlemeyle meşgul olması; diğeri ise organların yerli yerine 
oturması, namaz dışı meşguliyetlerlerle alakanın kesilmesi ve namazda olduğunu 
farketmenin mümkün olmasıdır. (Ri'fiye, 59) 

* Salfit {namaz}, dillin direği, ariflerin gozunun nuru, sıddikların sürı1ru, 
mukarreblerin tacıdır. Namazın makamı vuslat makamıdır. Hakk'a yakınlık, hey
bet, huşu, haşyet, tazım, vakar, müşahede ve murakabe mahallidir. Allah Teala'ya 
münacattır. O'nun huzurunda durmak, O'na yönelmek ve O'ndan başka her şey
den yüz çevirmektir. (Lımza ', 203) 

* Saidtın {namazın) dört adabı vardır: Birincisi, mihrabda huzur-i kalb ile 
bulunmak, ikincisi Vehhab {olan) Allah'ın huzurunda akl! müşahedeyi (O'nun hu
zurunda olduğu bilincini} korumak, üçüncüsü şübhe ve vesveseye düşmeden kalb 
huşfıunu elde etmek, dördüncüsü ise hiçbir beklenti içinde olmadan namazın 
rükunlarını huzu ile yerine getirmektir. Çünkü kalb huzuru perdelerin kalkma
sına, akl! müşilhede ilahi azarlamanın giderilmesine, kalb huşuu kapıların açılma
sına ve huzu hali de sevabm çoğalmasına yardımcı olur. Namazı huzur-i kalbden 
mahrı1m olarak kılan sadece oyalanmış olur. Akli müşahededen uzak olarak kılan 
aldanır. Kalb huşuundan uzak olarak kılan hata eder. Huzu ile erkanını yerine ge
tirıneden kılan da kendisine cefa etmiş olur. Bu dört adabı tamamen yerine getire
rek namaz kılan ise namazın hakkını tam olarak vermiş olur. (Luma', 209) 

* Şeriatın, ımanın vasıflarını toplayan on iki hasleti içine alır: Birincisi iki 
şehadettir {kelime-i şehadet}, bu fıtrattır; ikincisi, salavat-ı hamsdır {beş vakit na
mazdır], bu da dmdir . . . (Küt, II, 140) 

* Sufilerden biri demiştir ki: "Namazın miinfisı, her türiii alaikten tecrid {alfika ve 
bağlardan sıyrılıp çıkmak} ve hakaikle tefriddir {sadece mfinevı lıakıkatlerle bıılıınnıaktır}. 
Aiflik Allah 'tan başka her şey, hakaik ise Alla!ı'a ait ve Allalı'tan olan her şeıJdir. " 

Bir başkası da demiştir ki: "Namaz vuslattır." (Ta'arnıf, 109) 
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'' Lugatte saliit {namaz}, zikir ve inkıyad {hatırlama ve boyun eğme} manasma 
gelir. FakThlerin ifadelerinden anlaşıldığına göre namaz, bu alışılmış hükümlere 
mahsus olarak verilen bir isimden ibarettir. (Hücv'iri, 358) 

* Saliit {namaz}, huzur ve gaybet halinin aleti olmayan bir emirdir. Çünkü emir, 
hiçbir şeyin aleti değildir. Huzur fiili huzurun, gaybetin illeti de gaybetin aynıdır, 
kendisidir. (Hücvirl, 360) 

* Şeyhlerimizden biri şöyle diyor: "Musalll {namaz kılan} dört şeı;e muhtaçtır; nef
sini yok etmek, huy ve tabiatını terketmek, sırrını saflaştırmak ve müşahedede kemale er
mek." Namaz kılanın nefsini terketmesi kolay değildir. Bu, ancak gayret etmekle 
olur. Gayret toplandığında nefsine hakim olma durumuna ulaşılır. Çünkü nefsin 
varlığı ayrılıktır; nefs, cem' {bütünleşme} mefhfununun muhtevasına sokulamaz. 
Allah'ın eelali ortaya çıkmadan huy gitmez. Çünkü Hakk'ın eelali başkalarının ze
vali demektir. Sırrın saflığı ancak mehabbetle olur. Sırn safiaştırmadan müşiihede
nin kemali gerçekleşmez. (Hücviri, 361) 

* Saliit-ı hiissa, Rahmiin'ın, Allah'ın rıza ve selametleri üzerlerine olsun, 
kalbierin bekçileri, murakıb, huşu sahibi ve müteyakkız olan dostlarını ikaz etmesi 
içindir. 

Ri vayete göre Yusuf b. Isam, Hor asan' da bir camiye uğradı. Büyük bir halka 
gördüğünde oradakilerin kimler olduğunu sordu. Ona bunun Hatem'in halkası 
olduğu, orada zühd ve veradan, havf ve reddan bahsettiği söylendi. Yusuf, arka
daşlarına "Hadi, kalkınız Hiitem 'e namazın durumu hakkında soru soralım; bize ceviib ve
rirse, tedris halkasına oturalım" dedi. Yusuf, bu düşünceyle H�Hem'in huzuruna gi
dip selam verdi. Ardından Hatem'e "Sana bir sarıını var!" dedi. Hatem de "Sor!" 
dedi. Yusuf "Sana namazın durumu hakkında bir şeyler sormak istiyorum" dedi. Hatem 
"Nanıazın milrifetini mi, yoksa edebini mi sormak istiyorsun?" dedi ve ekledi: "Çünkü 
bu husılsta iki tür mesele vardır, ikisine de ayrı ayrı ceviib vermek gerekir" dedi. Yusuf 
"Edebini" dedi. Hatem de şöyle cevab verdi: "0, Allalı 'ın emrini yerine getirmen, 
seviib O'ndan bekleyerek {devamlı O'nunla} uğraşman, niyet ederek başlaman, {iftitah} tek
birini tiizfnı, kıriiati tertil, riikılu huşü, secdetji teviizıl, teşelılıüdii ilıliis ve seliiını da rahmet 
ile yerine getirnıendir." Yusuf'un arkadaşları kendisine "Hadi, ona namazın milrifetini 
sor!" dediler, o da sordu. HiHem de şu cevabı verdi: "0, cenneti sağında, cehennemi 
solunda, sıratı ayaklarının altında, mizanı da iki gözünün önünde görmen; sen gönnediğin 
lıiilde Rabb'in � seni gördüğünü bilerek O'na ibiidet etmendir. {Gerçi hadiste belirtildiği 
gibi} 'Sen O'nu gönnesen de O seni görüyor. "' (Gunye, II, 124-125) 

* "Saliit-ı lıfissayı {lıavfissa ait namazı} kılmadan önce farz olan şeı;ler nelerdir?" diye 
sordu. Dedim ki, "Altı tanedir." "Onlar nelerdir?" diye sorunca şöyle cevab verdim: 
"Talıfiret {abdest almak}, avret yerini örtmek, namaz için temiz bir yer seçmek, namaza 
kalknıak, niyet ve kıbleye yönelmek." 

Bana "Ey Ebıl Hfizim, hangi niyetle evinden mescide çıkarsın ?" diye sordu. Dedim 
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ki, "Ziyaret niyetiyle." "Hangi niyetle mescide girersin ?" dedi. Dedim ki, "İbiidet niye
tiyle " "Hangi niyetle ibiidet edersin ?" dedi. Dedim ki, "Ubudiyyet {kulluk} niyetiyle. "  

Sonra bana döndü v e  "Ey Ebu Hiizim, kıbleye neyle dönersin ?"  dedi. Dedim ki, 
"Üç farz ve sünnetle." "Onlar nelerdir?" diye sorunca şu cevabı verdim: "Kıbleı;e yö
nelmek, niyet ve ilk tekbir farz; elleri kaldırmak sünnettir." "Kaç tekbir farz ve sünnettir?" 
dedi. Dedim ki, "Tekbir aslında doksan dört tekbirdir; bunlardan beşi farz, geri kalanın 
tamamı sünnettir." (Gunye, II, 125) 

* Saliihn lnamazın}, "salii"dan türediği söylenmiştir -ki o da ateştir-. Eğri kü
tüğü düzeltmek istediklerirıde onu ateşe atarlar, böylece o düzelir. Kulda da nefs-i 
emınaresinden dolayı eğrilikler vardır. Kerim olan Allah'ın vechinin eelali öyledir 
ki, eğer perdeleri açılsaydı, onu idr ak edeni yakıp kül ederdi. N am az kılana ilahi 
satvet ve rabbani azarnet ateşi isabet eder de eğriliklerini ortadan kaldırır. Böylece, 
namaz kılmakla m'iracı da gerçekleşir. Musalli, ateşte yanıp cilalanan kimse gibidir. 
Namazın ateşiyle dialanan ve eğrilikleri ortadan kalkan kimse, ihlal ettiği haklar 
dışında cehennem ateşine arzedilmez. ( 'Aviirif 178) 

* Saliitta lnamazda} dört şekil, altı zikir vardır. Dört şekil şunlardır: Kıyam, 
kuud, rüku ve sücud. Altı zikir şunlardır: Tilavet, tesb'ih, hamd, istiğfar, dua ve Hz. 
Peygamber' e salavat. ('Aviirif, 181) 

* Saliit, şumullü bir mana ile Hakk'a izafe edilir. Bu şumı1llü mana rahmettir. 
Allah, kendini ve kullarını "Ralıim" olarak vasfetıniştir . . .  

. . .  Saliit, şer'i bakırndan rahmet, dua ve malum fiiller manasında beşere izafe 
edilir. (Fiitiihiit, I, 479) 

* Saliit lnamaz}, mukaddes Samedaniyyet mertebesirıden ortaya çıkar. Onu ga
nimet bil ki o, elde edilmeye değer mühim bir mücevher gibidir. Nuriyyet merte
besi namaza bakmış, sırlarını ona hibe etmiştir. Kayyılmiyyet m ertebesi de namaza 
nurlarını serpmiştir. Bu tür namazlar her eda edilişirıde rabbani münacatlara hass 
kılınır, ilahi münaciitlarla hitab ettiğinde onlara iade edilir. Gök ehlinin 
rı1haniyyetine mahsus olan husı1si makamlarının tamamı umılrni hale gelir. (Na
mazda,) kıraat ve kıyamlar gibi insaniyyetin tüm müstakim hareketleri linsana ait 
bütün doğrusal hareketler}, rüku sırasındaki tazim l"siiblu!ne rabbiye'l-azinı" de
mek} türü zikirler gibi hayvanların tüm ufki hareketleri lyatay olan kulluk şekil
leri} ve IAllah'a} yaklaşınayı arzu ederek yapılan secde sırasındaki diğer zikirler 
gibi bitkilerin ibadetleri bir araya gelmiştir. (Letii'if 54) 

* Ey namaz kılan kişi 
ne oldu sana 
diivetin duiidır 
gözlerden saklı olan Ziit'a 
oysa 



üzerindeki perdeleri kaldırmak 
çok zor bence O'nun 

salihat-ı fazılat 

yeri varlıktır O'nun filozof nazarında 
şunu diyen kişidir delilim 
Kalk Bilal 
rılhlandır bizi 
ve renklendi zaman 
kılındı namaz 
huzura erdi kalb 
kiih korku kapladı onu 
kiih huzur 

(Letii 'if, 87) 
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* Huzür-i kalb: Bunun manası şudur: Kalbi kendi elbiseleri dışındaki her şeyden 
boşaltmaktır. Bunun sebebi himmettir. Ne zaman bir işi düşünmeye başlasan, o 
kalbine zorunlu olarak gelir. Bunun, himmeti namaza çevirmekten başka ilacı 
yoktur. Himmetin çevrilmesi, ahirete imanın ve dünyayı hakir görmenin kuvve
tiyle kuvvet kazanır veya zayıflamasıyla zayıflar. Namaz esnasında kalbine bir şey 
gelmediğini gördüğün zaman bil ki, bunun sebebi iman zayıflığıdır. İmanını kuv
vetlendirmeye çalış! (Kudame, 22) 

•• Taharet {temizlik}, kalbi masivadan {Allah'tan başka her şeyden} temizle
mektir. Abdest, kalbi kötü ahlaktan ve çirkin şehvetlerden temizlemektir. Namazda 
{taharet} kalbin dosdoğru yönelişi ve tevh1d kıblesine bağlanmasıdır. Zekat, kalbi, 
gelirlerin karından tecr1d etmek {soyutlamak}, çıkarmaktır . . . (Ravza, 196) 

* Saliit {namaz} müşahededir. "Çünkü o, 'Beni anın ki ben de sizi anayınz ' [Bakara, 
2/152] buyurduğu gibi Allah ile kul arasında bir müniiciittır ve o, . . . " Yani namaz, 
" . . .  rivayet/erde belirtildiği gibi, Allah ile kul arasında yarı yarıya taksim edilmiştir. Yarısı 
Allah'zn, yarısı da kulundur . . .  " (Sofyav1, 435) 

* Saliltın {namazın} batını ve rUhu Hakk Tebareke ve Teala'ya münacattır. Mü
nacat zikre konu olur, kul söyler, sonra Allah cevab verir. {Ama bu tür bir müna
sebet şu şarta bağlıdır: } Kul herhangi bir fiilinde Rabb'ine münacat ettiği zaman, 
kalbini her şeyden temizlernesi taayyün eder. Rabb'ine münacat ettiği anda o fiil
Ieri terk eder. Bu temizlikle muttasıf olmadığı ve su-i edeb sahibi olduğu {edeb hu
susunda çirkin davrandığı} zaman kovulmayı hak etmiş olur. (Buğı;e, 16) 

salihat-ı fazıtat ( ..:.ı':>\..,p\! ..:.ıY.� ) •• Siilihiit-ı fiizıliit {faziletli salih hanımlar}, 

Allah'ın huzuruna varırlar ve orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitıne
diği ve hiçbir beşerin gönlünden geçmeyen Hakk nurlarını müşahede ederler ve 
nur denizine gark olurlar. Böylelikle onlar, melekiyyet ve mülk elde ederler. 
(Heyiikil, 82) 
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salik/salikun ( J .,S:l\..ı 1 ..!.ll\..ı ) {salik li tariki'l-ahiret} 

* Salik, ilmiyle değil, haliyle makamları geçen kimsedir. Böylece ilmi ayn {gözle 
görme} haline gelir. (Istılah, 530) 

* Meczüb, Hakk'ın kendisi için seçtiği ve hizmetinde kullandığı, kudsiyet su
yuyla yıkadığı kimsedir. Bunun için de meczub, çalışma ve yorgunluk külfetine 
katıanmadan bütün makam ve mertebelere ihsan ve hibe yoluyla erişmiştir. 
(Kaşanı, 77. Climi', 95) 

* Zikrettiğimiz salıkler çeşitli mertebelere göre dağılırlar: O'ndan O'na {süh1k 
eden} salik, tecelliden tecelliye intikal eder. O'na, O'ndan ve O'nda salik olan, ilahi 
isim hususunda, bir ilahi isimden {başka} bir ilahi isme süluk eder. O'ndan, O'na, 
O'nda, O'nunla salik olan, bir ilahi isimde, bir isimden, bir başka isme o isimle 
süluk eder. O'nda ve O'na değil, O'ndan salık olan, karnattan kainata Allah katın
dan çıkar. O'nda ve O'ndan değil, fakat O'na salık olan, tıpkı Hz. Musa'nın %§11 
kaçması gibi, kainatta kainattan O'na kaçar. O'ndan, O'nda ve O'na doğru yürü
meyen salık ise arnel-i salih hususunda dünyadan ahirete intikal eder, bunlar da 
arif olmayan zühhaddır {zah.idlerdir} . (Fütuhiit, II, 376) 

* Tarikat yoluna giren kişi, Allah'a yönelmeye ve ondan başkalarından yüz çe
virmeye devam ederse, bu onun için bir meleke haline gelir. Bu durum, cismani 
{fiziki} alemden ayrılışın ilk adımıdır. Çünkü, cismani alem onun ilk yüz çevirdiği 
şeydir. Ondan yüz çevirmek bizzat ondan ayrılmaktır. Yaradılışın ortaya çıkışın
daki tertib, alemde yer alan büyük alemierin tertibiyle aynı değildir. Büyük �Hem
den ilk ayrılan şey toprak, sonra su, sonra hava, sonra ateştir. İnsan bu unsurlar
dan ayrılınca, ruhuyla dünya semasına girer. 

;ieyhimiz şöyle diyor: "Allah Teiila isimlerinde bulunan isimlerimi bana göstermek 
için beni yiikseltmeı;i murad ettiğinde, önce beni mekiinımdan uzaklaştırdı. Ve beni imkan 
alanımda bulanan Burak'la yükseltti. Bütün unsurlarımla beni savurdu . Beninıle dost ol
maktan razı olup olmadığını anlayamadım. Bana denildi ki, 'Allalı'ın topraktan yarahııış 
olduğu asli baban onu aldı. ' Su riikniinden ayrıldıgımda bir parçamı kaybettim. Bana de
nildi ki, 'Sen basit bir sudan {meni} yaratıldın. Onun basitliği zilletidir. Toprakla birleşti
gin için onu zelil kıldın. ' Bundan dolayı ondan ayrıldım ve benden iki parça daha eksildi. 
Hava rüknüne geldiğimde havaya döniiştüm. O {Alla/ı} bana, 'Hava {ni/ı} sende benden 
olan şeydir' dedi. Bu hava benden ayrılmadı. Çünkü onun kendi değerini aşması, ayağını 
kiliminden dışarıya uzahnası gerekmez. 

Senin, kimyanı bozan şeyden başka bir şey istemen gerekir. O {hava} olmasaydı, o {is
temen gereken şey} mesnıln {oturmuş, beklemiş, iidet} haline gelmezdi. Ben mahiyet olarak 
tenıizinı, {ama} etrafınıdakilerle dostluğunıdan dolayı temiz değilim. Onun fetraftmda bıı
lımanın} dostluğu ve komşuluğu beni pisliğe bıılaş tırınca denildi ki, 'Onda beklemiş çamur 
var, üzerine {o çamurun} pisliği bu/aştı. ' Çünkü o {çamur, pislikle} vasıjlanmıştır. Sonra 
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O, beni dönüştüren varlık, beni koku alabilen bir mizaca dönüştürdü. Ona dedim ki, 'Ne
den onıı yanında alıkoyuyorsıın ? '  Şöyle dedi: 'Senin bozulman ve toprağınla sııyunla bera
ber bulunması sebebiyle kendisine bulaşan bıı pislikten temizlenmesi için onu yanımda bı
raktım. ' 

Ateş riikniine ulaştığınıda denildi ki, 'Fehhiir {kuru çamur} geldi. ' Ve denildi ki, 'Ona 
göndetildi mi? '  'Evet' dedi. 'Kiminle? '  dedi, 'Cibril-i cebr ile ki, onunla beraber yolcıılıık 
yapmaya ve çocuklarından ayrılmaya mecburdur. ' Dedi ki: 'Doğuşu esnasında benden 
onda bir parça vardır. Onıı o parçayla beraber bırakmıyorıım. Çünkü o, me/eki ve iktidarı 
olanın ortaya çıktığı makama vas ıl oldu. ' Böylece tasarruftım tek başına kaldı ve birinci se
maya geçtim. Beninıle beraber, bedeni doğuşıınıdan güvenilecek ve nazar edilecek hiçbir şey 
kalmadı ." Şeyhin sözü burada sona erdi. (İşte bu mirac, mirac-ı tahlildir { tahlll nızrii
cıdır}. ) 

Şeyhin işaret ettiği gibi, bedeni doğuş orada erir ve dağılır. Nasıl ki, terkibi 
{bileşimi} onun şuuru nisbetinde olduysa, inhilali de {ayrışması da} ancak siilikin 
şuuruna nisbetledir. (Esfiir, 148) 

* Siilik, Allah' a yürüyen ve seyr halinde bulunduğu sürece müridle müntehi 
{vasıl olan} arasında mutavassıt olan {orta bir yerde duran} lcimsedir. (Kaşani, 99; 
Ciinıi', 85) 

* Siilik, kendisi için terbiye münasib olan, gayret yolu öğretilen, tarikatın halleri 
gösterilen ve haber verilen, tabi olduğu lcimseyle birlikte bazı manileri aşan kimse
dir. Bu yollar arasında, dostlar la, arkadaşlarla ve bedeni ve nefsani riyazet yolunda 
olanlarla bir olmak yer alır. Bu, önce dünyadan kaçmak ve ahireti istemek, sonra 
amel denizine dalmak ve bedeni ve nefsani riyazeti ısrarla sürdürmekle mümkün
dür. Bu, gayret etmekle ulaşılabilecek hedeflerden biridir. Mürşid, yola sevkeden 
şeylerin anahtarlarını üstlenir. Bunlar ise halvet, samt, açlık ve uykusuzluktur. 
(Ravza, 470) 

* Siilikunun {saliklerin} bidayeti, ilmi olarak islam, nihayeti ise arneli olarak ili
san makamını gerçekleştirmektir. Salik arnelini riya gibi {afetlerden} arındırarak, 
sadece uğruna amel edilecek varlık için yaptığında isliinı makamını gerçekleştirmiş 
olur. Arnelini iddialardan arındırdığında 'inıiin, ikilik düşüncesinden sıyrıldığında 
{yani Rabb'ini görüp kendisini görmekten gaib olduğunda} ise ihsiin makamına 
ulaşmış olur. (Ravza, 617) 

•• Siilik li tariki'l-iihiret {ahiret yoluna süluk eden kişi}, şu altı halden hali değil
dir: o, ya abid, ya alim ya müteallim {öğrenen}, ya vali, ya muhterif, ya da sadece 
O'nunla meşgul olarak Allah'ın mehabbetiyle müstağrak olur. (Kudame, 56) 

* İlimle bir makamdan diğerine, bir isimden diğerine, bir tecelliden diğerine ve 
bir nefsten diğerine intikal edilir. Siilik ve salikler, seyr-i sülukları hususunda dört 
kısma ayrılırlar: Rabb'iyle süluk eden salik, nefsiyle süluk eden salik, hepsiyle 
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süluk eden sillik ve salik olmayan salik. Süluk, salikin niyetine ve Allah' ı bilmedeki 
mertebesine göre farklı farklıdır. 

Rabb'iyle süluk eden salik, Hakk'ın, gözü, kulağı ve bütün kuvvetleri olduğu 
kimsedir. 

Nefsiyle süluk eden salik, Rabb'ine başlangıçta farzlada ve hayırlı nafilelerle 
yaklaşan kimsedir. Bu ilahi haberi işitmiş ve ona inanmış olsalar bile, bunlardan 
bir zevk elde edememişlerdir. Böylece {bu ibadetlere devam etmekle} Hakk onların 
kuvvetleri haline gelir. İşte bu tür kimseler bütün sülfık mertebelerinde nefsleriyle 
salik olurlar. 

Hepsiyle salik olan, Hakk'ın gözü ve kulağı olmasını tattıktan ve ilk olarak bir 
tayine göre kendisini görmeden nefsiyle sülukunu bildikten sonra süluk eden kim
sedir. Bu kişi Hakk'ın, kendisinin işitme hissi olduğunu, işitenin var olmasının, 
işitme hissi sayesinde mümkün olabildiğini, işitme hissinin kendisi olmadığını bi
lince, böylece kalbin sabit olduğunu görüp işitmenin gerçek sahibini müşahede 
edince, nefsinin ve gözünün Allah'la işiten, Allah'la konuşan, Allah'la hareket 
eden, Allah'la duran, süluk ve intikalle muhatab olan bir varlık olduğunu anlar, 
böylece bunların hepsiyle beraber süluk eder. 

Dördüncü kısım olan, salik olmayan salik ise, Hakk, nefsinin sıfatı olmadıkça, 
kendisini müstakil olarak süluka ehil görmeyen ve mükellefin nefsi mevcud olma
dıkça, süluk vasfı müstakil hale gelerneyen kimsedir. Bu sıfat, nefsin mahalli gibi
dir, onun hepsiyle salik olduğunu tasdik eder. Salik için hepsiyle süluk ortaya çık
tığında, bu süluk da zuhur eder. Salikin mazhariyetinin aynı bulunan bir vücudu 
yoktur. Zahir de mazhariyetİn istidadının hükmüyle sınırlıdır. Hakk'ı şöyle derken 
görür: "Sen atnıadın, lakin Allah attı" [Enfal, 8/17] Nefsiyle alakah olarak bu ilme 
vakıf olan kimse, kendisinin {gerçekte} salik olmayan salik olduğuna anlar. (Esfar, 
40) 

* O'ndan O'na {sülfık eden) sdlik, tecelllye intikal eder. Salikler arasında bulu
nan, O'na, O'ndan ve O'nda salik olanlar, ilahi isim hususunda, bir ilah! isimden 
{başka} bir ilahi isme süluk ederler. Yine onlardan, O'nda ve O'na değil, O'ndan 
salik olanlar, kainattan kainata Allah katından çıkarlar. Onlardan, O'nda ve 
O'ndan değil, fakat O'na salik olanlar, tıpkı Hz. Musa'nın 'W kaçması gibi, kai
nattayken kainattan O'na kaçarlar. Yine onlardan, O'ndan, O'nda ve O'na doğru 
yürümeyen salikler ise, zahiri arneller hususunda dünyadan ahirete intikal eder, 
bunlar da zahiddir. (Esfii.r, 41) 

* Sii.lik, ilk olarak alem-i hisse {duyu alemine), sonra illem-i hayale {hayal ale
mine}, a_rdından alem-i ervaha /rUhlar aleminel, son olarak da alem-i sıfata Isıfatlar 
alemine} girer. (Esfar, 129) 

* Sii.lik {tarikat yoluna giren kişi}, Allah'a yönelmeye ve ondan başkalarından 
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yüz çevinneye devam ederse, bu onun için bir meleke haline gelir. Bu durum, cis
mani {fiziki} alemden ayrılışın ilk adımıdır. Çünkü, dsınam alem onun ilk yüz çe
virdiği şeydir. Ondan yüz çevirmek bizzat ondan ayrılmaktır. Yaradılışın ortaya 
çıkışındaki tertib, alemde yer alan büyük alemierin tertibiyle aynı değildir. Büyük 
alemden ilk ayrılan şey toprak, sonra su, sonra hava, sonra ateştir. İnsan bu un
surlardan ayrılınca, ruhuyla dünya semasına girer. 

Şeyhimiz {İbn Arabil şöyle diyor: "Allah Tefila isimlerinde bulunan isimlerimi bana 
göstermek için beni yükseltmeyi muriid ettiğinde, önce beni mekanınıdan uzaklaştırdı. Ve 
beni imkan alanımda bulanan Burak'la yükseltti. Bütün unsurlarınıla beni savurdıı. Be
nimle dost alnıaktan razı olup olmadığını anlayamadım. Bana denildi ki, 'Allah'ın toprak
tan yaratmış olduğu asli baban onu aldı. ' 

Su rüknünden ayrıldığımda bir parçamı kaybettim. Bana denildi ki, 'Sen basit bir su
dan {meni} yaratıldın. Onun basitliği zilletidir. Toprakla birleşfiğin için onu zelil kıldın. '  
Bundan dolayı ondan ayrıldım ve benden iki parça daha eksildi. 

Hava riiknüne geldiğimde havaya dönüştüm. O {Allah} bana, 'Hava {rıllı} sende ben
den olan şeydir' dedi. Bu lıava benden ayrılmadı. Çünkü onun kendi değerini aşması, aya
ğını kiliminden dışarıya uzatması gerekmez. Senin, kimyanı bozan şeyden başka bir şey is
temen gerekir. o {hava} olmasaydı, o {senin kimyan}, mesnun {oturmuş, beklemiş, adet} 
hiiline gelnıezdi. Ben nıiilıiyet olarak temizim, {ama} etrafımdakiler/e dostluğumdan dolayı 
temiz değilim. Onun fetraftmda bulunanın} dostluğu ve komşu/uğu beni pisliğe bulaştı
rınca denildi ki, 'Onda beklemiş çamur var, üzerine {o çamurun} pisliği bulaştı . '  Çünkü o 
{çamur, pislikle} vasıflanmıştır. 

Sonra O, beni dönüştüren varlık, beni koku alabilen bir mizaca döniiştürdii. Ona de
dim ki, 'Neden onu yanında alıkoyuyorsun? '  Şöyle dedi: 'Senin bozulman ve toprağınla 
suyımla beraber bulunması sebebiyle kendisine bulaşan bu pislikten temizlenınesi için onu 
yanınıda bıraktım. '  

Ateş riiknüne ulaştığımda denildi ki, 'Felıhiir {kuru çamur} geldi. ' Ve denildi ki, 'Ona 
gönderildi mi? '  'Evet' dedi. 'Kinıinle? '  dedi, 'Cibril-i cebr ile ki, onunla beraber yolculuk 
yapmaya ve çocuklarından ayrılmaya mecburdur. ' Dedi ki: 'Doğuşu esnasında benden 
onda bir parça vardır. Onu o parçayla beraber bırakmıyorum. Çünkü o, meleki ve iktidarı 
olanın ortaya çıktığı makama vasıl oldu. ' Böylece tasarrufum tek başına kaldı ve birinci se
maya geçtim. Benimle beraber, bedeni doğuşıırndan güvenilecek ve nazar edilecek hiçbir şey 
kalmadı." Şeyhin sözü burada sona erdi. (İşte bu mirac-ı tahlilidir (tahlili miracdır} . )  
Şeyhin işaret ettiği gibi, bedeni doğuş orada erir ve dağılır. Nasıl ki, terkibi {bile
şimi} onun şuuru nisbetinde olduysa, inhilali de (ayrışması da} ancak salikin şuu
runa nisbetledir. (Esfar, 148) 

,. Sfilik, hali meleke haline getirdiğinde, o hal onun makamı olur. Böylece o ma
kamda o hal ile devamlı olarak tasarrufta bulunur. "Hfil" değişen bir şeydir. Sahi
bine hakim olan, fakat, sahibinin hakim olamadığı şey haldir. (Kavanin, 17) 
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. . .  Adamlara {sufilere} göre salik, müşahedelerin nurunda sebat ettikten sonra, 
varidatın galebesinin {hakim olmasından} dolayı hallerin te'siri altında kaldığı za
man hal sahibi olur .. .  

. . .  Hiilin varid olması, huzurdan sonra gaybeti elde etmeye yardımcı olur, nu
run galebesiyle hisleri {duyuları} öldürür {işlemez hale getirir} . . .  

. . .  Sülukunda tert!b {ve düzen} bulamayan, karışıklık {ve düzensizlik}, aceleci
lik, güçlük ve bıkkınlık bulur. Bu haller yorucudur. Mevhibe ehli bundan Allah'a 
sığınır . . .  

* Stilik, kemale erdiğinde her zaman ilahi nurları elde eder. İşte o, makam ve 
murad sahibidir. (Kavanin, 18) 

* Siilik, itaat edenin yönelişi ve isyan edenin uzaklaşması gibi yükselir, nıeczub 
{cezbeye yakalanmış olan} ise yaklaşır. Salik derece derece makama yükselir. 
Meczub ise bir defada o makama alınır. Salik sırat-ı müstaklıne süluk eder. Meczub 
ise halk nezdinde akimdir. Ancak meczublardan terbiye yoluna girenler de vardır. 
İşte salikin yükselişine yaklaşan ayık meczub, mahvedici sıfatıyla mahvolmuş bu
lunan salikten daha faz!letlidir. Meczub-ı salik, mahv ve isbat sahibidir. Mahvı, 
meczubu isbattan alıkoymuştur. Muhakkik meczub, haklkatle tabiatten sıyrılmış
tır. Meczub-ı sillik hakikat ile şerl:ah bütünleştirmiştir. (Kaviinın, 79) 

{Ayrıca b k. mürid-muradi 

salsale-i ceres ( '-'" }:·1 :il..,al.,.:. ) * Salsale-i ceres, kadiriyyet sıfatının, şiddetli tara

fından inkişafıdır. Bu çeşit tecelli, azarnet sıfatından bir tecelll yoluyla gelir. Bu ise 
kahiriyı;et heybetinin meydana gelmesinden ibarettir. 

Şimdi anlatılan halin kuldaki tahakkukuna geçelim: Kul, kadiriyyet sıfatının 
hak"ıkati ile tahakkuk etmeye başladığı zaman ilk hilllerinde kendisine "salsale-i 
ceres" hali açılır. İşte o zaman kul, kendisini azamııtiyı;et kuvveti ile kahrı altına 
alan bir vaziyette bulur. Bu hal içinde gürültülü bir ses duyar. Bu ses hakikatıerin 
birbirine çarpmasının sonucudur. Hariçte bu da salsale-i ceres gibidir. Bu müşa
hede makamı, oraya girmek isteyenlere karşı güçlü bir kahra sahib olması sebe
biyle, kalbierin Azamiltı Hazret'e girme teşebbüslerine mani olur. İlahi mertebe ile 
kulların kalbi arasında gerilen en büyük perde budur. İlahi mertebelerin inkişafı, 
ancak bu salsale-i ceresi duyduktan sonra olur. (İnsan, I, 63) 

{Ayrıca bk. ceres} 

samed/samediyyet ( 4�.l4-"' / .l4-"' ) {ısmad} * Hakkı açığa çıkarma konusunda 

ısmad lsamed haline, yani kendine yeter hale getirme} iddiasında bulunan ve 
onunla dolu olan kimse, bunlarla beraber samedfiniyyet sıdkına da muhtaçtır. 
(Şatahiit, 1 13) 
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* Samediyyet, yani maddesi olmayan şey, heyı1la ve sılret gibi rnekanda birleşik 
cüzlere ayrılrnarnıştır. Samed, lugatte boşluğu olmayan şey demektir. Heyı1Hi, 
başka bir cüzün mahalli olması yönüyle boşluğa benzer. Mahal de -halin zahire 
benzemesi gibi- batına benzer. Aynı şekilde sılret de bedihi olarak vücudu {varlığıl 
bilinen şeydir. VücG.ddaki heyı1la burhana ihtiyaç duyar. (Heyfikil, 94) 

* Samed, kendisine yönelinen, yani kasd edilen şeydir. Denilmiştir ki: "Sanıed, 
yemeı;en {yemeğe ihtiyacı olmayan} kimsedir." O'na yaklaşmak ise, ancak halvetler ve 
yemeğin azaltılması yoluyla olur. (Ravza, 309) 

sarnt ( � ) {afat-ı lisan; hıfz-ı Iisanl 

* {Dedim lo: f  "Hıfz-ı lisan {lisanı korumak} nedir?" Dedi ki: "Susmaktır." (Adtibı, 
94) 

* {Müridde bulunması gereken ve iradenin doğruluğu, taatlere sebeb arama, 
nefsini tanımak, Allah'ı tanıyanlarla dostluk etmek, nasılh tevbe, helal rızık ve 
salih bir dost edinrnekten ibaret olanl yedi haslet, iradenin gıdasıdır. irade ancak 
bunlarla itidale kavuşur. Bu yedi hasleti binasının temeli ve direklerinin desteği 
olan dört hasletle destekler. Bunların ilki açlık, diğerleri uykusuzluk, samt {sus
mak} ve halvettir. Bu dört hasJet nefsi hapseder ve onu baskı altında tutar. Nefsi bu 
hasletlerle bağlamak onun vasıflarını zayıflatır ve bunlarla nefsin muamelesi gü
zelleşir. (Kut, I, 94) 

* Samt {sessizlik, az konuşmak, susrnakl selamettir. Esas olan da selamettir. 
Susmanın yasaklandığı yerde susmak pişmanlık getirir. Şu halde susulacak ma
halli tayinde şeriata, dini emir ve yasaklara itibar etmek gerekir. Zamanı gelince 
susmak, Allah adarnlarının sıfatıdır. Nitekim yeri gelince konuşmak da en şerefli 
hasletlerdendir. EbG. Ali Dekkak'ı şöyle derken duymuşturn: "Hakkın çiğnendiği bir 
yerde susan dilsiz şeı;tandır." Samt huzur adabındandır. (Kuşeyr!, 62) 

* Derler ki, "Aviimın sükutu dil ile, iiriflerın sükutu kalb iledir. Aşıkların sükıl tıı ise 
kalblenndeki haviitırı korumakla mümkün olur." 

Sillllerden birine "Konuş!" demişler, o da "Dilim yok ki konuşayını" demiş. 
"Dinle!" demişler, bunun üzerine "Kulağını yok ki dinleı;eyim" demiştir. (Kuşeyrl, 
64) 

* . . . Samtı ise, uzlet kolaylaştırır. Bununla beraber uzlete çekilen kimse, yine de 
tamamen yalnız kalmaz. Kendisinin yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarını temin eden 
kişiyi görmekten de hali değildir. Onunla da zarfiret dışmda konuşmaması gerekir. 
Çünkü söz kalbi meşgul eder. Kalbin söze rneyli fazladır. Kalb konuşrnakla rahat
lar. Sadece zikir ve tefekkürle uğraşmak ona ağır gelir de, söz ona rahatlık verir. 
Samt ise aklı takviye eder, veraı {şübheli şeylerden kaçınmayıl ve takvayı öğretir 
(İhyii', III, 94) 
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* A.Jiit-ı lisiin {dilin afetleri}, yanlışlık, yalan, dedikodu, söz getirip götürme, iki 

yüzlülük, ikilik çıkarma, çirkin söz, tartışmak, nefsini temize çıkarmak, batıla dal

mak, düşmanlık, lüzumsuz konuşmak, gerçekleri saptırmak, gerçeğe ilave ya da 

eksiltınede bulunmak, insanları rahatsız etmek veya halkın namusunu lekelerneye 

çalışmaktır. 

Bu dil afetleri pek çoktur. Dile kendiliğinden arız olurlar, ağır gelmezler. 

Kalbde bunların tadı vardır. Bunda tabiatın ve şeytanm da katkısı vardır. Bu afet

Iere dalan kimse diline az zaman hakim olup, sevdiği şeye karşı dilinin dizginini 

serbest bırakır, sevmediği şeylerden dilini tutar. Çünkü böyle yapmak ilmin zor

luklarındandır . . . .  Bundan dolayı konuşmaya dalmakta tehlike, samtta {susmakta} 

ise selfunet vardır. Bunun için susmanın kıymeti büyüktür. Susmaktaki bu kıy

metle beraber, himmetin derli toplu bulunması, vakarın devam etmesi, fikir, zikir 

ve ibadet için işlerini bir kenara bırakmak, dünyada konuştuklarının hesabını 

ahirette vermekten salim olmak gibi iyi hasletler de vardır. (İhya', III, 138) 

sari'-i tarih ( r::.-)' Cj.J.P ) * Sarf-i tarih, kişiye hakim olan bir haldir. Bu halden 

dolayı nefs ve el, bütünüyle bedeni yönetmekten vazgeçer, ardından da kendi 

dünyasına döner. (Ravza, 667) 

satvet ( ö Jk..., ) * Satvet, kahreden galebedir. (Heyiikil, 101) 

savami'-i zikr ( }'.lll e:_-IJ.P ) * Savanıi-i zikr, zikir ehlini, zikrettiği şeyin dı

şında kalan şeylerden koruyan ve bütün himmetini zikredilen üzerinde toplama

sını sağlayan hal ve makamlardır. (Kaşani, 141; Cami', 88) 

{Ayrıca bk. zikr/ezkar} 

savarif ( J JIJ.P ) {kusur; taksir} 

* Savarif {engeller ve yoldan alıkoyanlar}, kusur veya takstrdir. Kıısılr; {süliika} 

man! olan bir hastalık ve nefsin, ailenin ve bakınakla yükümlü olduklarının maişe

tini temin etmek için zaruri bir meşguliyettir. Böyle bir kimse maziir sayılır ve 

bundan dolayı kınanmaz. Ancak bu kimse kemalin zirvesinden mahrfun kalır. Ki

şinin bu engelleri ortadan kaldırmak için Allah Teala'ya iltica etmekten başka de

vası yoktur. 

Taksir ise cehalet ve galib şehvet olmak üzere ikiye ayrılır. Cehalet, ahiretle ala

kah hayırları, onların değerlerini ve dünya malının ahirete nisbetle basit ve değer

siz olduğunu bilmemektir. 

Cehaletin iki derecesi vardır: Birincisi gafletten ve uyarıcı bir mürşide rastla

yamamaktan kaynaklanır. Bunun tedavisi kolaydır. Bunun için her bölgede halkı 
gafletlerinden uyandıracak ve dünyadan ahirete yönlendirecek alim ve viiizierin 
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bulunması gereklidir. Yalnız, zamanımızdaki pek çok vaizin yaptığı gibi değil. 

Çünkü {vaizlerin bu tarzı} halkı günahlara karşı cesaretlendirmiş ve dillin gözle

rinde basit görülmesine yol açmıştır. 

Cehaletin ikinci derecesi, mutluluğun dünyev1 lezzetlerde, ellerinde olan baş

kanlıkta olduğuna, ahiretin aslı olmadığına ya da -bu durum arneli nasıl olursa ol

sun her mü'min için geçerlidir- {amele gerek olmadan} yalnızca iman etmenin ye

teceğine veya Allah'ın Kerim ve Rahim olmasından dolayı affının kendisini kurta

racağına, kendisinde asilerin isyanı türünden bir noksan bulunmadığına, noksan

larının da kendilerine merhamet edilmesine engel teşkil etmeyeceğine olan inanç
larıdır. (Mizan, 82) 

savlet ( al J.P ) * {Mertebe bakımından} senden üstün olanlara savletin {hücum 

etınen} hayasızlık; akranlarına savletin edebsizlik, mertebesi senin altında bulu

nanlara savletinse acizliktir. (.Adab2, 46) 

savm/sıyam ( ���.P / � J.P ) {savm-ı husus; savm-ı husus-i husus} 

* Fa.ris'in şöyle dediğini işitıniştim: "Savm {oruç}, Yüce Allah'ı görerek halkı gör
mekten gaib olmaktır. Nitekim Allah, Men;em kıssasında 'Ben Rahman olan Allah'a oruç 
adadım, bugün hiç kimse ile konuşmayacağım' [Meryem, 19/26] buyurmuştur." Yanı bu, 

"Oruç hdlinde Hakk'ı görerek halkı görmekten gaib olduğumdan hiçbir şeı;in oruçla meşgul 
olmama miini olmasını ve oruçla alakanım kesilmesine yol açmasını caiz görmüyorum" 
demektir. (Ta 'arnıf, 109) 

* Şer1atın, J:manın vasıflarını toplayan on iki hasletten } dördüncüsü samndır 

{oruçtur}, bu, kalkandır . . .  (Küt, II, 140) 

* Cüneyd şöyle der: "Oruç yolun {tarikatın} yarısıdır." (Hücvir1, 384) 

* Savm {oruç} sözlükte imsak, yani hıtmaktır. Mesela rüzgar sakinleşip esintisi 

durduğunda "Sanıeti'r-rih"; at durup da yürümediğinde "Sameti'l-hayl" denir. 

Gündüzün ortası olduğıında ve öğle vakti geçtiğinde "Sanıe'n-nehdr" denir. Çünkü 

güneş semanın ortasına ulaştığında hareketi yavaşlar . . .  Kişi kendini konuşmaktan 

alıkoyunca da "Siime'r-racül" denir. (Gunye, Il, 3) 

* . . . Oruçta {taharet}, masivadan oruç tutmak {masiva ile ilgiyi koparmak}, 

sonra masiva orucunu görmekten de oruç tutınaktır {masivayı görmeme halinden 

de haberdar olmamaktır}. Bu oruçtan tefekkür yardımıyla fıtr {htrat ya da fıtır 

sadakasıl ortaya çıkar . . .  (Ravza, 196) 

* Savnı-ı hıısıis {havassın orucu); nazarı, lisanı, eli, ayağı, kulağı ve diğer organ

ları günahlardan alıkoymak, . . .  savm-ı husiis-i husus {ehass-ı havassın ya da 

seçkinlerin orucu} ise; kalbin kötü düşüncelerden, Allah'tan uzaklaştırıcı fikirler

den ve Allah'tan başka her şeyden tamamıyla muhafaza edilmesidir. (Kudame, 36) 
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savt-ı ecnihat-i cebra'il ( J�l.,r.:ı:· �� ı.:J y )  * Hislerinle {duyularınla) müşa

hede ettiğin şeylerin çoğu, Cebrall'in kanat sesinden ortaya çıkar. (Cebrii'il, 140) 

se' a-yı kalb ( �.Cil �- ) * Sea-yı kalb {kalb genişliği), insan-ı kamilin, imkan ve 

vücub hükümlerini toplayan berzah aleminin hakikatiyle tahakkuk etmesidir. İn
san-ı kamilin kalbi işte bu berzahtır. Bundan dolayı Hz. Peygamber "Ben yere göğe 
sığmadım, beni ancak mü'min kulumun kalbi içine aldı" [Dürer, 1 39, Aclfınl, II, 255] bu

yurmuştur. (Kaşanl, 103; Cami', 86) 

sebasib ( '-:-"4-ı ) * Sebdsib, çöllerde kendini kaybe�en ve oralardan çıkmayan 

cisimler alemidir. (Sofyavi, 200) 

sebat ( ı:J�j ) * Sehat, nefsin şiddeti ve mecalsizlikten uzaklığıdır. (Miziin, 73) 

sebeb ( '-:"':-> ) * Sebeb vasıtadır. (Luma ', 434) 

sefeh ( .ı.ıi..ı ) * Sefeh, {ilahi) emirleri terk etmektir. (Hücviri, 469) 

sefer ( ;iı"" ) * Seferin "sefer" olarak adlandırılması kişilerin huylarını ortaya 

çıkarması sebebiyledir. (Lunıa', 252) 

* Sefer iki kısma ayrılır: Bedenle sefer, bir bölgeden bir bölgeye intikal etmektir. 

Kalble sefer ise, bir sıfattan diğerine yükselmektir. Bedeniyle sefer eden binlerce 

kişi görürsün, ancak kalbiyle sefer edenler çok azdır. 

Ruveym'e sefer adabı hakkında soru sorulunca şöyle cevab vermiştir: "Sefer, dü
şüncenin, attığın adımı geçnıemesidir, kalbin durduğu yerin konak yeri olmasıdır." 
(Kuşeyrl, 142) 

* Seferden maksad, öncelikle ülfet edilen şeylerden uzaklaşmak, nefsin alıştığı 

ve nefsin bildiği şeylerden sıyrılmak, güvendiği ve dayandığı şeyleri ortadan kal

dırıp, dostlardan, aileden ve vatandan uzaklaşma acılığını tattırarak nefse yüklen

mektir. Sevdiklerinden ve alışkanlıklarından, Allah katındaki ecrini düşünürek 
hoşlandığı şeylerden uzak kalmaya sabreden kimse, büyük bir fazllete nail olur . . .  

. . . Seferden maksad, nefsin inceliklerini çözmek, benlik ve iddialarını meydana 

çıkarmaktır. Çünkü sefer olmadan bunların ortaya çıkması hemen hemen imkan

sızdır. Sefere "sefer'' denilmesinin sebebi, huyları ortaya çıkarmasıdır. Hastalığa 

vakıf olununca tedavisine başvurulur. 

Sefer, mübtedmin {manevi yola giren kimsenin) nefsinde namaz, oruç, 

teheccüd ve benzeri nafile ibadetler kadar te'sirli olur. Nafile ibadetle meşgul olan 

kimse, gaflet mevzilerinden Allah Teala'ya yakınlık mevkilerine doğru seyahat 

eden ve yol alan kimse demektir. Müsatir {gerçek manada sefer eden}, Allah Teala 
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için sahib olduğu güzel niyetle, hevasına muhalefet, dünya lezzetlerinden hicret ve 
Allah'a doğru sefer ederek mesafeler katedip susuz çölleri aşar. ( 'Avarif, 75) 

* Seferden maksad, eskiye ait ibret ve eserleri görmek, tefekküre konu olacak 
şeylere ibretle bakmak, yeryüzünü, dağları ve insanların ayak bastığı bölgeleri 
iyice incelemek, cemadatın tesbiliine kulak vermek, etraftaki varlıkların lisan-ı hal 
ile söylediklerini anlamaktır. İbret ve işaretierin görülmesiyle yakaza {uyanıklık 
hali} tazelenir. Gezilip görülen yerlerin mütalaası {ibretle düşünülmesi, Hakk'ın 
kudret ve azametini gösteren} delll ve şahidierin artmasına yardımcı olur. ( 'Aviırif, 
75-76) 

* Sefer kalble yolculuktan ibarettir. Çünkü Hakk Teala'ya teveccüh hususun
daki yolculuk zikirle başlar. (lstılah, 530) 

* Sefer, müsafirin {sefer edenin} halidir. Tank, içinde yürünen yoldur. Bu yol, 
muamelat, makamlar, haller ve marifetler sayesinde aşılır. Çünkü {sefer}, şunlara 
bağlıdır: Marifetler, haller ve müsafirin {yolcunun} ahiakından sefer etmesi, alemin 
mertebeleri, isirolerin mertebeleri ve hakikatler. Bu sebeb le sefer kalbe m üstehaktır 
{kalble yapılır} . (Fütuhat, II, 378) 

* Sefer, kalbin Hakk' a yönelmesidir. Sefer dört çeşittir: Birincisi seyr ilailahtır 
{Allah'a doğru seyrdir} .  Bu, nefsin mertebelerinden ufk-i mübine {apaçık ufka} vus
lattır {nefsin tüm bulanıklıklarından kurtulmaktır}. Kalb makamının sonu, esmill 
{isimlerle alakalı} tecellilerinin başıdır. 

İkincisi seıjr fiZlahtır {Allah'ta seyrdir} .  O'nun sıfatlarıyla muttasıf olma, ufk-i 
alada {en yüksek ufukta} O'nun isimlerinin tahakkuk etmesidir. Bu, ahadiyyet 
mertebesinin sonudur. 

Üçüncüsü ayn-ı cem ' ve ahadiyıjet mertebesine yükseliştir. Bu, isneyniyyet {ikilik} 
makamının ötesindeki kiibe kavseyn makamıdır. Yükseldiğinde makam olur, düştü
ğiinde ise velayetin nihayetidir. 

Dördüncüsü ise kemale ermek için seyr billah aniZlah'tır {Allah'tan Allah ile 
seyrdir} .  Bu, fenadan sonraki beka; cem'den sonraki fark makamıdır. (Kaşani, 103; 
Cami', 86) 

* Sefer, kendisinden kaçılan şeyden kurtulmaya bir vesile veya arzu edilen şeye 
kavuşmaktır. Sefer iki türlüdür: Bedenle vatandan sefer ve kalble esfel-i safilinden 
göklerin melekutuna sefer. Bu en yüce seferdir. Doğumunun ardından büyüdüğii 
hal içinde kalanlar babalarını taklld ile kemikleşmiş, noksan derecede kalmış, nok
sanlık mertebesine kanaat edenler, yeryüzünü genişletmeyi göklere tercih etmiş
lerdir. Oysa yeryüzü zindan karanlığı ve hapis darlığıdır. (Kudfune, 116) 

sefer-i fıtri ( i$ J69 _;..... ) * Sefer-i fıtn {fıtri sefer}, başka bir şeyle değil, sadece 

hal ve ilimler hususunda olur. İnsanlar adernden teklif vaktine {yokluktan varlığa 
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ya da şer'i mükellefiyet sahasınal çıktıkları zaman fıtratla; teklif vaktinden ölüm 
vaktine çıktıkları zaman rü'yet ve fıtratla; ölüm sonrasından ise sadece fıtratla -ki 
bunlar avfuna aittir- sefer ederler. Fıtrat ve rü'yetle birlikte sefer etmek havassa 
aittir. Rü'yetle sefer ölümden sonradır. Sadece hal ve ilimler hususunda olur. 

"Hal ve ilinıle seferin nihiiyeti yoktur'' dersen şöyle derim: "İlim ve hal ile seferden 
maksad, amel edip kazanılan şeylerdir. Ölümden sonra insanlar dünyevz anıelleriyle ka
zanmış oldukları hiil ve ilimlerle sefer ederler. Onların bu yolculukları cennet ya da cehen
neme varmadan tamamlanmaz. Çünkü orada, kazanılmış olan hiil ve ilmin bir hükmü yok
tur. Çünkü, {hiil ve ilmin} her ikisinin de gayesi, cennet Velja cehennemi elde etmektir. 
Bundan sonra inayetten başka hiçbir şeyin hükmü yoktur." (Esfiir, 61 ) 

seha' ( ç.\,.:._., ) * {Kendisine sordum:}  "Sana göre sehii {cömertlik} nedir?" Dedi ki: 

"O'na, sadece O'nu sevdiğin için kulluk etmendir. Yoksa bir karşılık ya da nıiikiifiit bekle
yerek değil. "  (Şehzde, 138) 

* İlim dilinde cild ile sehti arasında fark yoktur. Hakk'ın bir şeyden alıkonması 
mümkün olmadığı için O, seha ve semahat {cömertlik ve hoşgörü) ile vasıflanmaz. 
Cfıdun hakikati, kişiye vermenin zor gelmemesidir. Sfıfilere göre seha ilk mertebe
dir, sonra cud, ardından !sar gelir. Malın bir kısmını verip bir kısmını kendisine 
bırakan kimse seha sahibidir. Çoğıınu verip azını kendisine bırakan kimse cud sa
hibidir. Zarara katlanıp başkasını tercih eden kimse ise !sar sahibidir. (Kuşeyri, 
122) 

* Sehii, bulanın bulamayana vermesi değil, ancak bulamayanın bulana verme
sidir. Abdullah b. Mübarek demiştir ki: "Kişinin, insanların elinde bulıman Şeljlerden 
sehiisı {başkalarının malına karşı ziihid olması}, malı başkaları için harcama yoluyla yapılan 
sehiidan daha üstündür." (Kuşeyrı, 125) 

* Sehii, saçıp savurmak ile cimrilik etmek arasında orta bir haldir. O, infilk et
mekte zorlanmamak, bir şey kazanırken, bütünüyle ona yönelmekten kaçınmaktır. 
(Miziin, 76) 

* Ri yazetten muradın itidal olduğırnun dellli, sehanın {cömertliğin) şer' an arzu 
edilir bir vasıf olmasıdır. Sehii, cimrilik ve müsriflik arasında orta bir yerdedir. Al
lah bu hali övmüştür: "İnfiik ettiklerinde isriif da cimrilik de etmezler. Bu ikisinin ara
sında ztidiili nıulıiifaza ederler " [Furkan, 25/67] 

Bil ki itidal, bazen fıtratın kemaliyle hasıl olur. Bu Allah'ın bir armağanıdır. 
Nice çocuk vardır ki, doğru sözlü, cömert ve yumuşak huylu olarak yaratılır. Ba
zen de iktisabla, riyazetle çalışarak elde edilir. Bu ise nefse istenilen ahlakı eelbe
den arnelleri yüklemekle olur. Cömertlik ahlakını elde etmek isteyen, bu ahlak 
onun tabiatı olana kadar cömertlik fiilierini yüklenerek yapmaya çalışsın! 
(Kudfune, 157) 



se bab 881 

sehab ( yl,.,_. ) * Sehiib {bulut), çirkin itikadlara, yalan zanlara, kafirlerle iman 

arasında perde olan fasid hayallere denir. Hakk'ın milrifeti ve Kur'an ve akıl güne

şinin nfuuyla aydınlanma arasında bir perdedir. Sehabın hususiyeti, güneş ışığının 

aydınlatmasına perde olmaktır. (Mişkiit, 88) 

sehavet ( ö Jl:>i...ı ) * Allah'ın velisinden sadır olan sehiivet, onun kendini ve kal

bini Allah'a � hibe etmesidir. (Luma', 163) 

seher ( ;+-" ) * Mürid, {iradenin doğruluğu, taatlere sebeb aramak, nefsinin 

durumunu bilmek, Allah'ı tanıyan kimselerle dostluk etmek, nasfrh tevbede bu

lunmak, ilmin karşı çıkmadığı helal yiyeceklerden yemek ve kendisine danışabile

ceği salih bir dost edinmekten ibaret olan) bu yedi hasleti, binasının temeli ve di

reklerinin desteği olan dört hasletle destekler. Bunların ilki açlık, diğerleri seher 
{uykusuzluk}, susmak ve halvettir. Bu dört hasJet nefsi habseder ve onu baskı al

tında tutar. Nefsi bu hasletlerle bağlamak onun vasıflarını zayıflatır ve bunlarla 

nefsin muamelesi giizelleşir. (Küt, I, 94) 

* Seher {uykusuzluk), kalbi ciHUar, saflaştırır ve aydınlatır. Buna açlıktan mey

dana gelen safa da ilave edilir. Böylece kalb ışıldayan bir yıldız, parlak bir ayna 

gibi olur. Hakk cemali oraya yansır. Orada ahiretteki yüksek dereceleri, dünyanın 

küçüklüğü ve afetleri müşahede edilir. Böylece dünyadan kaçış ve ahirete yöneliş 
tamamlanmış olur. (İhyô.', III, 94) 

* Seher, ruhu genişletir, fikri sınırlar. boşta kalma ganimetini mümkün hale ge

tirir, açlığın gönlü arındırmaya eşlik etmesine yardırncı olur. (Ravza, 471) 

* Seher, şevki ve kaygıyı gerektirir. Mehabbet hukukuna onunla yardım isterler 

ve halvet beldesine yönelmede ondan faydalanırlar. (Ravza, 663) 

sehliyyfın ( ıJ J;l& .... ) * Sehliyı;un {Sehlller), Sehl b. Abdullah Tüsteri'ye mensub 

olan kimselerdir. Sehl, sufilerin büyüklerinden ve muhteşemlerindendir. Hasılı o, 

zamanında zamanının sultanı idi. Tasavvuf yolunun muteber şahsiyetlerindendi. 

Bir çok zahiri kerametleri vardır. Onun hikayelerini idra.k etmek hususunda akıl 

aciz kalır. Sehl'in yolu, ictihad {gayret sarfetme), nefsle mücahede ve riyazet yolu 

idi. Müridieri mücahede ile cemal mertebelerine ulaşmakta idi . . .  

Müridleri, mücahede ve riyazet yoluyla terbiye etme Sehliyye; onların hizmet 

ve hürmet etme HamdD.niyye {Kassariyye), batınJ: murakabe ise Cüneydiyye usu

lüdür. Ama riyazet ve mücahede baştan sona kadar nefse muhalefet etmekten 

ibarettir. Bir kimse nefsini tanımadığı sürece yapmış olduğu riyazet ve 

mücahedenin ona bir faydası yoktur .  (Hücv'ir'i, 233) 

sekinet ( ;;,� ) * . . .  Tuma'n'ine, gözle görmeye benzer sağlam bir emniyet hali-
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nin kuvvetlendirdiği bir sükı1n haJidir. Bununla sekinet arasında iki fark vardır: 
Sekınet, bazen heybetin sükfın bulmasını beraberinde getirir. Tuma'nine ise, 
kendisinde {heybetin zıddı olan} üns istirahati bulunan bir errıniyet halinin verdiği 
sükunettir. İkinci fark ise şudur: Sel&ı.et, peşpeşe gelen {bir gelip bir giden} bir sıfat 
olur. Ama tuma'nine, sahibini asla terk etmeyen bir sıfattır . . .  (Menazil, 31)  

* Sekznet, rahmetin inmesi esnasında hissedilen itmi'nandır {huzfırdur). (Istıliilı, 
537) 

* Seklnet, vaadedilen bir şeyden dolayı veya herhangi bir durumu taleb etmekle 
nefste hasıl olan şeyden {duygudan} dolayı nefsin sükı1n bulmasıdır. Bu hale 
"sekznet" isminin veriliş sebebi şudur: SeKınet hasıl olduğunda, nefslerin sükün 
bulduğu şeyden başka her şeye ait rüzgarların varlığı ortadan kalkar. 

"Sikkin" de sekinet kelimesinden türetilmiştir. Böyle olmasının sebebi, sahibi
nin onunla kesilmesi mümkün olan şeyleri kesmesidir. Bu lafız, sükfın kelimesin
den türetilmiştir. Sükun "sübut {durma}" demektir. Bu, hareketin zıddıdır. Hareket 
bir nakil, sekinet ise nefsin sükı1n bulduğu bir şeyde sabit olmasıdır. Harekete 
doğru sakin olsaydı, o zaman onun haklkati bu olurdu. Bu, ancak mütalaa veya 
müşahede ile olur. Böylece mü'min olan o kişilere seKınet iner. Sekinet, inişiyle 
birlikte onları bulundukları mertebeden, ıyan {gözle görme} makamına nakleder. 
Bu hal, onların ıyan sayesinde imanlarına iman katmak suretiyle imanlarının art
masıdır. (Fütuhat, II, 60) 

* Sekinetin ilk inceliği, ibadette huşu seklnetidir. İkinci inceliği muhasebe ve 
Hakk'ı Hakk'ta murakabe esnasındaki sel<ınettir. Üçüncüsü ise kısmete razı olmak 
ve şatahata mani olmaktır. (Ravza, 489) 

sekr-sahv ( J� - 1� ) {sekr-i 'akli; sekr-i ilahi; sekr-i tabi' at; sekran} 

* Sahv geçici, huzur ise daimidir . . .  

. .  . Sekrin {manevi sarhoşluğun} ortaya çıkışı tabiattan değildir. Onun vürfıdu 
sırasında tabrat ve hislerde {duyularda} bir değişme olmaz. Gaşyet {baygınlık, 
kendinden geçme} ise insan tabiatıyla karışık olduğıından onun vürudu esnasında 
tabrat ve hislerde değişmeler olur. Böyle bir şey abdesti bozabilecek niteliktedir. 
Gaşyet devam etmez, sekr ise devamlıdır. (Luma', 417) 

* Sekr, eşyadan değil, eşyayı temyiz etmekten gaib olmaktır {geçmektir } .  O, 

dostların, lezzetlerin, kısaca Hakk'ın dostluğu hususunda, zıtlar arasında ayrım 
yapamamaktır. Hakk'ın vücudunun galebesi {hakimiyeti), kendisine elem veren 
şeyle lezzet veren şeyi ayırd etme melekesini ortadan kaldırmıştır. (Ta 'arrııf, 85) 

* Sekrden {sarhoşluk, kendinden geçme halinden} sonra gelen salıv, temyiz 
{ayırd etme} haline dönerek elem veren şeyle haz veren şeyi birbirinden 
ayırdedebilme, fakat Hakk'ın rızasına muvafık olduğıı için elem veren şeyi tercih 
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etme, bu uğurda acı duymama, aksine elem veren şeyden zevk alma manasma ge
lir. Nitekim büyüklerden biri şöyle demiştir: "Bela beni dilim dilim doğrasa, bu bende 
sadece senin sevgini artırır, sevgini!" (Ta'arruf, 86) 

* Sahv, gaybet halinin sona ermesinden sonra his ve şuur haline dönüştür. Sekr 
ise güçlü bir varidin {feyzin} te'siri ile gaybet hali yaşamaktır. Sekr, bir bakıma 
gaybet halinden daha ziyade bir haldir. Çünkü bazen sekr sahibi sekr halinde tam 
ve mükemmel bir mertebede olmadığı zaman bast halinde bulunur. Bazen sekr 
halinde eşyayı hatıriama hali kalbinden gider. Yaridin kendisini tam olarak ku
şatmadığı mütesakirin {sekre gelmiş gibi görünenin} hali böyledir. Bu halde 
sufıdeki şuur halinin bulunması mümkündür. 

Bazen de sekr hali, gaybet halinden daha kuvvetli olur. Nadiren de olsa sekr 
sahibinin sekri kuvvetli olduğunda gaybet sahibinden daha güçlü olur. Yine 
gaybet sahibi de gaybetinde sekr sahibinden daha mükemmel olabilir. Sekre gel
miş gibi göründüğü halde gelmemiş olan mütesakire nisbetle gaybet sahibinın va
ziyeti budur. Rağbet ve rehbetin [arzu ve endişenin} ve havf ve recanın {korku ve 
ümidin} icabı olarak kalbe hakim olan haller sebebiyle, gaybet ibadet sahibleri; 
sekr ise sadece vecd sahibieri için söz konusudur. Kula cemal vasfı ile keşf açılınca 
sekr hasıl olur, ruh iştiyak duyar, kalb aşka tutulur, aşkın manasını tam olarak ye
rine getirir. (Kuşeyri, 41) 

* İnsan sekrin, fenaya sahvdan daha yakın olduğunu düşünebilir. Ama bu mu
haldir. Çünkü sekr, sahv üzerine zaid (sahva eklenen} bir sıfattır. Kulun vasıfları 
{aslı bırakıp da} ziyadeye yöneldikçe, gafil olur. Noksana yönelirse, talibler { iste
yenler} için bu hal hususunda ümidleri olur. Bu, onların sahv ve sekrdeki halleri
nin nihayetidir. (Hücv!ri, 223) 

* Sekr iki türlüdür: Biri meveddet {sevgi} şarabı, diğeri ise mehabbet kadehidir. 
Birincisi nimete nazar etmekten neş'et eder. İlletli olmayan ikincisi ise {nırnete de
ğil}, Mun'im'e {nimeti verene} nazar etmekten doğar. Nimete bakan nimeti kendi
sinde görür ve dolayısıyla kendinden beşke bir şey görmez. Mun'im'e bakansa 
Mun'im'i görür, kendisirıe bakmaz bile. Bu sebeble sekrine rağmen onun sekri ha
kiki sahvdır. 

Salıv iki türlüdür: Biri sahv-ı gaflet {gafletten ayılma}, diğeri ise sahv-ı 
mehabbettir {mehabetten ayılmadır}. Gafletten ayılma, en büyük ve en kalın perde, 
mehabbetten ayılma ise en açık keşftir. Gafletle beraber bulunan bir şey sahv olsa 
bile sekrdir {gaflet her durumda uyanıklık gibi gözükse bile gerçekte sarhoşluk
tur}; mehabbetle beraber bulunan şey de sekr olsa bile sahvdır {Allah'a duyulan 
sevgi sarhoşluk verse bile bu gerçekte uyanıklıktır} . Temel sağlam olursa, sahv 
sekr gibi, sekr de sahv gibi olur. Bu ikisi {sağlam} bir temele {şeriata} dayanınazsa 
fayda vermezler. (Hücviri, 223-224) 

* Allah Teala, Kelimullah {Allah'la konuşmuş olan Hz. Musa %91} ve onun ha-
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lım anlatarak buyurmuştur ki: "Dedi ki: 'Rabb'im {kendini} bana göster, sana nazar 
edeıjim. "' [Araf, 7/143] 

Bu babda sekr, kendisiyle neşe haline hakim olmanın ortadan kalkmasına işaret 
eden bir isimdir. Bu bilhassa muhibblerin {sevenlerin} makamlarındandır. Bu ma
kamı fenanın hakikati kabul etmez, ilim mertebeleri de ona ulaşamaz. 

Sekrin üç alameti vardır: Tazim devam ettiği halde, haberle meşgul olmaktan 
sıkılmak, temekkün devam ettiği halde şevkin derinliğine dalmak, coşkun bir sa
bırla sürur denizinde gark olmak 

Bunun ötesinde, sekr ismini cehalete ya da heyeman {coşkulu sevgi} ismini 
cevr ü cefaya çeviren hayret vardır {bunları "sekr" olarak adlandırmak doğru de
ğildir} .  Bunların dışında kalan hırs sekri, cehalet sekri, şehvet sekri gibi şeylerin 
tamamı ise bas!retlerle tenakuz eder {bunlar sekrin menfi manalarının misalleri 
olup tasavvufi basiretiere aykırıdır} .  

Allah Teala buyurmuştur ki: "Kalbierinden dehşet giderildiği zaman, {o şefaat bekle
yenler şefaat edecek olanlara} 'Rabb'iniz ne buvurdu ? '  diye sorar/ar, onlar da 'Hakkı ' diye 
ceviib verirler." [Sebe, 34/23] 

Salıv, sekrin üstündedir, bast makamına münasibdir. Sahv, beklemekten müs
tağn!, talebe ihtiyacı ortadan kaldıran, zorluklardan arınmış olan bir makamdır. 
Sekr ancak Hakk'tadır, sahv ise ancak Hakk'ladır. 

{Sahv gibi} hakikatin özünde bulunan hiçbir şey hayretten {şaşkınlıktan} hall 
olamaz. Bu hayret, şübheden doğan hayret değil, aksine izzet nurlarının müşahede 
edilmesindeki hayrettir. Hakk ile olan hiçbir şey sıhhatten hali değildir. Hiçbir 
noksanlık onu zedeleyemez, hiçbir illet de ona arız olamaz. Sahv, hayat menzille
rinden, cem' vadllerinden ve vücud pırıltılarındandır. (Menfizil, 42) 

* Arifler, hakikat semasına yükseldikten sonra vucudu {varlığı} sadece Vahid-i 
Hakk (Gerçek Bir} gördükleri hususunda ittifak etmişlerdir. Ancak onlar içinde bu 
hale irfani ve ilm! olarak sahib olan kimseler vardır. 

Yine onlar içinde, bu hali bir zevk hali olarak yaşayanlar bulunur. Bunların na
zarında kesret {çokluk} tamamen yok olmuş ve bunlar ferdaniyet-i mahza {mutlak 
tekliğe} gark olmuşlardır. Bu noktada akılları tamamen işlemez hale gelmiş, ken
dileri hayrete düşmüşlerdir. Burada Allah'tan başkasını, hatta kendilerini bile ha
tırlayacakları bir yer kalmamıştır. Onlara göre Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. 
Onlar sekr haline düşmüşler {manen sarhoş olmuşlar}, akıllarının gücü O'ndan 
başkasını reddetmiştir. Onlardan biri "Ene'l-Hakk {Ben Hakk'ım}", bir diğeri 
"Süblıiini mii azanıii şan! {Kendimi tesbilı ederim, benim ştinzm ne yiicedir!}", bir başkası 
"Ma fi ciibbetf sivallalı {Cübbenıin altında Allalı'tan başkası yoktur}" demiştir. 

Sekr halinde aşıkların söylediği sözler gizlenmiş, hikaye edilmemiştir. Onlar 
sekr halinden çıkınca ve Allah'ın yeryüzündeki ölçüsü olan aklın sultasına geri dö-
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nünce, bunun hakiki ittihad olmadığını, bilakis ittihiida benzediğini anlamışlardır. 
Aşıkların, aşklarının doruk noktasında söyledikleri "Ben sevdiğim kimseyinz, sevdi
ğim kimse de benim" gibi sözler böyledir. Şu örnek bundan uzak değildir: Insan an
sızın bir aynayla karşılaşır, ona bakıp da sadece aynayı görür {ilk anda aynadaki 
kendi suretini görmez}, böylece gerçekte aynanın kendisi olan gördüğü suretin, 
kendisiyle birleştiğini sanır. (Mişkat, 59) 

* Sekr-i tabfat {tabiatın sekri}, bedenin tabiatından doğan bir sekrdir. Bu, bazı 
te'vil sahibierine göre Hz. Adem'e �� yasaklanan ağaçhr. (Heyakil, 100) 

* Sekr, halin hakimiyetinin kişiyi istila etmesi, sahv ise fiilere ve sözlere geri dö
nüştür. Muhammed b. Hafif şöyle der: "Sekr, sevgilinin zikri sırasında kalbin galeı;ana 
gelnıesidir." Vasıti şöyle der: "Vecd makamları dörttür: Once zuhul {dalgınlık, kendini 
unutma}, sonra hayret, ardından sekr ve son olarak sahv. Bunun misali denizin sesini işi
ten, sonra ona yaklaşan, ardından oraya giren ve peşinden dalgaların kendini istila ettiği 
kimsenin misalidir." Bu misale göre, üzerinde o haldeki akıntıctan iz kalmış olan 
kimsede sekr işareti bulunur. Bunların hepsinde istikrara kavuşmuş olan kimse ise 
kurtulmuş olur. Sekr, kalb sahiblerinin, sahv ise gayb hakikatlerini keşfedenlerin 
halidir. ( 'Avarif, 310) 

* "Sahv {nedir?" Deriz ki: (Fütfıhrit)) "Gaybet halinden sonra güçlü bir varid/e şuur 
ha. line dönüş tür." 

"Sekr {nedir?" Deriz ki: (Fütfıhrit)) "Kuvvetli ve ferahlatan bir varilde gelen ve büyük 
ölçüde kendisinden sahvın sridır olduğu bir gaybettir." (Istılah, 532; Fütuhrit, II, 129) 

* Sekr, ahval ilmidir. Bundan dolayı bu hal, sevinç ve neşe içinde olan kimse
lere aittir. Sufilerin sekri tarifi şöyledir: "Sekr, güçlü bir varidle yaşanan gaybet ha.Ii
dir." Sekr, sevinç, sürur ve neşeye zıt olan gaybetten başka bir şey değildir. Te
menni edilen şeylerin, bu halin sahibinin aynında kaim olan suretler olarak tecelli
sidir {kişinin kendini kaybetmesi ve sadece tecellileri görmesidir}. Sekr halinde 
ricalullah, inşaallah zikredeceğimiz mertebelerde olur. 

Sekr, tabiidir ve nefsin temenni varidiyle hissettiği sevinç, sürur, saadet ve ne
şedir. Ona ait temenni, kişinin hayalinde kaim olan sfuetler olarak tecelli ederse o 
kişiye hakim olur ve tasarrufta bulunur. Böyle bir hal yaşayanlardan şair olanlar 
şöyle der: 

"Sarayın ve köşkün salıibi benim 
sekr hiilindeyken" 

Şübhesiz o, malik olduğu şeyi taleb ettiği şeyin gayesi olarak görür. Sekr haline 
gelince onun için saray ve köşkün sureti mülk olarak kaim olur. Herhangi bir 
mertebede onunla tasarruf eder. Onun hayal edilmesi kendisini sekr haline sokar. 
Onun hayalinde kuvvetli bir iz oluşur. Ehlullahtan hayaliyle birlikte buna vakıf 
olanların bu sekri tabiidir. Onlar, hallerindeki bu durum kuvvetlenip onlara hakim 
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oluncaya kadar Allah'tan istedikleri şeyi elde etmeyi düşündükleri şeyi murakabe 
etmeye devam ederler. (Fütuhat, II, 534) 

* Sekr-i akli { akli sekr} ariflerin sekridir. Geriye, sılillerin tamamının yaşadığı 
sekr kalır. İşte bu Resı1lullah'ın $ "Allah'ım, hakkındaki hayretimi artır!" [Heysemi, 
VII, 201] buyurduğu ilahi sekrdir. Sekrfin {sekr hali yaşayan}, haydindır (hayret hali 
yaşar}. 

Sekr-i ilfihf (ilahi sekr} ise, mükemmel seviyede sürı1r ve sevinçtir. Hakk ile sekr, 
suretlerdeki tecellide vaki olur. Biri şöyle demiştir: 

Sarhoş oldu topluluk kadehin dönüşüyle 
benim sarhoşluğunısa dönenden değil 
döndürenden 

Müşahedenin sarhoş kıldığı kimsenin asla sahvı {ayılması} olmaz. Gerçi her 
hale sevinç, neşe, ilahi sırların ifşası gibi şeyler eşlik etmeyebilir. Bu, sekr değildir, 
ancak gaybettir, fenadır, mahktır (yok oluştur} .  Allah yolunda olan bir topluluğun 
sekriyle {sarhoşluğuyla}, şarab içen kişinin sekri kıyaslanamaz. Çünkü bazen şarab 
içenlerde keder, endişe, hatta ağlama olur. Bu, şarab içenin mizacına göre olur. 
Böyle bir kişi de "sekrfin {sarhoş}" diye isimlendirilmiştir. Bu gibi haller Allah 
yolundaki sekrde olmaz. 

İnsanların pek azı canlılıkla sarhoşluğu ayırd edebilir. Bize göre tabü: ilimde, 
şarab içen kişide keder, ağlama, endişe ve hüzün ortaya çıkarsa bu durum, tabiat 
ve mizacının gereğidir. Bu kişi (bizim kasd ettiğimiz manada} sekrfin değildir, sekr 
haline sahib de değildir. 

Bazı mizadar sekr kabul etmez. O mizadarcia sekrin izi bile bulunmaz. Sekrin 
gaybeti, hislerden (duyulardan} gelmez. Onun gaybeti, sevinç ve sürfırdan başka 
bir şeyden değildir. Bunların bir benzeri de, sevinç yaşamayan, tefekkür, gaybet ve 
fena ehli olan ve sekri gaybet türlerinden ayırabilen kişilerdir. (Fiitülıfit, II, 534-535) 

* Sfıfilere göre salıv, gaybet halinden sonra güçlü bir varidle şuur haline 
dönmektir. Sekrin de sahvın da tarifinde "güçlü bir vfirid" ifadesini kullanırlar. 
Bunlar sahvın daha kuvvetli bir varidle gerçekleştiğini ve sekr ile tavsif edilen bir 
mahal olduğımu söylememişlerdir. Sahv, kuvvet bakımından eşit olmakla birlikte, 
bu varidierin her ikisiyle de tahakkuk eder {gerçekleşir}. Bunlar birbirine mani 
olurlar. 

Sekr varidi daha çok kabılle şayandır. Bu varid, mahal sahibi olup, kendisinin 
{başka varidlere) mam olma gücü de vardır. Fakat, bir nisbet ve istidad olmadan o 
mahalde yerleşmez. Bütün varidier eşit olsa bile bu mahal, sözü edilen nisbet ve 
istidad sayesinde kendisine münasib olan varidi ister. o mahalde başka bir varid 
hakim olduğu sırada diğer varid gelirse, derhal mevcfıd nisbet ve istldad, o varidi, 
üzerinde bulunduğu hükmü taleb eder halde bulurlar ve ondan, oradaki o varid 
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dışındaki varidin hakimiyetini giderirler. Ama bu vaziyet, {o v<'uidin} kendi kuv
veti ve diğer varidin zayıflığından dolayı değil, nisbet ve istidadın kuvveti sebe
biyle olur. 

Bil ki, bu yolda sahv sadece sekrden sonra vaki olur. Sekrden önce vaki olan 
{gerçek manada} sahv hali olmadığı gibi, o kimse de sahv sahibi değildir. Bununla 
beraber, ona "sekr sahibi" değil, "huzür" veya "beka sahibi" ya da bundan başka bir 
şey denir. (Fütühiit, Il, 536) 

* Onlara göre sekr, neşe halindeyken sahib oldukları şeylerin elden çıkmasıdır. 
Bu, aşıkların makamlarındandır. Bu makamda temkin sahibi olanlardan başka 
herkesin ayağı kaymıştır. (Ravza, 666) 

* Şunun bilinmesi gerekir: Sekriyyet hükümlerinden (sekr haline ait hükümler
den} olan her şey velayet makamındandır. Sahv hükümlerinden olan her şey de nii
büvvet makamına bağlıdır. Salat ve selam üzerlerine olsun, peygamberlere uyma 
hususundaki en mükemmel velilerin, tabiiyyet yoluyla ve sahv vasıtasıyla bu ma
kamdan nasibleri vardır. 

Bistamiler sekri sahvdan üstün tutarlar. Bu sebeble, (şatahatından birinde} Ebu 
Yezid Bistami�<s demiştir ki: "Benim sancağım, Muhammed'in sancağından daha yüksek
tir." {0, bu sözünde, } kendi sancağıyla velayet sancağını, Hz. Muhammed'in san
cağıyla da nübüvvet sancağını kasd etmiş, sekre dönük olan velayet sancağını, 
sahva dönük olan nübüvvet sancağına tercih etmiştir. Bazı sufilerin, velayetin nü
büvvetten üstün olduğu görüşü bu kabildendir. Bunun böyle olması, onların vela
yeti Hakk'a, nübüvveti ise halka müteveccih görmelerinden dolayıdır. Hakk'a 
müteveccih olan bir şeyin, halka müteveccih olan bir şeyden daha üstün olduğu 
hususunda hiçbir şübhe yoktur. 

Bazı sufiler, bu sözdeki tevdhle alakah olarak demişlerdir ki: "PeıJganzberin 
veltiyeti niibiivvetinden daha üstündür." Bu fakire göre, buna benzer sözler doğru ol
maktan uzaktır. Çünkü nübüvvetteki teveccüh sadece halka doğru değildir. Ak
sine bu teveccühle beraber aynı zamanda Hakk'a doğrudur. Çünkü onların batm
ları Hakk ile, zahirieri ise halk ile beraberdir. Teveccühü sadece halka doğru olan
lar ise {Hakk'a} yüz çevirmekte ve sırtlarını dönmektedirler. Salat ve selam üzerle
rine olsun peygamberler, bütün mevcudattan daha üstündür ler. En üstün devletler 
onlara mahsustur. Yelayet nübüvvetin bir parçası olup, nübüvvete dahildir. Nü
büvvet her bakımdan velayeti içine alır. 

Nübüvvetin velayetten üstün olduğu hususunda hiçbir şübhe yoktur. Bu hu
susta peygamberin velayetiyle, başkasının velayeti arasında hiçbir fark yoktur. Şu 
halde, sahv hali sekr halinden daha çok tercihe şayandır. Sekr, sahvın muhtevasına 
dahildir. Bunun gibi, velayet de nübüvvet içinde yer alır. Sahv hali, aviima ait olan 
sekr halinden halidir. Dolayısıyla burada söz konusu olan sekrin dışında kalır ve 



888 sekr-sahv 

bu sebeble bunun üzerinde durulmasının bir manası da yoktur. Sekri içine alan 
sahv, elbette ki sekrden daha üstündür. 

Şu halde, kaynağı nübüvvet olan şer'! ilimierin tamamı, sahvın kemalinden 
neş'et ebniştir. Dolayısıyla şeriata muhiHif olan şey sekr halinden gelir. Sekr sahibi 
mil.zurdur ve taklid edilmeye müstehak değildir {kendisine uyulmaz}. Asıl dört 
elle sarılmayı gerektiren, sekr halinin ilimleri değil, sahv makamlarını ilimleridir. 
(Mektitbiit, I, 101) 

* Fena an miisivii {masivadan fena bulmak}, çoğu sfif'ınin işaret ettiği fenadır. 
Bunun haklkati, Allah'tan başkasını müşil.hede ve hissebnekten fena bulmaktır. Bu 
da bir kişinin müşahede ettiği şeyden gaybet hil.lirıde olması, bu gaybetin de müşa
hede ettiği şeyden ve kendisinden gaybet olmasıdır. Çünkü o, mabuduyla O'na 
ibadetten, mezkfirüyle {zikrettiği Allah ile) zikrinden, mevcuduyla varlığından, 
mahbubuyla {sevdiğiyle) sevgisinden ve meşhfidüyla {müşahede ettiğiyle) müşa
hedesirıden gaib olmuştur. Anlamları arasında bir fark görmekle birlikte böyle bi
risinirı haline "sekr", "ıstıldm", "mahv" ve "cem"' gibi isimler verilir. Kalbe, onunla 
gaib ve fani olana kadar sevdiği ve zikrettiğini müşahede ebne durumu hakim 
olur. Böylelikle onunla birleşir ve kaynaşır, hatta O'nu kendisi sanır. 

Şu hikaye bu durumu anlatır: Bir kimsenin sevdiği, kendisirıi suya atınca, onu 
seven kimse de ardından kendisini suya atmış. Bunun üzerirıe sevdiği ona "Niçin 
suya atladın ?" diye sorunca o: "Seninle kendimde kayboldum, bunun için seni ben san
dım." cevabını vermiş. 

İşte bu halde olan kişi, aklı başına gelince yanıldığını anlar ve hakikatler kendi 
içinde ayırd edilmeye başlar. {Bu durumda anlaşılır ki,) Rabb Rabb'dır, kul ise 
kuldur. Yaratan yaratılanlardan farklıdır. Buna göre yaratılmışlarda O'nun 
Zat'ından, O'nun Zat'ında da yaratılmışlardan hiçbir şey yoktur. Ancak sekr, 
mahv, ıstılam ve fena halirıde bu temy!zden gaib olur {bu ayrımın farkında olmaz). 

Bu halde iken, bazı hal sahibieri hakkında anlatılan ve akıl başındayken söyle
yenirı sapık sayılacağı şatahil.t kabilinden bazı sözler söyler. Ancak terneyyüz 
{ayırd edilme) ve şufirun geri gelmesiyle bu hill de ortadan kalkar, o zaman {bu 
sözlerden dolayı) niçin sorumlu olsun? 

Bu fenanın övüleni var, yerileni var, affedileni var. Allah'tan başkasını sev
mekten, ondan korkmaktan, ona ümid beslemekten, ona tevekkül etmekten, ondan 
yardım beklemekten, kulun dininin hem zil.hir hem de biitın olarak Allah için kala
cak şekilde ona yönelmekten fani olanın fenası övülür. 

Sahibinin, kendisiyle başkasını ayıramayacak şekilde şuur ve bilgisinin olma
ması hiçbir şekilde övülmez ve kemal vasfı sayılmaz. Bu, onun için arzu edilen ve 
emredilen bir şey değildir. Bilakis sahibinirı gayesi, aklı, terneyyüzü {ayırd edişi) 
taşıyabilecek ve her mevki sahibini yerli yerine koyabilecek şekilde ilme uygun, 
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hikmet geregınce, hakikatleri olduğu gibi görmek, kadim {ezell} olanla hadis 
{sonradan} olanı, ibadetle mabudu ayırabilecek kadar güçlü olmadığı için mazur 
görülmelidir. Bu sebeble ibadeti mertebelerine indirir, mertebelerini müşahede 
eder ve her mertebeye kulluk hakkı neyse onu verir ve onu yerine getirdiğini mü
şahede eder. (Buğı;e, 28) 

* Sahv, sufmin gaybet halinden ve şuurunu kaybettikten sonra, his ve şuura 
geri dönmesidir. Sekr ise, silimin güçlü bir varidle gaybet haline dönmesidir. Sekr, 
gaybet halinden daha kuvvetli, daha tam ve mükemmeldir. Çünkü gaybet halinin 
sebebi, bazen rağbet ve rehbet {arzu ve endişe} ya da havf ve reca {korku ve ümid} 
olabilir. Sekrin sebebi ise kula keşfin sadece cemal vasfıyla açılmasıdır. Çünkü 
sekr, kişinin rUhunun iştiyak du yınası ve kalbinin aşka tutulmasıdır. Bu da rağbet, 
rehbet, havf ve reca sahibieri için değil, ancak vecd, müşahede ve vücı1d sahibieri 
için söz konusu olur. 

Sekrin sonunda ortaya çıkan şeyin, gaybet halinden daha zayıf olduğunu 
söyleyenler varsa da, bu kanaat doğru değildir. Çünkü bu hal "sekr" olarak 
adlandırılamaz. Neticede sekr, büyük gaybettir, ama zayıf gaybet sekr değildir. 
Bilakis zayıf gaybet, sekr halinde olmadığı halde öyle görünmektir. (Cami', 229) 

* Sekr hakkında biri şöyle demiştir: "Sekr, Ju'ilin lu'ikimiyetinin kişiyi istllfi etmesi
dir." Bir başkası da şöyle demiştir: "Mahbubu zikrederken kalbin galeyana gelnıesidir." 
Bir başkası da "Kişinin güçlü bir varid/e gaybet Ml ine dönmesidir" demiştir. (N eb hani, 
I, 236) 

* Sekr, halin hakimiyetinin kişiyi isfıla etmesi, sahv ise fiilere ve sözlere geri dö
nüştür. Muhammed b. Hafif şöyle der: "Sekr, sevgilinin zikri sırasında kalbin galeı;ana 
gelnıesidir. " Vasıti şöyle der: "Vecd makamları dörttür: Önce zulıi'ıl {dalgınlık, kendini 
unutma}, sonra hayret, ardından sekr ve son olarak sahv. Bunun misali denizin sesini işi
ten, sonra ona yaklaşan, ardından oraya giren ve peşinden dalgaların kendini istilii ettiği 
kimsenin nıisalidir." Bu misale göre, üzerinde o haldeki akıntıclan iz kalmış olan 
kimsede sekr işareti bulunmaktadır. Bunların hepsinde istikrara kavuşmuş olan 
kimse ise kurtulmuş olur. Sekr, kalb sahiblerinin, sahv ise gayb hakikatlerini keşfe
denlerin hillidir. 

Ebu'I-Kasım Kuşeyri şöyle der: "Sahv, gaybet M/inin sona ermesinden sonra Jıis ve 
şıdir haline döniiştür. Sekr ise güçlü bir vfiridin {jeyzin} te'siri ile gaybet Jıiili yaşmnalctır. 
Sekr, bir bakıma gaybet /ı{i/inden daha ziyade bir lıiildir. Çünkü bazen sekr siilıibi sekr lıii
linde tanı ve mükemmel bir mertebede olmadığı zaman bast hdlinde bulunur. Bazen selcr 
hillinde eşyayı hatıriama hiili kalbinden gider. Viiridin kendisini tam olarale kuşatmadığı 
mütesfikirin {sekre gelmiş gibi görünenin} hiili böyledir. Bu halde sılfideki şuılr lıiilinin 
bulunması mümkündür. 

Bazen de sekr hiili, gaybet halinden daha kuvvetli olur. Nadiren de olsa sekr salıibinin 
sekri kuvvetli olduğunda, gaybet sahibinden daha güçlü olur. Yine gaybet salıibi de 
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gaybetinde sekr sahıbinden daha mükemmel olabilir. Sekre gelmiş gibi göründüğü lıiilde 
gelmemiş olan mütesiikire nisbetle gaybet sahibinin vaziı;eti budur. Rağbet ve rehbetin 
{arzu ve endişenin} ve lıavf ue reciinın {korku ve ümidin} icabı olarak kalbe hakim olan hill
ler sebebiyle, gaybet ibiidet sô.Jıibleri; sekr ise sadece vecd siihibleri için söz konusudur. K ula 
cemiii vasfı ile keşf açılınca sekr Jıasıl olur, rii./ı iştiyô.k duyar, kalb aşka tutulur, aşkın ma
nasını tam olarak yerine getirir." (Nebhani, I, 385) 

* Sufilerden bir kısmına göre sekr bidayette {başlangıçta}, sahv ise nihayette 

{sonda} olur. Neşe ve sürur içinde sekr ha.li yaşayan kimseye şehvet şübhelerinin 

ilhamları yol bulamaz. (Kavô.nin, 97) 

selamet mine'd-dünya ( \�ı..1J1 ı:;� a�")\ ... ) ·� {Rabia şöyle dedi: } "Dünyadan selii

mette kalmak, onun içindekileri terketmektir. Sen dünyayla kirlendiğin lıiilde bu iş nasıl 
olacak?" Dedı kı: "{Ey dünya} sen ancak sayılı günlerden ibiiretsin. Bir gün gittiğinde bir 
parçan gitmiş olur. Bir parça gittiğinde neredeyse tümü gider. Sen biliyorsun, öyleyse 
yap!" 

Ona dedi ki: "imanının hakikati nedir?" O da şöyle cevab verdi: "Ben O'nun ce
henneminden korkarak ve cennetini arzulayarak ibiidet etmedim. Böyle yapsaydım, 
{O'ndan başka bir şey isteyip özleyerek çalışan} kötü bir işçi gibi olıırdunı. Oysa ben O'nu 
severek ve özleyerek ibadet ettim." (Şehide, 137) 

sem' ( C: )  {ilka'-yı sem'} * Ebu Said Harraz şöyle demiştir: "Kur'iin 'ı dinleme

nin ilk şekli, onu sanki Resulula/ı 'tan dinliyormuş gibi dinlemektir. İkinci şekli, {bu Jıiili 
aşarak,} Kur'ô.n 'ı Cebriiii �\ Peı;gamberinıiz 'e okuyar gibi dinlemek. Çünkü Allalı Teiilii 
şöyle buyurmaktadır: 'Şübhesiz ki o, ii.lemlerin Rabb'inin indinnesidir. O'nu Riilııı 'l-Enızn 
senin kalbine indirmiştir. ' [Şuara, 26/193-194] 

U çüncü şekli, bu hô.li de aşıp, Kur'ii.n'ı sanki doğrudan doğnıya Cenab-ı Hakk'tan din
liyormuş gibi din/emektir. Bunun dellli de Allalı'ın şu ii.yetidir: 'Biz Kur'iin 'dan öyle şey 
indiriyoruz ki , o mürninler için bir şifa ve rahmettir. ' [İsra, 17/82] ve 'Bu kitiibın indiril
mesi, Aziz ve Hakim olan Allah katındandır. ' [Zümer, 39/1] Sen onu sanki Allalı 
Teii.lii.'dan dinliyorsun." (Lunıa', 114) 

* Sem ', batının duymasıdır. Bunda lisan-ı halin konuşması idrak edilir. Yerde 

ve gökte hiçbir zerre yoktur ki, Allah'ın vahdaniyyetine şahidlik eden türleri olma

sın. (Kudame, ı 17) 

* Sem ' {işitme}, Hakk'ın, bilinen bir şeyi aniatma yoluyla tecelllsinden ibarettir. 

Allah her işittiği şeyi, işitıneden önce de, sonra da bildiğinden; işitme, bilinen bir 

şeyden bilinmeyen bir şeyin öğrenilmesi yoluyla, Hakk'ın ilminin tecelli etmesin

den başka bir şey değildir. Bilinen, Hakk'ın kendisi ya da mahlukatı olabilir. Anla! 

Senı ', Allah'ın nefsi sıfatıdır. Kendisinin kemali için bu gereklidir. Allah 

kendisinin ve fiilierinin kelamını, Zat'ının gereği olarak işitir. Mahlukatının kela-
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mını da, onların konuşmaları ve halleri yönüyle işitir. Hakk'ın kendisini kendi ke
lamı yönünden işitmesi anlaşılabilir. Yarattıkları cihetinden kendisine mahsus 
işitmesi, isim ve sıfatlarındaki itibarlada te's!r edecek şeyleri istemesi bakımından 
isim ve sıfatlarının gereğidir. Kendisine icabeti, bu iktiza hükmünü taşıyanların 
meydana çıkarılması ve eserlerinin isim ve sıfatlar için zuhilr etmesidir. Anlatılan 
manadan ikinci bir işitme durumu çıkar ki, o da kendi Zat'ı için seçilen kullarına, 
{Rahman silresi 55/1-2. ayetlerinde de belirtildiği gibi, ) Rahmi'in ismiyle Kur'an'ı 
öğretmesidir. Allah � bu kulları, Resillullah'ın � diliyle {" Kur'an ehli, Allah elıli ve 
onun has kullarıdır" şeklinde) haber vermiştir. (İnsan, I, 51) 

sema' ( t le" ) {müstemi'-mütesemmi'-sami'; sema'-ı ilahi-sema'-ı rilhani; 

sema'-ı kelami; şürb-i kuliib mine' s-sema') 

* Senıiiın zahiri fitne, batını ibrettir. {Semadaki) işareti tanıyana ibretle dinleyip 
sema etmek helaldir. Aksi takdirde sema fitneye davetiye çıkarır ve insanı belaya 
götürür. (Lımw', 342) 

* Semii üç türlüdür: Birincisi mürid ve bu işe yeni başlayanların semaıdır ki, 
onlar bu sayede kıymetli hallere ulaşmak isterler. Böylelerinin fitne ve riyaya düş
melerinden korkulur. ikincisi sıddikların semaıdır ki, bunlar hallerinin artmasını 
bekleyerek durumlarına münasib şeyler dinlerler. Üçüncüsü ariflerden istikamet 
ehli olanların semaı ki, bunların sema sırasında hareket ve sükun gibi kalbierine 
varid olan şeyde Allah'a karşı gelmeleri söz konusu olamaz. (Luma', 349) 

* Semii, vaktin getirdiği yorgunluktan uzaklaşıp hoş zaman geçirmek, hal ehli
nin teneffüs yapmaları ve {dünya ile) meşgul olanların {manevi) sırları davet et
meleri maksadıyla yapılır. İnsan tabiatma rahatlık ve ferahlık veren şeyler arasında 
sema, nefsin kendisine sarılıp sükilnete ermesinin uzak oluşundan dolayı diğer 
şeylere tercih edilir. Çünkü sema, havadan gelir ve yine havaya döner. Keşf ve mü
şahede sahibieri kendilerinde hasıl olan şey sebebiyle semaya ihtiyaç duymuşlar
dır. Çünkü onların sırları keşf meydanlarında gezintiye çıkmıştır. (Ta'arruf 126) 

* Semii iki çeşittir: Bazıları söz dinler, ondan ders çıkarırlar. Bu çeşit sema, sa
dece temyiz halinde {ayıkken) ve kalb huzuru ile dinlenir. Başkaları nağmeler 
dinler. Nağme rUhun gıdasıdır. Rilh gıdasını elde edince makamını arzular ve bu 
anda bedeni idare etme işinden vazgeçer. İşte o zaman sema, dinleyenlerde sal
lanma ve çoşma gibi hareketler ortaya çıkarır. 

Ebu Abdullah Nebiid "Semd ortaya bir fikir çıkaran ve bir ibret kazandıran şe-ıjdir, 
gerisi Jitnedir" demiştir. 

Cüneyd ise şöyle demiştır: "Fakir üzerine Allah'ın rahmeti üç yerde iner: Yemek 
yerken, çiinkii fakir sadece ihtiyaç hillinde yemek yer; konuşurken, çünkü sadece ihtiyaç 
miktarınca konuşur ve semii esnasında, çiinkii sadece vecde geldiği zaman semii eder." 
(Ta'arrııf 127) 
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* Sema üç şeye ihtiyaç duyar: Zaman, mekan ve ihvan. Şibll'ye semanın ne ol

duğu sorulunca "Dışı fitne, içi ibrettir; işaretten anlayana ibreti dinlemek helt1ldir, aksi 
halde fitneye davetiye çıkarır ve belaya sebeb olur" demiştir. 

Denmiştir ki, "Nefsi ölü, kalbi diri olandan başkasının sema yapması doğru değildir." 
o halde sema dinleyenin, nefsini mücahede kılıcı ile boğazlaması ve kalbini muva

fakat m1ru ile ihya etmesi gerekir. 

Ebu Yakub Nehrecorl:'ye semanın ne olduğu sorulunca "Yanarak sırZara dön
mekle ortaya çıkan bir hdldir'' demiştir. 

"Sema, marifet ehli için ruhiann gıdası olan latifelerdir'' de denilmiştir. 

Ebu Ali Dekkak'm şöyle dediğini işitmiştirn: "Sema şeriatın cevaz verdiği türü ha
riç {hayvanl} tabiatın ortaya çıkmasıdır; Hakk ile olan kısmı hariç üst baş yırtmadır; ibretle 
dinlenen şekli hariç fitnedir." 

Denilir ki, "Sema iki türlüdür: {Bunlardan ilki olan} ilim ve sa/w şartı ile olan sema
dır. İlim ve sahv sahibinin Allah'ın isim ve sıfatları hakkında bilgisi olmalıdır. Aksi halde 
katıksız küfre düşer. İkincisi ise hal şartı ile olan semadır. Sema yapan Jıal sahibinin, {sema 
sırasında} hakikat hükümlerinin zuhilr etmesi sebebiyle beşert hallerden Jan i olması, nefse 
ait haziara ait izlerden arınması şarttır." (Kuşeyr1, 167) 

* Sema üç türdür: Tabiat ile, hal ile ve Hakk ile sema. Tabiat ile sema husu

sunda aviim ve havas müşterektir. Çünkü insan, tabiatı gereği hoş sesten zevk alır. 

Hal ile sema eden ise, hitab, vuslat, hicran, yakınlık, uzaklık, elden çıkana 

üzülme, elde edilecek olana şiddetli istek, ahde vefa, vaadi tasdik, ahdi bozma, hü

zün, iştiyak {özlem), ayrılık korkusu, vuslat sevinci ve terkedilme endişesi gibi va

ridatı hatıriayarak bunlar üzerinde düşünür. Hakk ile sema eden, yukarıda geçen 

ve beşeri hazlada karışık olan hallerle muttasıf olmazlar. Çünkü o haller illetlidir 

{saf değildir) .  Halbuki Hakk ile sema eden, hazla değil, tevhidin safiaşması için 

Hakk ile sema eder. 

Denilmiştir ki, "Sema ehli üç tabakadır. Birincisi hakfkatin oğullarıdır. Bunlar sema 
ile Hakk'ın kendilerine hitab etmesi haline dönerler. İkincisi kalbieri dinledikleri semadaki 
manii/ar yoluyla Allah'a hitab eder. Bunlar Allah'a işaret ettikleri manalar husılsunda sa
dakatle mükelleftirler. Üçüncüsü ise bütün dünyev'i alfika ve afetlerden sıyrılarak tecr'id ha
linde bulunan fak'irlerdir. Bunlar gönül lıoşluğu ile senıfi ederler ve selanıete de en yakın 
olanlardır." (Kuşeyr1, 168; Cfinıi', 245) 

* Denilmiştir ki, "Her organın senıfidan bir nas'ibi vardır. Semfi göze isabet ederse göz 
ağlar; dile isabet ederse yanık yanzk bağırır; ele isiibet ederse, üstünü başını parçalar; ayağa 
isfibet ederse rakseder." . . .  

. . .  Üstad Ebu Ali Dekkak'tanrlı şöyle duydum: "İnsanlar semfi {işitme} konusunda 
mütesenınıi, müstemi ve sami olmak üzere üçe ayrılır. Miitesemmi vakti duyan, müstenıi 
hali duyan, sami ise Hakk'ı duyandır." (Kuşeyri, 171) 
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* Şeyhler ve tahkik ehli sernil hususunda ihtilat etmiştir. Bir kısmı sernam 
gaybet aleti olduğunu söylemiş, delll olarak da şunu öne sürmüştür: Müşahede 
sırasında sema etmek imkansızdır. Çünkü dost, dostuna vuslat zamanında onu 
seyr ve temaşa halinde semadan müstağni olur. Çünkü sema haberdir ve ıyan 
{gözle görme} makamındaki bir haber uzaklıktan, perdeden ve meşguliyetten 
başka bir şey değildir. Sema, gafletin eseri olan dağınıklık halinden toplanma ha
line gelebilmek için bir vasıtadır. Sonuç olarak sema ile toplanma haline gelen, 
mutlaka fark haline de gelir. 

Bir başka cemaat de şöyle demiştir: "Semil, huzur illetidir. Çünkü melıabbet külli
yeti {bütünlüğü} gerektirir. Seven, bütün varlığı ile Sevgili'sinde yok olmadıkça ınelıabbeti 
tamamlanmış olmaz. Vuslat halinde kalbin nasıbi mehabbet; sırrın nasıbi müşilhede; riihım 
nasibi vuslat, bedenin nasibi hizmet olduğu gibi, kulağın da bir nasibi bulunması gerekir. 
Nitekim gözün de rü 'yetten nasibi vardır." . . .  

. . . Demişlerdir ki: "Sernil huzur fıletidir. Çünkü gaib olan zaten gaibdir. Gaib olan 
münkir olur; nıünkir olan ise ona ehil değildir." 

Sema iki türlüdür: Biri vasıtalı, diğeri vasıtasızdır. İnsanın okuyucudan dinle
diği şey gaybet aleti, Yaratıcı'dan dinlediği şey ise huzur aletidir. (Hücviri, 491) 

* Sema, Hakk'tan gelen bir variddir. Bu varid bedeni ciddiyetsizlik ve eğlence
den arındırır. Mübtedinin {tasavvuf yoluna yeni giren kişinin} tabiatı hiçbir halde 
hak sözü kabUl edecek durumda değildir. (Hücviri, 493) 

* Bana göre sema, iyilik yapma hususunda, ilk önce sırla {gönülle, içdünya ile}, 
sonra kalble, sonra da {bedenle yapmakla} olur. (Feth, 10) 

•• Bir şeyhe semilnm ne olduğu sorulunca şöyle demiştir: "Ehl-i hakikat için 
müstehab; ehl-i veril için mübah; ehl-i nefs için ise mekrılhtıır." 

Cüneyd'e sema sorulunca şöyle demiştir: "Kulun Allah'ın huzurıında topladığı 
her şey nıiibnhtır. Güzel sesi ve hoş nağnıeı.Jİ dinlenıeıJe gelince, bu rılhun hazzıdır ve 
mübah tır. Çünkü hoş söz zntı itibiiriyle övülen bir Şetjdir." 

"0, yaratmada dilediği artırmayı yapar." [Fatır, 35/1) ayetiyle alakah olarak "Bu, 
güzel ve hoş sestir" denilmiştir. Bazıları şöyle der: "Güzel ses kalbe hiçbir şekilde gir
mez, ancak kalbde olanı harekete geçirir." 

Sema ehli, sema hallerinde farklı farklıdırlar. Onlar içinde sema halindeyken, 
korkunun, hüznün, coşkunun hakim olduğu insanlar vardır. Bu haller, sahibini 
ağlamaya, inlemeye, yaka-paça yırtmaya, gaybete ve sallanmaya götürür. Yine 
aralarında sema halinde reciinın, sevincin, müjdenin hakim olduğu insanlar vardır. 
Bu haller de sahibini sevince, raksa, el çırpmaya götürür. Nitekim Hz. Davud'un 
raksla sükı1n bulduğu nakledilir. 

Yine Hz. Ali'nin şöyle dediği rivayet edilir: "Ben, Zeyd ve Cafer'le birlikteyken 
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Resuluilah geldi. Cafer'e 'Sen yaratılışıma ve ahlakıma benziyorsun' dedi. Cafer, bu söz
den dolayı sevincinden sıçradı. Zeyd'e 'Sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun ' dedi. O da 
sevincinden sıçradı. Bana da 'Sen bendensin, ben de sendeninı ' dedi. Ben de sevincimden 
sıçradını ." 

Ebu Ubeyde şöyle der: "Hacel {sıçrama}, bir ayağı kaldırıp diğeriyle atlanıaktır. Bu, 
iki ayakla birlikte olur. Çünkü o, sıçranıadır, yürüme değildir." Sema halinde nıüstem'i 
{dinleyen}, Mezkfır'dan {zikredilenden, Allah'tan} dolayı kendisini bir şevk kapla
yınca yerinden fırlar. Mahbfıb'unda bulunan şeye doğru gitmek isteyenler böyle 
yapar. Bu fırlamayı defalarca tekrar etmedikçe, ard arda dönmedikçe ve bu şekilde 
gidip gelmedikçe Mahbfıb'unda olan şeye {vecd haline} gitmenin mümkün olma
dığını anlar. 

Sema halinde beden ve rUhun arasında bulunan şey ortaya çıkar. Çünkü süfll 
beden topraktan; ulvi rfıhaniyyet rfıhu ise sevinçten yaratılmıştır. Sükfın vak'i 
olana kadar rfıh kendi alemine yükselir; beden de kendi mahalline iner. Bu kişiler
den sema halinde ferahlama, rahatlama ve hoşluk sadır olabilir. Bu, yasak değildir. 
Şu kadar var ki, bunlar muhakkiklerin [tahkik ehli sfıfilerin} vasıfları değildir. 
(Adiib2, ll )  

* Senıii, şübhe çukurunda bulunan bir şehvettir. Basiret sahibi ariften başka 
kimsenin onu elde etınesi doğru değildir. Arif, semada bulunan şehveti akıllıca 
ortadan kaldırır. Ona şübhe dokunmaz. 

Cüneyd şöyle demiştir: "Gördüğüm her miirid semiiya nıeylediyor. Bil ki, onda kah
ramanlıktan bir iz vardır." 

Denilmiştir ki, "Senıii, yakin ve vücild ile şek ve cühild {inkar} sahibinin yöneldiği 
uzatılnıış bir köpriidiir. Oradan giden ya iilii-yı illiyyine yükselir ya da esfel-i safiline dü
şer." 

Müridierden bazıları şeyhlerine "Şeljhler senıiiya nıeyletmiyor mu?" diye sorunca 
şeyhler şöyle cevab vermişlerdir: "Onlar gibi olduğıında sen de senıli et!" 

Denilmiştir ki, "Senıii bazen geçip giden bir süriir; bazen de öldürücü bir zehirdir." 
(Adiib2, 64) 

* Bir şeyhe kalblerin, rUhlarm ve nefslerin senıli şarabı [semaın insan milnevi
yatı üzerindeki te'sirleri} hakkında soru sorulduğunda şöyle cevab vermiştir: 
"Kalbierin şarabı hikmet ler, ruhların şarabı nağmeler, nefsleri n şarabı ise tabiatiarına nıu
viifık olan hazları hatırlanıalarıdır." 

Yine o şeyhe semada tekellüf (yapmacık davranma} sorulunca da şöyle demiş
tir: "Bu iki türlü olur: Bir makanı veya dünyevi nıenfaat taleb etmek amacıyla dinieyenin 
tekelliifü ki, bu aldahnaca ve hiyiinettir. Diğeri ise, kendini vecde zorlayarak vecd hillini ya
şamak iste1;en gibi hakikati taleb etmek maksadıyla dinleyen kişinin tekellüfii ki bu, kendini 
zorlayarak ağlamaya çalışana benzer." (Adiib2, 65) 
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* İbn AHi demiştir ki: '' {'Ey iman edenlersize hayat verecek bir davette bulundukları 
zaman, Allah ve Resulü 'ne icabet ediniz. ' [Enfa.l 8/24] diyen isticabe ayetindekil 
isticabenin dört vechi bulunmuktadır: İlk tevhid isticabesi, ikincisi tahkik isticabesi, üçün
cüsü teslim isticabesi, dördüncüsü ise takrib isticabesidir. Istidibe sema {dinleme} kadardır. 
Sema da, fehme {anlayışa} göre değişir. Fehm, ilahi keZamın kıymetinin takdir edilerek anla
şıldığı kadar mümkündür. KeZamın anlaşılması da marifetin ve keZanı sahibini bilmenin 
gücü nisbetindedir {nıarifet salıibi olduğunuz nisbette keliimı anlayabilirsiniz}. Fehnıin ve
ci/ıleri sınırlı değildir. Çünkü kelfinıın vecihleri sınırlı değildir." ( 'Aviirif, 19) 

* İman ehli arasında ihtilfifın vaki olmadığı hak sema, sahibini hidayete ve işin 
özüne götürür. Bu tür sernam sıcaklığı, yakinin soğukluğu üzerine gelince, gözler
den yaşlar boşanır. Çünkü sema, bazen hüzün verir, hüzün ise yakıcıdır. Bazen de 
şevk verir, şevk de yakıcıdır. Bazen de pişmanlık verir ki, o da yakıcıdır. ( 'Avarif, 
104) 

* Ruveym'e sufilerin sema halindeki veecileri hakkında soru sorulunca şöyle 
cevab vermiştir: "Başkalarından uzak olan maniiiarı anlar, o manfiZara işiiret ederler. Böy
lece sevinç nimetinden nasiblerini alırlar. Manevi durumlan üzerine bir perde viiki olunca 
sevinç ağlamaya döner. Onlardan bazıları yaka-paça yırtar, bazıları ağlar, diğer bazıları ise 
fenjad ederek bağırır." ( 'Avarif, 106) 

·� Sema, Allah'ın tek olan kendi Zat'ındaki sırlarından bir sırdır. Sema edenler 
iki türlüdür: Nefsiyle dinleyenler ve aklıyla dinleyenler. Başka bir sema eden yok
tur. Rabb'iyle sema edenlerin olduğunu söyleyenler de vardır. Rabb ile sema, akılla 
semanın son noktasıdır. Ancak aklın iki tür işitmesi vardır: Aklın fıtratı icabı işit
mesi ve vaz' yönüyle [sonradan edindiği bilgilerle} işitınesi. (Tedbfrat, 223) 

* Sema-ı ilahf bi'l-esriir [sırları ilahi olarak duyma], her şeyden, her şeyde ve her 
şey ile duymadır. Onlara {sufilerin büyüklerine} göre vücudun [varlığın] tümü Al
lah' m kelimeleridir. O'nun kelimeleri tükenmez. Onların bu kelimelerin mukabi
linde tükenmeyen işitmeleri vardır. {Kelimelere ait olan} Bu isimler, onların sırla
rında kelimelerin var olmalarıyla meydana gelirler . . .  

. .  . Sema-ı ruhiininin { ruhani semaın] alakah olduğu saha, ilahi kalemlerin, vücfr
dun Levh-i Mahffrz'undaki değişiklik ve farklılaşmalada alakah tasarruflarıdır. 
Vücudun {varlığın} tamamı yayılmış (üzerine yazı yazılacak) bir deri parçasıdır. 
İçindeki alem, satır satır yazılmış bir kitabdır. Kalemler konuşur, kulaklar işitir, 
kelimeler yazar ve müşahede eder. Onların bu müşahedesi, içinde ziyade olmayan 
anlamanın ta kendisidir. Bu semaa, sadece aynı seviyede zuhur eden akıllar nail 
olabilir. Sernam aslı dört açılı olunca -ki bunlar Zat, nisbet, teveccüh (yöneliş) ve 
sözden ibarettir- vücud ilahi sema ile zuhur eder. RUhani sernam Zat, kalemi tutan 
el, tasarruf eden kalem gibi asıllardan oluşması da böyledir. Netice itibariyle 
kalbierin levhaları üzerindeki bu kalemlerin tasarrufıınu işiten nefs-i natıkanın vü
cuda gelmesi, tasarruf ve taklib [değiştirme) yoluyla olur. (Fütilhfit, II, 361) 
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* Bid'at olan semii, avuçları çırpma, def ve kamış düdük dinlemektir. Sahabe, 
Tabiı1n ve diğer büyük İmamlar, bunları Allah'a giden bir yol olarak kabul etme
mişler, bunları kurbiyyet ve taattan saymamış, aksine mezmfun {yerilen} bid'at 
olarak kabul etmişlerdir. 

Şafii şöyle der: "Bağdad'ı terkettim. Orada zındıkların ihdas ettiği bir şey vardı. Ona 
'tağbfr' diyorlardı. Bununla insanları Kur'an'dan alıkoyuyorlardı." Allah'ın arif vellleri 
bunu tanır, şeytanın onda bir nasibi olduğunu bilirler. Bundan dolayı böyle yapan 
bazı büyük kişiler ondan tevbe etmişlerdir. (Furkiin, 146) 

•• Kendisiyle şarkıyı kasd ettiğimiz semii, İblis'in kalbieri fesada uğratmak için 
bulduğu en büyük şeydir. Avam bir yana, ulema ve zahidlerden sayılmayacak ka
dar çok kimse bununla aldanmıştır. Hatta bunlar eaşturucu şarkı dinleme esna
sında, kalbin Allah ile huzur bulduğunu iddia etmişlerdir. Semadan oluşan kalbi 
heyecan ve neşenin, ahiretle alakah bir vecd olduğunu zannetmişlerdir. (Kudame, 
142) 

•• Semii, mutlak surette sevgiyi harekete geçirir. Bu seviyede devam ettiği sürece 
sevginin sebebi sayılır. Sevgi meydana geldiğinde aşıkların halleri de zayıflık ve 
temkin durumlarına göre farklı farklı olur. İçlerinde mı1tedil {dengeli} olanlar da, 
helak olanlar da bulunmaktadır. Rusılh ve temkin hasıl olduğunda, his ortadan 
kalkar. (Ravza, 270) 

•• Bazıları sernam tilavetten kaynaklanan bir vecd ve te' sir bakımından açık bir 
şey olduğunu iddia etmiştir. Bunun delili de Kur'an'ın celaline beşeri kuvvetin ta
hammül ederneyeceği ve yaratılmış sıfatiarın onu taşıyamayacağıdır. Kalbiere 
Kur'an'ın manasından bir zerre kadar keşf olsaydı, o kalbler titrer, parçalanır, hay
retten dona kalırdı. Nağmeler, haziara nisbetle tabiatlara daha münasibdir. Nağ
meler, şiirle alakah olsaydı, mahlukatın birbirine benzemesi sebebiyle, insanlık 
bakl kaldığı sürece tabiatlara hafif gelirdi. (Ravza, 271) 

·• Hakk, kuluna işitme sıfatını emanet olarak verince, o kul Allah'ın kelamını 
Allah'ın işitmesiyle işitir. Bu makamda işitme sayıya gelmeyeceği gibi, isimlerin ve 
sıfatıarın Zat'la beraber ve Zat'taki halleri de bilinemez. Rahman'ın, kullarına 
Kur'an olarak öğrettiği ikinci manadaki sema böyle bir semadır. Çünkü bu ma
kamda işitme sıfatı, kul için Zati bir haklkat olup, artık bir emanet ya da çalışınakla 
elde edilmiş bir sıfat değildir. 

Bir kul için, bu şekilde bir işitme tecellisi sahTh hale gelince, onun için 
rahmaniyyet arşı kurulur. Rabb'i, ona o arş üzerinde istiva ederek tecelli eder. Bu 
kul, evvela ilahi işleri işitmiş olmasaydı, Deyyan olan Zat'tan gelen isim ve sıfatlar 
bu işitmeyi gerektirmez ve bu kulun, Rahman'ın huzurunda, Kur'an edebiyle 
edeblenmesi de mümkün olmazdı. Bu tür sözleri ancak üdeba, ümena ve gureba 
anlar. Bunlar semalarıyla tahKık ehli olan ferd vasfını almış kimselerdir {bu hu
susta eşi ve benzeri olmayan insanların oluşturduğu bir topluluktur}. (İnsan, r, 52) 
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* Sema, vaktin getirdiği yorgunluktan uzaklaşıp hoş zaman geçirmek, hal ehli
nin teneffüs yapmaları ve {dünya ile} meşgul olanların {manevi} sırları davet et
meleri maksadıyla yapılır. 

Denilmiştir ki, "Sema ın hakfkati, her kalbden çıkan, orada sabit kalmayan rüzgar gi
bidir." (Cami', 54) 

* Sema üç kısım dır: A varnın semaı nefsiyle dinlemek, havassın semaı kalbiyle 
dinlemek ve ehass-ı havassın semaı ise rUhuyla dinlemektir. Sema; av ama, nefsleri 
baki kaldığı için haram, havassa, kendilerinde müşahede hasıl olduğu için mübah; 
ehassa ise müşahedeleri tahakkuk ettiği için müstehabdır. (Ccinıi ', 62) 

* Semaın hakikati, sözlükteki "semi'a yesnıe'u {işitmek}" kökünden masdardır. Is
tılah bakımından ne olduğu bilinen, meşhfu bir mefhumdur. Sema hususunda ih
tilaf vaki olınuştur. Malik b. Enes, İbn Cüreyc ve Hicaz ehli gibi nağmeli şiir 
dinieminin mübah olduğıınu söyleyenler vardır. Nağmesiz şiir dinlemek ise 
icmayla caizdir. Kervanbaşının nağmeler söylemesi de böyledir. Bu konuda her iki 
taraf da delillerini zikretmiştir. Fıkıh ve tasavvuf kitabiarında bu deliller uzun uza
dıya ele alınmıştır. Fıkıh kitabiarı bunun için daha münasibdir. Çünkü hakikat ve 
tarikat ilmi, tartışma ve rivayetler üzerine değil, bilakis hepsini terketme üzerine 
bina edilıniştir. (Cami', 268) 

semra' ( �I.;C"' ) * Senıra {denen} bu taifenin belli bir sayısı yoktur. Onlar ehl-i ha

disten husus! bir sınıftır. Allah "İşlerinde onlara danış" [Al-i İmran, 3/159] buyuru
yor. Bu sınıfın rfıhlarla birlikte olan hadisleri {sözleri} yoktur. Çünkü onların sözü 
Allah ile birliktedir. Onların dostu, mufassal ve müdebbir olan ilahi isimlerdendir. 
Onlar bu makamda şehiidet değil, gayb ehlindendirler. (Fütiihat, II, 24-25; Nebhani, 
ı, 49) 

semseme ( :i.�-C"' ) * Semseme, ibare ile anlatılınası mümkün alınayacak kadar 

ince marifettir. (Istıliilı, 537; Kaşani, 104; Ciinıi', 86) 

sened-i telkin ( .:,;aWı ...l.:....ı ) * Sened-i telkin ve lübs-i lıırkayı { telkinin ve hırka giy

menin dayanağını}, selef, aralarında muhaddislerin yolu üzere sabit olınaksızın se
leflerine hüsn-i zan ile ele alınışlardır. (Enviir, I, 30) 

{Ayrıca bk. hırkallübs-i hırka} 

seneviyye ( ��yi ) '� Seneviyye, Allah Teaiii'ya Zat' ı yönünden ibadet edenlerdir. 

Çünkü Hakk Teala, bütün zıtları özünde toplar. Hem hakkiyyet mertebelerini 
{Hakk'a ait mertebeleri}, hem de halkiyyet mertebelerini {halka ait mertebeleri} ih
tiva eder. İki hükümde iki vasıfla zuhur eden ve iki cihanda sıfatla zahir olan 
O'dur. Hakk'a bağlı hakikata mensub olan şey, nurlarda ortaya çıkar. Halka bağlı 
hakikate mensub olan şey ise zulınetten {karanlıktan) ibarettir. İşte iki vasfı {iki 



898 seniyyü'l-ceberfit 

zıddıl toplayan bu mını sırdan dolayı onlar, nfua ve zulmete ibadet {aydınlık ve 
karanlığa kulluk} etmişlerdir. (İnsan, Il, 79) 

seniyyü'l-ceberfrt ( ..::; J.J.�I � ... ) * Seniyy, gördüğümüz ki tab nüshalarında ya 

ile yazılmıştır. Açıktır ki; "senii" dan, fall vezninde yil'nın şeddesiyle türemiştir. Sen! 
"yüce/ıK' demektir. Sıfatın mevsufuna, yani ceberruta izafeti babındandır. Elif-i 
maksüreyle yazılsaydı, "aydınlık" manasma gelirdi. Ceberı1t ile murad akıllar 
alemidir. Bu aynı zamanda "meleki'ıt-i iilii ve iizam" olarak da isimlendirilir. 

Denilimştir ki, "Ceberüt olarak isimlendirilmesinin sebebi, fıtrl kenıiillerine ve bu 
kemalatı korumaya mecbur kalması veı;a imkiinl {münıküne, sonradan olan varlığa ait} 
noksanlığını {yine} mümkün bir fiille gidermesidir." (Heyfikil, 102) 

sera'ir ( .Jll..r� ) * Sertiir, salikin tam vuslat halindeyken Hakk'ta yok olmasıdır. 

Hz. Peygamber $ "Benim Hakk ile bir zamanım vardır" [Aclı1ni, Il, 344] diyerek 
buna işaret ettiği gibi, hadis-i kudside de "Evliyanı, kubbemin altındadır, onlan 
benden başka kimse bilemez" [k. y.] denilmiştir. (Kaşani, 103; Cami', 86) 

sera'ir-i asar ( )i�l .Jli.J"" ) * Seriiir-i ii.siir, maddi alemierin biltınları olan ilahi 

isimlerdir. (Kaşani, 103; Cami', 86) 

setii'ir ( .Ji\:..ı ) * Setii.ir, kevni {maddil sı1retlerdir. Çünkü bunlar ilahi isimlerio 

mazharlarıdır {zuhı1r yerleri, tecelligahlarıdır} .  İlahi isimler bunların ardından bili
nir. Şeyhani'nin dediği gibi: "{İ[{ihz isimler} maddi iiiemiere perdelerin arkasından tecelll 
etmiş, üzerlerinden perdelerin kalkmasıyla da zuhi'ır etmiştir {açığa çıkmıştır}." (Kaşani, 
99; Cami', 85) 

setr ( r"" ) {bk. tecelli-istitarl 

sevab-'ikab ( y\Aı;. - yly ) * İnsanların ikab {cezal ve seviib {mü kafa tl almaları, 

bunları hak ettikleri için değildir. Mükafat ve ceza Allah'ın iradesinin, lütfunun ve 
adaletinin bir sonucudur. Çünkü belli miktardaki suçlardan dolayı insanlar daimi 
bir ceza veya belirli sayıdaki salih arnellere karşılık ebedi bir mükatat elde 
etmezler. (Ta 'arruf, 28) 

sevad-ı vech fi'd-dareyn ( .;.)ı.ıJı � �;ı:-Jll .)\J"" ) * Sevad-ı vech fi'd-dfireyn {iki ci

handa yüz karasıL zahirde ve batında, dünyada ve ahirette varlığından iz kalma
yacak şekilde salikin tamamıyla Allah'ta fani olmasıdır. Buna "fakr-ı hakiki /gerçek 
fakir/ik}" , veya "rücu ile'l-adenıi'l-asll {esas yokluğa dönüş}" de denir. Bu sebeble şöyle 
denilmiştir: "Fakr tamamlanınca, Allah için olur. Allah Hadi'dir {hidiiyet eder}." 
(Kaşani, 104; Ciimı ', 86) 
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seyr ( )':-" ) * Seyr {tasavvuf yolunda yürümek} kalbin seyridir. Kurb {yakınlık}, 

sırlara yakınlıktır. Amel, bedenle şeriatın sınırlarına riayet etmek ve Allah için 
O'nun kullarına tevazuda bulunmak suretiyle manaların amelidir. Kendi nefsine 
değer verenin değeri yoktur. Arnellerini halka gösterenin arneli yoktur. Arneller 
kalabalıkların olduğu yerlerde değil, kimsenin olmadığı yerlerde yapılır. Tabii 
farzlar bundan müstesnadır. Bunların mutlaka açık yapılması gerekir. (Feth, 30) 

{Ayrıca b k sefer; süluk} 

seyyah < t. ı;:..� ) {b k 'abid/'ubbad} 

seyyariyyun ( 0 Y.J�; .... ) * Seyyariyı;ıln {Seyyariler}, Ebu'I-Abbas Seyyari'ye 

mensub olanlardır. O, bütün ilimlerde Merv şehrinin imaını idi. Ebu Bekr 
Vasıt!'nin arkadaşıydı. Bugün Nesa ve Merv şehirlerinde mensublarından büyük 
bir cemaat mevcuddur. Onunki hariç diğer tasavvuf mezhebierinin halleri 
değişmiştir. Merv veya Nesa şehirleri hiçbir zaman mezhebini tatbikte onun 
mensublarını gözeten bir önderden hall kalmamıştır. Bu durum günümüze kadar 
devam etmiştir. Onun mensubları olan Nesalılarla Merv halkı arasında teati edilen 
güzel mektublar vardır. O vakit bu şehir halkları birbiriyle mektuplaşarak konu
şurlardı. Ben bu mektublardan bazılarını Merv' de görmüştüm, gayet hoştular. Ko
nuşmalarının temelini cem' ve fark teşkil ediyordu. (Hücviri, 300-301)  

seyyid-i es' ad ( ..\ıı...ıl ..\;  .... ) * Seıjyid-i es 'ad {en mutlu efendi}, hayır ve bereket sa

hibi kimsedir, yani en küçük aydınlatıcıdır. En küçük aydınlatıcı ise aydır. Bu, 
şeyhin yıldızlada alakah tesbihatta ayı bu gibi vasıflarla vasfettiğini gösterir. 
(HeıJakil, 100) 

sıddik ( J�J....:, ) * Sıddık, sıdk {doğruluk} hususunda mübalağa eden kişidir. 

Batınının aydınlığı ve aralarında sıkı bir münasebet bulunması sebebiyle, Hz. Pey
gamber'in batınma yakındır. Bu sebeble {sıddik}, bilgi, söz ve hareketleriyle onun 
her getirdiğini tasdik etme hususunda kemal mertebesindedir. Bundan dolayı Al
lah'ın Kitab'ında sıddikıyyet ve nübüvvet arasına herhangi bir mertebe girmemiş
tir. {Ayette belirtildiği gibi:} "Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın 
kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddlklar, şehldler ve sali/ılerle beraber
dir." [Nisa, 4/69] (Kaşani, 139; Cami', 88) 

sıddikıyyet ( �J....:, ) * "Sıddıkıyyetin kaç kısmı vardır?" Cevabı: "Sıddıkin tasdik 

etmesi gereken lmanın şubelerinin sayısı gibi yetnıiş küsur kısmı vardır. Szddlkıyyet sadece 
ittibiidır {uymaktır}. Şerfat sahibi peygamberler, Jetret devirlerinde yaşayan ve şeriat sahibi 
olmayan veli peygamberlerden farklı olarak sıddiktırlar. Çünkü bu makamda peı;gamberler 
şeriatı, sadece kalbierine inzal alıınan ruhtan alırlar. Bu tenzil, ilmi değil, haberi tenzlldir. 
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Bunu sadece zman nurııyla keşfederler. İşte onlar kendilerine inen ruhlardan dolayı 
sıddzktirler. 

Yine bunun gibi, Hakk'ın varlığından aldığı şeı;i, Allah'tan bu ilka ile alan herkes, onu 
tecellf türünden değil, ancak Imanla ve onun nurııyla alır. Tecellf, imanın verdiği şeı;i ver
mez. Tecelll, nıü 'min olması yönüyle değil, ancak aklın nuruyla verir. Belirttiğimiz gibi 
sıddilayyetin kısımları bunlardan ibaret değildir. Çünkü o, Allah'ın haber ilettiği kimselere 
verdiği şeı;i bilmez. Sıddfkıyyetin anlaşılabilen kısımlan, iliihl haberlerde varid olan şeı;ler
dir. Bu haberlere inanmak, bu işleri sadece Alla/ı 'a hasrederek tayin etmekle elde edilen bir 
yakınlıktır. Bu da, sadık ismiyle alakalıdır. Bu gereklidir, Allah'a giden yollar böyle düşü
nülebilir. Şüb/ıesiz orada sadece sadık vardır. Yine orada haber veren sadece Allah'tır. Ha
ber verilen şeylerin yalanlanmaması gerekir." 

Dedik ki: "Sıddik, bunu sadıktan aldığında, o haberleri asla yalanlamayan kimsedir." 
Fakat sıddik, haber verenin sadece Allah olduğunu bildiğinden, ilmi Allah'tan alsa 
bile, tasdik {sıddiklik} haber verenin haber verdiği her şeyi kabUl etmesini gerekti
rir. 

"Sıddıkıyyet nedir?" İki nur arasında yeşil bir nurdur. Bu nurla haber verenin 
kerem nuruyla gaybdan getirdiği şeyleri müşahede edebilmek mümkün olur. Al
lah'ın ismi Kur'an'da kendini adlandırdığı şekilde Mü'min'dir. Bu iman bir nur
dur, yani Kitab'dır. Allah şöyle buyurur: "O öyle bir Allalı'tır ki kendisinden başka 
hiçbir ila/ı yoktur. O Melik'tir, Kuddus'tür, Selam'dır, Mü'nıin 'dir." [Haşr, 59/23) Bu

rada Mü'min'in iki manası vardır. Biri "eman veren", diğeri ise, "kendi katında kulla
rından sıdkı sabit olmayan kimselere nazaran sadık olan kimseleri tasdik eden" dir. (Fütfı
lıiit, Il, 90) 

* Sıddikıyı;et altı temel üzerine kuruludur: İslam, iman, salah, ihsan, şehadet ve 
marifet. Marifetin üç mertebesi vardır: İlmü'l-yakin, ayne'l-yakin ve hakka'l-yakin. 
Her mertebenin kendi türünden yedi şartı vardır: İlki fena, ikincisi beka, üçüncüsü 
isimlerinin tecelli etmesi bakımından Zat'ın marifeti, dördüncüsü Zat'ın, sıfatları
nın tecelli etmesi bakırnından marifeti, beşincisi Zat'ın Zat olması bakırnından ma
rifeti, altıncısı isim ve sıfatıarın Zat ile marifeti, yedincisi isim ve sıfatlarla muttasıf 
olmaktır. (İnsan, II, 85) 

sıdk ( J..�..p ) {'alamet-i sıdk; sıdk fi'l-a'mal; sıdk-ı 'azm/sıdk fi'l-'azm; sıdk 

fi'l-kavl/sıdk-ı lisan; sıdk fi makamati'd-din; sıdk fi'n-niyye ve'l�irade} 

* Dedim kı: "Sıdk {doğruluk} ve /ıeva bir salih anıelde birieşebilir mi?" Cevab verdi: 
"Alla/ı, /ıevayı sıdka boyun eğdirnıeye kadirdir. Böyle olsa bile bu dımını nadir görülür. İn
sanlar arasında bu nadirliği bilenler az, bilmeyenlerse çoktur. Çünkü anıelin iradesi amel
den önce gelir, /ıeva ve şehvet ise sonra gelir. Niyet ve sıdk ise her ikisinin ardından gelir." 
(Adabı, 135) 
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* Sıdk ve niyet iki isimdir. Bunların temel hususiyeti sadık bir iradedir. (A.dıibı, 
140) 

* Sıdkın alameti, amel ve sözü sadece Allah için istemek, {yaptığı işleri} süsle

meyi terketmek, yaratıkların iyiliklerini sevmek ve doğru sözlü olmaktır. (A.dabı, 
147) 

* "Sıdk nedir?" Sıdk, ahde vefa göstermektir . . .  

. . .  Bana göre sıdk, yalnızlığı sevmek ve Rabb'e � münacatta bulunmaktır. Dilin 

açıktan söylediği ile gönüldekinin birbirine uymasıdır. Kişinin gayreti ardından, 

halkı görmeden nefsiyle meşgul olmaktır. İlim öğrenip, yeme-içme, giyim-kuşam 

ve azık temin etme hususunu tashih ederek {doğru bir tarzda yerine getirerek} 

ilme {Kur' an ve Sünnet' e} uymaktır. (Luma', 288) 

,. Ebu Ali Dekkak buyurmuştur ki: "İşin direği sıdktır. Her iş onunla tamam olur, 
onda nizanıını bulur. Nübüvvet derecesinin hemen altında sıdk yer alır." . . .  

. . . Sıdkın en aşağı derecesi içle dışın bir olmasıdır. Sadık, sözlerinde doğruluk 

bulunan kişi demektir. Sıddik ise tüm söz, fiil ve hallerinde doğru olan insan de

mektir. 

Ahmed b. Hadraveyh şöyle der: " Allah'ın kendisiyle beraber olmasını isteyen kimse 
sıdk esasına dört elle sarılsın. Çünkü Allah 'Şübhesiz ki Allah sddıklarla beraberdir' [Ba

kara, 2/153]* buyurmuştur." 

Sıdk, helak olunacak yerde bile hakkı {gerçeği} söylemektir. "Sıdk, özün söze uy
gun olmasıdır'' denilmiştir. 

Kannad şöyle der: '"Sıdk haram {lokmayı} avurttan menetmek {ve uzak tutmaktır}' 
denilmiştir." 

Abdülvahid b. Zeyd şöyle der: "Sıdk, anıel ederek Allah'a vefa göstermektir." 
(Kuşeyri, 1 05) 

* Sıdk, halka olduğun gibi görünmen veya onlara göründüğün gibi olmandır. 

Haris Muhasibi'ye sıdkın alameti sorulunca şöyle demişti: "Siidık o kimsedir ki, halk 
nezdindeki Itibarının tanıanız insanların gönlünden çıksa -kalbi tanı manasıyla salah bul
duğu için- buna hiç aldırnıaz; miskaller ağırlığınca güzel anıeli bulunsa insanların bunu 
bilmesini arzu etmez; kötü anıelinin halk tarafından bilinmesinden hoşnutsuzluk duymaz. 

Gerek Kuşeyri'nin Risale'sinde ve gerekse tercümesinde [Uludağ, İstanbul 1991, 356] 
verilen Bakara 2/153. ayetinin meali, "Şübhesiz Allah, sabredenlerle beraberdir" 
şeklindedir. Konuya uygun olan ayet şudur: "Ey imiin edenler! Allah'tan korkun ve 
sadıklarla beraber olun!" [Tevbe, 9/119] (ed. notu) 



902 sı dk 

Çünkü bundan hoşnutsuzluk duymak, halk arasında ttibiirının artmasını arzu etmekte ol
duğunun delllidir. Bu ise szddlklann ahldkından değildir." (Kuşeyri, 106) 

* Szdk kelimesi altı manada kullanılır: Sözde sıdk, niyet ve iradede sıdk, azirnde 
sıdk, azimle birlikte vefada sıdk, arnelde sıdk ve dinin tüm mertebelerini tahakkuk 
ettirme {gerçekleştirme hususunda} sıdk. Bunların hepsinde sıdk ile vasillanan 
kim se sıddiktır. Çünkü s ıd k hususunda çok ileri bir mertebeye ulaşmıştır . . .  

. .  . Sıdk-ı /isan {dildeki sıdk}, haberlerde veya haberlerin muhtevasında olur. 
Haber, ya geçmişle ya gelecekle alakalıdır. Verdiği sözde durup durmamak gele
cek haberlerle ilgilidir. Her kulun sözünü tutması gerekir. Kişi, mutlaka doğru ko
nuşmalıdır. Doğruluğun en açık ve en meşhuru budur. Eşya hakkında olduğunun 
aksine haber vermekten dilini koruyan kimse sadıktır. (İhyci', V, 1 17) 

* Sıdk-ı azm {azimde sadakati şudur: Azim bazen arnelden önce gelir. Mesela 
iı ısan kendi kendıne "Allah bana servet verirse, tümünü veya bir kısmını tasaddıık ede
rim", "Düşmanla karşılaşırsam bütün gücünıle savaşırını ve ölüme aldırış etmem", "Allah 
bana bir mevki nasib ederse zulme ve halka meylederek O'na isyan etmem, mutlak süretle 
adaletle hükmederim" gibi azimlerde bulunur. Bu azim bazen içinden doğar ki bu, 
kesin ve sadık bir azimdir {bunda hiçbir şübhe ve tereddüt yoktur}. 

Bazen de bu azimde tereddüd kokusu ve zayıflık bulunur, bu hal sadakata ay
kırıdır. Buradaki sadakat hakkında tıpkı "Lifüliinin şehvetün siidzkatiin {Filan kişinin 
kuvvetli ve tanı bir şe/ıveti ya da iştCihı var}" denilmesi gibi, tamlık {eksiklikten salim 
olma} kuvvetten ibarettir. Bunun gibi, kuvvetli bir temelden gelmediği için hasta
nın iştahına "yalancı" denir. (İlıya', V, 119) 

* Szdk fi makamiit-ı din {dinin mertebelerindeki sadakati, ha vf, reca, tazim, zühd, 
rıza, tevekkül, mehabbet ve bunun gibi diğer bühin işlerde sadakattir. Çünkü 
bunların her birinin bir başlangıcı vardır. Bunun ortaya çıkması sayesinde bu ismi 
alırlar. Sonra gaye,ve hakikatleri vardır. Muhakkik { tahkik ehli} sadık bunların ha
kikatine erişendir. Bir şey hakim olup da hakikati tamamlandığı zaman, bunun sa
hibine "hakikl {gerçek} siidzk" denir . . .  (Ihyli', IV, 121; Kudame, 395) Tıpkı "Falan kimse 
savaşma hususunda siidıktır" denildığı gibi. "Işte sadıkın havfı {olan hakli<! korku} bu
dur" denilmiştir. (İhyii', V, 122) 

* . . .  Szdk, gizli ile aşikarın {için ve dışın} bir olmasıdır . . .  (Adiibı, 20) 

* Cafer Huldi demiştir ki: "Ebu 'I-Kiisım CüneıJd'e sordum: 'İhliis ile sıdk arasında 
fark var mıdır? ' 'Evet, sıdk köktür ve ilktir. İhlas ise daldır ve szdka tiibldir. Dilimil ikincisi 
birincisine tiibldir' dedi ve sonra şöyle devam etti: 'Aralarında fark vardır. Çünkü ihliis an
cak anıele başladıktan sonra meydana gelir. Ihliis ancak ihliisı halis kılma, bu konuda /ıiilis 
{niyetli} olmaktır. Tdn'f edilen ihliis nıeliinıetilerin, ihlası hiilis kılma gayreti ise sufilerin 
Jıalidir. İhlasz halis kılma işinde {saf ve temiz} bir ihltisa sahib olmak, ancak ilıldsın lıtilis kı
lınmasının {yabancı duygulardan tenıizlenmesinin} semeresidir. Bu ise kulım Kayı;um 
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olan Rabb'i ile kaim olduğunu görerek her türlü şekilden Jan! olması, kendi kendine ka im 
olduğundan gaib olmasıdır. Bu da kulun eserleri görme konusundaki istiğrak ve (ibiidetle
rini) gizleme kirinden kurtulmasıdır. Bu durum, su.fi halinin kaybolmasıdır. Meliimeti, ih
liis makamında bulunan fakat, ihliisın hakikatını kavrayamayan kimsedir. İş te meliimeti ile 
su.fi arasındaki biiriz fark budur "'('Aviirif, 49) 

* Sıdk, dm hususunda tavizsizlik ve sağlamlıktır. Haller hususunda Allah yo
lunda gayrettte bulunmaktır. Böyle bir fiili, gayretle yerine getirmiş olan kişinin fi
ilidir. İşte bu iman kuvvetidir. (Fütulıiit, II, 219) 

* Her kulun kullandığı kelimelere dikkat etınesi ve sadece doğruyu konuşması 
gerekir. Sıdk fi'l-kavl (dilde ve sözde doğruluk), sıdkın en meşhur ve açık çeşididir. 
Tarizlerden (gösterişten ya da üstü kapalı sözlü sataşmalardan} de sakınmak gere
kir. Çünkü tariz yalana benzetilmiştir. Ancak maslahatın gerektirdiği bazı hallerde 
tarize zarfiret olabilir . . .  

. . .  Sıdk-ı niyet ve iriide (niyet ve iradede sadakat}, tamamen ihlasla alakalıdır. 
Arnele nefsin hazlarından bir şey karışırsa, sadakat niyeti b atıl olur (boşa gider} .  
(Kudame, 394) 

* Sıdk fi'l-azm (azimde sıdk} ve vefa göstermek: İlki mesela insanın "Allah bana 
mal verirse tümünü tasadduk edeceğim" gibi sözler söylemesidir. Bu, azim hususunda 
sadakattir. Bazen bunda tereddüt bulunabilir. İkincisi ise azimde vefakihlıktır. 
Nefs, vaadlerde bulunma hususunda cömerttir. Çünkü vaad etınekte sıkıntı yok
tur. Fakat iş tahakkuk edip tatbik sahasına kanacağı zaman şehvetin hakim olması 
sebebiyle azmi ortadan kaybolur . . .  

. . . Sıdk fi'l-a 'miil (am ellerde doğruluk), arnelin gizli ya da açık yapılmasının bir 
olmasıdır. Öyle ki, zahiri amellerin, batındaki huşı1 gibi halleri göstermemesi; batı
nın da bunun hilafına bir hal içinde bulunmaması gerekir. (Kudame, 395) 

* Sıdk işin başıdır, onunla işler tamam olur, onda işler bir nizama girer. Sıdkın 
en aşağı derecesi özün ve sözün bir olmasıdır. Sehl(-i Tüsteri} şöyle der: "Kendi nef
sini veya başkasının nefsinı süsleı;en kişi sıdkın kokusunu alamaz." Zünnı1n şöyle der: 
"Sıdk, Allah 'ın, bir şeyin üzerine mutlaka kesmek için koyduğu kılıcıdır." 

Yüce imam ve arif Haris Muhasibirh hazretlerinden rivayet edilmiştir ki: "Sadık 
o kimsedir ki, halk nezdindeki ltibiinnın tamamı insanların gönlünden çıksa -kalbi tam 
miiniiszyla saliih bulduğu için- buna hiç aldzrmaz; miskaller ağırlığınca güzel anıeli bul u nsa 
insaniann bunu bilmesini arzu etmez; kötü nınelinin halk tarafından bilinmesinden hoş
nutsuzluk duymaz. Çünkü bundan hoşnutsuzluk duymak, halk arasında itibarının artma
sını arzu etmekte olduğunun delilidir. Bu ise szddikların ahiakından değildir." 

Şöyle de denilmiştir: "Allah'tan sıdk taleb ettiğinde, Allah sana dünya ve ahiretin 
güzelliklerini görebileceğin bir ayna verir." 

Ebu'I-Kasım Cüneyd'inrh şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Sadık, günde kırk kez 



904 sı dk 

seyahat {hareket} eder; riyiiklir ise kırk sene olduğu gibi sabit kalır." Ben bu sözün manası 
hakkında şöyle derim: Sadık, nasıl ise o şekilde Hakk'la birlikte döner. Bir işte 
şer'an bir fazilet gördüğünde kendi adetine muhalif olsa bile onunla amel eder. 
Dinde ondan daha önemli bir şey söz konusu olsa da, ikisini birden yapması da 
mümkün olmasa, en faziletli olana yönelir. Hep bu şekilde yapar, devam eder. Ba
zen bir günde yüz veya bin ya da ulaştığı marifet ve lütuflara göre daha çok hal 
üzere olur. 

Riyakara gelince o yalnızca bir hal üzeredir. Dinin bazı hallerde terelli ettiği 
mühim bir iş söz konusu olsa o işi yerirıe getirmez; bulunduğu hali korumaya çalı
şır. Çünkü o ibadetirıde riyakardır, kendini mahh1ka arzeder {yaptığını Allah içirı 
değil, insanların takdir etmesi içirı yapar}. Değişrnekten ve {dünyalık şeylerirı} sev
gisini kaybetmekten korkar ve onları muhafaza etmeye çalışır. Sadık ise ibadetiyle 
Allah'ın rızasını ister. Dinin tercih ettiği şeyi o da terelli eder. Kendirıi mahlfı.ka 
arzetmez. (Bustlin, 26) 

* Sıdk, bir şeyin hakikatirıe dair isimdir. Onun ilk irıceliği niyet sıdkıdır. İkirıcisi 
hayatı sadece Hakk için istemektir. Üçüncüsü ise marifetteki sadakat hususundaki 
sıdktır {doğru bilgiyi aramak ve yaşamaktır} .  (Ravza, 484) 

* Sıdk, gizli ve açık her yerde Hakk'ın rızasına muvafakat etmektir. (Cami', 54) 

* Sıdk üç kısımdır: Avaının sıdkı sözlerde, havassın sıdkı fiillerde, ehass-ı ha
vassın sıdkı ise hallerde olur. (Cami', 61) 

* Sıdk, lugatte kizbirı {yalanın} zıddıdır. Hakikat ehlirıin ıstılahında ise tehlike 
anında bile hakkı söylemektir. "Sıdk, sözün ve özün bir olmasıdır" denilmiştir. Yine 
"Sıdk, vefa ve sefadır {saf olmaktır}" denilmiştir. 

Cüneyd şöyle der: "Sıdk, seni sadece yalanın kurtaracağı yerde doğruyu söylemek-
tir " 

Ebu Ali Dekkak şöyle der: "Halka olduğun gibi görünmen veya onlara göründüğün 
gibi o Imandır." 

Şöyle de denilmiştir: "Sadık, insanların arneline muttali olmasını istemez." 

Sadık, kendisirıi ölüme hazırlar; keşf sahibi olsa bile sırrından utanmaz {iç 
dünyasında utanmasını gerektirecek hiçbir şeyi olmaz} . Allah sıdkı medhetmiş ve 
emretmiştir. (C/imi', 244) 

* Sıdkın aslı, velayet yolunda maksadı tashih eden {düzelten} sıdkdır. Onun 
bidliylittaki sureti {başlangıçtaki şekli} söz ve füllerde sıdkdır. Ebvlibdaki {girişteki) 
sureti niyet ve sebeblerdeki sıdktır. Mulinıellittaki sureti riayet {uyma, muvatakat 
etme} yoluyla murakabede ve ikisi arasında bulunan kalbi amellerdeki sıdktır. 

Usuldeki { asıllardakil yüksek mertebesi iyiliklerde ileri gitmek ve ruhsatlara il
tifat etmemektir. Edviyedeki {devalardaki} sureti firaset ve himmetirı yıiceliğirıde 
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sıdkdır. Alıviilde {hallerde} ilmin değil, halin hükmünün geçerli olmasıdır. 

Veliiyiitta {velilik makamlarmdal vaktin maddi kirlerden arındırılması ve hü
kümlerin gerektirdiği yokluk durumlarına dönmektir. Hakaikteki {hakikatlerdeki} 
sureti mukaddesin nuruyla yok olma hususundaki sıdktır. Nihiiyiittaki {en son ma
kamlardaki} sureti ise Hakk'm Zat'ında izlerinin silinip yok olması hususundaki 
sıdktır. (Cami', 284) 

* Sıdk, Cevheri'nin Sıhiih adlı lugatinde belirttiğine göre, lugatte "bir şeyi olduğu 
gibi haber vermek" manasma gelir, zıddı kizbdir {yalandır} .  Dini manada sıdk; niyet, 
söz ve fiillerdeki sıdkı da içine alır. 

Ebu'I-Kasım Kuşeyri şöyle der: "Sıdkın en aşağı derecesi içle dışın bir olmasıdır. Sa
dık, sözlerinde doğruluk bulunan kişi demektir. Sıddik ise tüm söz, fiil ve hdllerinde doğru 
olan insan demektir. Sıdk nübüvvetten hemen sonra gelir." Görüldüğü gibi arifler 
sıddikiyetin derecesini belirtip onun üstünde sadece nübüvvet makamının oldu
ğunu ifade etınişlerdir. 

"Sıdk, tehlike anlarında bile hakkı söylemektir'' denilıniştir. Cüneyd şöyle der: "Sıd
kın hakikati, seni ancak yalanın kurtaracağı yerde bile doğruyu söylemendir." 

Ebu Ali Dekkak şöyle der: "Sı dk, halka olduğun gibi görünmen veya onlara 
göründüğün gibi olmandır." 

İbrahim Havass şöyle der: "S{Idık o kimsedir ki, onu sadece bir farzı eda ederken 
veya bir faziletli arneli yaparken görürsün." 

Abdülvahid b. Zeyd şöyle der: "Sıdk, Allah 'a anıelle vefa göstermektir." 

Sehl de şöyle der: "Kendi nefsini ve başkasının nefsini süsleı;en kimse sıdkın koku
sunu alamaz." 

Yusuf b. Esbat şöyle demiştir: "Gecenin sesizliğinde Allah'a sıdk ile davrannıanı, 
bana Allah yolunda kılıcınıla savaşmaktan daha sevimlidir." 

Muhasibi de şöyle der: "Sadık o kimsedir ki, halk nezdindeki itibiirının tamamı in
sanların gönlünden çıksa -kalbi tanı manasıyla salalı bulduğu için- buna hiç aldırmaz; 
miskaller ağırlığınca güzel anıeli bulunsa insanların bunu bilmesini arzu etmez; kötü arne
linin halk tarafından bilinmesinden hoşnutsuzluk duymaz. Çünkü bundan hoşnutsuzluk 
duymak, halk arasında itibarının artmasını arzu etmekte olduğunun delilidir. Bu ise 
sıddikların ahiakından değildir." 

Zünnun şöyle demiştir: "Sıdk, Allah 'ın, bir şeyin üzerine mutlaka kesnıek için koy
duğu kzlıcıdır." 

Feth-i Mevsıli'ye sıdkın ne olduğu sorulunca, elini demiremin körüğüne soktu, 
kızgın demiri çıkardı ve onu avucuna alıp "işte sıdk budur'' dedi. 

Bir başkası da "Sadık sözünün esiri olan kimsedir'' demiştir. (Nebhani, II, 62) 
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sıdk-ı nur ( JJ:ll J..�..p ) * Sıdk-ı nur {nı1run sadakati}, sonrasında istitar {perde

lenıne hali} bulunmayan keşftir. Bu keşf, ardından yağmur yağan şimşeğe benzer. 
Yağarsa sadık, yağınazsa kazib {yalancı} olarak isimlendirilir. Peşpeşe tecelli ve 
istitara maruz kalan salikin haline şübhe arız olur, ama keşf, bununla cem' 
makamına ulaşınca "sıdk-ı nur" adını alır. Çünkü artık ondan sonra istitar ve ihtifa 
{gizlenıne} söz konusu değildir. (Kaşani, 140; Cami', 88) 

{Ayrıca bk. keşf/küşllfat; tecelli-istitar} 

sıfat/sıfat ( .:.ıl� / u.,., ) {sıfatullah} * Hz. Peygamber'in � sıfatlarının ma

nası, O'nun zahiri; sırrının manası ise O'nun batınıdır. (Luma', 161) 

* Sıfat mevsuftan ayrılmayan şeydir. Ancak onun mevsuf olduğu da, mevsı1-
fundan başka bir şey olduğu da söylenemez. (Lunıa', 427) 

* Sıfat, nat kabUl etmeyen şeydir. Çünkü o, kendi zatıyla kaim değildir. 
(Hücviri, 468) 

* Sıfat, mahalline ihtiyaç duyan, fakat zatıyla vacib olmayan şeydir. Vacibü'l
vücı1d, sıfatiarın mahalli değildir. Zat'ında ona ait sıfatıarın bulunması caiz değil
dir. Çünkü şey, kendi zatının te'siri altında kalmaz. (HeıJiikil, 59) 

* Szfat, "alfnı" isminde olduğu gibi manayı taleb eden şeydir. (Istılrih, 540) 

* Zuhı1rda sıfattan sonra sadece zat vardır. O da bu itibarla ismin en yüksek 
mertebesidir. (İnsiin, I, 5) 

* Szfat, seni mevsllfa ulaştırır. Bu, şu demektir: Sen kendinden başkasının 
sıfatlarıyla sıfatlanamazsın ve keyfiyeti hakkında herhangi bir bilgiye, sende bulu
nan kendi anlayışınla, vehminde toplayarak, fikrinde açıklayarak, aklınla ona 
yaklaşmaya çalışarak ulaşamazsın. Vasfedilen şeyin aynısının sen olduğunu bil
medikçe {bunu yapabilmen mümkün değildir) .  Böyle olursa vasfedilen şeyin ay
nısı olursun. Ama yukarıda da anlatıldığı gibi sözde değil, hakikatte . . .  Çünkü söz 
kabuktur, perdedir. Kabuğu parçalar, perdeyi aralar, öze varırsan bilenin bizzat 
sen olduğunu hakiki manasıyla anlarsın. İşte o zaman bilgi sana bağlanır. Bunun 
böyle olması zarfuidir. Daha fazla te'kide, manayı güçlendirecek delile ihtiyaç 
yoktur. Çünkü sıfat, o sıfatı alana bağlı, ona tabidir. Sıfat, sıfat alanın bulunduğu 
yerde vardır. Onun olmayışı ile de yok olur. 

Arab dili mütehassıslarına göre sıfat iki türlüdür: Sıfat-ı fezailiyye ve sıfat-ı 
faziliyye. Sıfat-ı fezailiyye, insanın zatı {esas varlığı) ile alakah sıfatlardır. Mesela 
hayat sıfatı gibi. Sıfat-ı faziliye ise insana bağlıdır, ama ondan ayrı da olabilir. Me
sela kerem sahibi olmak, iyilik etmek türünden vasıflar gibi. (İnsiin, I, 20) 

* Ey oğul, bu anlaşılması zor olan sırrı bir dinle! Hazret-i Ziit mertebesindeki 
çok yüce ve münezzeh olan zat! kemalat, Hazret-i Zat'ın aynıdır. Mesela, bu mer-
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tebede bulunan ilim sıfatı, Hazret-i Zat'ın aynıdır. İrade, kudret ve diğer sıfatlar da 
böyledir. Yine bu mertebedeki Hazret-i Zat, hem tamamıyla ilimdir, hem de ta
mamıyla kudrettir. Yani Hazret-i Zat'ın bir kısmı ilim, bir kısmı kudret vs. değildir. 
O mertebede bölünme ve parçalanma imkansızdır. Hazret-i Zat'tan çıkarılmış bu
lunan bu kemalata ilim mertebesinde tafsil arız olmuş {bu kemallerin, O'nun ilmi 
sayesinde ayrıntılı olarak ortaya konması söz konusu olmuş), böylece yüce ve mü
nezzeh olan Hazret-i Zat'ın bekasıyla beraber {O'nun Zat'ında hiçbir artma ya da 
eksilme olmaksızın}, bu iki mertebe arasında temyız ortaya çıkmıştır. {İlk mertebe 
olan} vahdaniyyetin bu icmall { toplu, henüz ayrıntılı hEHe gelmemiş} sırflığına na
zaran, bu {ikinci} mertebede, bu tafsile {ayrıntılı bilgilere} dahil olmayan ve temyiz 
edilmiş {ayırd edilmiş, birbirinden farklı hale gelmiş} hiçbir şey yoktur. Aksine, her 
biri teker teker Zat'ın aynı olan bütün kemalat, ilim mertebesine varid olmuş, bu 
ikinci mertebede bir zılll vücud {gölge varlık} kazanmış, "sıfatlar" diye isimlendi
rilmiştir. Bu zılli vücudun var olması da, kendisinin aslı olan Hazret-i Zat ile 
mümkün olmuştur. 

Fusus sahibine {İbn Arabi'ye} göre ayan-ı sabite, işte bu ilim mertebesinde ilmi 
bir vücud kazanmış olan o mufassal kemalattan ibarettir. Bu fakire göreyse, 
mümkünatın {sonradan var olan varlıkların} hakikati, kendilerine aksetmiş bulu
nan kemalata rağmen, bütün kötülük ve noksanlığın temel dayanakları olan 
ademattır {yokluklardır}. Bu görüş, akıl kulağıyla dinlemeyi gerektiren tafsilatlı 
açıklamaları gerektirir. . .  (Mektıibfit, I, 210) 

* Bazıları sıfcitın {ilahi sıfatıarıni Allah'ın aynı olduğunu, bazıları gayrı oldu
ğunu, bazıları da ne aynı ne de gayrı olduğımu söylerler. Sıfatıarın Allah'ın aynı 
olduğunu kabul edenler biz Şiizeliyye mensublarıyız. Gayrı olduğunu kabUl eden
ler İbn Arabi ve takibcileridir. Ne aynı, ne de gayrı olduğımu kabUl edenlerse bü
yük alimlerimizdir. {İbn Arabi}rh şöyle der: "Her sıfat zıddını gerektirir. İnsan, cemali 
ya da celcilf alnıayan bir sıfatın tecelligahı olmaya güç yetiremez. O sıfat  cemiii ya da eeliii 
sıfatları arasında yer alır. Hüküm ise insan miziicına münasib bir şekilde hfikim olana ait
tir." (Nefe/ıat, 66) 

sıfat-ı zahir-sıfat-ı batın ( ı.:ı�l:ll .;.ı\.ıi.p - .J'�II:ıl i ..:..ılli.p ) * Denilmiştir ki: "Nasıl 

tiiat sıfat-ı za/ıirin {za/ıire ait sıfatların} sırrı ise, vecd de sıfat-ı batının {batına ait sı
fatların} sırrıdır. Sıfiit-ı zii/ıir hareket ve siikun, sıfat-ı biitın ise haller ve ahlaktır." (Adiibı, 
66, 'Avarif, 112) 

sıgar-ı nefs ( �� .iı..P ) * Sıgar-ı nefs, nefsi hak etmediği şeye alıştırmaktır. 

(Mfzan, 74) 

sırat/sırat-ı müstakim ( !'".la::......o J:ı\J.p / J:.IJ.p ) * Miziin {ölçü, denge}, adaletin 

şahsınızda yerleşmesinden, sırat {yol} ise, ahlak ve sıfatlarınızı arındırmaya teşeb
büs etmenizden ibarettir. (Leta'if, 134) 
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* Sırfit-ı müstakım insanlar arasında pek meşhurdur. O, peygamberlerin hidayet 
yoludur. (Sofyavi, 168) 

* Sırfit, yürüme ve mesafeden ibarettir. Halk zahir olup da Hakk batın ise o 
zaman hüküm halkın vücudunda Hakk'a ait ve halk Hakk'ın hükmüne tabidir. 
Halk batın olup da Hakk zahir olduğunda ise hüküm halka ait ve Hakk taleb ettiği 
şeyler hususunda halka tabidir. Bu bakımdan kulun Hakk'tan taleb ettiği bir şey 
sadece Hakk'ın kendisine verdiği şeydir. İlk yönde ise Hakk'ın kulla alakah 
hükmü, ancak O'nun kula emrettiği şeylerdeki hükmüne tabidir. (Sofyavi, 170) 

/Ayrıca bk. mizan} 

sırr ( :,.... ) {sırr-ı 'ilm-sırr-ı ha.l-sırr-ı hakikat} 

* Sır, nefsin hatırının hissetınediği {farkına varmadığı}, Hakk'ın gaib kıldığı 
şeydir. Sufl tolululuğu şöyle der: "İki tür sır vardır: Hakk için sır -ki bu Hakk'ın vfisıta
sız olarak muttalz kıldığı şeıJdir- ve halk için sır -ki bu da Hakk'ın bir viisılayla muttalf kıl
dığı Şetjdir.-"  Denir ki, "Sır sırdandır ve sır içindir. Bu da Hakk'tır, ancak Hakk ile zuhur 
eder. Halk ile zuhur edense sır değildir." (Lııma', 303) 

* Sır, ademle vücud /yoklukla varlık) arasındaki gizlilik manasındadır. . .  

. . .  Sır, Hakk'ın gaib kıldığı ve halkı kendisine muttali kılmadığı şeydir. Halkın 
sırrı Hakk'ın vasıtasız olarak muttali kıldığı şeydir. Hakk'ın sırrı ise sadece 
Hakk'ın muttali olduğu sırdır. Sırr-ı sır {sırrın sırrı), sırrın da hissedemediği şeydir. 
Eğer hissedilen bir şey olsa ona sır denmez. (Luma', 430) 

* Sır, rUhlar gibi kalbe emanet edilmiş latif bir şeydir. Ruhların asılları onların 
müşahede mahalli olmasını gerektirir. Nitekim rUhlar mehabbetin; kalbler mari
fetlerin mahallidir. Sufller şöyle derler: "Sır, muttali olduğun şeydir. Sırrın sırrı ise 
Hakk'tan başkasının muttall olamadığı şeydir." Sufl cemaati vaziyetleri icabı bu tür 
şeyler söylemiştir. Onların usulleri gereği, sır rUhtan daha latif, rUh da kalbden 
daha yücedir. Sillıler şöyle der: "Sırlar, eşyanın köleliği, kalıniılan ve izlerinden kur
tu/muştur." Sır lafzı, hallerle alakah olarak, kul ile Hakk arasında gizli ve saklı olan 
şey için kullanılır. . .  Sufller derler ki: "H ür kişilerin kalbieri sırların mezarıdır." 
(Kuşeyri, 48; Cfimi', 271) 

* Sır, melpbbet halinin gizlenmesidir. (Hücviri, 497) 

* Alirnin, hakikat karışısındaki haline "sırr-ı ilm {ilmin sırrı}", Allah'ın muradını 
anlama karşısındaki haline "sırr-ı hal {halin sırrı}", vaki olan işaret karşısındaki ha
line de "sırr-ı hakikat {hakzkatin sırrı}" denir. (Istılfih, 533) 

* Sufiler topluluğuna göre sır, üç mertebeye sahibdir: Sırr-ı ilm, sırr-ı hal ve sırr-ı 
hakikat. 

Sırr-ı ilm {ilim sırrı), isimlerden başka biriyle değil, sadece Allah ismiyle bilen 



sırr 909 

iliimierin hak"ıkatidir. Allah ile bilmenin sırrı, kendisine nisbet edilen yerde, tek 
bir ayndaki zıt hükümlerin birleştirilmesidir. Bu aynda, kendisine zıt olan bir 
hüküm cinsinden zıtlıklar da bulunabilir. Bu sırrı, sadece kendinde bulanlar 
bilebilir. Böylece onunla vasıflanır, başka bir nisbet ve izafet olmaksızın, zıddının 
hükmünün olduğu :Yerde, kendi zıddıyla verdiği hükümle aynına hükmeder. 
Bundan dolayı Allah onu sırr-ı ilm kılmıştır. Çünkü ilim, delaletten elde edilen her 
türlü bilgidir. Çünkü. ilim alarnetten türemiştir. Bundan dolayı ilim, Allah'a 
eşyayla birlikte izafe edilir. Çünkü Allah kendisini bilir, alemi de bilir. Bu, alem 
için bir delil ve alamettir. Nitekim alem, bizim ilmimizde O'na bir alamettir . . .  

. . .  Hakk, kulun kulağı, gözü, kendisine öğrettiği ilmi olduğunda, onu kendisine 
bir delil ve alarnet kıldığında işte bu, sırr-ı hdldir {halin sırrıdırl .  Hz. Isa'nın çarnın
dan inşa edilmiş suretine bundan üfürülmüş, o da sır oluvermiştir . . . (FutUhtit, Il, 
468) 

. . .  Sırr-ı hakikat {hakikat sırrıl, ilmin Alim'in Zat'ına ilave bir şey olmadığını bil
mendir. O, eşyayı Zat'ına muğayyir veya ilave bir şeyle değil, Zat'ıyla bilir. (Fütii
/ıfit, Il, 469) 

* Sır, madde alemine yönelişi sırasında Hakk'ın her şeye tahsis ettiği şeydir. 
Buna şöyle işaret edilmiştir: "Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sa
dece 'Ol! '  dememizdir. O, hemen oluverir." [ Nahl. 16/40] Bundan dolayı "Hakk'ı 
Hakk'tan başkası bilemez, Hakk'ı Hakk'tan başkası sevemez, Hakk'ı Hakk'tan başkası taleb 
edemez" denilmiştir. Çünkü bu sır, Hakk'ı taleb eder, O'nu sever, O'nu bilir. Nite
kim Hz. Peygamber � şöyle buyurmuştur: "Rabb'imi Rabb'imle bildim" [Hz. Ebu 
Bekr'in sözü olarak Münavi, VI, 181] (Kaşani, 100; Cami', 86) 

* Sırr-ı ilm, ilmin hakikatidir. Çünkü ilim, hakikatte Hakk'ın aynı, itibari olarak 
gayrıdır. 

Sırr-ı hiil, Allah'ın muradından bilinen şeydir. 

* Sırr-ı hakikat, Hakk'ın hakikatinden her şeye yayılmayan şeydir. (Kaşani, 101; 
cami', 86) 

* Sır sahibieri ahfiya olan kimselerdir. Bunların ilk inceliği, bulundukları yerde 
Allah'ın hazineleri olanlar olup, bu sırların sıfatiarına nazar ederler {bakarlar! .  
İkincisi bir menzile işaret edenlerdir. Onlar bunlardan başkadırlar. Böyle bir du
rum görürler, onun için nida ederler {seslenirlerl .  Bunlar kendilerini örten ilim 
gayretiyle kendilerini koruyup yol gösteren bir edeb arasında bulunurlar. Üçün
cüsü ise Hakk'ın kendilerini kendilerinden sakladığı kimselerdir. Onlara kendile
rini içinde bulundukları şeyi idrak ettiren, müşahedeye imkan veren bir levha gö
rünür. A llah, niyet, sevgi ve vecd gibi makamlarının doğruluğuna dair işaretler 
göstermekle beraber, onların hallerini gizlemiştir. İşte bu velayet ehlinin en nazik 
makamlarından biridir. (Ravza, 492) 



910 sırr-ı kader 

* Sır üç kısımdır: Insanın sırrı; ruhtan daha latif olan bir emanettir, ruh da 
kalbden daha latiftir. {İkincisi} eşyanın sırrı; isimlerin mazharının vechidir. {Üçün
cüsü olan} Allah'ın sırrı ise, O'nun sadece enbiya ve evliyanın büyüklerine muttali 
kıldığı sırdır. (Cami', 63) 

* Sır, hislerin idrakinden gizli olan manasma gelir. Bu kısımda onun hakikati, 
beşeri sıfatıarın şekillerinden tani olma esnasında zat] velayetin sırrıdır. Bu sırrın 
sahibi, kıskançlıkla halini halktan gizler, korunmak için dinin edebiyle edeblenir, 
ahlak ve muamelat hususunda bir koruyucuyla süslenir. Bu kimse, kulların Allah'a 
karşı en sevimiisi olan muttaki ve ahfiya olan zattır. 

Sırrın bidayiittaki şekli, riyadan korunmak ve tezkiyeyi elde etmek için arneli 
gizlemektir. Ebviibdaki şekli, sırrı takva ile taltif etmek, ihlası taleb ederek zühdü 
tahkik etmektir. Mıuimeldttaki şekli, tevekkül ve tefvizi {işleri Allah' a havale et
meyi} sağlamlaştırmak için ihlasın kemale erdirilmesi ve arnelierin ortadan kaldı
rılmasıdır. 

Ahlaktaki şekli, batını kötülüklerden, nefsin sıfatlarından temizlemek, fazilet
lerle süslenmek, ilahi ahiakla ahlaklanmaktır. Ahliiktaki şekli, kalbi temizlemek, 
azimette ısrarlı olmaktır. Edviyedeki şekli, aklı kudsun {mukaddes şeylerin} nı1-
ruyla aydınlatmak, feraset ve illiarnı kabili ederek, onu vehim şaibelerinden kur
tarmaktır. Ahviildeki şekli, Hakk'ın Hakk'la müşahede edilmesi yoluyla cemal aş
kının saltanatıdır. 

Hakaikteki derecesi Hakk'ın nfuu sayesinde şeklinin gizlenmesi, halinin idrak
ten perdelenmesidir. Nihayattaki şekli ise ezeli hüviyette yok olmaktır. (Cami', 295) 

sırr-ı kader ( J..lıll l '_;... ) * Sırr-ı kader {kaderin sırrı} kaderden başka bir şeydir. 

Sır, malılukata tahakkümün ta kendisidir. Hakk, malılukatın gözü haline gelme
dikçe onlara sır açılmaz. Hakk onların gözü olur, onlar da eşyaya Hakk nazarıyla 
bakarlarsa, o zaman bilmedikleri şeylerin bilgisi onlara açılır. Zira Hakk'ın naza
rından hiçbir şey gizli kalmaz. (Fütfıhiit, Il, 66) 

* Sırr-ı kader, Allah Teala'nın ezeldeki ayn ve bu aynın dış alemde zuhı1r edişle
rinde sahib olacakları haller hakkında bildiği şeydir. Allah ayn hakkında {ezelde} 
ne biliyorsa, sübutu sırasında da onunla hükmeder. (Kaşani, 101; Ciinıi', 86) 

sırr-ı mücerred ( ��� � .. ) {bk. hernın me'a müferred-sırr-ı mücerred} 

sırr-ı rububiyyet ( ��uı)l � .. ) * Sırr-ı rububiwet, merbuba {bir rabb'e muhtaç 

olana, kula} bağlı bir sırdır. İki müntesibi olan bir nisbettir. Bunlardan biri olan 
merbub, ademdeki {yokluktaki} ayan-ı sabitedir. Madı1ma {yokta} bağlı olan şey de 
madı1mdur . . .  (Kaşani, 102; Ciinıi', 86) Bundan dolayı Sehl{-i Tüsteri} şöyle demiştir: 
"Rububiyyetin öyle bir sırrı vardır ki, bu sır açığa çıksa rububiyyet biitıl olurdu." İşte bu 
batıl olma ona bağlıdır. (Kaşani, 102) 
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sırr-ı sırr-ı rubôbiyyet ( :i�uı)l � � ) •• Sırr-ı sırr-ı rububiyyet {rubôbiyyet sır

rının sırrı}, Rabb'in, ayanın {aynların, özlerin} suretleri üzerinde zuhur etmesidir. 
Ayanın suretleri, Zat'ı ile kalın ve taayyünleri ile zahir olan Rabb'in mazharları 
olmaları itibariyle onunla kalın ve onun vücudu ile mevcuddurlar. Bu bakımdan 
sözü edilen silretler kullar, Hakk da onların Rabb'idir. Çünkü rububiyyet ancak 
Hakk ile gerçekleşir. O halde ayan, ezeldeki halleri itibariyle madfımdurlar. Şu 
halde rububiyyet sır olmayıp zuhur etmiştir ve ibtal edilmemiştir. (Kaşani, 102; 
Cami', 86) 

sırr-ı tecelliyat ( .:..ı�ı.::ll � ... ) * Sırr-ı tecelllyat {tecellilerin sırrı}, her şeyi müşa

hede etmektir. Bu, kalbe ilk gelen tecellinin inkişruıyla olur. Böylece tüm isimleri 
bir araya getiren ahadiyyet-i cem'iyyet müşahede edilir. Bu müşahede, her ismin 
diğer isimlerle muttasıf olmaları ve zat-ı ahadiyyet mertebesinde birleşmelerinden 
dolayı gerçekleşir. Bunların imtiyazı, suretlerden ibaret olan maddi alemlerdeki ta
ayyünlerden {zuhurlardan, belirlenimlerden} ileri gelir. (Kaşani, 101; Cami', 86) 

sidre ( � J.l...ı ) {hazret} * Biz sidreyi bir makam olarak bulduk. Orada sekiz 

müşahede makamı vardır. Her müşahede makamında öyle yüce manzaralar vardır 
ki, o manzaraları çok değişik olmalarından dolayı kavramak mümkün değildir. Bu 
değişik manzaralar ise o müşahede makamı sahibierinin zevkleri nisbetinde olur. 
Yukarıda makam dediğimiz şey, Hakk'ın zuhur yerlerinde zuhuru etmesidir. Bu 
zuhur ise, Hakk'a has hakikatlerde ve halka ait manalarda kendisine tecellisinden 
ibarettir. 

Bu anlatılan sekiz müşahede makamını şöyle sıralayabiliriz: Birinci mertebe 
Yüce Hakk'ın, Zahir ismi ile tecelllsidir. Ama kulun batın cihetinden . . .  İkincisi 
Hakk'ın Batın ismi ile tecelllsidir. Ama kulun zahir yönünden . . .  Üçüncüsü 
Hakk'ın, kulun ruh cihetinden Allah ismi ile tecelll etmesidir. Dördüncüsü Hakk'ın 
kulun nefsi cihetinden Rabb sıfatı ile tecelll etmesidir. Beşincisi, mertebe tecelllsi
dir. Bu, kulun aklında Rahman isminin zuhurudur. Altıncısı, kulun vehmi cihetin
den Hakk isminin tecelllsidir. Yedincisi hüviyyetin marifetidir. Burada Hakk kulun 
isminin enniyyetinde tecelll eder. Sekizincisi Zat'ın marifetidir. Ama kulun mutlak 
yönü itibariyle . . .  Bu makamda Hakk'ın tecelllsi, kulun zahir ve batın heykelinde 
kemale ermesiyle olur. Durum anlatıldığı gibi olunca batınla batın, zahirle zahir, 
hüviyyetle hüviyyet, enniyyetle enniyyet olur. Zikredilen müşahede makamlarının 
en yücesi burasıdır. Bundan sonrası ise ahadiyyettir. Orada mahlukun hiç görün
tüsü yoktur. Çünkü orası sırf Hakk'a hastır. Bu makam Vacibü'l-Vücud olan Zat'ın 
hususiyetleri arasındadır. 

Eğer kamil bir kişiye bu tecelliden bir şey gelirse, bunun kendisi için olan ilahi 
bir tecelll olduğunu söyleriz. Halkın orada bir görüntüsü yoktur. Hiçbir şekilde o 
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tecelli halka bağlanamaz, mutlaka Hakk'ındır. İşte bundan dolayı ehlullah 
ahadiyyet tecellisini halka bağlamayı menetmiştir. (İnsan, II, 85) 

sidre-i münteha ( 1.56;;:LI � ).L..ı ) * Hazret-i cismiyyet, zikrettiğirniz mahsusatı 

{duyularla algılanabilen şeyleri} içinde toplar. Bunun em1ri hayal, haracına sahib 
olan da hisstir. Hisler, izafi bir ilitilafta oldukları halde, mahsusatı alıp haracın sa
hibi olan hisse tesllın eder, hayalin hazınesine yükseltir. Burada kendisine yüksel
tilen şeyin cinsinden bir isim elde eder. Bu durumda bunlardan "mahsusiit" ismi 
kalkar ve "mütehayıjilat {hayal edilebilir olan şeyler}" ismi verilir. 

Bundan sonra hayal, hatıriama gücü altmda mahsusat gibi harac sahibi olur, 
onları ezberler. Burada mütehayyiHH ismi, onlardan "mezkiirat"a {hatırlanan şey
lere} ya da "mahfozat"a {ezberlenen şeylere} intikal eder. 

Sonra fikrin gücü altında harac sahibi olan zikir {hatırlama}, bunları ona arz 
eder, tecrübe ederek ayırır. Bunlar hakkında kendi idihesine bağlı bulunanlara 
soru sorarak bunlardaki hak ve batıl şeyleri birbirinden ayırır. Çünkü, hissin pek 
çok yanıltıcı tarafı vardır. Mezkuratın ismi, onlardan mütefekkerata {düşünülen 
şeylere} intikal eder. Onları tedkik ettiği, yanıltıcı unsurları hisse geri gönderdiği, 
sahih olan şeyleri alıp onları akıl hazretine {huzfuuna, mertebesine} aktardığı za
man fikir, aklın gücü altında {aklın çalışma sürecinde elde edilen} bereketin de sa
hibi olur. 

Vezir olan akıl onları alır ve Külll Kudsi Riih'a götürür. Nefs-i natıka da {natık 
nefs de} onun için izin ister, böylece o da oraya dahil edilir. Oraya dahil olunca, 
onun elindeki tüm makulatı {düşünülen şeyleri} bırakır ve ona der ki: "Seıjyid, ke
rim ve halifeye selam! İşte bu, sana Jıazretinın {aklının} çölünden üretenlerinin eli üzerinde 
ulaşmıştır " Ruh onları alıp Kudsi Hazret' e götürür. Secde ederek yere kapanır. Bu 
secde kurb {yakınlık} secdesidir ve Hakk'ın kabul hazretinin kapısını çalrnaktır. 
Kapı açılır, başını kaldırır, bu tecellide ona hasıl olan dehşetten dolayı elindeki 
arneller düşer. "Ne getirdin ?" diye nida edilir. "Falan oğlu falanın amelleridir, sultanın 
beni ona halife kıldı; hazretin çölünden bana almanız emrettiğin tüm vergi bana arzedildi" 
der. Hakk "Onu imiim- ı mübinle kabıli edin, onu ben yaratmadan evvel yazmıştım" der. 
Bir harf bile değişmez. "Onun defterini illiyyine kaldınnız" buyurur, defter de kaldı
rılır. İşte bu sidre-i müntehadadır. Ancak bu arnellerde zülum ve uygun olmayan 
şeyler varsa, onlara gök kapıları açılrnaz. Bu durumda onların varacağı yer Jelek-i 
esl'rdir, burada da hitab vaki olur. (Tedbzriit, 188) 

* Sidre-i müntehii, Küll'ün seyr, amel ve ilimlerinin kendisinde son bulduğu en 
büyük berzahiyyettir. O, kendisinden daha yüce bir mertebe olmayan isimler 
mertebesinin nihayetidir. (Kaşani, 100; Cami', 85) 

* Sidre-i miintehii, mahlukun, Allah'a seyrinde ulaştığı en son yerdir. Ondan 
sonra, sadece Hakk Teala'ya mahsus yer vardır. Mahlukun Sidre-i Münteha' dan 
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soruasma ulaşması mümkün değildir. Çünkü halk, burada mutlak yoklukla yok 
edilmiş, silinmiş, gömülmüş ve kazınmıştır. Sictreden soma onun varlığı söz ko
nusu değildir. (İnsiin, Il, 7) 

sihr ( f"'-" ) {blsımat} * Sihir, söz veya fiildeki ayfuu {özleri, hakikatleri} çevir

mek veya değiştirrnektir. İnsan manaları yaratıldığı yerlerden nakledebilir. Sihir
bazlar, Allah'ın kendilerinden sığınınayı emrettiği düğümlere üfürürler. (Küt, Il, 
148) 

'' Tabiat alemindeki umur-i ganbe {garib, olağanüstü işler} üç ilkeden kaynakla
nır: İlk olarak nefse ait birtakım güçler sayılabilir. İkinci olarak cisimlerin yapıla
rındaki hususiyetlerden dolayı olur. Mesela mıknatısın kendine mahsus gücü se
bebiyle demiri kendisine çekmesi gibi. Üçüncü olarak da semi'ıvi güçlerle, yerde 
bulunan birtakım cisimlerin si'ıhib oldukları husus! mevkiden veya yeryüzünde 
bulunan kişilerin gökteki güçlerle irtibi'ıt kurup, onları harekete geçirmelerinden 
dolayı birtakım hi'ırikuli'ıde {olağanüstü} hadiseler meydana gelir. Mesela sihir, 
hatta mucize ve kerametler, bu üçüncü ilkenin birinci kısmına girer. Göz aldatması 
ve el çabukluğu ise ikinci kısma girer. Tılsımlar da üçüncü kabilden olaylardır. 
(İşiiriit, IV, 158) 

* Sihir, mutlak manada kötü bir şeydir. Evliyanın bundan payı Allah'ın onları 
ilm-i hurfıfa {harflerin bilgisine} muttali kıldığı kadardır. İşte bu, evliyanın ilmidir. 
Onlar, Allah'ın hakikat ve hayal aleminde eşyi'ıyı etkileyen harf ve isimlere koy
duğu aci'ıib hususiyetleri öğrenirler. Bu, mutlak manada kötü olsa da sınıriandırıl
mak suretiyle övülmeye layık bir şeydir. İşte bu, "keriimet" ve "hiirikuliide" denilen 
şeydir. Ancak onlardan harikuli'ıde şeyler sildır olsa da bunlar sihir olarak isimlen
dirilmez. Bunlara "keriimet" denir. Bu, alimiere göre sihrin kendisidir. Hz. 
Musa'nın -eıa sihirbazları Hz. Musa ve Hz. Harfın'un Ra bb' ine iman etmelerine, Al
lah'ın dilline girmelerine ve ahireti dünyaya terelli etmelerine rağmen sihir ilmine 
devam etmişlerdi. Onlar sihri bilmelerine rağmen Firavun'un eliyle Allah'tan 
gördükleri azaba razı olmuşlardır. Bize göre ilm-i simyil "es-simetü" kelimesinden 
türemiş olup, o da "aliimet" mani'ısındadır. Yani tüm harflerden, isim ve kelimeler
den ortaya çıkan etkilerin vermiş olduğu alametler ilmidir. (Fütuhiit, II, 132) 

* Silıirle keriimet arasındaki fark şudur: Sihir, ancak fi'ısıkta zuhur eder. Şeyh 
şöyle söylemiştir: "Bu husus, aklın kabul edebileceği bir şeı; değildir. Ancak icmii-yı 
iimmetten alınmıştır." İmam şöyle söylemiştir: "Keriimet, fiisıklığını iliin eden fiisıkta 
görülmezse, onun veliiyetine kesinlikle şehiidette bulunamazsın. Çünkü eğer ona şehiidette 
bulunsaydın, bu keriimetlerin siihibleri akıbetierden emin olurdu. Bu yüzden bu durum ve
llnin kerameti konusunda ittifakla ciiiz olmaz ."  (Bustiin, 54) 

'' Sihir ancak ki'ıfirlerin, zındıkların ve fasıkiarın elinde zuhur eder. Bunlarda 
keriimet meydana gelmez. İmi'ımü'l-Harameyn şöyle demiştir: "Bu, aklın bir gereği 
değildir. Ancak iiiimierin ittifiikından elde edilmiş bir bilgidir." (Nebhani, I, 77) 
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sihriyyet ( ai;,;._., ) * Sihriyyet, küçük görmek, tahkir etmek ve kendisine 

gülünecek ayıp ve kusurlara dikkat çekmektir. Bu, bazen söz ve fiilieri taklid yo
luyla, bazen de ima ve işaretle olur. Kendisiyle alay edilen kişinin huzurunda isim 
verilmez. (İhyii.', III, 163) 

sika ( :ıAi ) * Sika {güven} tevekkülün özüdür. Bunun ilk inceliği, hükümlerle 

yarışmaktan ümidini kesmektir. İkincisi, takdir olunanı kaçırmayacağından emin 
olmakhr. Böylece rıza rahatlığı, yakin gözü veya sabır lütfuyla zafer elde eder. 
Üçüncüsü, Hakk'ı sebeblerden ayrı sayarak evveliyetini {önceliğini} görmektir. 
(Ravza, 483) 

* Sika, haberi ve kaderi kesin olarak tasdik etmek, kuvvet {kudret} sahibine gü
venmek ve Hz. Peygamber'in .$ sözüne inanmaktır. (Cami', 79) 

simya'/'ilm-i simya' ( �\:o:ı-ll �� / ���":"" ) *  . . .  Bize göre ilm-i slmya "es-simetii" 

kelimesinden türemiş olup o da "aldnıet" manasındadır. Yani tüm harflerden, isim 
ve kelimelerden ortaya çıkan etkilerin vermiş olduğu alametler ilmidir. (Fiitıllıdt, Il, 

132) 

* İlm-i sinıyii, tütsü ve kaniara değil, harf ve isimlere bağlıdır. Bu ilimle, keli
melerin yüceliği, onların kuşatıcı ve ince manaları, "Kün {Ol}" kelimesinin hakikati, 
onun mazi ya da hal haberiyle olmayan emirle tahsis edilmesi ve -üçüncü bir harf 
de bulunması yanında- iki harfin bu kelimeden zuhur ettiği bilinir. Kaf ve nun ara
sındaki berzaha ait üçüncü kelime niçin kaldırıldı? Bu kelime eşyanın doğuşunda 
m ülke ait bir eseri meydana çıkaran rUhani vav' dır. (Esfilr, 153) 

sirac ( c_l;..ı ) * Gayb nurundan bir sirilc {kandil} yandı ve söndü. Kandiller ışıdı 

ve karardı. Aylar arasından tecelli eden bir ay; bir yıldız ki, burcu sırlar fele
ğindedir. Hakk ona, kendisinde bütün himmetleri topladığı için "iimnız"; kendisine 
verdiği nimetierin büyüklüğünden dolayı "haremi" ve sürekli O'nun yakınlığı ma
kamında bulunduğu için de "Mekki" demiştir. (Tavilsin, 191) 

si va ( !..S J"" ) * Sivil, "gayr fAllah'tan başka her şeıJJ" demektir. (Istzlilh, 538) 

sofesta'iyye ( �\k.-3 J"" ) {bk. hisbaniyye} 

sohbet ( � ) {sohbet me'a'I-ağniya'; sohbet me'a'I-cühhal; sohbet me'a'l

ecanib; sohbet me'a'l-ehl; sohbet me'a'l-esagir; sohbet me'a'l-fukara'; sohbet 
me'a'l-gureba; sohbet me'a'l-ihvan; sohbet me'a'l-ihve; sohbet me'a rasulillah; 
sohbet me'a's-sultan; sohbet me'a'l-üstad} 

* Sohbet-i RasUiulliih'ın {Allah Resı1lü ile sohbetini hususi bir manası ve hürmeti 
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vardır. Sahabeye bu isimden daha layık bir isim bulmak mümkün değildir. Onla

rın bu isimlerinin üstünlüğü Hz. Peygamber'in $ şeref ve hürmete layık oluşun

dan kaynaklanmaktadır. Sahabe; zahidlerin, abidlerin, mütevekkillerin, fukaranın, 

rıza, sabır ve tevazıl ehlinin imamlarıdır. Sahabe, ulaştığı her şeye Hz. Peygam

ber'le $ olan sohbetinin bereketiyle ulaşabilmiştir. Sahabe, hallerin en yücesi olan 

sahablliğe nail oldukları için, bunun dışında bir hal talebinde bulunmaları müm

kün değildir ve zaten onlar için, içinde bulundukları halden daha faziletli bir hal 
de yoktur. Tevfik Allah'tandır. (Luma', 42) 

* Sohbet mea'l-ihvfin (tarl:kat kardeşleriyle sohbet), onları kendisine tercih etmek, 

fütüvvet {delikanlılık, insanlık) göstermek, onları bağışlamak ve hizmet şartıyla, 

yani hiç kimse üzerinde hak iddia etmeden, hiç kimseden hak istemeden ve herke

sin üzerinde hakkı olduğunu düşünerek onlarla bir arada bulunmaktır. 

Dedikleri ve yaptıkları her şeyde onlara uygun tavır göstermek, kendi aleyhine 

de olsa, daima onlarla birlikte bulunmak, tarikat kardeşleriyle sohbet etmenin 

edeblerindendir. Onların lehinde mazeret gösterir, onları mazılr görür, onlara mu

halefet etmeyi, onlardan uzaklaşmayı, onlarla mücadele etmeyi ve onlara sert dav

ranınayı terk eder. Onların ayıplarını görmezlikten gelir. 

Eğer kardeşlerden biri, bir hususta ona karşı çıkarsa bu husus dediğinin aksi 

de olsa açıktan onun dediğini kabıli eder. Kardeşlerin kalbierindeki {sevgiyi) kay

betmemeli ve onların istemedikleri şeyleri yapmaktan daima kaçınmalıdır. Eğer o 

konuda onların menfaatini görürse hiçbir kimseye kin beslememelidir. 

Kardeşlerinden biri ona gücenecek olsa, dargınlığının sona ermesi için ona iyi 

davranmalı, dargınlığı bitmediği takdirde, bu dargınlık sona erinceye kadar ona 

ihsanını artırmalı ve iyi davranışını devam ettirmelidir. Kalbinde kardeşlerden biri 

hakkında gıybet veya başka bir sebebden dolayı kırgınlık ya da keder duyarsa 

bunu göstermemeli ve içinden bunun tersinin olduğıırıa inanmalıdır. 

Suhbet mea 'l-ecfinib {yabancılarla sohbet) şöyle olmalıdır. Mürid, söylenmemesi 

gereken sırları yabancılardan gizlemeli, onlara şefkat ve merhamet nazarıyla bak

malı, mallarını onlara teslim etmeli ve tarikatın hükümlerini onlardan saklamalı, 

onların kötü ahiaklarına sabretmeli, mümkün oldukça onlarla bir arada bulunma

malı, kendisinin onlardan daha faziletli olduğuna inanmamalı ve onların Müslü

man olduklarına ve Allah'ın onları affedebileceğine inanmalıdır. Mürid, kendisinin 

sıkıştırılabileceğini, basit ve önemsiz şeylerden, büyük ve küçük günahlardan he

saba çekileceğini, Allah'ın cahillerden affedeceği günahların benzerini alimlerden 

affetmeyeceğini, avama aldırış etmediğini, fakat havass olanların tehlikede oldu

ğunu düşünmelidir. 

Sohbet mea'l-esfigir {küçüklerle sohbet); onlara şefkat göstermek, edeb öğretmek, 

onları mezhebin hükümlerine yönlendirmek ve kurtuluş yolunu göstermekle olur. 
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Her istediklerini yerine getirmek onlara fayda getirmeyebilir. Onun için, kendile
rine faydalı olmayan şeylerden sakındırılınaları da gerekir. 

Sohbet mea'l-ağniyii {zenginlerle sohbet): Zenginlere tamah edilmemeli, onların 
elinde olana göz dikilmemeli, onların elindekiler gönülden çıkarılıp atılmalı, zen
ginlere karşı dalkavukluk yapmaktan sakınılarak din korunmalıdır . . .  

. . .  Sohbet mea'l-fukarii {fakirlerle sohbet) şöyle olmalıdır: Mürld, fakirlerle sohbet 
ederken, yemekte, içmekte, giyim kuşamda, oturup kalkmada, zevk ve sefada on
ları kendisine terelli etmelidir. Kendini onlardan daha aşağıda görmeli, hiçbir 
şeyde onlara bir üstünlüğü olmadığını bilmelidir. (Gunye, II, 169-170) 

* Sohbet mea'l-üstiid {üstadla sohbet), onun emir ve yasaklarına uymakla olur. 
Bu sohbet, aslında bir hizmettir. (Adiib2, 37) 

* Sohbet mea'l-gurebii {gariblerle sohbet) esnasında, gayet güler yüzlü, alçak gö
nüllü ve edebli davranılmalıdır. Kendilerin yanında konakladıkları için onlara fa
zilet balışedildiğini görmeli, onlara ikramda bulunulmalı, alaka gösterilmelidir. 
Onlara hizmet sunmakta azami gayrette bulunulmalı, talebleri karşılanmalı ve on
ların verebileceği sıkıntılara göğüs gerilmelidir. 

Sohbet mea'l-cühhiil {ciihillerle sohbet) halindeyken sabırlı ve ahlaklı hareket 
edilmeli, onlara yumuşak davranılmalı ve ciihilliklerine katlanılmalıdır. Onlara 
merhametle bakılmalı, onlar gibi cahil olmadığı nlınet olarak üzerinde görülmeli
dir. Onların bir ciihilliğiyle karşılaşıldığında kendilerine cevab verilmemeli, yumu
şaklıkla karşılanmahdır. Çünkü peygamberler bile, kendilerini dalalet, cehalet ve 
sefahetle itharn edenlere karşı gereğinden fazla bir şey söylememişlerdir. (Adab2, 
38) 

* Sohbet mea'l-ehl {hane halkı ve çocuklarla sohbet} hiilindeyken, onlara şefkat 
gösterilmeli, onlara yumuşak davranılmah, edebli yetiştirilmeli ve itaatkar olmaya 
teşvik edilmelidir. 

Sohbet mea 'l-ihve halindeyken {kardeşlerle sohbet ederken), mümkün mertebe 
onlara muvafakat etmeili {uyum sağlamalı), asla muhalefet edilmemelidir. Ancak, 
dinin meşru saydığı hususlarda hal böyle değildir. Kardeşler arasında kin ve nefret 
olmamalı, herkes birbirine güvenle bakmahdır. 

Sohbet mea 's-sultiin {sultanla sohbet) esnasında, Allah'a ve Peygamber' e $  karşı 
bir hareket sergilenmediği müddetçe dinlemek ve itaat etmek gerekir. (Adab2, 39) 

* Ebu Mansur Mağribi'ye "Ebu Osman 'la kaç yıl sohbette bulundun?" diye soru
lunca şöyle cevab vermiştir: "Ben ona hizmet ettim, sohbette bulunmadım. Sohbet, ih
vimla, akranlarla ve hizmet ehli şeyhler/e olur." ('Aviirif, 239) 

* Sohbet için, aralarında cinsiyet {aynı hususiyetlere sahib olma) vasfının bulun
ması gerekir. İnsanları birbiriyle sohbete sevk eden bu hisler, bazen umı1mi, bazen 
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de hususi vasıflar olur. Umfuni vasıf, birtakım insanların birbirlerini sevip, birbir
lerine hususi hisler beslemeleridir. Hususi vasıf ise, belli bir dillde olan insanların 
birbirlerine beslediği yakınlıktır. Bundan biraz daha hususi olanı ise, itaat ehlinin 
birbirlerini beslemiş olduğu his ve isyan ehlinin birbirine beslediği yakınlıktır. Bu 
hususlar iyice incelendiği zaman görülür ki, insanları birbiriyle sohbete götüren 
hisler bazen hususi, bazen de umfuni olur. 

İnsan, biriyle sohbet ettiği zaman, o kişiyle ne sebeble sohbet ettiğine iyice bir 
baksın! Bu sohbetin sebebini araştırsın! Sohbete meylettiği kişiyle olan münasebe
tini şeriat tartısıyla tartsın. Dostunun hallerinin iyi olduğuna kanaat getirirse, ken
disine müjde versin. Çünkü Allah, onun aynasını parlatmış, dostunun güzellikleri 
de o aynaya yansımıştır. Dostunun hallerinin yanlış olduğuna kani olursa, nefsini 
kınayıp itharn ederek kendine dönsün! Çünkü ona, dostunun aynasında kendi du
rumu görünmüştür. ( 'Avarif, 246) 

* Sohbetin faydaları: Sohbet, insanın iç aleminin gözeneklerini açar. Sohbetle in
san, hadiselerin hakikatini kavrar. "Bela ve musibetin ne olduğunu, o bela ve musibete 
uğrayan bilir'' denmiştir. İnsanın iç dünyasının kuvvet kazanması, ilminin sağlam 
olmasıyla mümkün olur. Sadakatinin kuvvet kazanması ise, onun birtakım bela ve 
musibetlerle karşılaşması ve hadiselerden imanla çıkmasıyla mümkün olur. Bütün 
bunlar sohbetle, dostlukla, dayanışma ve yardımlaşma ile meydana gelir. Bunlarla 
gönlün orduları güç kazanır, rUhlar huzfu ve sükun bulur, Allah' a yönelmenin 
yolunu bulur ve O'na yönelir. Bunun örneği seslerde görülür. Sesler bir araya gelip 
birleşince daha gür olarak çıkar ve etraftaki manileri aşar ve yükselir, tek başına 
olunca meramına ulaşmaktan alıkonursun. ('Avarif, 248) 

•• Mürid için en kötü şey sohbettir. Çünkü tarikat yolu, alışkanlıkları kaldırmak 
ve güzel saydığı şeyleri terk üzerine kurulmuştur. Sohbet ülfet ve ünsiyete 
götürdüğünden ve ayrılık meydana gelmesi halinde acı vermek suretiyle kalbde 
değişikliğe yol açtığından, biz bunu hoş görmedik. İşte bu yüzden şeyhlerin bir 
çoğu "Halvette ünsiyet, toplulukta yalnızlık duyan kimsenin ünsiyeti Allah ile değil de 
halvet/e olur'' demiştir. Şu halde müride layık olan şey, sohbetten tamamen uzak
laşmaktır. Müridin hirnmeti bir şeyh bulmak olmalıdır. Eğer bir şeyh bul ursa, şeyh 
emretmedikçe ondan başkasını düşünmemeli, şeyhin öğrencileri olan tarikat kar
deşleriyle arkadaşlık etmemeli ve onlarla oturup kalkmamalıdır. Bunun için de 
kendi hemcinsleri olan halkla ve diğer mahlukatla vahşet halinde gibi olmalı {on
larla beraber bulunmaktan huzursuzluk duymalı}, onlardan kaçıp Allah ile ünsi
yeti taleb etmelidir. (Tedbirat, 234) 

* Hadiste "Yolculukta bir arkadaşın olmalı" [Ebu Davlid, Cihad, 72; Tirmizi, 
Daavat, 41] denilcliğine göre sohbet, ilahi bir sıfattır. (Fütuhat, II, 283) 

* Sohbetin üç faydası vardır: Birincisi, hayır ehli kişilerle sohbette bulunmak 
müridi, eski haline dönmekten ve tembellikten alıkoyar, onu kötülük işlernekten 
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uzaklaştırır. Kötülüklerden uzaklaşmak, onu kötülük işlernekten kurtarır, itaate 
yakın olmak ise, müridi nefse hakim olmaya götürür. Böylece, sohbetin bereketi ve 
ruhaniyyetin kuvveti, müridin işlerini kolaylaştırır. 

İkincisi, kalbierin anlaşılması sadece sohbetle mümkün olur. Sohbetin tadını 
alan ve sohbetle hallenen kimseye başkaları te' sir edemez. Huy, farkına varmadan 
diğer huyun te'siri altında kalır. Kişi, dostunun dini üzeredir, mü'min mü'minin 
aynasıdır. Aynada görülenler, o ayna ya bakanların da görüntüsüdür. Bunun için, 
Şazeli ve Nakşibendiler sohbete çok önem verirler. 

Biliniz ki, iki kişi arasında sohbeti eelbeden şey, ortak hisler ve iki kişi arasın
daki mensubiyettir. İnsanların bazıları, kendilerini bazı insanlara yakın hissederler. 
Bazı hayvanlar bile kendilerini bazı hayvaniara yakın hissederler. Böylece her var
lık, diğerleri arasında kendine yakın bir varlık bulur. Aynı millete mensub olanlar 
kendi aralarında bir mehabbet topluluğu kurar, itaat ehli kendi aralarında bir top
luluk oluşturur. Buna mukabil, masıyyet ehli de kendi aralarında belli bir topluluk 
oluşturur. Yani her topluluk, kendisine bir sohbet halkası kurar. 

Üçüncüsü, mürid, kendi nefsiyle de imtihan edilmektedir. :Kendi başına kaldığı 
zaman, şeytanın birtakım hayal, kuruntu ve batıl itikadlarla onu kandırması çok 
kolay olur. Bu kandırma yolları; bozuk düşünceler, tembellik, hile, kudret, zındık
lık, istidrac türü şeyler de olabilir. Şeytan, bütün bunları müridin önüne atarak, 
bunları ona hak gösterebilir. Bunun içindir ki, müridin mutlaka bir şeyhi olması 
gereklidir. Ancak o zaman adı geçen reziliikierden kurtulup doğruyu bulabilir. 
(Cami', 23) 

* Sohbet, lugatte muaşeret manasma gelir. Hakikat ehline göre üç kısma ayrılır: 
Kendinden mertebe olarak üstünde bulunan birisiyle sohbet hizmettir. Kendinden 
mertebe olarak daha alt seviyede olan biriyle sohbet durumunda, sana tabi olana 
şefkat ve merhamet etmelisin ki, o da sana hürmetkar olsun ve vefa göstersin. 
Birbirine denk olanların sohbeti ise isar ve fütüvvete {diğerkamlık ve mertliğe} 
dayanır. 

Bir şeyh, kendisinden daha üst mertebede olan bir şeyhle sohbet ederken, ona 
karşı açık ya da kapalı şekilde bir itirazda bulunmamalıdır. Ona devamlı olarak 
güleryüzlü olmalıdır. Bir şeyh, kendi dengi olan bir şeyhle sohbet ederken, onun 
kusurlarını görmemelidir. Hatta onun hoş olmayan taraflarını bile mümkün mer
tebe güzele te'vil etmelidir. Eğer buna bir çıkış yolu bulamazsa, kendi nefsini suç
lamalı ve kınamalıdır. (Cami', 148) 

su'al ( Jı_;... ) * Sulil, hakikati taleb etmektir. (Hücviri, 469) 

su'al-i hazreteyn ( ı.J,:J �� Jı_;... ) * Suiil-i hazreteyn {iki mertebenin talebi), zu

hur etmesi ayanın {aynların} suretleriyle mümkün olan Ralıman'ın nefesini elde 
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etme arzusundaki ililhi isimlerin lisfuuyla vücub mertebesinden ve zuhur etmesi 
isimler yoluyla mümkün olan ayanın lisanıyla imkan mertebesinden sadır olan 
talebdir. (Rahmani} nefesin ittisale yardım etmesi, bu mertebelerin taleblerine 
ebedi bir cevabdır. (Kaşani, 104; Cami', 86) 

suf ( J J� ) * Ebu Musa şöyle der: "Hz. Peygamber $ suf {yün} giyer, merkebe bi

ner ve zayıf kişilerin davetine icabet ederdi." (Ta' arruf, 7) 

* Suf, enbiyanın (peygamberlerin} &<§1 giyeceği, asfiyanın (saf haJe gelmiş kulla
rın} süsüdür. Onların ahlakı ile ahlaklanmak istemeyen kişinin, onların giydiğini 
giymesi, onların süsüyle süslenmesi doğru değildir. Bu, onlarla alay etmek gibidir. 
(Envar, I, 133) 

suffe/ehl-i suffe ( :i.�..all �( / :i.�� ) * Suffe ehlinin sayısı -haberde geldiği gibi-

300 küsurdu. Bunlar ne çiftçilik, ne hayvancılık ve ne de ticaretle meşgul olurlardı. 
Mescid-i Nebevi'de yiyip-içerler, orada yatıp- kalkarlardı. Resfılullah J'lt. onların 
yalnızlığını paylaşır, onlarla oturup kalkar, onlarla beraber yemek yerdi. Ashabını 
da onlara ikrfuna ve değerlerini bilmeye ederdi. (Luma', 183) 

* Resfı.lullah $ zamanındaki Suffe ehli, garib, fakir ve mal ve mülklerini terke 
mecbur edilmiş muhacirlerden oluşan kimselerdi. Ebu Hureyre ile Fudale b. 
Ubeyd Suffe elinden bahsederken şöyle demişlerdi: "Açlıktan yerlerde sürünürlerdi. 

Onları gören bedeviler kendilerini deli zannederdi. Elbiseleri yündendi. Bu yüzden terle
diklerinde elbise/erinden, yağmurda ısianan koyun kokusuna benzer kokıı yayılırdı." Suffe 
ehlinden bazıları, diğerlerini böyle tasvir etmişlerdi. Hatta bir keresinde Uyeyne b. 
Hısn Resulullah'a $ şöyle sorma ihtiyacı duymuştu: "Bunların kokuları beni rahatsız 

ediyor. Ya sizi hiç rahatsız etmiyor mu?" Yün, peygamberlerin elbisesi, evliyanın kıya
fetidir. (Ta 'arruf, 6) 

* Suffe, sadece Medine'de vardır. Suffe Hz. Peygamber'in $ mescidinin kuze
yinde idi. Orada evi yurdu olmayan garibler kalırdı. Mü'minler Medine'ye Hz. 
Peygamber'in $ yanına hicret ettiklerinde ev bulabilenler evlerde; bulamayanlar 
ise, yerleşecekleri bir mekan yapıncaya kadar mescidde kalmıştır. Suffe ehli, her 
zaman Suffe'de kalan insanlardan ibaret değildi. Bazen azalır, bazen çoğalırlardı. 
Kişi bir zaman orada kalır, sonra başka yere yerleşirdi. Orada kalanlar başka yer
lerden gelen diğer müslümanlardı. Onların da ilim ve dm konusunda herhangi bir 
meziyetleri yoktu. İçlerinde bilhassa dinden dönen kimseler ve Hz. Peygamber'in 
J)t. öldürttüğü insanlar da vardı. Mesela, Hz. Peygamber Ureyniler gibi bir toplulu
ğun öldürülmesini istemişti. Bu topluluk, Medine'nin havası iyi gelmediği için 
hastalanmıştı. Hz. Peygamber $ de onlara sütü bulunan develerin idrar ve sütle
rini içmelerini emretmişti. Bu insanlar iyileşince çobanı öldürmüşlerdi. (Furkan, 12) 
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siifi-mutasavvıf-mustasvif/siifiyye ( �� J� / ,j J,..,Q.:-• - Jj,..,Q.:• - ıj J� ) 
{ahlak-ı siifiyye; 'ilm-i diraset; kurra'; mutasavvıf-ı cahil; mutasavvıfe; ta'ife-i 
huliil; ta'ife-i ittihad; ta'ife-i vusiil; tarikat-ı siifiyye; tekellüf} 

* Sufi.yı;e {sufiler topluluğu}, Allah'ın yeryüzündeki ümenasmdır {emin adam

larıdır}. O'nun sırlarının ve ilminin bekçileri, mahlukatının safveti, O'nun muhlis 

kulları, muttakl dostları, sadık ve salih sevgilileridir. Sabık {öne geçmiş}, ebrar, 

mukarreb, biidela ve hayırlı kullarıdır; Allah, onların kalbierini marifetiyle; 

bedenlerini de hizmetiyle siislemiştir. Dillerini zikrine düşkün hale getirmiştir. 
Murakabesiyle sırlarını temizlemiştir. Onlar, Allah'a {O'nun emirlerine} güzelce 
uymaları ve devamlı O'nun inayeti altmda bulunmaları sebebiyle, en güzel bir bi

çimde ileri safta yer alırlar. {Allah} onları velayet tacıyla taçlandırmış, onlara hida
yet elbiselerini giydirmiştir. Kalbierini biiyük bir sevgiyle kendisine yönlendirmiş
tir. Lütfuyla onları huzurunda toplamıştır. Onlar da Allah'tan başka her şeyden 
müstağnl kalmışlar {O'ndan başkasına ihtiyaç duymamışlar}, O'ndan başkasını ter

cm etmemişlerdir. O'na dayanmış, O'nun kapısında beklemiş, kazasına rıza gös

termiş, belasına sabretmiş, O'nun için vatanlarını terketmiş, kardeşlerine hicret et
mişlerdir. O'nun için bütün alakalardan sıyrılmış, halktan kaçmışlardır. Sadece 

O'nunla ünsiyet kurmuş, O'ndan başkasından vahşet {sıkıntı} duymuşlardır. Allah 
şöyle buyurur: "İşte bu Allah'ın lutfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf siihi
bidir." [Cuma, 62/4] (Luma', 19) 

* Farzları yerine getirmek ve haramlardan kaçınmaktan sonra sufiyyeyi zikret

miş olduğum topluluklardan {fıkıhçılar ile hadis ehlinden} ayıran hususiyetlerden 

biri de, kendilerini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmeleri, taleb ve maksadları ara

sına giren her türlü alakadan sıyrılmış olmalarıdır. Zira onların Allah Tebareke ve 

Teala'dan başka taleb ve maksadları yoktur. 

Sufiyyenin bunlardan başka bazı adabları ve çeşitli halleri vardır. Bunların ba
zıları şunlardır: Dünyanın çoğu nırnetinden vazgeçerek azıyla kanaat etmek, yal
nızca çok gerekli olan azıkla yetinmek, giyecek, istirahat, yiyecek gibi dünya sıkın

tılarından ancak gerekli olanla iktifa etmek, fakirliği zenginliğe terelli etmek, aza 
yaklaşıp çoktan uzaklaşmak, açlığı tokluğa, azı çoğa terelli etmek, üstünlük ve bii
yüklüğü bırakmak, makam ve mevkle itibar etmemek, halka şefkatli davranmak, 

büyük küçük herkese tevazu göstermek, ihtiyaç anında bile başkasını kendisine 
terelli etmek, dünya {nırnetlerini} yiyeniere aldırış etmemek, Allah hakkında güzel 

zanda bulunmak, taate koşarken ve bütün hayırlarda yarışırken ihlas üzere olmak, 

her şeyden kopup Allah Teala'ya yönelmek, O'ndan gelen belaya sabretmek, 

O'nun kazasına razı olmak, mücahede, nefsin hevasıyla mücadele ve nefsin 

hazlarından sakınarak ona karşı koymaya devam etme {süreklilik sağlama} konu

sunda sabır göstermek, -zira Allah Teala nefsi, "emnıiire-i bi's-su {diiimii kötülüğü 
emreden}" olarak tarif etmi�tir- ve ona "Senin en büyük düşmanın iki yakan arasındaki 
nefsindir" {hadisine göre en büyük düşman} gözüyle bakmak. (Lunıa', 29) 
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* Sufiyyenin adab ve şemaili arasında şunlar da yer alır: llah'l sırlara riayet, Me
lik ve Cebbar {olan Allah'ı} murakabe etmek, çirkin olan havatın defederek 
kalbieri korumak, Allah'tan � başka hiç kimsenin bilmediği güzel fikirlerle meş
gul olarak hazır {uyanık} bir kalb, duru bir zihin, sağlam bir niyet ve tam bir yöne
lişle Allah' a kulluk etmek. Çünkü Allah *' sadece kendi rızası için yapılmış olan 
arnelleri kabul eder . . .  

. . .  Sufiyyenin adab ve şemaili arasında şunlar da vardır: Evliyanın yollarına 
süluk etmek, asfiyanın manevi menzillerinde konaklamak, rfıhu bezl, nefsi telef 
ederek {var gücüyle çalışarak} Allah'ın ve kullarının haklarının hakikatine sarıl
mak, ölümü hayata terelli etmek, maksadiarına erişebilmek için zilleti izzete, zor
luk ve şiddeti rahatlığa üstün saymak. Çünkü o, Allah'tan ve Allah'ın muradından 
başka bir şey murad etmez. (Luma', 30) 

* Yine sufiyyenin, hırs ve emeli, bunların inceliklerini, nefsi, onun izlerini ve 
havatırını tanıma, riyanın, gizli şehvetin ve şirk-i hafinin {gizli şirkin} ne olduğunu 
bilme ve bunlardan kurtuluş yolunu gösterme hususunda hususi bir yeri vardır. 
Allah' a � inabenin nasıl olacağını, sıdk ile iltica etmeyi, sürekli olarak iftikar {hal 
ve hacetini Hakk'a arzetme}, teslimiyet ve tefvizin nasıl mümkün olacağını tam 
olarak bilenler onlardır. 

Süfiyyenin, ulema ve fakihlerin zor anlayabildiği bazı meseleleri {keşf ve ilham 
yardımıyla} anlama usulleri vardır. Çünkü bu usul, işaretlerdeki ince noktaları, 
ibarede saklı olan latlf ve ince manaları açıklar. Onların görüş beyan ettikleri ince 
manalı hususlar, avarız, alaik {dünya bağ ve alakası}, perdeler, gönüllerde gizlenen 
şeyler, ihlas makamları, marifet halleri, ubudiyyet hakikatleri, kainatın ezeldeki 
yokluğu, Kadim'le karşı karşıya geldiğinde hadisin {ezel'l varlık karşısında sonra
dan olan varlığın} yok olması, nimeti görmenin kaybolup, geriye nimet vereni 
görmenin kalması (verme fiilini görmenin kaybolması), hill ve makamları atlamak, 
tefrika halindeki her şeyin cem'i {bütün ayrılıkların bir araya toplanması}, kasdın 
yok olarak Maksud'un kalması (verilen şeyleri görmekten yüz çevirmek), ltirazı 
terk etmek, yok olmayı sağlayacak yollara süluk etmeye yönelmek, {manevi yol
culuktakil tehlikeli çölleri geçmek gibi hususlardır. (Luma', 32) 

* Sufiyye, sadece bir ilirnde teferrüd etmiş, sadece bir makam ve hale bürünmüş 
kimseler değildir. Aksine onlar bütün ilimierin kaynağı, övülmeye değer hallerin 
ve eskilerin ahlakının mahallidirler. Onlar, halden bir hale intikal etme hususunda 
Allah Teala ile beraber olup, daima daha fazlasına maruz kalırlar. Halleri böyle 
değişken olan ve devamlı ilerleyen kimselerin bu hallerden sadece birinin adıyla 
anılması uygun olmaz. Bu sebeble ben onlara sadece bir hal ve bir ilim izafe etme
dim. Çünkü ben, onlara her vakitte yalnızca bir hal izafe etseydim, onlara verdiğim 
bu isim, hal, ahlak, ilim ya da amel bakımından onları tamamen ihtiva etmezdi. O 

zaman da, onlara her vakitte bir başka isim verınem gerekecekti. 
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Hal böyle olunca, her zaman içinde bulundukları bir hal !sürekli olarak giy
dikleri elbise}, sadece zahiri bir kıyafetten ibaret kalmadığından, onlara bu hali 
izafe ettim {onları "sufiyye" diye adlandırdım}. Çünkü sılf lyün} giyrnek 
peygamberlerin adeti, evliya ve asfiyanın şiarıdır. Bu konudaki rivayet ve haberler 
pek çoktur. Sılfileri elbiselerine izafe edince, bu onların ilim, hareket, hal ve öv
güye değer olan ahiaklarına da şamil bir isim olmuştur. Görmez misin ki Allah 
Teala, Hz. İsa'nın ashabının havassını, giydikleri elbiseye nisbetle "Havarfler . . .  " 
[Maide 5/112] diye yad etmiştir. Onlar beyaz elbise giyiyorlardı. Allah Teala, onları 
sahib oldukları ilim, amel ya da hale nisbet etmek yerine, giydikleri bu elbiseye 
nisbet etmiştir. Bana göre sılfilerin durumu da aynıdır. En doğrusunu Allah bilir. 
Sılfller zahiri elbiselerine nisbet edilmiş {ve böylelikle bu ismi almış}, büründükleri 
ilim ve hale nisbet edilmemişlerdir. Çünkü sof giyrnek peygamberlerin ve 
sıddikların adeti, (miskinlerin ya da) kendilerini ibadete veren kişilerin şiarıdır. 
(Luma', 40) 

* Tasalarını akılları yoluyla çözen, onlardan kalbieriyle uzaklaşan, nefslerınin 
şerrinden Mevla'larına sığınanlar . . .  işte bunlar suftyıJedir . . . 

. . . Zürınıln Mısri'ye "Sufi kimdir?" diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir: "İste
mekle yorulmayan, elinden zorla almakla dımlmayan kimsedir." Bir başka seferinde 
şunları söylemiştir: "Onlar o kimselerdir ki, Allah'ı her şeıje tercih etmişler; Allah dıı on
ları her şeye tercih etmiştir." (Luma', 45) 

* Ebıl Hüseyin Ahmed b. Muhammed Nfui, "Sufi kimdir?" diye sorulduğunda 
demiştir ki: "Sufi, sema dinleıJen ve sebebiere sarılmayı tercih eden kişidir." 

Ebıl Hasan Kannad'a su.finin manası sorulduğunda şu karşılığı vermiştir: "Süfi 
kelimesi safa'dan alınmıştır. O da her vakitte Allah'a � vefiı şartını yerine getimzektir." 
(Luma', 46) 

* SU.finın manası bir başka sılfiye sorulduğunda şöyle demiştir: "Sufi, ubudiyyet 
sıfatını tahakkuk ettirerek {gerçekleştirerek} Hakk'ın dostluğuna enniş, beşeriyel bulanık
lıklarından temizlenmiş, böylelikle hakzkat mertebelerine ulaşmış ve şerfat hükümlerine {bu 
hüküm/erin hak'ikatlerine} yaklaşmış olan kimsedir. Böyle yaparsa o kimse artık sı1fidir. 

Çünkü o {Hakk tarafindan} tasfiye edilmiştir {onu saflaşhran Hakk'tzr} ."  . . .  

. . .  {Dedim ki: } "Hakikatte sufiyye kimlerdir? Onların vasıflarını bize anlat!" Bana 
şöyle cevab verdi: "Allalı 'ı ve hükümlerini bilen, Allah Teaiii'nın � kendilerine öğrettik
leriyle amel eden, Allah'ın � kendilerinden istediklerini tahakkuk ettiren {gerçekleştiren}, 
tahakkuk ettirdikleriyle vecde eren, vecd duydukları şeylerde fiini olan kişilerdir. Çünkü her 

vecd e/ıli, vecde erdiği şeyde fiini olur." . . .  

. . .  Şibli'yerh "Suftyye niçin bu adla anılır?" diye sorulunca şu karşılığı vermiştir: 
"Onlara, üzerlerinde bulunan nefslerinin kalıntısı sebebiyle böyle denmiştir. Eğer böyle 
olmasaydı, onlara layık bir isim bulunmaz ve verilmezdi." . . .  
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. . .  Yine denilmiştir ki, "Sı1fiyye Suffe ehlinin bakiyıjesidir." (Luma', 47) 

* Şeyhlerden biri tasavvufun ne olduğu sorusuna üç cevab vermişti: "Birincisi 

ilim şartına bağlıdır ki o, kalbin bulanık/ıklardan tasfiye edilmesi, mevcudata {varlıklara} 

karşı güzel muamele ve şer'l nıeselelerde Hz. Peygamber' e $  ııynıaktır. Ikincisi hakikat di

Liyle ceviibtır ki buna göre, mülkiin yok/uğu, sıfatiara kölelik etmekten kurtulmak ve gökle
rin yaratıcısıyla yetinnıektir. Üçüncü olarak Hakk diliyle verilen ceviib ise şudur: O Onları 

sıfatlarından tanı olarak saflaştırır {arındırır}, temizler ve böylece onlara 'sufi' denilir. " 
(Lunıa ', 48) 

* {Sufilerden bir kısmı şöyle demiştir:)  Sırları {içleri) saf, dışları pak olduğu için 
sufilere "sufiyı;e" denilmiştir. 

Bişr b. Haris, "Sufi, Allah için kalbini saf hiile getinniş olan kişidir" demiştir. 

Siifilerden biri "Sufi, Allah ile olan muamelesini safhale getirdiği için Yüce Allah'ın 

saf ikriinıına nail olan kimsedir" demiştir. 

Bazı siifiler bu konuda şöyle der: "Sufilere 'sufiyye' denilmesi Yüce Allah 'ın huzu

runda ilk safta bulunnıalarındandır." Gerçekten de sufıler, himmetleriyle Hakk' a dön
mü şler, kalbieriyle O'na yönelmişler, rfıhlarıyla O'nun huzurunda bulunmuşlar
dır. 

Diğer bazı sufılere göre sufilerin vasıfları, ResUluilah zamanındaki Ehl-i 
Suffe'nin hususiyetlerine yakın olduğu için kendilerine "sufiyye" denilmiştir. Başka 
bir sufi topluluğuna göre sufiler, "yün" manasma gelen softan yapılan elbiseler 
giydikleri için "süfi" adını almışlardır. Sil.fileri "suffe" ve "saff' kelimelerine nisbet 
edenler, zahiri hallerini dikkate alarak kendilerine bu ismi vermişlerdir. 

Sil.fiyye, dünyayı terkederek vatanlarmdan ayrılan; dostlarını bırakarak mem
leket memleket dolaşan; karınlarını aç, bedenlerini çıplak bırakan; mahrem yerini 
örtme ve açlığı giderme konusunda terkedilmesi caiz olmayan miktardan fazla 
dünya nimetlerinden faydalanmayan bir zümredir. 

Sıliller vatanlarını terkettikleri için "gureba"; memleket memleket dolaştıkları 
için "seyyahin"; salıralarda dolaşmaları ve zarfiret halinde mağaralara sığınmaları 
sebebiyle bazı memleket ahalisi tarafından "şikeftiyı;e" diye adlandırılmışlardır. 
Sufilere şikeftiyye diyen ahalinin {Horasanlılar'm) dilinde şifkeft "nıağara" manasma 
gelir. Şamlılar sufılere cu'iyye {açlar} adını vermişlerdir. Sufilerin gıda maddelerin
den sadece zarfiret miktarınca faydalanmaları bu ismi almalarına sebeb olmuş
tur . . .  

. . .  Seri Sakat!, siifiyyeyi vasfederken şöyle demiştir: "Hasta insanlar gibi yemek 

yerler, suya batan kimseler gibi uyurlar ve nıahcub kimseler gibi konuşurlar." Mülkiyetle
rinde bulunan eşyayı terkettikleri için sufllere "fukarii" da denilmiştir. {Yine Seri) 
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kendisine "Sufi kimdir?" diye sorulunca şu cevabı vermiştir: "Sufi, malik ve memlUk 

olmayan kişidir." Yani tamalı ona yanaşamamıştır. Başka biri de şöyle demiştir: 
"Sufi, bir şeı;e sahib olmayan kişidir. Eğer sahib olursa onu hemen harcar." 

Giyim ve kıyafetleri dikkate almarak tasavvuf ehline "sufiyye" denilmiştir. On
lar nefsin hazzı için yumuşak ve güzel görünüşlü elbiseler giymezler. Sadece mah
rem yerlerini örtrnek için elbise giydiklerinden dolayı sert kıldan ve kalın yünden 
yapılan elbise ile yetinirler. (Ta'arrufr 6) 

* Bündar b. Hüseyin şöyle der: "Sufi, Hakk'ın kendisi için seçerek nefsinden saflaş
tzrzp arındırdığı, iddiii siihibi olarak tekellüfle {zorlamayla} amel etme hilline döndünnediği 
kimsedir. " "Üfiye {afiyet verildi}" vezninde "sufiye {safhiile getirildi}" şeklinde bir izah 
yapmak da mümkündür. "Afiihü 'Allah fe ufiye {Allah ona afiyet verdi, o da afiyet 
buldu}"; "Kefiihü 'Allah fe kufiye {Allah ona kiifi oldu, o da yeterli hale geldi}"; 
"Ceziihü'Allah fe cuziye {Allah ona cezii verdi, o da ceziilandırıldı}" gibi deyimler buna 
örnek teşkil eder. Şu halde Allah'ın sufi hakkındaki fiili "sufiye" isminde zahirdir. 
Sufi tek başına Allah'la bulunan zattır. 

Ebu Ali Ruzbari'ye "Sufi kimdir?" diye sorulduğunda şöyle demiştir: "Safii 
üzere suf {yün} giyen, heviisına cefiinın tadını tattıran, dünyayı arkasına atan ve Muham
med Mustafii'nın il[; yolunu tutan kişidir." 

Aynı soru Sehl b. Abdullah'a {Tüsteri'ye} sorulunca, o da şu karşılığı vermişti: 
"Kederi safii {bulanıklzğı berraklık} hilline gelen { bulanıklıktan durulan}, fikirle dolan, in
sanları bırakarak sadece Allah'la meşgul olan, altın ile toprağı eşit gören kişidir." (Ta 'arrufr 

9) 

* Sufiyye Allah'ın; Vahid, Ahad, Ferd, Samed, Kadim, Alim, Kadir, Hayy, Semi, 
Basir, Aziz, Azim, Celil, Kebir, Cevad, Rauf, Mütekebbir, Cebbar, Baki, Evvel, İlah, 
Seyyid, Malik, Rabb, Rahman, Rahim, Mürid, Hakim, Mütekellim, Halık ve Razık 
olduğu üzerinde müttefiktirler. Onlara göre Allah, kendisini hangi sıfatlarla vasıf
landırmışsa o sıfatlara, hangi isimlerle isimlendirmişse o isimlere sahibdir. O, isim 
ve sıfatlarıyla kadimdir, ezelldir. Hiçbir bakımdan malılukata {yaratıklara} benze
mez. Zatı diğer zatlara, sıfatları öbür sıfatiara benzetilemez. MalılUkların sonradan 
meydana geldiklerini gösteren hiçbir işaret O'nda mevcı1d değildir. O, sonradan 
olan şeylerden evveldir, öncedir. O'ndan başka ezeli varlık ve O'ndan başka ilah 
yoktur. O, her şeyden evvel mevcud olan bir varlıktır. 

O, cisim, madde, şekil, şahıs, cevher, araz değildir. O'nda birleşme, ayrılma, 
hareket, sükı1n, fazlalık, eksiklik yoktur. Bölüm ve parçalara sahib, alet ve organ
Iara malik değildir. Yön ve mekandan münezzehtir. Afet ve musibetler O'na isabet 
etmez. O'nu uyuklama tutmaz. Vaktin hükmüne tabi olmaz. işaretler O'nu tayin 
edemez. Mekan O'nu ihtiva etmez. Üzerinden zaman geçmez. Bir şeye dokunmak, 
bir köşeye çekilmek, bir yere hulul etmek, girmek O'nun hakkında söz konusu ola
maz. O'nu fikirler ihata edemez, perdeler örtemez, gözler idrilk edemez . . .  



sufi-mutasavvıf-mustasvif/sufiyye 925 

. . .  Süfiyye, evliyanın; su üzerinde yürümek, hayvanlarla konuşmak, az za

manda uzun mesafe katetmek ve bir şeyin mahallinden ve mevsiminden başka bir 

yerde ve zamanda zuhur etmesi gibi -mucize türünden görülen- kerametierini ka

bul etme hususunda ittifak ederler. Bu hususta sahlh rivayetler ve hadisler 
mevcuddur. Bunlardan Kur'an da bahsetmiştir. (Ta'arruf, 13) 

* Sufiyye şöyle der: "Imanın aslı kalbdeki tasdik ile birlikte dil ile ikrardır. Fer'i {dal
ları} ise farzları eda etmektir." Yine onlar, "iman hem ziihirde, hem de batında bulunur, 
batın bir şeyden ibarettir o da kalbdir, zahir ise muhtelif şeı;lerdir" demişlerdir. (Ta'arrııf, 
52) 

* Kelam alimlerinden biri, Ebu'I-Abbas b. Ata'ya: "Ey mutasavvzflar, neden du
yan/ara garib gelen kelimeler türeterek alışılagelen dilin dışına çıktınız? Sizin bu yaptığı
nız, gizli kapaklı olarak tuttuğunuz yolun ayıbını örtme arzusundan başka bir şey değildir" 
deyince Ebu'I-Abbas o kimseye şöyle cevab vermiştir: "Biz bunu yalnızca bize göre 
şerefli olduğundan onu kıskandığımız için bizim dışımızdakilerden hiç kimse bu yola gir
mesin diye yaptık." (Ta'arruf, 60) 

* . . . Ebu Yakub Susl'ye göre "Sufi, sebebin rahatsız etmediği, talebin yarmadığı kişi-
dir." . . . Şibli'ye, siltilerin neden bu isimle isimlendirildikleri sorulduğunda şöyle 
cevab vermiştir: "Çünkü onlar, şekillerin varlığı ve sıfatiarın isbatıyla vaszflandılar. Eğer 
şekillerin yok oluşu ve sıfatları isbat edenle vaszflansaydzlar, ayıncı vasıfları sıfat ve şekle 
sahib olmamak olurdu." Böyle demekle lŞibll}, mütehakkik {gerçek sı1fi) için şekil ya 

da sıfat sahibi olmayı inkar etmiştir. Ebu Yezid Bistiimi de "Sılfiler Hakk'ın kucağın
daki {himayesindeki} bebeklerdir" demiştir. . .  (Ta'arruf, 62) 

* Bu adlandırma, sılfiyyeye lsı1filer topluluğuna) hakim olmuştur. Müfred {te
kil) olana "sufi", cemaatine de "sufiyı;e" denir. Buna viisıl olan kişiye "mutasavvıf', 
bunlardan oluşan cemaate de "mutasavvıfe" denir. Bu ismin Arabca olduğunu gös

teren bir kök ve kıyas yoktur. Bu ismin ancak lakab hükmünde olduğu ortaya çık
mıştır. Bu kelimenin, kamis {gömlek) giyilmesine "takammese {gömlek giydi}" şek
linde isimlendirilmesinden hareketle, suf {yün} kelimesinden ll tesavvefe {yü n giydi}" 
manasında tasavvuf olarak türetildiğini söyleyenler vardır. Bu da bir görüştür. An

cak yün giyrnek bu topluluğa özgü bir şey değildir. 

Kelimenin, Hz. Peygamber'in $ mescidine mensı1b olan Suffe'den geldiğini 
söyleyenler vardır. Ancak suffe kelimesinin nisbeti sufi şeklinde gelmez {suffi şek

linde gelir). 

Kelimenin safa kökünden türetildiğini söyleyenler de vardır, ama sufi kelimesi

nin lugat itibariyle safa kelimesinden türetilmesinin imkansız oluşu yüzünden bu 
da doğru değildir { safanın nisbeti safevi şeklinde gelir). 

Kelimenin sa.ff kökünden türetildiğini söyleyenler de vardır. Siltilerin {Allah'a 

yakınlık konusunda) ilk safta bulunmalarından dolayı bu miina doğrudur. Ancak 
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lugat itibariyle kelimenin sa.ff keilmesine nisbet edilmesi yanlış olur {çünkü saff ke
limesinin nisbeti saffi şeklinde gelir} .  

Netice itibariyle sufi topluluğu, hususiyetlerinin anlaşılınasına yardımcı olacak 
lafzi bir kıyas ya da bir kökten türemeyi gerektirecek bir liyakate muhtaç olmaya
cak kadar meşhurdur. Üstelik insanlar tasavvuf ve manası, sı1fi ve kimliği hak
kında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu tarifierin hepsi de, sufi hakkında vaki 
olan {farklı farklı} şeyleri açıklar. (Kuşeyri, 137) 

* . . . Hamdı1n Kassar şöyle demiştir: "Sufilerle arkadaşlık et! Çünkü onlar, arala
rında {karşılaştıkları} çirkinlikleri te'vzl edecek mazeretiere yönelirler {hayata ve insanlara 
iyimser bir gözle bakarlar}. kendilerinde görülen güzelliklerle aliikalı olarak da kendilerini 
üstün gönnezler, seni yüceltirler {kendilerinde görülen iyiliği kendilerine değil, karşısın
daki insanın iyiliğine bağlarlar}." 

Harraz'a ehl-i tasavvuf hakkında soru sorulduğunda şöyle demiştir: "Bunlar 
öyle bir topluluktur ki, onlara bol bol iliihz ihsan verilmiş, fAllah'tan başkasıyla meşgul ol
maktan} miini olunacak kadar fiinz olmuşlar, sonra kendilerine, {Hakk'a} yakın olan sırlar

dan {halka} 'Bize ağlayınız' demeleri için nidii edilmiştir { seslenilmiş tir}" 

Cüneyd demiştir ki: "Tasavvuf, barışı olmayan savaştır {sürekli müciihededir}." 
Yine onun bir sözü "Onlar bir evin halkıdır, aralarına onlardan başka kimse giremez." 
Onun bir başka sözü "Tasavvuf, derli toplu bir zihinle Allah'ı zikretmek, semii ile vecde 
gelmek ve {Kur'iin ve Sünnet 'e} uyarak amel etmektir." Cüneyd'in bir başka sözü ise 
şudur: "Sufi yen;üzü gibidir; kötü olan her şey ona atılır, ama ondan hep iyi şeı;ler çıkar." 
Yine bu konuda şöyle de demiştir: "Süfi yen;üzü gibidir; iyisi de, kötüsü de üzerine ba
sar. Bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, her şey sular {ayrım yapmadan 
insanların ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur}." {Konuyla ilgili} bir başka sözü 
de şudur: "Ziihirine önem veren bir süfi görürsen, bil ki biitım hariibdır." 

Sehl b.  Abdullah {Tüsteri} demiştir ki: "Sılfi kanını heder, malını helfiZ gören kişi
dir." 

{Ebu Hüseyin} Nuri demiştir ki: "Sufinin sıfatı, yoklukta sükun {ve huzılr, şikfiyette 
bulunmama}, varlıkta da zsiirdır {başkasını kendisine tercfh etmek, bulduğunu dağıtnıak
tır}." 

Kettani demiştir ki: "Tasavvuf ahliiktır, ahliik bakımından senden üstün olan, safii ba
kımından da üstündür." 

Ebu Ali Rı1zbari de demiştir ki: "Tasavvuf kovulsa da Sevgili'nin kapısından ayrıl
mamaktır." Yine onun bir sözü: "{Tasavvuf,} bu 'dun {uzaklığın} bulanıklığından sonra, 
kurbun safvetidir { yakınlığın saflığına ulaşmaktır}." 

Denilmiştir ki: "Çirkin/erin en çirkini cimri sufidir." Şöyle diyenler de olmuştur: 
"Tasavvufboş el ve temiz kalbdir {zühd ve rıziidır}." 
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Şibli demiştir ki: "Tasavvuf, hiçbir kaygı taşımaksızın Allah 'la beraber bulunmaktır." 

Ebu Mansfır da şöyle demiştir: "Sufi Allah 'tan işiiret verir. Halk ise Allalı 'a işaret 
eder." {Sufi, Allah'a ulaşmış olduğundan, yönü Allah'tan halka doğrudur, Al
lah'tan halka işaret verir. Tasavvuf yolunda ilerlememiş bulunan halk ise, Allah'a 
ulaşamamıştır. Onların işareti Allah'a doğrudur. Şöyle de ifade etmek mümkün
dür: Sfıfinin işareti müessirden esere, halkın işaretiyse eserden müessire doğru
dur. } 

Yine Şibli şöyle demiştir: "Sufi halktan munkatı, Hakk'a muttasıldır {halktan ayrıl
mış, Hakk'la bütünleşmiştir} ." 

Ruveym şöyle demıştir: "Sufiler {birbirilerini irşiid ve ikaz etmekten} geri kalma
dıkça hayırdadırlar. Ancak aralarında sulh vaki olduğu {avam gibi birbirlerini ikaz etmeyi 
bıraktıkları ) zaman, onlarda hayır kalmaz. " 

Ceriri de "Tasavvuf, lıiilleri muriikabe etmek, edebe sanlmaktır" demiştir. 

Müzeyyin "TasavvufHakk'a boyun eğmektir" demiştir. 

Ebu Türab Nahşebi de şöyle demiştir: "Sufi o kişidir ki, hiçbir şey onu bulandır
maz, her şey onunla saflaşır." 

Denilmıştir ki: "Sufi talebin {istemenin} yormadığı, sebebin rahatsız etmediği kişidir. " 
(Kuşeyri, 138) 

* Mutasavvıf-ı cahil {cahil mutasavvıf), bir şeyhin sohbetinde bulurunayan, bir 
büyükten edeb öğrenmeyen, {tasavvufi bir} hayat tecrübesi tatmamış olan kimse
dir. Bu kimse, basiretsiz bir şekilde mavi elbiseyi giyer, kendisini sfıfilerin arasına 
atar, bast {genişlik ve ruhsat} yoluna sülfık eder. Aptallığı onu herkesin kendisi 
gibi olduğunu zannetmeye sevk eder. İşte bundan dolayı hak ve batıl yolunu seçe
mez olur. (Hücviri, 23) 

* Bir topluluğa göre, suf {yün elbise} giyindiği için süfiye "sufi" adı verilmiştir. 
Diğer bir topluluğa göre {Allah yolunda} saff-ı evvelde {ilk safta} bulundukları için 
sfı.filere "süfi" denilmiştir. Başka bir topluluğa göre Aslıab-ı Suffe'yi örnek aldıkları 
için bu ismi almışlardır. Diğerlerine göre bu isim safıldan türemiştir. (Hücviri, 39) 

* Safa, kederin {yani saflık ve berraklık, bulanıklığıni zıddıdır. Keder beşere ait 
sıfatlardandır. Hakikatte süfi, keder sahasını geçmiş olan kimsedir. Nitekim Hz. 
Yusuf'u �� müş.iliede ederek güzelliğindeki inceliklerde istiğrak haline eren Mı
sırlı kadınlara beşeriyet hali hakim olmuş ve {ona beşeriyetlerinin farulik pencere
sinden baktıkları için, yaşadıkları} galebe hali {tasavvufi manasının} tersine dön
müştü. (Hücviri, 41) 

* Sufi, velayeti karnil olan ve muhakkık velilere verilen bir isimdir. Nitekim 
meşayıhtan biri şöyle söylemiştir: "Sevginin saflaşhrdığı kimse sdfi olur, sevgilinin 
saf/aştırdığı kimse ise sufi olur." Bu ismin dil prensiplerine göre herhangi bir mana-
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dan türemiş olması doğru olamaz. Çünkü bu isim, türeyebileceği bir kökün çok 
üstündedir. Dil alimleri, aynı ciristen oları kelimeleri birbirieririden türetirler. Bu
lunabilecek herhangi bir kök safanın zıddıdır. Bir kelime ise zıddındarı türeyemez. 
Ehlirie göre bu mana güneşten daha açıktır, arılatınak içiri ibareye ihtiyacı yoktur. 
Çünkü sılfi, ibareden de işaretten de ötedir. Sılfiniri durumu böyle olunca tüm 
alem bilerek veya bilmeyerek onu anlatır. Mana ortaya çıkıyorsa ismiri ne önemi 
kalır? Sılfller kendileririden kemal ehli olana "sufi", onlarla irtibatlı olanlara ve 
talebesirie de "mutasavvıf' derler . . .  

. .  . Sufi, kendiriden geçen, huyların pençesiriden kurtulmuş bir şekilde Hakk ile 
baki oları ve hakikatleriri haklkatirie tutunmuş oları kimsedir. Mutasavvıf ise bu de
receyi mücahede ile elde etıneye çalışarı ve onların davranışlarını elde etınek içiri 
çabalayan kimsedir. Mustasvif ise üstünlük, şan ve dünya hazzı için onlara benze
rneye çalışarı kimsedir. o bu ikisiriden ve her türlü manadarı gafildir. o kadar ga
fildir ki hakkında şöyle söylenmiştir: "Sufilerin nezdinde mustasvif sinek, başkalarına 
göre ise kurt gibidir." 

Şu halde, sılfi vusıllün {kavuşmanm}; mutasavvıf usulün {kavuşmaya götüren 
yolların}, mustasvif ise fuzuli işleriri sahibidir. (Hücviri, 43-44) 

* Zünnıln Mısri şöyle der: "Sufi o kimsedir ki, konuştuğu zaman sözü hakikatlerden 
açıklamalar yapar, sükut ettiği zaman da alakaları kesrnek suretiyle bedeni onun adına ko
nuşur." Yani sfifmiri sözleri tamamen sağlam bir esasa dayanır. Bütün fiilieri sırf 
tecriddir {masivadarı tamamen sıyrılıştır} .  Konuştuğunda sözleri tamamıyla hak 
olur, sustuğu zaman hareketleri tamamıyla fakr olur {Allah' a ihtiyaç ve ni yaz hali
niri ifadesi olur} .  (Hücviri, 45) 

'' Sufiyye, ruhlarını beşeri kederlerden uzaklaştırarı, nefsiri afetleririden koru
yan, Hakk'm yanında en yüksek dereceye ve ilk saffa yerleşiriceye kadar kendile
ririi hevadarı kurtaran ve {Allah' tan} başka her şeyden kaçan kimselerdir. (Hücviri, 
46) 

'' Ebıl Muhammed Mürtaiş der ki: "Sufi, düşüncesi, hiçbir şekilde adımından önce 
olmayan zdttır." Yani sılfi, bütünü ile huzur haliridedir. Kalbi nerede ise bedeni 
orada, bedeni nerede ise kalbi orada olur. Ayağı nerede olursa sözü orada, sözü 
nerede ise ayağı orada olur. Gaybeti olmayan huzurun alameti işte budur. 

Fakat "Bu, 'Sufi nefsinden gaib ve Hakk ile hazır olan zdthr' şeklindeki ttirif aykırıdır" 
denilirse, deriz ki: "Hayır, {hakikatte} sufi Hakk ile de nefsiyle de hazırdır. Bu, cem'u 'l
cenı 'e işiiret eder. Çünkü, insan nefsini görmeye devam ederken, nefsinden gaib olmadıkça, 
gaybeti olmayan huzur hali lıdsıl olmaz. Nefse nazar etme hdl i yok olunca gaybeti olmayan 
huzur hdli hdsıl olur. Bu ise Şibli'nin şu sözünün aynıdır: 'Sufi iki cihanda Allalı 'la bera
ber, Allah'tan � gayrı olan bir şey görmez. "' Hülasa, kulun vücudu {varlığı} gayr oları 
bir şeydir, ağyardır. Sılfi, gayr oları şeyi görmeyince nefsirii de görmemiş olur. 
Nefy ve isbat haliride kendisiriden tamamen fani olur. (Hücviri, 48-49) 
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* Anladım ki, sufiyıJenin yolu ancak ilim ve arnelle tamamlanır. Onların ilimle

rinden anlaşılan şey, nefsin geçit yollarını kesmek, onu kötü ahlak ve çirkin sıfatla

rından temizlemektir. Bu şekilde kalb, Allah'tan � başka her şeyden ayrılarak 

zikrullahla hallenmeye ulaşmış olur. (Munkız, 130) 

* Sufiyyenın büyüklerinin ulaşmak istedikleri mertebenin öğrenmekle değil, 

tatmakla, halle ve sıfatları değiştirmekle elde edildiği ortaya çıktı. Sıhhatin ve tok

luğun tariflerini, sebeb ve şartlarını bilmekle, gerçekten sağlam ve tok olmak ara
sında ne kadar büyük bir fark vardır! (Munkız, 132) 

'' Sufiyye, haklkaten Allah yolunu tutan ve bulan kirnselerdir. Gidişleri en güzel 

gidiş, yolları en doğru yol, ahlakları en temiz ahlaktır. Dünyadaki bütün akıllı in

sanların aklı, hikmet sahibierinin hikmetleri, şer1at sırlarına vakıf olan alimierin 

ilmi, bunun yerine daha faydalı bir şeye ulaşmak üzere bir araya gelseler, buna 

imkan bulamazlar. Onların iç ve dış yaşayışlarındaki bütün hal ve hareketler hep 

peygamberlik nurundan feyiz almıştır. Peygamberlik nurunun ötesinde yeryü

zünü aydınlatacak başka bir nur yoktur . . .  

. . .  Netice 'itibariyle bu sufiyye mesleğine ne denilebilir ki! Birinci şartı olan te

mizlik tamamen masivaullahı {Allah'tan başka her şeyi) kalbden çıkarmaktır. Na

mazın iftitah tekbiri mesabesinde olan anahtarı, kalbin zikrullah ile tamamıyla Al

lah' ın varlığında istiğrakı {yok olması), bunun sonunda tam olarak fan'i olmasıdır. 

Fenafillahın son mertebe sayılması, başlangıçta, insanın kendi ihtiyar ve iradesi ile 

yapabildiği bir şey gibi görünebilir. Haklkatteyse bu, tarikatın başlangıcıdır. Bun

dan evvelki haller ise bu yola girenler için {eve girmeden önce geçilen) bir avlu 

mesabesindedir. 

Tarikatın başından 'itibaren keşf ve müşahedeler başlar. Hatta bu yolun yolcu

ları, uyanıklık hallerinde melekleri, peygamberlerin rUhlarını görür, sözlerini işitir, 

onlardan bir çok fayda elde ederler. Sonra hal onların şekillerini, misallerini gör

mekten öyle derecelere yükselir ki, bunu sözle anlatmak imkansızdır. Bunu kim 

anlatmaya kalkışırsa, söylediklerinde kaçınılması mümkün olmayan açık hatalara 

düşer. Hulasa iş, Allah'a o kadar yaklaşmak derecesine varır ki, bunlardan bir 

kısmı Allah'ın kendisine hulfıl ettiğini, bir zümre Allah ile birleştiğini, diğer bir 

zümre de Allah'a vasıl olduğunu tahayyül eder. Bunların hepsi hatadır. (Mıınkız, 
139) 

* Sufiyyenin yolu, devamlı ibadet yapmak ve Allah'tan başkasıyla alakayı kes

mektir. Kesb'i ilimlerin, nefste sabit bir meleke elde etmekten söz etmesi zordur. 

Bu, sadece örnrün başlarında kolay olabilir. (Mfzfin, 38) 

'' Mutasavvif, sufi olmaya çabalayan ve bu konuda çabasını sürdüren kimsedir. 

Çabaladığında ve sufilerin yoluna girerek yolu aldığında "mutasavvıf' adını alır. 

Nitekim gömlek giyene "tekammese {gömlek giydi}", zırh giyene de "tederre'e {zırh 
giydi}" demeleri gibi zühd yolunu tutana "mütezehhid {zfihidleşen}" derler. Züh-
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dünde nihayete ulaşıp eren, eşyadan nefret eder hale gelerek eşyadan fena bulan 

ve her şeyi terk edene "zahid" denilir. Bu halden sonra zahide eşya gelir fakat o 

onları istemez, onlardan nefret de etmez; aksine Allah'ın emrine uyar ve onun fii
lini beklerse bu kimseye "mutasavvıf' denir. Sufi, bu mana ile vasıflanırsa o zaman 

bu kelimenin manası -sufi kelimesi aslında "musafat {saflaştırma}" kökünden alın

mış "saflaştzrılmış" manasındadır- Allah Teala'nm saflaştırdığı kul demektir. Bu iti

barla, nefsin afetlerinden temizlenen, yerilecek şeylerden uzak kalan, tuttuğu yo

lun övülecek hallerine süluk eden ve kalbiyle halkın hiçbirinde sükUnet bulmaya
rak hakikatiere bağlı kalan kimseye "sufi" denilmiştir. 

"Tasavvuf Hakk ile sıdk {doğruluk}, halk ile güzel ahlaklı olmaktır" denilmiştir. Mu

tasavvıf ile sufi arasındaki fark ise şudur: Mutasavvıf işin başmda olan, sufi ise yo

lun sonuna gelmiş olan kimsedir. Mutasavvıf, vasl yoluna yeni girmiş olan, silfi ise 

yolu kat' etmiş ve varılacak kimseye varmış olan kişidir. Mutasavvıf yüklenen, sılfi 

ise yüklenilen kimsedir. Mutasavvıf ağır-hafif ne varsa yüklenir de yüklenir, so

nunda nefsi erir, hevası yok olur, irade ve emaneti kaybolur, neticede saflaşır ve 

"sufi" adını alır. O zaman sllfi kaderin mahrnulü, rneşietin küresi, kudsün terbiye

cisi, ilim ve hikmetlerin kaynağı, emniyet ve kurtuluşun yurdu, evliya ve abdalın 

sığınağı, huzur kaynağı, onların rahatlahcısı olur. (Gunye, II, 160) 

* Tasavvuf, süf {yünl giyrnekten değil, safadan türemiştir. Tasavvuf konusunda 

sadık olan bir sufi, kalbini Mevla'sı olan Allah � dışındaki her şeyden tasfiye eder. 

Bu {tasfiye işil, keramet izhar etmekle, başkalarını küçük görmekle, kitablar telif 

etmekle, salihlerin hikayelerini anlatmakla, parmakları tesbill ve tehlil ile hareket 

ettirrnekle gerçekleşmez. Ancak Hakk'ı � taleb etme hususunda sadakat, dünya 

hususunda zühd, kalbi halktan ayırmak ve Mevla'nm dışındaki her şeyden sıyrıl

makla gerçekleşir. (Feth, 90) 

* Sufi, melametiden başkadır. MeHl.meti iyiliğini açığa çıkarmayan, kötülüğünü 

de gizlemeyen kimsedir, sufi ise halkla meşgul olmaz, halkın {kendisini) kabUl et
melerine, reddetmelerine de aldırmaz. (A.dabı, 7) 

* Bundan başka sufiyye, yüce ilimlerle ve şerefli hallerin kendilerine has kılın
dığı mümtaz zatlardır. Onlar muarnelet ilimleri, hal ve hareketlerin kusurları ve 

yüce makarnlar hakkında konuşmuşlardır. Bu yüce makamlar şunlardır: Tevbe, 

zühd, vera, sabır, rıza, tevekkül, mehabbet, havf, reca, müşahede, turna'nme, ya

kin, kanaat, sıdk, ihlas, şükür, zikir, fikir, murakabe, itibar, vecel {korku), tazim, 

iclal, pişmanlık, haya, cem' ve tefrika, fena-beka, milrifet-i nefs, rnücahede-i nefs, 

ri yanın, gizli şehvetin ve şirkin incelikleri, ihlasın keyfiyeti. 

Sufiyye aynı zamanda man! olan ve menedici şeyler, zikirlerin hakikatleri, tev

hidin tecridi {saf tevhid}, tefrid dereceleri, sırrın cürümleri, Kadim'le karşılaştırıldı

ğında hadisin yokluğu, hallerin kusurları, fark halindeki şeylerin cem' i, karşılık ve 

bedellerden yüz çevirmek ve itirazı terketmek gibi fakihlere müşkil görünen 
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şeyleri istinbat edip açıklarlar. Derece ve rnenzillerdeki bu tür hususlardaki 
rnüşkillerden başka, canlarını verecek kadar mücadele etmek onlara has bir fiildir. 
O kadar ki, böyle bir hali bulunduğunu iddia edenlerden delil isterler. Onlar bu 
hallerin doğrusu ve yanlış şekilleri hakkında görüşler beyan ederler. Onlar dillin 
koruyucusu ve gözde rnensublarıdır. (Adiib2, 15) 

* Ahliik-ı silfiyıJe {sCıfiyyenin ahlakı} şunlardan meydana gelir: Hilrn, tevazu, sa
rnirniyet, şefkat, tahammül, rnuvafakat, ihsan, yurnuşaklık, isar, hizmet, ülfet, 
güleryüzlülük kerem, fütüvvet, mevki ve makarnı terk, rnürüvvet, rneveddet, cud, 
teveddüd, af, bağışlama, seha, vefa, haya, kibar muamele, rnüjdeleyici olmak, gü
zel söz, sükunet, vakar, dua, sena, hüsn-i zan, nefsi küçük görme, ihvanı güzel kar
şılarna, şeyhlere saygı, küçüklere şefkat, büyüklere saygı, kendisinin verdiğini kü
çük görmek, kendisine verileni büyük görmek. (Adab2, 19) 

* Sufiyye, ilm-i diriisetten {kesbi ilim dernek olan diraset ilrninden} de nasib al
mışlardır. Diraset ilmi suflleri bildikleriyle arnel etmeye götürrnüştür. Bildikleriyle 
arnel ettiklerinde bu arnel onları veraset ilmine götürrnüştür. Onlar da diğer ilim 
erbabıyla aynı rnalCırnata sahib oldukları halde ilm-i veraseti de bildiklerinden on
lardan daha üstün ve daha alim oldular. 

İlm-i veriiset ise, dini en ince noktalarına kadar bilmektir. Allah Kur'an'da "Her 

topluluktan bir kısmının dini iyi öğrenmek ve savaştan geri döndüklerinde kavimlerini 
uyarmak için harbden geri kalmaları gerekli olmaz mı ?" [Tevbe, 9/122] buyurmuştur. 
Ayette geçen uyarrna fıkhi bilgilerle mümkün olur. Uyarmak, uyarılanın ilim ile 
hayata döndürülmesi demektir. İlirnle hayata döndürmek, dini rneselelerde rnüte
hassis olan fakih seviyesindekilerin yapabilecekleri bir rnazhariyettir. Bu yüzden 
fıkıh, dindeki en yüce ve mükemmel rnertebelerden olmuştur. Burada ''fıkıh" 

kelimesiyle kasd edilen dünyada tam manasıyla zühd hayatı yaşayan takva sahibi 
alimin ilmidir. Böyleleri sahib oldukları bu ilim sebebiyle içinde bulunduğu top
lumu uyarıcı rütbesine ulaşrnışlardır. İlirn ve hidayetin ilk kaynağı, Hz. Peygam
ber'dir .:ıt ( 'Aviirif 13) 

* Bil ki, bu kitabda, silfiyı;enin şerefli hali olarak zikrettiğirniz her şey 
mukarrebin halidir. Sufi mukarrebdir. Kur'an'da "silfi" ismi geçmez. Sufı ismi yerine 
rnukarreb kullanılmışhr. ('Aviirif 15) 

* Sılfiyye, müslüman topluluklar içinde, Resulullah'a tabi olmaya tam 
manasıyla muvaffak olmuş kirnselerdir. Çünkü onlar Peygamber'in sözlerine ka
yıtsız şartsız boyun eğdikleri gibi, onun emirlerini harfiyyen yerine getirmiş ve ya
saklarından kaçınrnışlardır. Nitekim Allah "Peygamber size neıJi verirse oııu alın, size 

neyi yasak/arsa, ondan kaçının" [Haşr, 59/7] buyurmuştur. Onlar da arnellerinde, 
rızıklarmda, ibadetlerdeki gayretlerinde, teheccüdde, namaz ve orucun nafilele
rinde ve daha pek çok meselede Resulullah'ın izinden gitmişler, söz ve hareketle-
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rinde ona uyrnanın bereketiyle rızıklanınışlar; ResUlullah'ın haya, hilrn, af, müsa
maha, merhamet ve şefkat, güzel geçinme, naslhat ve tevazu gibi ahlaki 
hususiyetleriyle ahlaklanmışlar; onun haşyet, sekmet, heybet, tazım, rıza, sabır, 
zühd ve tevekkül gibi çeşitli halleriyle hallenınişlerdir. Bu suretle, ona uyrnanın 
her şubesine vefa göstermişler, sünneti hakiki manada ihya etmişlerdir. 

Abdülviliid b. Zeyd'e "Size göre sı1fiyye kimlerdir?" diye sorulduğunda şu kar
şılığı vermiştir: "Sürekli olarak akzllarzyla sünneti anlamaya dikkat edenler, ona tam 
miinilszyla ve ayrılmamak üzere kalbieriyle bağlananlar, nefslerinin şerrinden Efendi'lerine 
sığınanlar . . .  İşte sufiyye bunlardır." ( 'Avarif, 34) 

* Sufi, Yüce Allah'a olan ilticasındaki sadakati, O'na güzel bir şekilde bağlılığı 
ve kurbundan {yakınlığından} hissedar olması ve gece gündüz { ibadetleriyle} Al
lah Teala'ya lafıf bir şekilde kulluk etmesinden dolayı, Allah nezdinde en güzelin 
ne olduğunu ayırd edebilen kimsedir. Çünkü o Rabb'ini bilir. Muhadese ve mü
kalemeden {ilahi hi tab ve ilhamdan} nasibi vardır. ('Avilrif, 39) 

* Deriz ki: "Sufi, daimii kalb tasfiyesi ile meşgul olan kişidir. Nefsin şiiibeZerinden 
kalbi tasfiye ederek her ilnını bulanıklık/ardan temizler. Onun bu tasfiyesine Mevlil'sına 
karşı dilimil iftıkar {ihtiyaç} hiili yardımcı olur. Neficede iftikarın devamlılığı, onu bulanık
lıklardan arındırır. Nefsi harekete geçip nefsiln'i sıfatlarından biri ortaya çıkacak olsa, derin 
basiretiyle bunu derhill farkeder, hemen nefsten Allah'a sığınır. Tasfiyeye devam ederek 
cem' halini yaşar. Nefsin harekete geçmesiyle fark hiili ortaya çıkar, tefrika {fark} ve 
bulanıklık meydana gelir. Ancak Rabb'i kalbine hiiknıedince, o da kalbi sayesinde nefsine 
hakim olur." ( 'Avilrif, 40) 

* Silfiyı;eye suf giydikleri için "sil.fi" denilmesi zmirlerine göre verilen bir 
hükümdi.ir. Onların hal ve makamlardan herhangi birini nisbet edilerek tavsif 
edilmesi de batınıarına göre verilen bir hükümdür. Zmirlerine göre verilen hüküm 
daha muvafık ve evladır. Onları elbiseleri olan sufa nisbet edip "sü.fiyye" olarak 
adlandıran görüş, tevazua daha layık ve daha yakındır . . .  

. . . {Bir görüşe göre} onlar "silfiyı;e" olarak adlandırılmıştır, çünkü onlar, gayret 
ve ihtimarnlarını kalbieriyle ve gönülleriyle {her an} Allah'a ve O'nun huzurunda 
bulunmaya yöneltmek suretiyle Allah'ın � huzurunda ilk safta yer alırlar . . .  

. . .  Sılfiyyeye, Hz. Peygamber � zamanında onun çevresinde ve terbiyesi 
altında yaşayıp fakir ve muhacirlerden oluşan Suffe'ye nisbetle bu ismin verildiği 
de söylenmiştir. ('Avilrif, 42) 

* Sufi, {Hz. Peygamber'in $ "Onlar, Allah 'ın zikrine çok düşkün olan kişilerdir. Zi
kir, üzerlerinden {günah ve dünyil işlerinden ibaret olan} ağırlıklarını kaldınmştır. Böylece 

onlar, kıyiinıete hafifteyerek gelmişlerdir." (Tirmizi, Dua, 128] dediği, } miifenidılnun 
makamındadır. Mutasavvıf ise, seyrinde Allah Teala'nın zikrine kalbin karar nokta
sına, kalbiyle O'nun murakabesine ve Allah'ın nazarını gözlemesiyle lezzete vasıl 
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olmuş siiirin makamındaki kişidir. Sufı, nlhun karar kıldığı yerde, müşahede sahi

bidir. Mutasavvıf ise, kalbin karar kıldığı yerde murakabe sahibidir. ( 'Aviirif 45) 

* Cafer Huldi dedi ki: "Ebu 'l-Kiisını Cüneyd'e sordum: 'lhliis ile sıdk arasında fark 

var mıdır? '  'Evet, sıdk köktür ve ilktir, ihlas ise daldır ve sıdka tiibzdir. Daima ikincisi bi
rincisine tabidir' dedi ve sonra şöyle devanı etti: 'Aralarında fark vardır. Çünkü ihliis ancak 
anıele başladıktan sonra nıeıJdana gelir. İhlas ancak ihliisı hiilis kılma, bu kanııda hiilis {ni
yetli} olmakhr. Tarif edilen ihliis nıeliinıetllerin, ihliisı halis kılma gayreti ise sufilerin hali
dir. İlıliisı hiilis kılma işinde {saf ve temiz} bir ihliisa siihib olmak, ancak ihliisın hiilis kılın
nıasının {yabancı duygulardan temizlenmesinin} senıeresidir. Bu ise kulun Kayıjllnı olan 
Rabb'i ile kainı olduğunu görerek her türlü şekilden fiinf olması, kendi kendine kaim oldu
ğundan giiib olmasıdır. Bu da kulun eserleri görme konusundaki istiğrak ve (ibiidetlerini) 

gizleme kirinden kurtulmaszdır. Bu durum, sılfi hdlinin kaybolmasıdır. Meliimet'i, ihliis 
makamında bulunan fakat, ihliisın hakikatını kavrayamayan kimsedir. İş te meliinıetf ile sılfi 
arasındaki biiriz fark budur. "'( 'Aviirıf, 49) 

* Sılfi.yyenin lsfrfilerin} zarfiri vazifeleri; batınlarındaki liç dünyalarındakil cem' 

halini muhafaza etmek, batınlarındaki karmaşayı gidererek tefrikayı yok etmektir. 

Çünkü onlar, rUhlara nisbetle cem' haline ermişler, ilahi ülfet rabıtasıyla da ittifak 
etmişlerdir; kalbierin müşahedesi sayesinde el ele vermişler, nefsleri süslemek ve 

kalbieri arındırmak için ribatlarda murabıt olmuşlardır. Bunun içindir ki onlar, 

mutabakat içerisinde birbirleriyle ülfet eden ve birbirlerini seven kimseler olmaları 

gerekir. ( 'Aviirif, 70) 

* Tekellüfü lzorlanarak yapmayı} terk, alıiiik-ı sılfi.yyedendir lsfıfi ahlakındandır}. 

Tekellüf; yapmacık davranmak, arneli zorlanarak işlernek ve lameli işleme konu

sunda} halk için nefsin arzusuna meyletmektir. Bu hal, sfrfiyyenin haline muhalefet 
etmektir lanlar gibi hareket etmemektir} .  Tekellüfün bazısı kadere itiraz ve 

Hakk'ın takdirine rıza göstermernek manası taşır. Halbuki "Tasavvıif tekelliifii terk 
etmektir" denilmiştir. Yine "Tekelliif geri kalmaktır, yani sadıkların gayesinden uzaklaşıp 
geri kalmaktır" denilmiştir. ( 'Aviirif, 155) 

* Sufiyyenın belirli bir sayılan yoktur; çoğalıp azalırlar. Onlar rnekarim-i ahlak 

lgüzel ahlak} sahibidir. Denir ki, "Alılfik bakımından senden ileride olan kimse, tasavvııf 
bakımından da ileridedir." Makamları, şu üç ya'yı lnisbet ya'larını, sahib olma ifadesi 

olan zamirleri} ibtal ederek tek bir kalb üzerinde birleşmektir. Onlar asla "Benim", 
"Bana göre" ve "Benim malını" demezler. Yani kendilerine hiçbir şey izafe etmezler. 

Yani Allah'ın halkından başka kendilerinin sahib olduğu hiçbir şey yoktur. Halkın 

elinde bulunan şeylerin halka ait olduğunu ikrar etmekle beraber, kendi ellerinde 

bulunan her şeyin benzer bir şekilde Allah'tan uzaklaştıran şeyler olduğundan ha
reketle, bu makamda mülkiyet sahibi olmayı taleb etmezler. Bu tabaka, zaruri gö
rülen durumlarda, dini ve onun sıhhatini tasdikte alakah bir delilin ortaya konul

ması için kendi ihtiyarları dışında kendilerinden harikulade haller izhar edilen 

kimselerdir. (Fütillıiit, II, 19; Nebhani, I, 46) 
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* Bu taifenin benzerlerini filozof tartışmalarında da gördük. Aralarında {bu ha
rikulade işleri}, diğer alışılmış işler gibi yapanlar vardır. Bu durum onlar için bir 
harikuladelik değildir. Alışılmış olan şeyler seviyesinde bulunan avfun için hari
kulade sayılır. Bizim ve her canlının yeryüzünde yürüdüğü gibi, onlar suda ve ha
vada yürürler. Bu konuda uınfuni olarak, melami ve fukara {dervişler} dışında 
belli bir niyet ve huzura ihtiyaç duyınazlar. Çünkü melami ve fukaradan her biri 
niyet ve huzfu olmadan yürümez, bir adım bile atınaz ve hatta oturmaz da. Çünkü 
Allah'ın kullarını nerede yakalayacağı bilinmez. (FütUhfit, Il, 19) 

* Kurrfi {okuyucular}, Allah'ın ehli ve onun seçtiği, önde gelen kişilerdir. Belli 
bir sayıları yoktur. Hz. Peygamber $ şöyle buyurmuştur: "Kur'an ehli, Allah'ın ehli 

ve onun seçtiği hususi kimselerdir." Kur'an'ın ehli olanlar Kur'an'la amel etınek sure
tiyle onu muhafaza eden kimselerdir. Onlar Kur'an'ın ayetlerini ezberleyip onunla 
amel ederek beyan eden kimselerdir. Ebu Yezid Bistami onlardan birisi idi. Ebu 
Musa Dili onun Kur'an'ı beyan etıneden ölmediğini söylemişti. Ahlakı Kur'an olan 
onun ehlinden, Kur'an ehli olan da Allah'ın ehlinden olur. Çünkü Kur'an Allah'ın 
kelamıdır. O'nun kelfunı ilmi, ilmi ise Zat'ıdır. Sehl b. Abdullah Tüsteri altı 
yaşındayken bu makama erişmişti. Bu yüzden onun bu yolda başlangıcı kalbin 
secdesiydi. Allah'ın şam yüksek, uzun örnürlü nice velileri, onun ulaştığı kalb see
ctesi halini elde ederneden ölmüştür. Hem de velayet makamını tahakkuk ettirdiği 
ve o rnakarnda sabit-kadem olduğu halde, kalbin secde eder olduğunu asla bilme
den. Kalb secde eder hale geldiğinde, başını asla secdeden kaldırmaz. Kalbin secde 
etınesi, onların üzerinde bulunan ve pek çok kadernin kaynağı olan o tek kadern 
üzerinde sehat etınesidir. (Fütı1hiit, Il, 22-23) 

'' Onlar tüm fiilieri Allah'a ait görürler. Asla kendilerine ait bir fiil yoktur. On
lardan riya bir anda kaldırılmıştır. Onlara tarikat ehlinin sakındığı bir şey hak
kında soru sorarsan şöyle derler: "Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız. Doğru sözlü 

iseniz {söyleyin bakalım}!" [En'arn, 6/40] Yine onlar "Allah del Sonra onları bırak, dal

dıkları bataklıkta oynayadursunlar!" [En' am, 6/91]  derler. 

Onlar, ciddiyet, cehd, vera, zühd, tevekkül gibi konularda ubbada {çok ibadet 
yapanlara} benzerler. Bununla beraber haller, makamlar, ilimler, sırlar, keşfler ve 
kerfunetler cinsinden kendilerinin üzerinde olanları da görürler. Onların gayretleri, 
nail oldukları şeye bağlıdır. Kerfunetler cinsinden böyle bir şeye nail olduklarında 
bunu avfuna izhar ederler. Çünkü onlar Allah'tan başkasını görmezler. Bunlar halk 
ve fütüvvet ehlidir. İşte bu sınıf "suftyye" olarak adlandırılır. (Fütı1hfit, III, 36) 

* Sılftyye, avfuna göre iddiaları, iddialarla hatırlardaki şeyleri sözle açığa 
vurma, dualarının kabUl olması ve kainat sofrasından yemek gibi harikulade hadi
selerle temayüz ederler. İnsanları marifetullaha götürecek ve O'na yaklaştıracak 
harikulade hadiselerden zerre miktarı bir şeyi bile izhar etınekten çekinmezler. 
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Çünkü onlar avaının iddialarını değil, sadece Allah'ı müşahede ederler. Böylelikle 
büyük bir ilim onlardan gaib olur. İçinde bulundukları bu hal, tuzak ve istidrikdan 
kurtuluşun az olduğu bir haldir. (Fütühat, III, 37) 

* Selef, dm ve ilim ehline "kumi" adını vermişti. Buna göre alimler ve abidler 
de onların içine girer. Daha sonra ise "sufiyye" ve "fukariı" isimleri ortaya çıkmıştır. 
Sufiyı;e ismi, sfıf {yün} giysisine nisbetle verilmiş bir addır. Doğrusu da budur. 
Sfıfiyyenin, fakihlerin safvetine nisbet edildiği, bundan başka ibadetleriyle tanınan 
Safvet b. Murr b. Edd b. Tabıha'nın kabilesi olan bir Arab kabilesine nisbetle bu 
adın verilmiş olduğu da söylenmiştir. Bir başka görüşe göre Suffe ehline, bir diğer 
görüşe göre safa ehline veya safvete ya da Allah Teala'nın katında önde gelen safa 
nisbetle bu adın verildiği söylenmiştir. Bu görüşlerin hepsi zayıftır. Zira bunlara 
nisbetle bu ad verilmiş olsaydı, "suffi", "safii'i", "safv'i", "saffi" denilecekti. Bu yüz
den "savfi" de denilmemiştir. 

Sfıfiyye, fukaranın, yani sülfık ehlinin adı olmuştur. Bu, sonradan ortaya çık
mış bir tanımdır. İnsanlar "sufi" veya 'fakir" diye adlandırılanların hangisinin daha 
üstün olduğu konusurıda olduğu gibi, şükreden zenginle sabreden fakirin hangisi
nin daha üstün olduğu konusunda da ihtilafa düşmüşlerdir. (Furkiin, 42) 

* Mutasavvıfe {mutasavvıflar} ve bunların içinde aldanmış olanlar çeşitli fırka
lara ayrılmıştır. Bunların bir kısmı, giyim, konuşma ve şekle aldanmış, görünüşte 
sadık sfıfilere benzerneye çalışmış, ancak müciliede ve riyazetle nefslerini uğraş
tırmamışlardır. Bir diğeri, marifet ilmine siliib olduğunu, Hakk'ı müşahede etti
ğini, makamları ve halleri aşarak Allah'a kurb {yakınlık} makamına ulaştığını iddia 
etıniştir. Bunlar bütün bunlardan bildikleri yalnızca isimlerden ibarettir. Onların 
birinin bu isimleri sayıp durduğunu görürsün. O, bunun gelmiş geçmiş alimierin 
ilminden daha yüksek olduğunu sanır. Bunun için de halkın avaını bir tarafa fıkıh, 
hadis ve diğer ilim sahibierine de aşağılayıcı gözle bakar. Hatta avamdan bazıları 
uzun süre bunlarla beraber olurlar, onlardan bu sahte sözleri öğrenip sanki vahiy 
almış gibi tekrar ederler ve bütün alİltileri ve halkı küçük görürler. Sonra da ken
dilerinin Allah tarafından korunmuş olduklarını, Hakk'a vasıl olup 
mukarreblerden olduklarını söylerler. Oysa onlar Allah katında facir münafıklar
dan, gönül erbabına göre de ahmak ciliillerdendirler. Onlar ilimlerini muhkem 
kılmamışlar, ahlaklarını temizlememişler, hevalarına uymaktan ve hezeyan ezber
lemekten başka bir şey yapmamış, kalb m urakabesinde bulunmamışlardır. 

Bir başka topluluk ise, şeriat döşeğini katlamış, hükümleri reddetiniş ve helalle 
hararnı bir saymıştır. Bunlardan bazıları şöyle der: "Allah'ın benim anıelinıe ihtiyacı 
yok ki niçin kendimi yorayını?" Bir diğeri ise şöyle söyler: "Azalarla yapılan anıelierin 
değeri yoktur. İş kalbdedir. Kalbimiz Allah Teiila'nın sevgisinden şaşkına dönmüş ve ona 
vasıl olmuştur. Biz dünyaya bedenimizle dalnıışız, kalbimiz ise rabbdn'i lıazrete bağlıdır. 
Biz şehvetler/e kalben değil, görünüşte birlikteyiz."  Bunlar kendilerinin avam derecesini 
aştıklarını ve bedeni arnellerle nefsi temizlerneye ihtiyaç duymadıklarını, güçlü ol-
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duldanndan şehvetlerin onları _Allah yolundan alıkoyamayacağını zannederler. 
Bunlar kendilerini peygamberlerin derecesinden üstün görürler. Çünkü peygam
berler tek bir hata için yıllarca ağlamışlardır. İbaha ehlinin {her şeyi mübah say
ınayı yol edinenlerini gurur çeşitlerinin sınırı yoktur. Şeytan bunları ilmi tam öğ
renmeden, ilim ve uygun dini yaşantı sahibi bir şeyhe uymadan önce mücahede ile 
uğraştıklarından dolayı bütün bu safsata ve vesveselerle aldatmıştır. 

Bu topluluklardan bir diğeri de, bu yolları geçmiş, mücahede ile meşgul olmuş, 
tarikata süluk etmişlerdir. Tabii onlara da marifet kapısı açılmıştır. Bunlar ilk mari
fet rüzgarını içlerine çekince hoşlarına gitmiş, onu sevip de acaibliği hoşlarına gi
dince ona yönelmişler, bu yüzden de kalb ve düşünceleri, marifet kapısının onlara 
açılıp da başkalarına kapalı kaldığına takılıp kalmıştır. Bütün bunlar bir aldanma
dan ibarettir. Çünkü Allah Teala Hazretlerinin yolunun acaibliklerinin sonu yok
tur. (Kudame, 256) 

* Sufilerın dereceleri vardır. Once {kendini masivadan temizleyip} tecrid ettiği 
için sufi {adını alan kişi} gelir. Sonra vahdetin milrifetine ulaştığı için muhakkık ge
lir. Ardından nıukarreb gelir. O da, hiçbir eseri kalmayıncaya kadar kendisinin 
aynından vazgeçip {Allah'm} aynıyla yetinen kişidir. (Ravza, 606) 

* Sılfiyyenin bidayeti tahalluk {başlangıcı ahlaklanmaL nihayeti tahakkuktur 
{sonu ise kendilerinde Hakk'ın gerçekleşmesidir} .  Sılfi, eziyete katlanmak ve ra
hatlığı terketmek gibi cismam tahalluka devam ettiği müddetçe islam makamm
dadır. Cisman'i zarfiretlerden sıyrılarak melek! bir ahlaka intikal ettiğinde 'iman 
makamında olur. haıu sıfatlarla bezendiğinde ise ihsan makamına ermiş olur. 
(Ravza, 618) 

* Sılfinin hakikati {şudur}: O ilmiyle amel eden alimdir. Yani, ancak ihlasla 
amel eden alim kimsedir. Tasavvuf ilmi, sadece ihlasla amel etmeye ulaşmanın yo
luna dair marifettir {doğrudan bilgidirJ, başka bir şey değildir. Alim, ihlas üzere 
ilmiyle amel etmiş olsa, o da hakiki bir sfifl olmuş olur. (Envfir, I, 195) 

* Tasavvuf, safd'dan gelir, bu köktendir. Lafzmda kalb {harf değişmesi} vardır. 
Kelimenin aslının sonunda vfiv harfi vardır, ancak vfiv fa' dan önce gelmiştir. Çünkü 
mücerred masdarının aslı saftldır. Surmin "süfi" olarak adlandırılması, sırlarının 
safası {içlerinin temizliği} ve hareketlerinin saflığı, yani zahirinin {davranışlarmm} 
ilahi emidere muhalefetten temizlenmiş olması sebebiyledir. Şübhesiz bu da sırla
rının bulanıklıklardan arınmış olmasındandır. 

Suf {yün elbise} giymelerinden dolayı "sufi" şeklinde adlandırılmalarma ge
lince, bu da bir görüştür. Ancak bu topluluk, tevazu sebebiyle yün elbise giymekle 
temayüz etmemiştir. Yalnızca yün elbise de giymemiş, pamuk gibi kumaşlardan 
yapılmış elbiseler de giymişlerdir. Üstelik bir kişi, insanları sufi, salik ya da zahid 
olduğuna inandırmak, kendisine saygı duyulmasını ve teveccüh gösterilmesini 
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sağlamak için yün elbise giydiğinde, bu durum kınanınayı gerektirecek riya türü 

bir davranış olur . . .  

. . .  Ikinci asır v e  sonrasında dünyaya yönelme yayılınca ve insanlar dünyaya 

düşkün hale gelince, ibadete yönelenler "sufiyye" ismiyle ayırd edildiler. Bunlar 

zühd, halktan uzaklaşıp yalnız kalmak, ibadete yönelmek gibi arnellerle ve bunlar 

sonucunda idrak ettikleri vecdlerle tanınır hale geldiler. İşte insanı diğer canlılar

dan ayıran yönü bu idraktır. ldrak iki kısımdır: Yakm, zan ve şekk bakımından 

ilim ve mariletierin idraki. Sevinç, hüzün, kabz, bast, rıza, gazab, şükür, sabır gibi 
kendisiyle kaim hallerin idraki. Akıl sahibi mutasavvıf kişinin rUhu, bedendeki id

rakler, iradeler ve hallerden neşet eder. İşte bunlar, insanı diğer varlıklardan ayı

ran şeylerdir. (Buğtje, 17) 

* Kalbierin afetleri {konusunda}, boş ve anlamsız şeyler ve gaflet çokluğu gibi 

kalbi öldüren şeylerden uzak durmak onun {sfıf'ınin} şanındandır. Çünkü bu türlü 
şeylerin kalbin ölümüne sebeb olduğu tecrübe edilıniştir. Fakirin {sfıfmin} bütün 

çabası, Allah'ı hatıriamasına engel olan her şeye karşı kalbini diri tutmayı sağla

maktan başka bir şey değildir. Çünkü insan kalbi değirmen taşının ortasına {mer

kezinde, ortasında yer alan deliğe} benzer. Kalbi bozulunca {deliğe zarar gelince 
değirmen taşı da} bozulur. Taşın iki deliği olursa taşın dönmesi imkansız hale gelir 
[Kalbi ya da kalbin dikkatini ikiye bölınemek gerekir, çünkü Allah bir kimsenin 

göğsünde iki kalb yaratmamıştır} .  (Envtir, I, 85) 

* . . .  Cüneyd şöyle der: "Sufi yenJiizü gibidir; kötü olan her şey ona atılır, ama ondan 
lıep iyi şeyler çıkar." . . .  

. . . Sehl b .  Abdullah {Tüsteri} ise şöyle demiştir: "Sufi bulanıklıklardan arınmış, fi
kirler/e dolmuş, kendisini sevindirecek şeylerden vazgeçerek Allah 'a yönelmiş olan kişidir. 
Gözünde altınla çamur birdir." . . .  (Nebhani, ll, 340) 

* "Silfi" isminde ihtilaf edilmiştir. Hz. Peygamber $ zamanında yaşamış olan 

Muhacirlerin � fakirleri olan Suffe ehline nisbet edilmiştir. Düşünce ve hedeflerini 
kalbieriyle Allah'a � çevirdikleri ve bu halleriyle O'nun huzurunda oldukları için, 

{"ilk saf' manasında} "saff-ı evvel" e nisbet edilıniştir. Sfıfa {yün elbiseyel nisbet edil

dikleri de belirtilmiştir. Çünkü selef genel olarak daha yumuşak, sevgiye, tevazfıa 

ve zühde daha yakın ve peygamberlerin giysisi olduğu için yün giyerlerdi. 

Hz. Peygamber'in merkebe bindiği, yün giydiği nakledilmiştir. Yine O'ndan $ 

şu rivayet edilmiştir: "Mekke ve Medine arasındaki çölde bir yerleşim bölgesi olan 
Revha'ya yetmiş kadar peygamber uğradı. Onlar çıplak ayakları ve yün elbiseleri ile 
Kabe'ye dönerek ibiidet ediyorlardı. "  O'ndan $ şöyle bir nakil de vardır: "Allalı'ın Hz. 
Musii � ile konuştuğu gün, {Hz. Musii'nın �} üzerinde yiin bir cübbe, yünden bir şal
var, kolu yün, diğer taraflan yün olan bir elbise vardı." 

Hz. Isa'nın � da yünlü ve kıllı elbise giydiği, ağaçtan yediği, karanlık çöktüğü 
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yerde gecelediği hikaye edilir. Hasan Basdks şöyle demiştir: "Bedir savaşına katılan 
yetmiş sahabi gördüm, giyecekleri yündendi." Ben de derim ki; bu son görüş lugavi iş
tikak {sözün türediği kelime} ile alakalıdır. 

Denilmışhr ki, "Bu ismin {sufi isminin} aslı 'safii' veı;a 'musiifiit'tan türeyen 'safevı ' 
kelimesidir. Bunun söylenmesi dile ağır gelmiş ve kelime 'süfi' olarak ifade edilmiştir. 
{Doğrusunu} Allah bilir." 

Şeyhlerimizden birini şöyle söylerken işitmiştim: "Süfi {kelimesi başka bir şeı;den 
değil, tam anlamıyla} sufidendir." (Nebhfıni, II, 343) 

•• Süfi {kelimesi}, dört harften meydana gelir: Sad, vav, fe ve ye. Sad, onun sabrı 
ve sıdkı {doğruluğu} ve safasıdır {saflığı, berraklığıdır}. V av, vecdi, vüddü {sevgisi} 
ve vefasıdır. Fe, fakdı {yok oluşu}, fakrı ve fenasıdır. Ye, nisbet yasıdır ki, bunlar 
tamamlandığında, O'nun hazretine izfıfe edilmektir {tamamıyla O'na ait olmak, 
O'nun huzfuuna kabUl edilmektir} . . .  

. . . Tasavvuf kelimesi sülilka, mutasavvıf kelimesi de tarikattaki {yoldaki} salike 
delalet etmek için kullanılmıştır. Bu kelimelerin kökü hakkında ihtilfıf vardır. 
Süfinin Allah'la beraberken, havaya atılmış yün tozlan gibi hiçbir tedbiri olmadı
ğından dolayı, "yiin" manasma gelen "süf'tan türediği söylenmiştir. Övülmeye de
ğer vasıflarla güzelleşip, kınanınayı gerektirecek vasıfları terk etmelerinden dolayı, 
bu sıfattan geldiği de iddia edilmiştir. Hz. Peygamber'in mescidindeki Suffe As
habı'ndan geldiği de söylenmiştir. Orada Suffe Ashabı'nırı bir mekanı vardır. Bu 
sebeble silfi onlara tabi olur. (Rihle, 16) 

* Silfiler, ilm-i tasavvufun {tasavvuf ilminin}, fıkhın konularından olduğu ve 
um ilmi olarak en şerefli ilim olduğu hususunda icma etmişlerdir. Çünkü onun ko
nusu isim, sıfat, fiil ve hükümleriyle Allah'ın nasıl tecelll ettiğini bilmektir. Bu ise 
iki dünya saadeti kazandıran ilahi bir hikmettir. (Nefehiit, 21) 

· •  Sufi kelimesinin nereden türediği konusunda pek çok şey söylenmiştir. 
Silfilerden bir topluluk "safa''dan türediğini söylemiştir. Çünkü silfiler, kalbierini 
hayatın bulanıklıklarından temizleyen Allah'ın has kullarıdır. 

Başkaları şöyle demiştir: "Süfi, saff-ı evvelden türemiştir. Çünkü süfi, rühz hayatı 
açısından Allah'a ittisali sebebiyle ilk saftadır." Başkaları da şöyle demiştir: "0, 
Suffe'den tiiremiştir. Çünkü süfi, Ehl-i Suffe'ye tabı olan kimsedir." Suffe ismı 
Ashab'dan � bazıları için kullanılmıştır. 

Silfi kelimesinin silftan {yünden} türediği söylenmiştir. Çünkü silfi, havaya 
atılmış yün parçası gibidir, hiçbir tedbiri yoktur. Ayrıca enbiya �� ve asfiyanın 
giysileri de yündendi. 

Yahya b. Muaz şöyle der: "Bir adamı güzel şeylerle amel ederken görürsen, bil ki 
onun tarfki takvfidır. Bir adamı Allah'ın ayetleriyle konuşurken görürsen, bil ki o, abdal ta
riki üzeredir. Bir adamı Allah 'ın nimetleriyle ilgili konuşurken görürsen bil ki o muhibbzn 
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{sevenler} tarıki üzeredir. Bir adamı Allah'ın zikrıne bağlı gorürsen bil ki o ariflerin tariki 

üzeredir." 

Seri Saka n şöyle der: "Mutasavvıf isminin üç manası vardır: O, nılirifetinin n ii m 

verfiznın nilrunu söndürnıeyen, bfitın ilnıınde Kitfib ve Sünnet'in zahirine aykırı konuşma
yan, keriinıetleri Allah'ın haranı kıldığı perdeleri yırtnıa iddiasını taşınıayan kimsedir. 

Sehl b. Abdullah Tüsteri de şöyle der: "Süfi, kalbi kederden {bulanıklıktan} arınmış 
mfiniisında saffidan türetilmiş tir. Böylece fikirle dolmuş, beşerle aliikayı kesmiş ve onun ya
nında altın ile toprak bir olmuştur." 

Ebu Hüseyin Nun şöyle der: "Tasavvuf ne ilinıdir, ne de şekil. Ancak alılfiktır. Şekil 
olsaydı nıücfilıedeı;le elde edilebilirdi. İlinı olsaydı öğrenmekle elde edilmesi mümkün 
olurdu. Lakin o Allah'ın ahlak ile ahliiklanınaktır. Senin gücün, ilahi ahlaka ilim ve şekille 
yönelmeye yetmez." Yine şöyle der: "Silfiler, kalbierini beşeri keder/erden, nefslerin lifetle
rinden arındınnış kinıselerdir. Kendi şehvetlerinden o derece azad olmuşlardır ki, artık ne 
nıiilik {siihib} olurlar, ne de me�nlük {kendisine siihib olunan, kul, başkasına bağımlı kişi}." 

Cüneyd şöyle der: "Tasavvuf, Hakk'ın seni sende öldürüp, kendisiyle diriltmesidir." 
Yine şöyle der: "Tasavvuf, kulun içinde ikamet ettiği bir sıfattır." Ona "Peki Hakk'ın sı
fatı mıdır, yoksa halkın mı?" diye sorulunca da şöyle karşılık vermiştir: "Hakıkati 
Hakk'ın, şekli ise halkın sıfatıdır." Cüneyd ayrıca şöyle der: "Tasavvuf, kalbierin bir 
daha zaaflam dönmeyinceı;e kadar tasfiyesi {temizlenmesi}, tab/attan kaynaklanan beşeri 
ahliik:ın terkedilmesi, beşeri sıfatları zelil kılmak, nefsin hiddetlerinden kaçınmak, rilhl sı
fatlarla bezennıek, hakikat ilinıleriyle uğraşmak ve şeriat husüsunda Resülııllah'a $ tabi 
olmaktır." 

Şibll de şöyle der: " Tasavvııf, maddi olandan korıınmaktır." Yine şöyle demiştir: 

"Tasavvuf, silfinin olmadan önce olduğu gibi olmasıdır." Şöyle dediği de rivayet edil

miştir: "Silfi halkla alfikayı kesen, Hakk'la ittihad eden {birleşen} kimsedir. Nitekim Allah 
şöyle buyurmuştur: 'Seni kendim için seçtim. '  [Taha, 20/41] {Aynı zamanda} tasavvuf, 
{Hakk'dan} başka her şeyle aliikayı kesnıektir. Allah 'Sen beni asla göremezsin!'  [Arat, 

7/143] buyurarak buna işiiret etmiştir. " Ona "Süfi neden 'ibnü'l-vakt' olarak adiandı
rıldı ?" diye sorulunca şu karşılığı vermiştir: "Çünkü o kaybettiğine üzülmez, elde olan
dan da bir şeı; beklemez." (Nefehiit, 27) 

{Ayrıca b k. safii'; tasavvuf} 

suküt-ı i'tibiira.t ( ..:.ıiJI.:=��� .1:ı Jii ... ) * Sukut-ı itibfirfit {bütün itibari şeylerin düş

mesindeki itibardan maksad}, Zat-ı ahadiyyetin itibarıdır. (Kaşani, 104; Cami', 86) 

sulta.n-ı nuri ( '-i JY ıJib.l ... ) * Sultan-ı nürıden {n ura ait hftkimiyetten} maksad, 

onun, (yani hayvanı ruhun) nefsten elde ettiği nura ait bir keyfiyettir. o, bunlarla, 

bu kuvvetleri suretleri verenden kabul etmeye hazır olur. Nefs ona taalluk ederse, 
latlf ve nurani bir şey olarak ondan istifade eder. (Heyfikil, 95) 
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suret-i hakk/suver-i hakk ( J:l--1 JJ� 1 J:l--1 ö JJ� ) * Suret-i hakk [suver-i Jıakk 

(Cami')], Hz. Muhammed'dir �. Çünkü o, ahadiyyet ve vahidiyyetin hakikatini 
kendisinde tahakkuk ettirmiştir {gerçekleştirmiştir} .  Bu bakundan ona "sad" da 
denir. Nitekim İbn Abbas'a � sad'ın manası sorulduğunda Hz. Peygamber'i işaret 
ederek "Üzerinde Ralıman'ın arşı bulunan Mekke'deki bir dağ" demiştir. (Kaşani, 140; 

(Cami', 88) 

suret-i ilah/suver-i ilah ( .U�I ).J"P 1 .U�\ ö JJ� ) * Silret-i ilah [suver-i ila/ı 

(Cami')], ilahi isimlerin hakikatini kendisinde tahakkuk ettirdiği {gerçekleştirdiği} 
için insan-ı kamile verilen isimdir. (Kaşani, 141; Ciimi', 88) 

suret-i irade/suver-i irade ( ö�IJ�I JJ� 1 ö�IJ� ' ÖJJ� ) * Silret-i irade [veya 

sııver-i irade (Cami')], nefsin, her şeyin Allah'ın iradesinden başka bir irade ile 
vukua geldiğini görmekten uzaklaşması ve her şeyin ilahi irade ile vaki olduğunu 
müşahede etmesidir. (Kaşani, 141; Cami', 88) 

sübha ( A� ) * Siibha, hebadır {toz zerrecikleridir} . (Istılah, 537) 

* Siibha, "heyüld" diye isimlendirilen hebadır. Bunlar açık değillerdir. Onlar 
bizzat değil, sadece suretleriyle mevcuddurlar. (Kaşani, 99; Cami', 85) 

{Ayrıca b k heba'; heyula} 

sübühatü'l-vech/sebehatü'l-vech ( <1� yi .::JI� ) * "Siibiihdtii 'l-veclı {ya da 

sebehdtit 'l-vech, yani cemtilin heı;beti} nedir?" Cevabı: "Bir şeı;in vechi, o şeyin hakikati ve 
zcitıdır. Bunlar da, bizimle o ilahi isimler arasındaki perdelerden ibaret olan zat! nilrlardır. 
Bu sebeb/e O, şöyle buyurmuştur: 'O'nun vechi dışında her şeı; yok olacaktır. ' [Kasas, 
28/88] Bu veei/ı ile bu sübühdtın umüma şamil olan dildeki te'villerinden biri tenzilı nur
ları olup bu da, O'ndan, kendisine layık olmayan sıfatları kaldırmaktır. Bunlar ademiyyet 
{yokluk} hüküm/eridir. Adem {yokluk}, Jıak'ikatte Zat'a layık olmayan şey, burada ise lıay
rettir. Vücıldi bir hdlden tenzih edilmediğinde o veei/ılerin aynıdır {özüdür}. Bu sebeb/e 
ilahi isimler birer nisbet olmuşlardır. Bu isimler kavranılırsa, bu Zat'tan elde edilen hdller
den dolayı mümkünatın ayanı {mümkün varlıkların özleri} olarak bu nisbetlerden bahs 
edilir. Bir isimle telaffuz edilen her lıfil, kendisi olması bakımından, ya tenzilı ya da isbfit 
yoluyla, ya da her ikisiyle birlikte O'na deldlet eder. 

Bu isimler iki kısma ayrılır: Biri, tamamı nürlardan ibaret olan isimlerdir, ki bunlar 
viicildi işlere deldlet eder. Diğeri ise, tamanız zulmetlerden {karanlzklardan} ibiiret olan 
isimlerdir, ki bunlar da tenzilıe delalet eder. {Hz. Peygamber $} buyurmuştur ki: 
'Allah 'ın, nılrdan ve zulmetten yetmiş ya da yetmişbin perdesi vardır. Eğer onları 
kaldırsaydı, sübühat-ı vechi { cemalinin Jıeı;beti}, kendisini idriik eden yarattıklarının 

gözlerini yakar kör ederdi. ' [ky.] Eğer O, ildhi isimlerini kaldırsaydı, bu perdeler de 
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ortadan kalkardı. Eğer, bu isimlerden ibaret olan perdeler ortadan kalksaydı, Ahadiyyet-i 
Zat zuhur ederdi de, O'nun ahadiyyetine, vücudla sıfatıanan hiçbir ayn dayanamazdı. 
Mümkün olan ayiinın vücudu {varlığı} yok olur gider, böylece vücud ile vasıjlanamazdı. 
Çünkü onlar, ancak bu isimler sayesinde vücud ile vasıflanabilirler. Aklen ya da şer'an 
olsun bu hükümler/e vasıflanabilmesi de ancak bu isimlerle mümkün olur. Miinıkiiniit 
{mümkün varlıklar}, bu perdelerin arkasında, imkiin mertebesinin ardından gelen Şe1jden 
zuhur eder. Işte bu, tecelli-yi ziitfdir. İşte vüci'td ile vasıflanmak, ilahi isimler perdesi 
ardındaki bu imkan mertebesinden sonra gelir. Allah hakkındaki ilim, nıümküniit iiyiinına 
bu isimler bakımından, ancak aklen ve keşfen faalluk etmiştir." (FütUhiit, II, 108) 

{Ayrıca b k niir-zulmet} 

sübiit ( ı.::..ı J:'ı ) * Bana kerfunetlerden, marifetten, tahklkten bahsetme. Bana göre 

sadece sübı?t vardır {önem taşır} (makarnların en yücesi, sabit-kadem ya da 

sehatkar olma manasma gelen sübiittur) . . . . . .  Bana ilimlerden, IDarifetlerden bah
setme. Bana göre sadece sübut vardır. (Nefehdt, 214) 

sücud ( � J�'-" ) * Secde eden her varlıktan varid olan sücud {secdel, fer' olduğu 

zaman kendisinden gaib olduğu aslını müşahede etmektir. Asliyyetini bırakıp 

fer'iyyetiyle meşgul olunca ona "Senden gaib olan olan Şe1Ji iste! O, senin siidır olduğun 
aslındır." denmiştir. Beden, aslı olan toprağa secde etmiştir. Ruh kendisinden sadır 

olduğu Külll Ruh'a secde etmiştir. Sır, kendisiyle mertebeye nail olduğu Rabb'ine 

secde etmiştir. Asılların hepsi gaibdir. Görmüyor musun, asılları gaib olduğu 

halde, ağaçlarda ortaya çıkanları {görünrnedikleri halde sonradan biten meyve

leri}? (FütUlıiit, II, 100) 

* Rabb'imize yakarıştan gafil olunca 
üstilmiize çul/andı diğer gafletler 
köreldi yakınlık ııfkunıuz 
birden 
akla geldi sınırlarını ız 
döküldü gözyaşımız 
Hatamıza secde emri vermişti Mevlii'nı 
ve yandı Şe1Jfan 
hasretlerle yoğrulmuş bir alçaklıkla 

(Leta'if, lll )  

* Siicud, kalbin Rabb'in hükümlerine boyun eğmesidir. (Cami', 54) 

süciid-ı kalb ( �� � � )  * Kur'an'ın ehli olanlar, Kur'an'la arnel etmek sure

tiyle onu muhafaza eden kimselerdir. Onlar Kur'an'ın ayetlerini ezberleyip onunla 

amel ederek beyan ederler. Ebu Yezid Bistami onlardan biriydi. Ebu Musa Dili 
onun Kur'an'ı beyan etmeden ölrnediğini söylemişti. Ahlakı Kur'an olan onun 
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ehlinden, Kur'an ehli olan da Allah'ın ehlinden olur. Çünkü Kur'an Allah'ın kela
mıdır. O'nun kelamı ilmi, ilmi ise Zat'ıdır. Sehl b. Abdullah Tüster1 altı yaşınday
ken bu makama erişmişti. Bu yüzden onun bu yolda başlangıcı kalbin secdesiydi. 
Allah'ın şanı yüksek, uzun ömürlü nice velileri, onun ulaştığı kalb secdesi halini 
elde ederneden ölmüştür. Hem de velayet makarnını tahakkuk ettirdiği ve o rna
karnda sabit-kadem olduğu halde, kalbin secde eder olduğunu asla bilmeden. Kalb 
secde eder hille geldiğinde, başını asla secdeden kaldırmaz. Kalbin secde etmesi, 
onların üzerinde bulunan ve pek çok kadernin kaynağı olan o tek kadern üzerinde 
sehat etmesidir. (Fütfthat, II, 22-23) 

* Sücud-z kalb {kalbin secdesi}, organlarıyla amel ederken, O'ndan başka bir 
şeyle meşgul olmarnası ve nazarını O'ndan ayırmaması bakımından, Hakk'ı rnü
şahede esnasında sadece O'nda fan1 olmaktır. (Kaşan1, 100; Ccimi', 85) 

südef ( J.i..> ) * Südef {perdeler, karanlıklar}, "perde" manasındaki "siidfe" 

kelimesinin çoğuludur. (Sofyav1, 180) 

sükftn ve sükftt ( .:.ı  J�'"" J 0 � ... ) * Sükut iki kısım dır: Zahirle sükfıt ve kalb ve 

gönül ile sükut. Tevekkül edenin kalbi rızkın takdir edildiğine inanarak sükfıt 
eder. Arifin kalbi sükut ederken Allah'ın hükmettiğine karşı tam mutabakat ha
linde bulunur. Mütevekkil Allah'ın işinin güzel olduğuna güvenir; arif ise Allah'ın 
her tür hükmüne kanaat eder. {Sufiler fırifin} halini anlatmak üzere şu şiiri okurlar: 

"Üzerinde cereyan ederken 
O'nun tasarrufları 
rızadır içindeki düşünce" 

Bazı zamanlar vardır ki, an! bir hayret sükuta sebeb olabilir. Gerçekten de keşf 
ani olarak gelirse, o zaman ibareler susar, ne bir açıklama, ne de söz kalır. Şahidier 
silinir, şuur ve his yok olur. (Kuşeyri, 63) 

* Siikün ve siikut, zikirde sıdkın hasıl olması içindir. Bu, kalbin lafızla değil, te
fekkürle "Allah, Allah" diyerek O'ndan başka hiçbir düşünce kalmayınca ya kadar 
O'nunla rneşgııl olmasıyla mümkün olur. Ardından "La ilfihe il/alla/ı" diyerek dil ile 
kalb birbirleriyle rnuvafık hale gelir. Her zikre niyetlendiğinde bu şekilde yapar. 
(Enviir, I, 36) 

sülftk ( .!.1 JL.ı ) {adab-ı sülfık; sülftk-ı fakiri's-sftfi; suret-i sülftk; sülftk 

ilallah} 

* Açlık ehlullahın süsüdür. Bununla, açlığın adet haline gelişini kasd ediyo
rum. Bu nıevt-i ebyazdır (beyaz ölümdür}. 

Ehlullah seyr ü sülftklarının esaslarına dört ölüm esasını koyrnuşlardır. (Yuka
rıda sayılan açlıktan başka} bunlardan birincisi mevt-i ahdardır {yeşil ölümdür}. Bu, 
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gösterişli değil, yamalı elbise giyınektir. Hz. ümer b. Hattab'ın . .;. giydiği elbisede 
on üç tane yama vardı. Bunlardan biri deridendi. Oysa o, mü'minlerin emiriydi. 

Mevt-i esved {siyah ölüm} eziyetlere katlanmaktır. 

Mevt-i ahdar {kızıl ölüm} ise nefse arzu ettiği şeylerde muha1efet etmektir. Bu, 
melametiyye ehlinin hususiyetidir. 

Tasavvuf yolunda salihler için uygun görülen açlık, {şahsi} tabiatın fazlalıkla
rını azaltına ve dünyayı hareket etmeye ihtiyaç duymadan isterneyi seçmektir. 
Taleb yükselirse, Samediyyet sıfatını ister. Onun sınırı bize göre bir günlük oruç
tur. Eğer buna uykusuzluğu da eklerse bu meşru ve ihtiyar! bir açlık olur. Bu bizim 
için ancak meşru sayılabilecek bir yoldur. Eğer Allah bu zaruret durumunu halkın 
av am kesimi için sınırlandırmış olınasaydı, hali bu mertebeye yakın olınazdı. 

İnsan, açlığın artırılınası halinde kula gelen faydaları Rabb'inden daha iyi bi
lemez. Bu {böyle bir düşünce}, kötü edebin en son noktasıdır. Eğer geceleyin {iba
deti sırasında} ve fenasında kendisini yedirip içirenden bir hal olduysa, bunun et
kisini de kuvvetinde, aklının sıhhatinde ve mizacını korumada bulursa dilediğine 
ulaşır. O açlığa ehil değildir. 

Açlık konusundaki sözümüz, onu istiğrak haline sevk eden Zat'la ilgili olsa da, 
Ebu Ukkal gibi, açlıkla arasına güçlü bir varid girer. Eğer bundan bir fayda elde 
ederse, {sufiler tarafından kasd edilip} istenen de budur. Fayda elde etmezse bu bir 
hastalıktır, bu halin tabibe havale edilınesi gerekir. Bu durum sufilerin amaçladığı 
bir durum değildir. Büyüklerin açlığı ise ıztırari {irade dışı} açlıktır. Açlığa yol açan 
şey onlarda açlık ya da toklukta ortadan kalkınayan bir meleke haline gelir. O an
cak azla yetinir. Fakat heıalden ya taatlerde dinçlik ya da hesabı hafif atıatmak için 
uzak dururlar. (Fütithiit, Il, 184) 

* Sufilere göre suret-i sülfık, riyazet aşamasından sonraki mübtedi {yeni başla
mış} sufidir. Bu kişi, aynı zamanda nefsiyle dostluğa itibar etmesi yüzünden, ken
disine ilahi cezbe ve inayet açılınamış olan kimsedir. Feyz-i Rahmanl, Zat'ın katın
dan akla, nefse, alemlere, ilk heyfılaya, unsura, mevalide {unsur lardan oluşan şey
lere} ve insana iner. Sonra terkib yoluyla, tenzll silsilesinden {sözü edilen sebebler 
zincirinden} apaçık bir şekilde lazım olan şeye geri döner ve yükselir. O da {yük
seldiği şey de} Hakk'tır. O, Hakk'ı hiçbir ziyade olınaksızm sadece vehmi, muay
yen bir mertebe olarak görür. Anlar ki, hissin en uzak derecesine nüzul, Zat'ın 
mutlak zuhuru ve O'nun husus! tecellisi olup, batınların geri dönüşü ve husus} 
mutlak gaybetle vasıflanmasıdır. (Ravza, 610) 

* Sülfık ilailah {Allah'a süluk etmek}, kalbe, nefse, ruha, sırra ve Hakk'a ait bü
tün taayyünlerin kaldırılınasından ibarettir. Yine bu, neşe içinde hareket etmekten 
ibarettir. Bu taayyünlerin kaldırılınası mevcfıd hale değil, sadece salike nisbetle 
mümkün olabilir. Çünkü ayan-ı sabiteler kaldırılamaz. Çünkü onlar ezell ve ebe-
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didir. Bundan dolayı Hakk'ı bilmernek muhaldir. Fakat onların Hakk'ın vücu

dunda hükümlerinin zuhur etmesi kaldırılabilir. Bu da ancak Hakk'a değil, onların 

şuuruna nisbetle olabilir. Onların hükmünün ortadan kaldırılması, onların ortadan 

kalkmasını gerektirmez. Çünkü ayn-ı sabite, hükmü kaldırılmış bir şeydir. Çünkü 

zuhurunun sebebi onun şuur olan hükmüdür. Bu hüküm, Hakk mertebesine vusfıl 

ile ortadan kalkmıştır. Çünkü vasıl olan fanidir, onun şuuru yoktur. (Esfiir, 262) 

* Bil ki adab-ı sülilk !süluk adabı}, keşf ve müşahede makamına ermek isteyen 

kimsenin riayet edeceği ada b demektir. !Bu adabın yerine gelmesi için kul} Allah' a 

olan mehabbetini, masivaya olan mehabbetinden arındırmalıdır. Lezzetlerindeki 

maksadını keşf ve keramete değil, sadece Allah' a yöneltmelidir. Mükafat almak 

veya kurtulmak için değil, sırf Allah için ibadet etmelidir. Bütün arnellerini şeriatın 

kanunlarına, sünnet ölçüsüne uydurmalı; kalbini ilimierin !yanlış ve gereksiz bil

gilerin} yanıltmasından, havatırın meşguliyetinden kurtarmalı; nefsini kuruntular

dan, boş arzulardan, madde kirlerinden temizlemeli; ruhunu cismani kayıtların 

esaretinden, hayvan! engellerden kurtararak, birtakım maddi güç ve duyguların 

{rfıhtaki} bağlarını çözmeli; ahlakını her türlü reziliikierden ve kötülüklerden te

mizlemeli, zihnini bedeni alakalardan ve tabii adetlerden uzak tutmalı, maddenin 

kayıtlarından kurtularak devamlı bir şekilde rUhani alemiere yönelmeli, beşeri va

sıflardan uzaklaşarak, meleki vasıflara yaklaşmaya çalışmalı, dünyayı ve dünyalığı 

terk edip, dünya ehlinden uzak durmalı, malılukata yok ve fani gözüyle bakarak 

onlardan ilgisini kesmeli, bütün dünyevi lezzetlerden ve sahte güzelliklerden yüz 

çevirmeli, kendisini Allah'a itaatten alıkoyacak her şeyden kaçınmalı, O'nun birliği 

ile ilgili zikir ve diğer ibadet cinslerinin tamamını yerine getirmeli, her türlü şekil

cilikten uzak durmaya çalışmalı, arneli karşılığında Allah'tan ahiret sevabı değil, 

O'nun rızasını istemelidir. 

Allah'a farz, vacib ve sünnetleri yerine getirerek itaat etmelidir. Bunları yerine 

getirdikten sonra da tevhid, tecrid ve tefridle alakası olmayan şeylerle meşgul 

olmamalıdır. Çünkü bu üç şey olmadan O'na vuslat mümkün değildir. Ayrıca ruh

satlada am el etmem eli, b id' at, tembellik, şehvet, öfke ve düşmanlığı terk etmeli; if

fet, ilim, ihsana !ve bunlar gibi ahlaki erdemlere} sıkı sıkıya bağlı kalmalı; riyazet 

ve mücahedeye kendini zorlamalı; mücerredatı {soyut varlıkları} tefekkür edip 

ruhaniyyete yönelmelidir. Az yeyip az içmeli, az uyumalı, bütün hallerinde fakir

liği tercih etmeli, her durumda zühd, vera ve takvadan ayrılmamalıdır. Hatırını ak

lın ve hislerin !duyu organlarının} idrak ettiği varlıklardan, nefsani hatırlardan, 

şeytanın aidatınalarından korumalıdır. Masivaya ait düşüncelere önem vermeme

lidiL Çünkü haberde şöyle gelmiştir: "Hikmet gökten iner, fakat içinde yarın düşüncesi 
bulunan kalbe girmez." 

Yine keşf ve müşahede makamına ermek isteyen kimse, Allah Teala'ya ka

vuşma mehabbetiyle, cazibesiyle, aşkı ve özlemiyle huzur bulmalı, salih arneller 

işleyerek Rabb Teala'ya kavuşmayı ümid etmelidir. (Ciimi', 171) 
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* Sülılk-ı fakir-i sıifi (sufı olan fakirin süluku}, nefsin makam ve hallerde mesafe 
katederek, yani rUhi yükseliş derecelerini, yükselip alçalmak sfıretiyle geçerek yü
rümesidir. Bu hususta, şeyhinin zaviyesinde halvet halinde olmak veya seyahat et
mek yahut da ehl-i esbabdan olarak {dünyevi sebebiere sarılarak}, gündüz rızık 
talebiyle dünyası için çalışıp, gece evine giden biri arasında hiçbir fark yokhır. 

Dervişin katettiği bu mertebeler etrafında söz ve münakaşalar artmıştır. Bu 
mertebeler, seferde bulunan kişinin katettiği merhaleler gibidir. Bir kısım sufi, 
şatahın bir makam olduğunu iddia etmiştir. Başkaları ise bir topluluğa göre fenanın 
manasının şer'i kayıtlardan serbest kalmak ve eşyanın hakikatleri ile hükümleri 
arasındaki temy'izi terketmek olduğunu zannetmiştir. (Rihle, 204) 

sülüvv ( J.L. ) * Sülüvv !unutma, teselll bulma}, mehabbet kandilini söndüren, 

hevanın iddiasını yalanlayan bir şeydir. Gece, giindüzün ülfetidir, ihanet göğsün
den beslenir. (Ravza, 691) 

sünnet ( ;;.� ... ) Ib k. fariza ve sünnet} 

sürfır ( JJJ'"" ) * Sürftr, kalbin nurlanrnasıdır. hk inceliği zevk sürurudur. Bu

nunla inkıta lAHalı'tan kopma} korkusunun ve cehalet karanlığının hüznü gider; 
ayrılık sıkıntısı dağılır. İkinci inceliği, hakikati müşahede etme, ilim perdesinin 
kalkması, teklif ve ihtiyar boyunduruğundan azad edilme sürurudur. Üçüncü in
celiği ise, icabeti duymanın sürurudur. (Ravza, 491)  

sütfır ( JY"" ) * Süti'ır {perdeleri, gayb ve şehadet alemi arasındaki rahatlık 

makamında bulunan insani beden kalıblarına mahsus kılınmıştır. (Kaşani, 100; 
Cami', 85) 
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şa'ban ( ıJ� ) {bk. receb-şa'ban-ramazan) 

şahid ( JA\..:;ı ) * Şfihid, senden gaib olanı �ana gösteren şeydir. Yani, senin kal-

bini onun varlığına hazır hale getirir. Şair şöyle demiştir: 

"O'nun şahidi vardır her şeyde 
gösterir Bir olduğunu O'nun" 

Şdhid, aynı zamanda "hazır {şu an burada mevcud}" manasma da gelir. (Luma', 

415) 

* Şfihid hususunda, "Falan ilmi, filan vecdi, filan da hali müşfihede eder" denilir. 

Burada şahid sözü ile o anda insan kalbinde hazır ve mevcud olan şey kasd edilir. 

Bu da, insanın gözünden gaib bile olsa, bir şeye bakıyormuş ve onu görüyormuş 

gibi, o şeyin zikrinin kalbi kaplaması, ona hakim olmasıdır. O halde zikri, sahibinin 

kalbini kaplayan her şey o kimsenin şahididir. Eğer o kimsenin üzerinde galib olan 

ilim ise o kişi ilmi, üzerinde galib olan vecd ise vecdi müşahede eder. (Kuşeyri, 37) 

* Şdhid, müşahede eden kalbde müşahedenin bıraktığı izdir. Işte bu, kalbin 
zabtettiği meşhudun sfuetinden bir hakikat üzere olan şahiddir. (lstıldh, 533) 

* Ştihid, müşahede esnasında meşhudun {müşahede edilen varlığın} suretinin 

nefste hasıl olmasıdır. Şahid, rü'yetten {görmekten} hasıl olan şeyin aksi olan şeyi 

ortaya koyar. Burhan! ilim rü'yetin önüne geçemez. Şuhudun önüne ise, meşhudu 

bilmek geçebilir. Bu da itikada linanılan şeye} isim olur. Bundan dolayı şuhudda 

ikrar ve inkar vakl olabilir, ama rü'yette olamaz. Bu hususta ikrar, inkar değildir. 

Şahidin böyle isimlendirilmesinin sebebi, kişinin gördüğü şeyin, inandığı şeyin 
doğruluğuna şahidlik etmesidir. Her müşahede rü'yettir, fakat her rü'yet müşa

hede değildir. Bununla birlikte Hakk'ı sadece kemale ermiş insanlar rü'yet edebilir, 

ama O'nu herkes müş3.hede edebilir. O halde şuhud demek, rü'yet demek değildir. 

(FütUhat, II, 557) 
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* Şiihid, kalbde müşahededen dolayı hazır rnevcfıd olan izdir. Bu, meşhudun 
rnüşahedesindeki doğruluğa şahidlik eder. Bu ya ilm-i ledünle olur -ki onun böyle 
bir ilmi yoktu, {sonradan} oldu- ya da vecd, hal, tecelll veya şuhfıd {müşahede} yo
luyla olur. (Kaşani, 153; Cami', 87) 

* Ştihid, lugatte "htizzr" demektir. Sfıfılerin ıstilahında ise, insanın kalbinde ha
zır {mevcfıd} olan şeydir. Bu ise insanın gözünden gaib bile olsa, bir şeye bakıyor
muş ve onu görüyormuş gibi, o şeyin zikrinin kalbi kaplaması, ona hakim olması
dır. İnsanın kalbine ilim galib geliyorsa, o kişi ilmin; red galib geliyorsa recanın; 
vecd galib geliyorsa vecdin; Hakk galib geliyorsa Hakk'ın şahididir. O halde zikri 
senin kalbini kaplayan her şey o şeyin şahididir. 

Denilmiştir ki "Onların {sufilerın} muriidz, ştihidin kalbde olanın şiihidi olmasıdır. 
Sevgili, sevenin kalbinin şiihididir." Yani onun kalbinin hazırıdır {onun kalbinde 
mevcfıddur} .  Onu -gaib olsa bile- gözüyle görüyormuş gibi görür, kalbinde onu 
rnüşahede eder. Bu, mana itibariyle birinci görüş gibidir. (Ciimi', 164) 

şatah/şatahat ( ..:.ı\=-c.h..!ı / �6..;. ) {sübhani; tamat} * Şatah {yalpalarnak} kelimesi, 

nefsin ulfıhiyyet rnertebesinin başına ulaştığı zaman hissettiği şey için kullanılır. 
Nefs, Allah'ın kendisi olduğunu, kendisinin Allah olduğunu idrak eder. Böylece 
ittihad kapısından girer. Veedin neticesi ağır olur, onu gizlerneye sahibinin gücü 
yetmez. Dili ondan ayrılır {söylemek istediği şeyi açıkça anlatamaz} . Bu halde, 
vasıl olan kul ile rnevsfıl olan {kavuşulan} Allah arasındaki cevheri hüviyyet ortaya 
çıkar {aslında O'ndan geldiğini kesin olarak anlar}. Hakk lisanıyla konuşmaya 
başlar. Çünkü o Hakk'la bir olmuştur. Buradan hitab -münad1at halinde- muhatab 
sigasırıdan mütekellim sigasına; -zikir halinde ise- gaib sigasına intikal eder. Ancak 
hi tab eden kimdir, hitab edilen kim? Aslında her ikisi de tek hale gelmiştir. Bundan 
dolayı burada hitabın kendisine yöneldiği bir başkası tahayyül edilemez. 

İşte bu halde, nefste meydana gelen bu şeyin ifşası {açığa vurulması} aslında 
hararndır. İfşa eden, şataha {yalpalarnaya, saçmalamaya} başlar. Ama onu ifşa et
memek elinde midir? İşte bu sfı.f'min buhranıdır. Veedin şiddeti onu ifşaya zorlar. 
İfşa edilen şey, kul ile Allah arasmda bir sırdır. Çünkü fark ortadan kalkmış ve 
ittihad gerçekleşmiştir. (Şataha.t, 1) 

* Sfıfi şatahta, kendisine ilham eden, onu konuşturan yüce bir ilham edicinin 
varlığını hisseder. "İstiğrak halinde huşu yaşayan nefs/e, .lJÜCe iltihz hikmet arasında bir 
konuşma cereyan eder. Bu hiildeı;ken, nefsin dilinde kelimeler o vaktin hakikatiyle lıusılsi 
bir manaya kavuşur. Nefsin biitınında kudsi sözler işitilir. Sonra nefs, bir vakit için bu söz
lere miintisib olarak lisanınz diizeltir. İttihad kapısındaki sufiyi şatah izleri yakalar. Bu da
vet, {Allah ile} karşılaşmadır. Birinin devri diğerininkiyle değiştiriZrnek suretiyle iki iişığa 
dağıtılır. Nefste -Mahbubun maksadianndan habersiz bir şekilde- mütekellim s'igasıyla ko
nuşma arzusu meydana getirilir. işte bu, nefsin tevtizuu için en çetin imtihiin ve tasfiyesi

nin son aşamasıdır" (Şatahiit, 4) 
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* Ebu Yezid dedi ki: "Sübhani, ma azanıe şani {kendimi tenzfh ederim, şanını ne yü
cedir}!" Ardından şöyle dedi: "Hasbiye min nefsi hasbi {Ben kendime yeterinı, yeter!/" 

Abdülkadir Geylani'ye Ebu Yezid'in "Ben öyle bir bahra {denize} daldım ki, pey
gamberler onun sahilinde kalmıştı" sözünün ne manaya geldiği sorulmuş, o da şöyle 
cevab vermiştir: "Eğer bu sözün ona ait olduğu doğru ise şu demektir: Onlar, geçmeı;e 
ehil olanları geçirmek, geçme ehliyetine sahib olmayanları engellemek, boğulmakta olanları 
kurtarmak için denizin kenarında durdular. Nitekim üstün kişiler, diğerleri cennete girer
ken, onlara şefaat etmek için cennete girmede sona kalırlar." (Şatahfit, 22) 

* Şatah: Ebu Yezid dedi ki: "Beni görmen, senin için Rabb'ini bin kere görmekten 
daha hayırlıdır." (Şatahfit, 28) 

* Ebu Yezid Bistami'ye: "Mahliikatın tümü Hz. Muhammed'in $ livası {sancağı} 
altındadır" dediklerinde buna karşılık o, şöyle cevab vermiştir: "V allahi benim sanca
ğım Muhammed'in sancağından daha yüksektir. Benim sancağını nurdandır; altında cinler 
ve tümü peygamber olan insanlar vardır." (Şatahat, lll) 

* Şatah, dilin, vecd halinden tercüme ettiği, iddiaya yakın olan veedin kayna
ğından taşan, sahibinin icbar altında ve mahffiz olduğu {vecdin baskısı altında 
söylemek zorunda kaldığı, fakat mecburiyet altında bulunmasından dolayı so
rumlu tutulmadığı} sözdür. 

Ebu Hamza {Bağdadi} şöyle demiştir: "Horasanlı bir adam bana emni fAllah'tan 
emin olmayı, O'na güvennıeı;i} sordu. Dedim ki: 'Sağ tarafında yırtıcı bir hayvan, sol tara
fında yastık bulıman ve hangisine yaslanacağını  ayırd edemeyen bir adam tanıyorum. ' 
Adam bana 'Bu şatahdır, bunun delilini getir' dedi." 

Sufilerden biri kendisine soru sorulduğunda, soruda iddia taşıyan bir ifade 
varsa şu cevabı verirmiş: "Dilin şathından Allah 'a sığınırını ." (L ıınıa ', 422) 

* Şatahın manası, veedin dile getirilmesi sırasında taşan feyzin kuvveti, yaşa
nan galeyanın ve galebe halinin şiddetiyle sarfedilen garib karşılanacak ifadelerdir. 
Arab dilinde şatah, "hareket" demektir. Bir şey hareket ettiği zaman "şatalıa
yeştahu" denilir. (Luma', 453) 

* Arifler, hakikat semasına yükseldikten sonra vucudu {varlığı} sadece Vahid-i 
Hakk {Gerçek Bir} gördükleri hususunda ittifak etmişlerdir. Ancak onlar içinde bu 
hale irfani ve ilmi olarak sahib olan kimseler vardır. 

Yine onlar içinde bu hali bir zevk hali olarak yaşayanlar bulunur. Bunların na
zarında kesret {çokluk} tamamen yok olmuş ve bunlar ferdaniyet-i mahza {mutlak 
tekliğe) gark olmuşlardır. Bu noktada akılları tamamen işlemez hale gelmiş, ken
dileri hayrete düşmüşlerdir. Burada Allah'tan başkasını, hatta kendilerini bile ha
tırlayacakları bir yer kalmamıştır. Onlara göre Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. 
Onlar sekr haline düşmüşler {manen sarhoş olmuşlar}, akıllarının gücü O'ndan 
başkasını reddetmiştir. Onlardan biri "Ene'l-Hakk {Ben Hakk'ım}", bir diğeri 
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"Subhanz ma iizamü şiinı {Kendimi tesbih ederim, benim şiinım ne yücedir!J", bir başkası 

"Mii fi cübbetf sivallah {Cübbemin altında Allah'tan başkası yoktur}" demıştir. 

Sekr halinde aşıkların söylediği sözler gizlenmiş, hikaye edilmemiştir. Onlar 

sekr hiilinden çıkınca ve Allah'ın yeryüzündeki ölçüsü olan aklın sultasına geri dö

nünce, bunun hakiki ittihad olmadığını, bilakis ittihada benzediğini anlamışlardır. 
Aşıkların, aşklarının doruk noktasında söyledikleri "Ben sevdiğim kimseyim, sevdi
ğim kimse de benim" gibi sözler böyledir. Şu örnek bundan uzak değildir: İnsan an

sızın bir aynayla karşılaşır, ona bakıp da sadece aynayı görür {ilk anda aynadaki 

kendi suretini görmez}, böylece gerçekte aynanın kendisi olan gördüğü suretin, 
kendisiyle birleştiğini sanır. (Mişkiit, 59) 

* Aşkın aslı kıdemden gelir. Arabca "yuhibbuhum {0, onları sever}" kelimesin

deki "bii" harfinin noktası "ve yuhibbunehu {onlar da O'nu sever}" [Maide, 5/54] top

rağına tohum olarak atılmıştır. Hayır, eğer nokta "hum {onlar}" üzerine atılmamış 

olsaydı, "yuhibbunehıl" ortaya çıkmazdı. Aşkın nergisi büyüyünce tohum meyve ile 

ve meyve de tohumla aynı renge bürünür. 

Eğer "Sübhiinz {kendimi tenzıh ederim}. . .  " denilmişse bu yüzdendir. 

Bu sözler ya noktanın ya da noktanın Rabb'inin sözleridir veya bu tür iddialar 

meyve üzerinden yapılmaktadır; kaldı ki meyve de tohumla aynı şeydir. (Sevanilı, 
93) 

* Şatah, üzerinde benlik ve iddia kokusu taşıyan sözlerden ibarettir. Bunlar 

tahkik ehlinde nadir görülen hallerdir. (Istılah, 530) 

* Şatalı, Allah'ın kendisine verdiği mertebeyi açıkça ortaya koyan, hak oldu

ğunu iddia eden bir kelimedir. Bu esnada {sfrfi} ilahi emrin dışında {hatta ona ay

kırı} bir şey dile getirmiş olur, fakat bunu övünme kasdıyla söyler. Kendisine bu 

emredildiği zaman, bununla övünmek değil, ilahi emri bildirmek için açıkça dile 

getirir. Hz. Peygamber � "Ben Adem oğlunun efendisiyim, ama övünmek yok" 
[Tirmizi, Menakıb, 1; Hakim, Il, 660] buyurmuştur. Yani şunu demek istemiştir: 
"Bu bilgiyle size karşı övünmeyi kasd etmiyorum. Ancak size bu konuda iyiliğiniz için ve 
peygamberinizin Allah katındaki derecesiyle, O'nun size karşı iyiliğini anlamanız için 
bunu haber veriyorum." Kendilerine emredilmediği takdirde şatah {ortaya koyma

ları}, tahkik ehlinin zellesidir {hatasıdır, ayak sürçmesidir}. (Fütfihiit, II, 381-382) 

* Şatah ve tiimtit, aviima eziyet veren en şiddetli şeylerdir. Çünkü bunlar 

mehabbetle vuslatın zikrini ve ayrılığın acısını içine alır. Avam ise, önlerinde {za

hiri} olanla alakadar olan, batınlarını şehvetlerle ve şekillerin sevgisiyle doldur

muşlardır. Bundan dolayı, onların kalblerini, nefslerinde yerleşmiş olan şeylerden 

başka hiçbir şey harekete geçirmez. Kalbierinde şehvet ateşleri tutuşur da, bu 

sebeble çığlık atarlar. Bunların hepsi birer fesaddır {bozuklukhır} . Bazen şatah, Al

lah'a mehabbetle alakah iddiiilar taşır. Bunda büyük zarar vardır. (Kudame, l l )  
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* Bazı meşayıhın, zahir itibariyle şeriata aykırı gelen {ve adına "şatahiit" denen} 

sözlerirıe gelirıce . . .  Bazı irısanlar, tevh'id-i vücfidz mertebesirıde kalırlar. Bunlara 

Hüseyirı b. Mansur HalHk'ın "Ene 'l-Hakk {Ben Hakk'ım}!" sözü ve Ebu Yezid 

Bistaml'nirı "Sübhiin'i mil iizame şiin'i {kendimi tesbzh ederim, benim şiinım ne yücedir} !" 
ve daha buna benzer sözler misal gösterilebilir. En çok terdhe şayan ve münasib 

olan yol, bunların tevhid-i şuhudiye irıdirilmesi, böylece üzerlerirıden (şeriata} 

muhalefetin kaldırılmasıdır. Çünkü Hakk'ın Zat'ından başka her şey onların naza

rından saklı kalmış, bu halirı galib gelmesiyle bu sözleri söylemişler, Hakk'tan baş

kasının varlığını sabit görmemişlerdir. (Mektilbiit, I, 56) 

* "Ene'l-Hakk {Ben Hakk'ım}" sözünün manası şudur: "Hakk O'dur, ben değilim " 
Çünkü o kişi, nefsirıi görmediğirıden, O'nu isbat etmiştir. Yoksa, nefsirıi Hakk'dan 

ayrı bir varlık halirıde gördüğünden dolayı kendisirıirı Hakk olduğunu söylemiş 

değildir. Çünkü böyle bir söz küfürdür. İsbiitın olmamasının nefı;i gerektirmeye

ceği, bunun da tevhid-i vücudinirı ta kendisi olduğu söylenemez. Ama şöyle 

denilebilir: 

"İsbiitın olmayışı nefı;i mutlaka gerekli kılmaz. Çünkü bu makam, hayret makamıdır. 
Burada hükümler tamamen düşmüştür. 'Sübhiini. . .  ' cümlesinde de, söyleı;enin kendisinin 
değil, Hakk'ın tenz'ihi söz konusudur. Çünkü nefsi, tamamıyla nazarından düşmüştür. 
Orada hiçbir hüküm taalluk etmez." 

Bu ve benzeri sözler, ayne 'l-yak'in makamında bulunan kişilerden zuhur eder. 

Bu makam hayret makamıdır. Bu makamdan hakka'I-yakin mertebesirıe yüksel

diği zaman, bu ve benzeri kelimelerden çekirıir ve itidal sınırını aşmazlar. 

(Mektfibiit, I, 57) 

* Şunun bilirımesi gerekir: Sekriyyet hükümlerirıden {sekr halirıe ait hükümler

den} olan her şey veliiyet makamındandır. Sahv hükümlerirıden olan her şey de nü
büvvet makamına bağlıdır. Salat ve selam üzerlerirıe olsun, peygamberlere uyma 

hususundaki en mükemmel verılerirı, tabiiyyet yoluyla ve sahv vasıtasıyla bu ma

kamdan nasibleri vardır. 

Bistamiler sekri sahvdan üstün tutarlar. Bu sebeble, (şatahiitından birirıde} Ebu 

YeZıd Bistfuniks demiştir ki: "Benim sancağım, Muhammed'in sancağından daha yüksek
tir." {0, bu sözünde,} kendi sancağıyla velayet sancağını, Hz. Muhammed'irı san

cağıyla da nübüvvet sancağını kasd etmiş, sekre dönük olan velayet sancağını, 

sahva dönük olan nübüvvet sancağına tercih etmiştir. Bazı sufilerirı, velayetin nü

büvvetten üstün olduğu görüşü bu kabildendir. Bunun böyle olması, onların vela

yeti Hakk'a, nübüvveti ise halka müteveccih görmelerirıden dolayıdır. Hakk'a 

müteveccih olan bir şeyirı, halka müteveccih olan bir şeyden daha üstün olduğu 

hususunda hiçbir şübhe yoktur. 

Bazı sufiler, bu sözdeki tevcihle alakah olarak demişlerdir ki: "Peygamberin 
veliiyeti nübüvvetinden daha üstündür." Bu fakire göre, buna benzer sözler doğru ol-
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maktan uzaktır. Çünkü nübüvvetteki teveccüh sadece halka doğru değildir. Ak
sine bu teveccühle beraber aynı zamanda Hakk'a doğrudur. Çünkü onların batın

ları Hakk ile, zahirieri ise halk ile beraberdir. Teveccühü sadece halka doğru olan

lar ise (Hakk'a} yüz çevirmektc ve sırtlarını dönmektedirler. Salat ve selam üzerle

rine olsun peygamberler, bütün mevcfı.dattan daha üstündürler. En üstün devletler 

onlara mahsfı.stur. Velayet nübüvvetin bir p;ırçası olup, nübüvvete dahildir. Nü

büvvet her bakımdan velayeti içine alır . . . (Mektfıbfit, I, 101) 

* Tevh1d-i vücfıdi'yi ilk olarak açıkça ortaya koyan Muhyiddln b. Arabi'dir. 

Daha önce gelen meşayıhın ibarelerini, tevhfdi anlatıp ittihaddan haber vermiş ol
salar bile, bunları tevhfd-i şulııldlye hami etmek mümkündür. Ha kk' dan .!> başka 

hiçbir şey görülmediği için bazılan {şatahiit cümlesinden olmak üzere] "Mii fi 

ciibbeti sivallah {Ciibbenıin içide Allalı 'tan başka hiçbir şeı; yoktur}", bazılan "Siiblıiinf mii 
{izame şfinl {Kendimi tesbi/ı ederim, benim şiinım ne yücedir}", bazısı da "Leyse fi'd-diiri 
gayri {Evde benden başka hiç kimse yoktur}" demişlerdir. Bütün bunlar rü'yet-i Vahid 

(Vahid olan Allah'ı görmek} dalından toplanan çiçeklerdir. Bunlarda Vahid'le alil
kalı olarak tevhid-i vücfı.diye delalet eden hiçbir şey yoktur. Valıdet-i vüd'td mesele

sini bablara, fasıliara ve daha alt başlıklara ayıran, onu sarf ve nahiv ilimleri gibi 

tedvln eden Şeyh Muhyiddln b. Arab'i' dir. Hatta o, bu bahisler arasında bulunan 
bazı çetrefilli milrifetleri kendisine tahsis etmiş ve şöyle demiştir: "Hfitem-i nübiiv
vet, bazı ilim ve nıfirifetleri lıiitem-i veliiyeiten alır." O, hatem-i velayet-i 

Muharnmediyye ile kendisirıi kasd etmektedir. Şarihler, bu cümlenin açıklanması 

sadedinde şöyle demişlerdir: "Sultan /ıaz1nediirından bir şeı; alsa ondan ne eksi/ir?" 
(Mektılbat, I, 287) 

* . . . Şu halde Hakk �' şu anda olduğu gibidir. O, kainattaki hadiseler yoluyla 

Zat, sıfat ve isimlerinde değişikliğe uğramaktan münezzehtir. O, sürekli olarak 

mutlak sırflığı haliyle baki olup, vücfı.b yüceliğinden imkan alçaklığına meyl et

mez. 

Bütün bu görüşlerin (hakiki) manası, eşyanın madfı.m olup, O'nun � mevcfı.d 
olmasıdır . Hüseyin b. Mansur Hallilc'ın {şatalıiit türündekil "Ene'l-Hakk {Ben 
Hakk'ım!" sözündeki maksadı, "Ben Hakk'ım, O'nunla ittihiid ettim" demek değildir. 

Çünkü bu söz küfürdür ve sahibinin katlini gerektirir. Aksine, bu sözün manası 
şudur: "Ben nıiidilmum {yokıını}, mevcüd {var} olan O Hakk'tır. " (Mektiibiit, II, 72) 

* Şatalıiit, sfı.filerden, sekr ve gaybet halinde gelen varidatla vak1 olur. Mübah 

bir sebeble gelen sekr, sınırları fıkıh kitabiarında çizilmiş şartlar dahilinde kalmak 

kaydıyla şer'! teklifi (mükellefiyeti} düşürür. Bu meslekte bulunanlar sekrden do
layı mazfı.r sayılırlar. (Nebhanl, Tl, 126) 

şazeliyye ( �.)\.!ı ) { tarik-ı şazeliyye; tarikat-ı şazeliyye) 

* Şiizeliyye, "L{i ilahe illellalı" kelime-i tevh!diyle süluk ederler. Bu kelime, nefy 

ve is bat terklbidir. Manası "nıiibıldun ifrddı {tek kılınması}" dır. 
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Şirk, Allah'tan başkasına dayanmaktır. Az ya da çok, O'ndan başkasına daya
nan kimse müşriktir. 

Seyr ü sülukta, onların bu kelimeyle ilgili sınıfları dokuza ayrılır. Bunlar ara
sında, fazla konuşmayı nefyederek kelimeyi dilde tek hale getirenler vardır. Bunlar 
kelime-i tevhidin fazla konuşmakla karışmasını dilin şirki olarak görürler. Muay
yeni {belirlenmiş, yaratılmış olanı) nefyederek Halık'ı tek kılanlar vardır. Çünkü 
Balık'ın isbatı esas, başkasının isbatı ise şirktir. Sebebleri nefyederek Razık'ı tek 
kılanlar vardır. Rızık konusunda sebebiere dayanmak şirktir. Maddeleri nefyede
rek Hayy'ı tek kılanlar vardır. İnsanın, hayatı hususunda yiyeceklere dayanınası 
şirktir. Mabudu tek kılanlar vardır. Allah'tan başka şeyle meşgul olan herkes, ki
minle meşgul oluyorsa ilahı odur. O'nun dışındaki fiilieri nefyederek {haklkl} Fail'i 
tek kılanlar vardır. Kulun fiilierde iddiada bulunması ve onları kendine nisbet et
m esi şirktir. O'nunla birlikte var olan meşhudatı {görülen her şeyi} nefyederek 
Meşhud'u tek kılanlar vardır. Seni, güzelliğiyle Mabud'unun murakabesinden çı
karan her şey senin için bir şirktir. Kendisiyle birlikte var olan mevcudatı nefyede
rek Mevcud'u tek kılanlar vardır. Allah'la birlikte kendi nefsiyle kaim bir mevcud 
olduğunu iddia eden Allah'a şirk koşmuş olur. Bundan sonra fena mertebesi gelir. 
Fenadan, ancak o mertebeden çıktıktan sonra bahsedilebilir. (Ravza, 619) 

•• Tarlk-ı Şazeliyye'nin hiziblerinde {dua ve virdlerinde), tecridin tahkiki {gerçek
leştirilmesi), tevhld ilimleri ve ubudiyyete sadakatin şumı1lü bulunur. ('Uküd, 13) 

* Tarikat-ı Şazeliyye; tarikatımız beş esas üzerine kurulmuştur: Gizli ve açık her 
yerde Allah'tan takva {sakınma); söz ve hareketlerde sünnete uymak; yükselme ya 
da gerileme olsun her konuda halktan yüz çevirmek; azda ve çokta Allah'ın rıza
sını aramak; darlıkta ve genişlikte Allah' a sığınmak. ('Uküd, 29) 

•• Şazeliyye usulü beş tanedir: Gizli ve açık her yerde Allah Teala'dan takva; söz 
ve arnellerde sünnete uymak; ikbal {yükselme) ve idbar {gerileme} gibi her hususta 
halktan yüz çevirmek; azda ve çokta Allah'ın rızasını aramak; darlık ve genişlikte 
Allah' a sığının ak; takvayı vera ve istikametle güçlendirmek; sünneti sünnetin 
muhafazasıyla kuvvetlendirmek; güzel ahlak; sabır ve tevekkülü tahkık etınek 
{gerçekleştirmek); kanaat ve tefvizle rıza yı tahkık etınek; genişlikte hamd ve şükür 
ile Allah'a dönmek ve O'na sığınmak. (Cami', 14) 

şebabet ( '-!� ) * Şebiibet [gençlik), Resulullah $ hakkında kullanıl ır. Hakk'ın 

onda bu suretle {gençlik suretiyle) zuhur etınesidir. Kamil olması itibariyle 
rububiyyetten ibarettir. Bu rububiyyet, isimleri toplayan bir rububiyyettir. 
(SofyaVı, 122) 

şebh ( � ) '' Şebh {hayal, siluet), mücerred nurun gölgesidir. Onda bulunan 

ruhani sıfatıarın tümü bu nurun içindedir. Ayrıca cisimlerin ve onların sıfatlarının, 
erbabının nurani gölgeleri ve sıfatları olduğunu biliyorsun. Bu nfu ve sıfatları aynı 
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zamanda Nurlar Nuru'nun gölgeleridir. Ona ait Zat'ının aynı {ta kendisi) olan ke
mal sıfatları vardır. Bu sıfatlar Zat-ı ahadiyyette bulunmazken, tezahür sahalarında 
pek çok olur. Alemin tamamı, Nfuu'l-Envar'ın {Nurlar Nuru'nun} gölgesidir. 
(Heyakil, 103) 

şeca'at ( :i�\� ) {cebn; cesaret; şeca'at-i havass; şeca'at-i salihin; tehevvür) 

* Ahiakın dört esası vardır: Hikmet, şecaat, iffet, adalet. Hikmetten kasdımız, 
bütün ihtiyari fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran nefse ait bir duygu
dur. Adaletten kasdımız, nefse ait bir duygu olup, gazab {öfke) ve şehvet kuvvetle
rini idare eder, hikmetin gerektirdiği istikamete sevk eder. Hikmetin gereğine göre 
onları harekete geçirir veya frenler. Şecaatten kasdımız, gazab kuvvetinin, harekete 
geçmesi ya da frenlenmesinde akla boyun eğmesidir. İffetten kasdımız, şehvet 
kuvvetinin akıl ve şeriat doğrultusunda terbiye edilmesidir. (İhyci', III, 67) 

* Eğer sabır savaş alanında gösterdiği metanette olursa buna "şecaat", bunun 
zıddına "cebanet {korkaklık}" denir. Bu sabır, hiddetini yenme konusunda olursa 
buna "/ıilm {yumuşak/ık}", "vakar ve teenni", zıddına da " tezenzmür {saldırganlık}" de
nir. (İhyci', IV, 82) 

* Fezail çok da olsa, bütün dal ve çeşitleri hikmet, şecaat, iffet ve adalet olmak 
üzere dört sınıfta toplanabilir. Hikmet aklın; şecaat öfkenin; iffet şehvetin fazileti
dir. Adalet ise bu kuvvetlerin gerektiği gibi bir araya gelmesinden ibarettir. Ada
letle bütün işler tamamlanır. Bu yüzden "Gökler ve yer adaletle kainıdir" denilmiştir. 
(Mızan, 64) 

* Şecaat, gazab {öfke} kuvvetinin fazilet tarafıdır. heri atılma, geri çekilme gibi 
meselelerde şecaat, hamiyyet kuvvetiyle birlikte şeriatın yönlendirdiği akla itaat 
eder. Şecaat, telıevvür ve cebn şeklindeki iki kötü vasfın ortasında yer alır. Tehev
vür, itidalin tefrit tarafıdır. Bu, aklın geri çekilmeyi gerekli gördüğü yasak işlere 
insanın atılmasıdır. Cebn ise dengenin ifrat tarafıdır. Bu da gazab kuvvetinden ge
rekli olan miktarı yerine getirmemek, onu noksan yapmak, ileri atılmanın gerekli 
olduğu yerde kendini geri çekmektir. 

Bu ahlak elde edildiğinde, ondan da sözü edilen fiiler ortaya çıkar. Yani şecaat 
ahiakından gerektiği yerde gerektiği kadar ileri atılma fiili ortaya çıkar. Bu ise 
övülen güzel bir ahlaktır. (Mzzan, 66) 

* Cesaret, hafife almanın gerekli olmadığı yerde ölümü hafife almak . . .  
. . .  sebeblerin gerektirdiği güzel etkiye kapılmaksızın ölüm sebeblerinden fazla et
kilenmemektir. (M!zan, 74) 

* Şecaat, telıevvür {tedbirsizlik, aşırı kızgınlık) ile cebn {korkaklık) arasında bir 
ahlaktır. Bu, nefse izafe edilmesi itibariyle, ürkütücü hususlar karşısında kalbin ta
vizsizliği ve korkular karşısında heyecanı tutmaktır. Fiile izafe edilirse, fırsat 
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anında ileri atılmak olur. Bu, gazab ve hüsn-i emelden ortaya çıkar. Onunla insan 
şiddetli hallere sabreder. Hatta onunla masıyyetlere karşı da sabreder. Gazab, şeh
vete hakim olduğunda ona man! olur. (Mizan, 102) 

* Şecaat-i salih'in {salihlerin şecaatı}, alçak nefsleriyle, tab1atlarıyla, şeytanlada 
ve insan şeytanları olan kötü arkadaşlarla karşılaşmakta, şeciiat-i havass {havassm 
şecaati} ise dünya ve ahiret hususunda zühd ve masiva-yı Hakk'tan � {Hakk'm dı
şında her şeyden} uzaklaşmakta ortaya çıkar. (Feth, 25) 

* . . .  Eğer sabır, mide ve cinsel organlarm şehvetine karşı ise buna "iffet", kavga 
etmeye karşı ise "şeciiat" . . .  denir. (Kudame, 286) 

* Ahiakın dört {esası} vardır: Hikmet, şecaat, iffet ve adalet. Hikmet, bütün ihti
yar! fiillerde, kendisiyle doğruyu yanlıştan ayıran nefse ait bir duygudur. Adalet 
gazab {öfke} ve şehvet kuvvetlerini idare eden nefse ait bir duygudur, akıl ve şeri
ata göre harekete geçirir veya frenler. Şecaat, gazab kuvvetinin, harekete geçme
sinde veya frenlenrnesinde akla boyun eğmesidir. İffet, şehvet kuvvetinin akıl ve 
şeriat doğrultusunda terbiye edilmesidir. Bu dört ahiakın dengeli oluşundan güzel 
ahiakın tamamı ortaya çıkar. 

Akıl kuvvetinin itidalinden iyi düşünce, isabetli görüş, doğru tedbir, eşyanın 
inceliklerini anlamak; ifratından, hile, aldatma, mugalata {demagoji}; tefritinden ise 
ahmaklık, kalın kafalılık ve akıl zayıflığı doğar. Şecaatin mı1tedil [dengeli} oluşun
dan heybet, tahammül, kerem, yiğitlik, cesaret, hilm, sebat ve vakar; tefritinden, al
çakhk, zillet, hasislik, hafiflik meydana gelir. Iffetin mı1tedil oluşundan cömertlik, 
haya, sabır, kanaat, vera, müsamaha, zarafet; ifratından, hırs, şiddet, fenalık, 
edebsizlik, savurganlık, alaycılık, hased, zayıflık gibi kötü huylar doğar. (Ravza, 

445) 

şecere ( ;; J:ı:r,..::.. ) * . . .  Bir asıldan başlamak, ruh-i fikrinin bir husı1siyetidir. Daha 

sonra, asıldan iki şubeye ayrılır. Ardından her şube de ikiye ayrılır. Bu şekilde şu
beler akli taksimlerle çoğalana kadar devam eder. Sonra birtakım neticelerle bir 
neticeye yönelir. İşte bu onu semeresidir. Ardından bu semereler döner, emsalleri 
için tohum olur. Çünkü bunları birbiriyle aşılamak da mümkündür. Bunu Kitilbü 'l
kıstasi'l-müstakfm adlı kitabırnızda zikrettik. Bunun alemdeki en münasib misali şe
ceredir {ağaçtır} .  (Mişkiit, 85) 

* Şecere, insan-ı kamildir. (Istılah, 537) 

şecere-i ahadiyyet ( :i�J��I ii J�.:.ı ) * Şeyhinrh şöyle dediği rivayet edilmiştir: 

"O'nun vahdiiniyyetıne ulaşmanın başlangıcında, cisnıi ahadi-yljetten, kanatları 
deymiinıiyyetten {ebediyetten} olan bir kuş oldum. Keyfiwet semtisında on yıl uçtunı. 
Hatta bu şekilde yüz binlerce kere senıdda uçtunı. Sonunda ezeliyet meı;danına ulaştım. 
Orada şecere-i ahadiyyeti {ahadi-yljet ağacını} gördüm." (Luma', 464) 
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şedid ( �.W. ) *  Şedid, galib gelen ve rnağlfıb edilerneyendir. (Heyakil, 99) 

şedid-i mirre-i kasıme ( �lQl l ö�LI ..l�J..!ı ) * Şedid-i mirre-i kasıme, "o zulnıfini 

{karanlığa ait} putları kıran" demektir. (Hetjiikil, 101) 

şe'f ( I..Ji"';. ) * Şeaf, rnehabbetin, rnuhibbin {sevenin) hissettiği bir lezzetle kalbi 

yakrnasıdır. Benzerleri "lev'a {karasevda}", "laic {şiddetli sevgi}" ve "belbfildir {endişe
dir}" . Tfic sahibi şöyle der: "Şeafehu'l-hubb, sevgi onun kalbini yaktı demektir." 

Ebfı Zeyd şöyle der: '"Sevgisi onu hasta etti' demektir. Şeafe fiili, şuilf 
masdarındandır. Hasan el-Hasan onu 'şegajalıfi lıubben {onu çılgınca sevdi}' şeklinde oku
muştur." (Ravza, 345) 

şef' ( �.;, ) * Şef', "yaratma" demektir. Allah şef' ve vitre yernin etmiştir [Fecr, 

89/3]. Çünkü iHihi isimler ancak yaratmayla tahakkuk eder. Vahidiyyet rnertebesi
nin şef'iyyeti, ahadiyyet mertebisinin vitriyyetine ilave edilrnedikçe ilahi isimler 
zuhfır etmez. (Kaşani, 153; Ctimi', 87) 

* Vitrin aksine, şef'te ayn ve isimlerin hakikatlerinin taayyün etmiştir. (Kaşani, 
48; Cami', 103) 

şefkat ( :i..Qıi.:;, )  {bk. tevazu') 

şegaf ( uiiı.!ı ) * Aşkın sarayı can eyvanıdır. "Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?" 

[Araf, 7/172] mührü rUhlara ezelde vurulrnuştur. Orada bir yük yükletilrniştir. 
Eğer perdeler şeffaflaşırsa aşk da örtülerin altından parlayıverir. 

Burada büyük bir sır vardır; yani sözü edilen bu aşk, içeriden dışarı çıkar. Ya
ratıkların aşkı ise dışarıdan içeri girer; ama nereye kadar nüffız edeceği açıkça orta
dadır. Onun nüffız edeceği en son nokta kalbin dış zarıdır (şegaj). Kur'an bu ko
nuda Züleyha ile ilgili olarak şöyle demektedir: "{Yusuf'un güzelliği Ziileyha 'nın} 
bağrını yak:mış!" [Yusuf, 12/30] Şegaf, kalbin dış zarıdır. Kalb ise velayetin merkezi
dir ve aşkın aydınlığı ta oraya kadar iner. 

Eğer tüm perdeler kalkacak olursa nefs de karışır. Ama nefsin aşk yoluna gir
mesi bir ömür gerektirir. Dünya, yaratıklar, şehvetler ve arzuların faaliyet alanı 
kalbin dış perdeleridir. Aşk kalbe nadiren ulaşır; ama aslında hiç ulaşamaz. 
(Seviinılı, 63) 

* "Şegafa 'l-lıubb" denir, "nihai aşka ulaştı" demektir. Kalbin şegafı, "içindeki zar' 
demektir. Bu, hayvan bedeninde görülene göre, kalb üzerinde bulunan örtüdür. 
Allah şöyle buyurur: "Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki: Azizin karısı delikanlısının nef
sinden murfıd almak istiyonnuş; Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş." [Yusuf, 12/30] 
Yani onun kalbinin zarına ulaşmış. İbn Abbas şöyle der: "Sevdası kalbinin zarı altına 
girmiş." (Ravza, 344) 
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şehadet ( ��� ) * Şehfi.det beş rükün üzerine bina edilmiştir: İsliim, iman, ıslah, 

ihsan, beşincisi ise iradedir. İradenin üç şartı vardır: Birincisi, Allah'ı sırf O'nun 
için sevmek; ikincisi, ara vermeden zikre devam etmek, üçüncüsü de ruhsata yö
nelmeden { kolaya kaçmadan} nefsin arzularına muhalefet etmektir. (İnsan, II, 85) 

* Şehadet iki türlüdür: Şehadet-i kübra ve şehadet-i sugra {küçük şehiidet ve 
büyük şehadet}. Şehadet-i sugriinın bazı kısımları vardır. Garib olarak, boğularak, 
karın hastalığına tutularak ve benzeri hallerden dolayı ölen kimsenin şehld olacağı 
bir hadiste geçmiştir. Şehadet-i sugriinın en üst makamı, Allah yolunda savaşmak
tır. 

Şehadet-i kübra ise, en yüce ve en aşağı olmak üzere iki kısım dır. En yücesi di
ğer mahlukat içinde yakin gözüyle Hakk'ı müşahede etmektir. {Böyle bir müşahe
deye siihib olan kişi) mesela, mahlukattan bir şey gördüğünde, o şeyde hulul ve 
infisal {birleşme ya da içine girme ve ayrılma} olmaksızın Hakk'ı müşiihede eder . . .  
Kulun bu müşiihedesi salıili olduğu zaman, işte bu müşahid {müşiihede eden}, Al
lah Teaiii'yı müşiihede etmektedir. Bu, şehiidet mazhararının en yücesidir. Ondan 
sonra sıddikıyyet ınertebelerinin başlangıcı bulunur. İşte bu vücuddur. Rabb'in vü
cuduyla kendisinden fiini olur. o zaman sıddikıyyet dairesine girer. Şehadet-i 
kübriinın en aşağı kısmı ise hiçbir sebebe bağlı olmaksızın mehabbetullaha {Allah 
sevgisine} bağlanmaktır. Böylece onun Allah Teaiii'yı sevmesi, O'nun sıfatlarından 
ve sevilmeye layık olmasından dolayı olur. (İnsan, Il, 93) 

* Alem tamamıyla O'nun hakikatleri ve tafsllatıdır. "Şehadet . . .  " yani, yaratıl
mışların zahiri ve suretleridir. (Sofyavi, 34) 

{Ayrıca b k gayb-şehadet} 

şehamet ( ;ı..� ) * Şehamet, cemal sıfatının tahakkuk etmesinden dolayı, arnel

lere karşı gösterilen hassasiyettir. (Mfzan, 73) 

şehvet ( � JP ) * Açlık nur, tokluk nardır {ateştir) .  Şehvetse odun gibidir, yan

gına sebeb olur. O öyle bir yangındır ki sahibini yakana kadar onu söndüremezsin. 
(Kuşeyri, 73) 

* Lezzet, iştah duyulan ve arzu edilen şeyi idrilk etmekten ibarettir. Şehvet, tüm 
canlılarda ortak olması ellietiyle gerek aklen ve gerekse bedenen, bazı canlılarda 
ise yalnızca bedenen olmak üzere arzu ettiği şeye erişmek için nefsin şevke gelme
sidir. (Mfzan, 92) 

* Şehvet iki türlüdür: Şehvet-i arızi; tabi olmanın yasaklandığı yalancı şehvettir. 
Bir gün ona faydası dokunursa da, akıllı bir kişinin adet haline getirerek, dönme
rnek üzere ona tabi olması yakışık almaz. Çünkü {geri dönınediği takdirde, o şeh
vette bulunan) arızlar, akıllı kişiyi te' sir altına alabilir. 



958 şehvet 

Diğeriyse şehvet-i zatiyyedir. Buna tabi olmak gerekir. Tabiatının yumuşaklı
ğından dolayı, bu şehvette mizacının ıslahı mümkün olabilir. Mizacının ıslahında 
kendi kurtuluşu, dininin ıslahında ise saadeti vardır. Ancak ona Şiiri'in koyduğu 
iHihi mizanla tabi olur. Bu öğretilen şeriatın hükrnüdür. Şerlatta ruhsat ve azımet
Ierin {kolaylık ve zorlukların} bulunması aynı seviyededir. Şeriata tabi ise aldır
maz. Çünkü o, Allah'a giden meşru yoldur. Allah onu sadece saadet hükmüyle 
kendine ulaşılsın diye teşri etmiştir. Aynı zamanda bu vaziyette, her hal ve vakitte 
arzuladığı şeyin olması da şart değildir. Kişinin, bu şehvetin kendisinde meydana 
geldiği hali ve onu iktizii eden {gerektiren} vakti bilmesi gerekir. 

Bu şehvet-i arızi, taat arnelleriyle alakalıdır. Bir yer görüp de onun tabiatını be
ğenen, orada namaz kılmak isteyen veya bir faziletten dolayı, o vakitte onu bir 
başkasına öğreten kişi gibi bir hali gerekli kılar. Şübhesiz bu vaziyet, Allah'la bir
likte olan hali üzerinde kötü bir te' sir bırakır. Bu tür lezzet almanın ölçüsü, ilahi bir 
müşahedeyle değil, amelledir. Bu, gizli bir tuzaktır. (Fütilhat, Il, 187) 

* Şehvet, nefsin, arzu duyulan şeyin yükselmesiyle yükselen, düşmesiyle düşeli. 
bir aletidir. Şehvet kendisinden lezzet almanın münasib olduğu şeyden lezzet alma 
iradesidir. Lezzet, rUhiini ve tabii olarak ikiye ayrılır. Cüz'i nefs, tabrattan doğar. 
Tabiat nefsin anası, rUh-ı ilahi ise babasıdır. RUhiini şehvet, asıl itibariyle tabiattan 
kurtularnaz. Onunla lezzetlenen kimse baki olur. Ondan ancak münasib bir şekilde 
lezzet alınır. 

Bizimle Hakk arasında suretten başka münasebet yoktur. İnsanın kemaliyle 
lezzet alması, en kuvvetli lezzet almadır. Kişinin kendi sılretinde olan kirnselerle 
lezzet alması da en kuvvetli lezzettir. Bunun delili şudur: İnsan bütünüyle lezzet 
içinde hareket etmez. Bütünüyle bir şeyi müşahede ederek fiini olmaz. Mehabbet 
ve aşkı, sadece bir kadına veya erkeğe aşık olduğunda rUhiiniyetinin tabiatında 
akıp gider. Bunun sebebi, bütünüyle ona mukabil olmasıdır {karşılık gelmesidir}. 
Çünkü o kendi sfuetindedir. 

Alemdeki her şey O'ndan bir cüz'dür {parçadır}. Sadece bu münasib cüz O'na 
mukabil olabilir. Bundan dolayı, ancak kendisi suretinde bir şeye aşık olduğunda 
fani olur. ilahi tecem, Adem'in, üzerinde yaratıldığı suretin kendisine vaki oldu
ğunda, mana manaya mutabık olur ve bütünüyle lezzet alabilrnek mümkün olur. 

Şehvet insanın zahiri ve batını tüm cüzlerinde dolaşır. İşte bu, {Hz. Peygam-
ber'e $} varis olan ariflerin aradığı şehvettir. (Fütuhat, Il, 189) 

* Miider-i büttür büt-i nefs ü hevii 
Lfk o büt miir oldu bu büt ejdehii 

Ahen ü seng oldu nefs ii büt şiriir 
Ab içinde o şiriir eyler karar 



Seng ü iihen iibdan olmaz pesin 

Bu ikiden iidem olsun mu emin 

Seng ü iihende nihiindır çünki niir 
Ab içün ol niire yok te 'slr-i kiir 

Ateşi su söndürür bi-ihtiyar 

şehvet 

Seng ü iihenden ne mümkin mahv-ı niir 

(Mesneviı, I, 32) 

* Büt siyeh su ki'tzede itmiş kümi'tn 
Çeşme ol iib- siyiiha nefs-i di'tn 

Ol tıraşide sanem seyl-i siyah 
Büt-tıriişın nefsi ayn-i iib-ı riih 

Büt deri'ın-i kiızede iib-ı siyeh 
Nefs-i şi'tmun çeşme silr-ı iib-ı reh 

Yüz sebi'tyı kesr ider bir piire taş 
Virmez iib-z çeşme1;e amma telaş 

Büt şikest olmak bakılsa sehldir 
Sehl görmek nefsi gayet cehldir 

İster isen sılret-i nefsi eger 
Di'tzenin biibı yididir kıl nazar 

Her nefes bir mekr ü her rnekrinde hem 

Oldu yüz fir' avn ü fir'avnl be hem 

Hillık-ı Mılsii ve Musa' dır peniih 
İtme Fir'avn ile imanın tebiih 

Din-i Alımed'de olup alıd-i Ahad 
Ola gör viireste-i Bıl eelıl-i bed 

(Mesneviı, I, 32) 

959 

* Bütün putların anası, sizin nefsinizin putudur. Hariçte görülen putlar, birer 
yılandır, halbuki nefs putu bir ejderhadır. 

Nefs, çakmak taşı ile demirdir. Put ise, çakmak taşından sıçrayan kıvılcımdır. O 
kıvılcım su ile söner. (Mesnevl2, I, 49) 

* Kıvılcım söner ama, çakmak taşı ile demir su ile söndürülebilir mi? İnsanoğlu 
bu ikisi kendisiyle beraber oldukça nasıl emin olabilir? 

Çakmak taşı ile demirin ateşi, kendi içlerinde gizlenmiştir. Onların içlerine su 
girmez ki ateşi söndürsün. 
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Su, ancak dışarıda bulunan ateşi söndürür. O, taşın ve demirin içine nasıl gi-
rer? 

Nefsin ve şehvetin sembolü olan çakmak taşı ile demirden, küfrün ve bütün 
kötülüklerin kıvılcımları sıçrar. Durnanları yükselir. 

Kaptaki, küpteki su bitse de, nefs çeşrnesinin suyu tazedir, kesilmeden akar 
durur. 

Put, testide gizli duran kara sudur. Sen nefsi, bu gizli kara suyun kaynağını 
bil . . .  

O yontulrnuş put, çarnurlu, kirli kara bir sele benzer. Put yontan nefs ise ana 
yoldaki çeşrnedir. 

Bir taş parçası yüz testiyi kırar. Fakat çeşrnenin suyu durup dinlenmeden akar. 

Put kırmak kolaydır, hem de pek kolay, fakat nefs putunu kırrnayı kolay san
mak bilgisizliktir, bilgisizlik. 

Nefsin, her anda bir hilesi vardır ki, onun her hilesi ile isyan denizinde yüz
lerce Firavun ile Firavun'a uyanlar batrnadadır. 

Sen, kurtulmak istiyorsan, Musa'nın Rabb'ine ve Musa'ya sığın. Benliğe kapı
lıp firavunluk ederek lınanını kaybetme. 

Ey kardeş, Sen Allah'ın emrine ve aziz Peygamberimizin sünnetine uy da, ten 
Ebu Cehl'inden ve nefsani isteklerden kurtul . . . (Mesneviı, 1, 50) 

* Badezan bil nar şehvet narıdır 
Her günahın aslıdır serdarıdır 

Nar-ı silret ab ile efsürdedir 
Nar-ı şehvet dilzelıe reh-bürdedir 

Nar- şehvet su ile bulmaz sükiln 
Düze/ı-i-tab' oldu ol bed-kiir-ı du n 

Çare nar-ı şehvete envar-ı din 
Nur kim itfa-yı nari'l-miişrikin 

Nilr-i Hakk'dır bil bu nara çlire-ger 
Nar-ı İbrahim'i fikr eı;le yeter 

Ateş-i Nemrild-ı nefsinden sana 
Taat-z Hakk iledir mutlak reha 

Niir-ı şehvet niikıs olmaz sarf ile 
An-ı teskin oldu habs-ı zarf ile 

İş tililine terakkidir sebeb 
Ateşi söndürmez olsa yüz ha tab 



Ateş-i b'i-h'ime oldu müntafi 

Bil ki takviidan olur şehvet hafi 

Bulmaz a teşten tagayyür riiy-i hiib 
Surh ider ruhsar-ı takva-yı kulilb 

(Mesneviı, I, 144) 

* Bad-ı hışm u bad-ı şehvet bad-ı az 
Bz-n'iyaz u bi-nemaza rahne-saz 

Hakk yanında bende-i şehvet hem'in 
Ehl-i rıkdan oldu diin u vapesin 

Haceden bu bir söz ile hürr olur 

Ol ise hel va iken ahir mürr olur 

Bende-i şehvet içün yokdur halas 
Ola Mevlii'dan meger ihsan-ı hfis 

Düşdüler bir çiiha ka'r u gavrı yok 
Kimsenin ol kara cebr ii cevri yok 

Kendisin bir çalıa atmıştır ki ben 
Hiç ana bulmam münasib bir resen 

(Mesneviı, I, 148) 
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* Bütün bunlardan sonra şunu da aklında iyi tut ki bu ateş şehvet ateşidir. Su
çun, günahın, kabahatİn aslı ve sebebi odur. Dışarıdaki ateş su ile söner; fakat, 
içerdeki şehvet ateşi insanı cehenneme kadar götürür. 

Şehvet ateşi su ile sönmez; çünkü kıvrandırmak, azab etmek bakımından onda 
cehennem huyu vardır. 

Şehvet ateşinin çaresi nedir? Din nı1rudur. Nasıl ki cehennem mü'mine; "Ey 
mü 'ınin çabuk geç, senin nilrun benim ateşimi söndürüyor" diyecektir. 

Bu ateşi ne söndürür? Allah'ın nı1ru. Nemrı1d ateşini söndüren Hz. İbnihım'in 
nurunu kendine üstad edin de, 

Nemrı1d'a benzeyen nefsinin ateşinden, şu öd ağacı gibi olan bedenin kurtul
sun. 

Şehvet ateşi eksilip bitmez. Ona dilediğini vermemekle eksilir. 

Bir ateşe odun attıkça, o ateş hiç söner mi? Hiç odunu yakmaz olur mu? 

Fakat odun atillazsan ateş söner. Allah'tan korkmak, çekinmek şehvet ateşine 
su serper. 
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Kalblerdeki Allah korkusundan pembeleşerek güzelleşmiş olan yüzü ateş nasıl 
kar artır? 

Namaz ehli olmayan, gönül namazı kılmayanı öfke rüzgarı, şehvet rüzgarı, 
tarna' rüzgarı kapıp götürür. 

Şehvete kul olan, köle olan kimse Allah'ın indinde kölelerden, çalınıp satılan 
esirlerden daha değersizdir. Çünkü harb esiri yahut satın alınmış bir köle, efendi
sinin bir sözü ile kölelikten çıkar, hür olur. Halbuki şehvet esiri olan kişi tatlı yaşar, 
fakat çok acılar çekerek ölür. 

Şehvete kul olan kişi, Allah'ın lütfundan, Allah'ın husus! nilnetine erişmekten 
başka bir şeyle {bu} kulluktan kurtıılarnaz. 

Şehvet öyle bir kuyudur ki, oraya düşenler dibini bularnazlar; fakat bu düşüş 
cebir ve zulüm değil; onun günahı, onun nefsine uyması yüzündendir. 

O, kendisini öyle derin bir kuyuya atmıştır ki, ben o kuyunun dibine ulaşacak 
ipi bularnarn. (Mesnevıı, I, 238) 

* İrade, aklın ve nefsin her türlü talebiyle alakalıdır. Bu, istenen ya da istenme
yen bir şey olabilir. Şehvet ise, nefsin elde ettiğinde hususi bir zevk duyduğu şey
lerle aliikalıdır. Şehvetin mahalli hayvanı nefs, iradenin mahalli ise nefs-i natıkadır. 
(Esfar, 329) 

şerns-leyl ( J�l - � ) 
* Güneşin parlaklıgı var 
karanlığı gecenin 
Suretierin en güzeli arasında yer alır 
güneşin ve gecenin birlikteliği 

"Güneşin parlaklığı var karanlığı gecenin" sözü, içinde şuur, yani teşblh gibi ha
disler gibi rerniz ve ihfa bulunan ilirnleridir. "Sııretlerin en güzeli arasında yer alır gü
neşin ve gecenin birlikteliği" sözü, aklen tasavvur olunarnayan iki zıt şeyin bir araya 
gelrnesidir. İşte iki zıt bir araya geldi ki, bu hayret verici bir şeydir. Nitekim Ebu 
Sa'id Harraz'a "Rabb'ini neıJle tanıdın?" diye sorulunca o buna şöyle cevab vermiştir: 
'"0, Evvel 'dir, Ahir'dir, Ziıhir'dir, Biitzn 'dır. ' [Hadid, 57/3] iiyetiyle iki yönden değil, tek 
yönden iki zıddı bir araya getirmesiyle." 

Nazar ilminin sahibi, aklıyla vakıf olan ve Hakk'ı deliline hakem kılan şöyle 
söylemiştir: "Yazık, ııli1hiyı;et nerede, kilinat nerede? Sonradan yaratılmış olan nerede, 
aynzn lıazreti nerede? Benzeri olan, benzeri olmayanı nasıl idrilk eder? Akıl akıla benzer. 

Hakk'ın ise benzeri yok. Hiçbir Şetje benzenıeıJen, hiçbir şeıjle kayıtlanmayan, aksine ancak 
aklıyla güneş dışında mümkün ve mukayıjed olan, ihtiyaç kadarıyla ona izdfe edilen bir 
şeyle hüküm verilebilecek iki ziitın ve iki ilahın bulunması imkansızdır. Onu tanımadı ki 
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emrine nasıl uysun ? Allah onu aciz, fakir ve yardıma muhtaç olarak yaratmıştır. Allah 
Teala, idrak edenlerin idrakinden çok çok yücedir. 'İzzet sahibi olan Rabb'in onların isnad 
ettikleri vasiflardan münezzehtir. "' [Saffat, 37/180] "Hiçbir şeıJ ona benzemez. O, her şeyi 
işiten ve görendir." [Şura, 42/1 1 ]  (Tercüman, 153) 

{Ayrıca bk. uluhiyyet} 

şer'/şir'at ( �� _r. / t.J;.. ) {bk. şeri'at-hakikat} 

şeref-i beden ( ı:.ı..L:l l J J;.. ) * Ebu Yezid {Bistfuni} şöyle demiştir: "Şeref-i beden 

{bedenin şerefiJ on şeıJdedir: Hilm, haya, ilim, vera, takva, güzel ahlii.k, tahamnıııl, insan

larla iyi geçinmek, öfkeıJi yenmek ve soru sornıayı terketmek." (Şatahiit, 104) 

şerefat-ı melekut ( ..:.ı �lLl ..:.ı\9 J;.. ) * Şerefat-ı melekuttan murad nefsler alemi

dir. Aynı zamanda "meleküt-i ednii ve asgar {en aşağı ve en küçük meleküt}" olarak da 

adlandırılır. Şeyh'in {Sühreverdi-yi Maktill'ün} Pertev-name ve diğer bazı 

kitabiarında zikredilmiştir. Bununla, ilahi celal nurları olan sinn-i cebernltun; 

şerefiit-ı melekut-i ukul ile de feleki nefslerin kasd edilmiş olması mümkündür. 

(Heyiikil, 102) 

şeri'at-hakikat ( �.A�- - �_r. ) {cema'at; emr-i bi'l-ma'n1f; heıal; makamat-ı 

ehl-i safa; nehy-i 'ani'l-münker; salavat-ı hams; şehadetan} 

* Mahlılkatın anlayışları hakikatle alakah değildir. Hakikat, yaradılışa uygun 

değildir. Havatır {bu konuda kalbe gelen düşünceler} alakalardır. Yaratılmışların 

alakaları hakikate ulaşamaz. Hakikat ilmini idrak zordur. Hakikatİn hakikati nasıl 

idrak edilebilsin?! Hakk'ın hakkı, hakikatİn ötesindedir. Hakikat, Hakk'ın da öte

sinde. (Taviisin, 194) 

* Hakikat ince; yolları dardır. İçi kükreyen ateş, önü derin uçurumdur. Garib bu 

yola girdiğinde kırk makamdan haber verir. İşte kırk makam: Edeb, raheb {korku}, 

taleb {istek}, aceb (şaşkınlık), ateb (yok olma}, tarab (neşe}, şereh {doymazlık}, tarah 

{faydasız işlerle ilgilenmek}, safa, sıdk, rıfk, ıtk (serbest kalma, hür olma}, tervih 

{ rahatlama}, temenni, şuhıld (müşahede}, vücıld, ıdd (sayma}, kedd {ağır iş}, redd, 

imtidad {açılma, yayılma}, itidad {hazırlık}, infirad (tek olma, yalnızlık}, inkıyad 

{boyun eğme}, murad, şuhıld, huzılr, riyazet, hıyata (koruma, himaye}, iftikad 

{birinin yokluğunu hissetme}, ıstılam, tedebbür, tahayyür, tefekkür, tebassur, 

tasabbur, taabbur (ibretle bakma}, rafz {reddetme}, nafz {silkelemek}, teyakkuz, ria

yet, hidayet ve bidayet. Bunlar safa ehli ile safevlierin (saflaşmış insanların} 

makamlarıdır. (Tavasin, 195) 

* Hakikat hakikattir; mahlılk da mahlılk. Mahlılku bırak ki, hakikat yönünden 

sen O olasın, O da sen. Ben vasfediyorum. Vasıf da vasıftır. Vasfeden hakikati 



964 şeri'at-hakikat 

anlahr. Peki vasfeden nasıldır? Hakk ona şöyle dedi: "Sen medlfıle {delil gösterilene} 
değil, delıle sevkedeceksin ve ben ise delilin deliliyim." (Tavasln, 196) 

* Bu haklkatin şekli, tiHibleri, kapılan ve sebebleridir: 

ctll 
Dıştaki "ba", daireye ulaşaınadı. İkincisi de ulaşır ulaşmaz ayrılıp geri döndü. 

Üçüncüsü ise hakikatİn hakikati çölünde kayboldu. (Tavasln, 197) 

* Dairenin kapısı yoktur. Dairenin ortasındaki nokta hakikatin ta kendisidir. 
Haklkatin manası bir "şey" dir. Zilhir ve bahn o şeyden gizli değildir. Hakikat şekil 
kabUl etmez. (Tavaszn, 198) 

* Şeriat, imanın vasıflarını kapsayan on iki hasleti içine alır: Birincisi iki 
şehildettir {kelime-i şehildet}, bu fıtrathr; ikincisi, salavilt-ı hamsdır {beş vakit na
mazdır}, bu da dindir; üçüncüsü zekattır, bu da temizliktir; dördüncüsü oruçtur, 
bu da kalkandır; beşincisi haccdır, bu kemaldir; alhncısı cihaddır, bu yardımdır {ya 
da zaferdir}; yedincisi emr-i bi'l-marı1ftur {iyiyi emretmektir}, bu hüccettir {delil
dir}; sekizincisi, nehy-i ani'l-münkerdir {kötülüğü yasaklaınakhr}, bu vikayedir 
{kötülükten koruma ve korunmadır}; dokuzuncusu cemaattir, bu ilifettir {halkla 
ilişki içinde olmaktır}; onuncusu istikaınettir, bu isınettir {hatadan salim olmak, 
hata yapmaınaktır}; on birincisi helru yemektir, bu veradır; on ikincisi Allah için 
sevmek, Allah için buğz etmektir {kızmak, kin duymaktır}, bu da vesikadır {sevgi 
ve nefretin en sağlam noktasıdır} . (Küt, II, 140) 

* Şeriat, ubfıdiyyete sarılmakla alakah bir emir, hakikat ise rubfıbiyyeti müşa
hede etmektir. Hakikat tarafından teyid edilmeyen hiçbir şeriat makbUI değildir. 
Şeriatle mukayyed olmayan hiçbir hakikat de hasıl olmaınışhr. Şu halde şeriat 
halka mükellefiyeller getirmiştir. Hakikat ise Hakk'ın kainattaki tasarruflarına dair 
haberlerdir. 

Şeriat Allah'a kulluk etmek, hakikat O'nu müşahede etmektir. Şeriat, emri ye
rine getirmek; hakikat ise, O'nun kazasını, kaderini, gizlediği ve açıkladığı şeyi 
müşahede etmektir. 

Üstad Ebu Ali Dekkak'ın şöyle dediğini işittim: "Fatiha suresindeki 'Ancak sana 
ibadet ederiz, . . .  ' ifadesi şeriati korumak; ' . . .  ancak senden yardım dileriz' ifadesi hakikati ik
rar içindir." Bil ki, Allah'ın emri ile vacib olması bakımından her şeriat aynı za
manda bir hakikattir. Aynı şekilde her hakikat de Allah hakkındaki m arifetierin 
O'nun emriyle vacib olması sebebiyle bir şeriattir. (Kuşeyrl, 46) 



şeri'at-hakikat 965 

• Şeriat, emirlerin hükümleri gibi nesh ve tebdilin mümkün olduğu bir alandır. 
Şeriat kulun fiilidir. Hakikat ise Allah'ın hıfzı ve kulunu korumasıdır. Hakikat ol
madan şeriatı, şerlah korumadan da hakikati ikame etmek imkansızdır. Mesela her 
bir şahıs rUhla diri olur. RUh o şahıstan ayrılınca leşe dönüşür. RUh bir rüzgar gibi 
kalır. Her ıkisinin değeri bir araya gelmeleriyle ortaya çıkar. (Hücvirl, 465) 

• Sfifiler hakikatle, kulun Allah' a ulaşabileceği bir mahalde ikamet etmesini ve 
onun sırrının tenzTh makamında sona ermesini kasd ederler. (Hücviri, 466) 

• Şerlatin kabili etmediği her hakikat zındıklıkbr. (Feth, 286) 

• Şeriat, Resiliullah'ın $, Allah'ın emri olarak getirdiği zahiri yoldur. Allah'a 
kurb {yakınlık} yolıma girilen yollardır. (FütUJıat, ll, 551) 

• Hakikat, -bilirunese bile- içinde hilafın, misiilierin ve tekabüllerin bulunduğu 
şeyle üzerinde vücildıın bulunmasıdu. Aksi takdirde bilinirse, şeriabn aynı 
haklkabn aynı; şeriat da Hakk olur. Her hakkın bir hakikati vardır. Şeriabn hakkı 
da ayn ve hakikatinin mertebe olarak şuhild (şehadet} aleminde vücild bulmasıdu. 
Babnda da artmaksızın zahirde olduğu gibi olur. O kadar ki, perde açıldığında du
nun bakana karışık gelmesin. (Fütuhat, II, 552-553) 

"" Haki�t, vasıflarını kendinden çıkarman ve anun senle, senden ve sende tek 
fail olduğunu kabili etmendir. "Yürüyen hiçbir varlık yoktur ki, O, onun perçeminden 
tutmuş olmasın." [Hud, 11/56] (Istıltih, 533) 

• Şer' {şeriat, yol} 

iki türlü yol vardır 
resüller yolu hakimler yolu 
tamamı anlayanlar için geçerlidir onlann 

(Divan, 158) 

• Şir'at, bir nehre göre şeriat konumundadır. Minhac ise yürünen yoldur. Gaye 
dillin hakikatidir. O da sadece Allah'a ibadet etmek, O'na şirk koşmamaktır. Bu ise 
İslam dillinin haklkatidir. İslam, kulun başkasına değil, alemierin Rabb'i Allah'a 
teslim olmasıdır. Başkasına teslim olan kimse müşriktir. (Furkiin, 67) 

• Hakikat, Allah'ı halkında tasarruf sahibi olarak görmektir. O, hidayete erdirir, 
sapbnr, aziz kılar, zelil kılar, muvaffak kılar, van yapar, azleder. Hayır, şerr, fayda, 
zarar, lınan, küfür, tasdik, başarı, hüsran, ziyade, noksan, taat, isyan, cehalet ve ir
fan; O'nun kaza ve kaderiyle, hükmü ve dilemesiyledir. Dilediği şey olur; dileme
diği olmaz. Alemdeki hiçbir şey bir an bile dilernesinden dışarı çıkamaz, O'nun 
rahmet ve tevfiki olmaksızın masıyyetinden kaçış yoktur, iradesi, yardunı ve sev
gisi olmasızın O'na itaat etmeye kuvvet yoktur. İşte bu şekilde kaza ve kaderin da
hil olduğu bu sıfatıann hakikat olduğunu anlarız. (Ctimi', 58) 

• Şeriat teklif yükleyen şeydir. Hakikat ise tarü hasıl eden lmarifete ulaştıran} 
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şeydir. Şeriat hakikatle te'yid edilmiştir. Hakikat şeriatle rnukayyeddir. Tüm yön
lerden her şeriat hakikattir; her hakikat de şeriattır. Bir topluluğa göreyse arala
rında fark vardır. Şeriat resuller vasıtasıyla gelir; hakikat vasıtasız elde edilir. Ba
zen şeriatle emir, yasak gibi farzlara; sırrı keşfetmeyle de hakikate işaret edilir. Şe
riat fiilierin var olması; hakikat hallerin rnüşahedesidir. 

Şeriat, fark'ın şartlarını yerine getirmek, hakikat ise cem'in hukukuyla oluştur. 
Şeriat, ilmin şartlarını yerine getirmek, hakikat ise hükrnün galebelerini ararnaktır. 
Şeriat, Allah'ın kullarına hitabı, onlarla konuşması, haklarında hüccet kairn olsun 
diye onlara emir ve yasaklarını ulaştırrnasıdır; hakikat ise O'nun halkında sevdik
lerinden seçtiği kimselere mahsus ve kapısından uzaklaştırdığı kimselere gerekli 
tasarruf, irade ve rneşietidir { dilerne ve isternesidir} .  

"Şeriat Allah'ın emir ve yasak/arı, hakıkat ise ona götüren şeylerde tasarrufudur" de
nilmiştir. "Şeriat O'nun hitab ve kelamı; hakikat ise tasarruf ve hüküm/eridir" denilmiş
tir. "Şeriat emir ve yasaktır; hakikat ise O'nun kazası, gizlediği ve açtığı şeydir'' denil
miştir. "Şeriat O'na kulluk etmek, hakikat ise O'nu müşahede etmektir" denilmiştir. "Şe

riat O'nun daveti; hakikat ise O 'nun sevgi ve mehabbetidir'' denilmiştir. "Şeriat Ki tab ve 
Sünnet; hakikat ise kahr ve m inneti müşa/ıede etmektir" denilmiştir. (Cami', 59) 

* Şeriat ubudiyyete sarılmakla ilgili bir ernirdir. Şer', lugatte beyan ve izhar et
rnek demektir. "şere'alla/ıü keza {Alla/ı böyle teşri etti}" denir, yani "Alla/ı onıı gidilen 

bir yol kıldı." Şeriat, şer', din, millet, namus kelimelerinin hepsi aynı manaya gelir. 
Tarikat, çeşitli konakları aşarak ve makamlara yükselerek Allah için seyr ü süluk 
edenlere ait hususi bir yoldur . . .  

. . .  Hakikat, bir şey sabit olduğunda onun hakkında kullanılır. Sondaki "ta" va
sıftan isrne nakletmek içindir. Dilcilere göre bir şeyin hakikati onu o yapan şeydir. 
Örfte, tahakkuku itibariyle bir şeyi o yapan şey olarak kullanılır. Sözlükte hak, "in
karı mümkün olmayan, sabit şey" demektir. Mana ehlinin ıstilahında ise hakikat vakı
aya mutabık {uygun} bir hükümdür. Bütün bunları kapsarnaları itibariyle sözler, 
inançlar, dinler ve rnezhebler için de kullanılır. Zıddı biitıldır. Bir şeyin hakikatının 
manası, tamamen vakıaya mutabık olması demektir. (Cami', 258) 

* Hakikat, rububiyyet sırlarını müşahede etmektir. Bunun bir yolu vardır. O da 
şeriatin azirnetleridir. Bu yola süluk eden kimse hakikate ulaşır. Hakikat, şeriatın 
azirnetlerinin sonudur. Bir şeyin sonu da kendine muhalif olamaz. Hakikat de şeri
atın azirnetlerine muhalif değildir. (Nebhani, I, 154) 

* Amel bedenin, kalbin ve fikrin hareketidir. Amel, şeriate muvafık olursa 
"taat", muhalif olursa "masıyyet" olarak isimlendirilir. Bundan dolayı şeriatın 
zahirleri, tarikatın batınları, hakikatİn ise sırları ıslah için gerekli olduğu husu
sunda icma edilmiştir. (Ri/ıle, 132) 
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şerif ( Jı�_r. ) * Şerif kelimesi, ilk devirlerde Ehl-i Beyt'ten olan kimseler için 

kullanılırdı. Bu ister, Hz. Ali'nin evladından olan Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ya da 
Muhammed b .  Hanefiyye'nin zürriyetinden Alevi, ister Hz. Cafer' e ya da 
Ukayll'ye nisbet edilsin farketmez. (Meşiirık, 174) 

şerr ( � ) {bk. hayr ve şerr) 

şevahid-feva'id-'avaid ( ..UIJ" - JiiJ! - ..uııJ.;. ) * Şevtihid {şahidler ya da görü

nen şeyler) halktır, avtiid beklenen karşılıklardır, feviiid {faydalar) ise arazlardır. 
(Ta'arruf, 109) 

* Feviiid, mutlak gerekli sırrı idd\k etmektir. (Hücviri, 467) 

şevahid-i esma' ( s.l..ı:-'�1 .uııJ.;. ) * Şevahid-i esmiı, Razık'a {rızık verene) "merzılk 

{rızık verilen}", Muhyi'ye {hayat verene) "hayy {hayat verilmiş}" ve Mürnit'e 
{ öldürenel "meıJl;it {ölü}" denilmesi gibi, alemierin hiH, sıfat ve fiiller yoluyla farklı 
hale gelmeleridir. (Kaşani, 154; Cami', 87) 

şevahid-i hakk ( J�l .UIJ.;. ) * Şevahid-i Hakk, alemierin haklkatleridir. Çünkü 

onlar alemi Yaratan'a şehadet ederler. (Kaşani, 154; Cami', 87) 

şevahid-i tevhid ( J-r _rll ..uııJ.;. ) * Şevahid-i tevhid, eşyanın taayyünleridir. Her 

bir şeyin o şeyi diğerlerinden farklı kılan husus! bir taayyünü vardır. Denilmiştir 
ki, "Her şeı;de, Allah'ın bir olduğuna delalet eden bir ayet vardır." (Kaşani, 154; Cami', 
87) 

şevk ( JJ.;. ) {ehl-i şevk; eşvak; şevk evvel; şevk ila Iika'illah; şevk-i sani; 

tarabeti'n-nefs) 

* Şevk {özlem, özleme}, kulun sevdiğine kavuşmak için duyduğu aşırı istektir. 
Birine şevkin ne olduğu soruldu. O da şu cevabı verdi: "Şevk, sevgili anıldığında gön
lün heı;ecan duymasıdır." Bir başka zat şevki şöyle tanımlar: "Şevk, Allalı 'ın eviiyiisı
nın kalbinde tutuşturduğu ateşidir. Evliyanın kalbindeki havtitzr, irade, iirız ve ihtiyaçlar o 
ateşle yanar." . . .  

. .  . E/ıl-i şevk {şev k ehli} üç derecedir. Birincisi Allah'ın veli kullarına vaad etmiş 
olduğu sevab, keramet, lütuf ve hoşnutluğıına iştiyak duyanlar; ikincisi aşırı sev
gilerinden dolayı kavuşma özlemiyle iştiyak duyanlar; üçüncüsü Efendi' sinin ya
kınlığını müşahede etmek suretiyle O'nun daima yakın olduğunu, O'nun asla gaib 
olmayacağını bilen ve kalbi O'nun zikriyle beslenenler. Bunlara göre gaib olana iş
tiyak duyulur. Halbuki O her zaman yakındır ve hiçbir zaman gaib olmayacaktır. 

Gerçek şevk ehli, şevk halini göremez. O şevk iddiasında bulunmadığı halde 
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şevk ehlidir. O, kendisinin şevk ehli olduğunu söylemez, onun delillerini gören 
şev k ehli kişiler, onun şevk ehli olduğunu söylerler. (Luma', 94) 

* Şevk, bir endişe ve sıkıntı halidir. Bu haldeki kimse, izzeti mütalaa eder ve 
gayb perdesi arkasındaki lütufların gizliliklerinin evsafını gözüyle görür. Bu ma
kamda hüzün ve inkisar {gönül kırıklığı} vardır. Üns, huzurun, kudret latlfelerini 
keşfetmeye kurb {yaklaşma} halidir. Bu makamda neşelenme ve müjde vardır. 

Bir zat şöyle der: "Sana bir bedel arayan yaratığa şaşarım! Onun, masivayla nasıl 
ünsiyet ettiğine şaşarını!" 

Cüneyd şöyle der: "Sevginin kemalinin alanıetleri şunlardır: O'nu devamlı surette 
kalbde sevinçle zikretnıek, O'na neşe ve şevk duymak, O'nunla ünsiyet peı;da etmek, O'nu, 
nefsini sevmeye tercih etmek, yaptığı her şeı;e rıza göstermek. Allah 'la ünsiyet kazanmış 
olmanın alanıeti; halvetten zevk duymak, yaZvarıştan tad almak, dünyayı ve dünyadakileri 
düşünenıeı;ecek derecede kendini ünsiyete vermektir. Bu durum, halkla ünsiyete hamiedil
meyecek ve makul olan sınırlar üzerinde tertib edilecektir. Mehabbet, yaratılmışları sev
nıeye hanıledilmeyecektir. Öyle olursa, düşünceleri içine alır, çünkü şevk de bir düşünce 
halidir. Şevk, Sevgili'de huzur arama, O'na ısınnıa, O'ndan tad alma, O'nda rahatlık his
setme ve O'nda hayat bulnıadır." (Küt, IT, 64) 

•• Aşk-ı hakiki, herhangi bir zatın şu an yanında bulunduğunu tasavvur etmek
ten hoşlanmaktır. Şevk ise, bu sevinmeyi tamamlamak için harekete geçmektir. Su
ret bir açıdan hayalde temsil edildiği gibi temsil edilebilir; bir başka açıdan da tem
sil edilemez. Bunun gibi, hissi bir işle alakah olarak hissi temsilin tamamı gerçekle
şinceye kadar histe temsil edilemediğinde ittifak edilmiştir {Yani bir şey duyularla 
algılanmadıkça, zihinde tasavvur edilmesi mümkün değildir, bir şeyin duyularla 
algılanabilınesi için, bir defa da olsa, duyularla algılanmış olınası şarttır} .  Her 
müştak {arzulayan}, bir şeye nail olur ve onu elden kaçırır. 

Aşkın ise başka bir manası vardır: Öncelikle aşık kendi zatına, ma'şuk da 
kendi-zatına aittir. Ondan başkasına aşık olunur veya olunmaz. Fakat bu O'ndan 
başkasına aşık olunmayacağı manasında değildir. Bilakis O, zatından dolayı zatına 
aşık olunandır. Eşyanın pek çoğu böyledir, başka bir şey değildir. (İşarat, IV, 41) 

* Ebu Ali Dekkak'ın, şevkle iştiyakı birbirinden ayırarak şöyle dediğini duy
dum: "Şevk, kavuşma ve görmeyle sükunet bulur, iştiyak ise kavuşnıayla sona ermez." . . .  

. . . İbn Ata'ya şevkin ne olduğu soruldu, o d a  şunları söyledi: "İçierin yanması, 
kalbierin tutuşması, ciğerlerin parçalannıasıdır." Daha sonra, şevkin mi yoksa 
mehabbetin mi üstün olduğunu sordular. Buna da şu cevabı verdi: "Mehabbet daha 
üstündür. Çünkü şevk mehabbetten doğar." 

Bir sufı de şöyle demiştir: "Şevk, ayrılık sebebiyle gönülden çıkan bir alevdir. Vuslat 
{kavuşma} vakz olunca söner, gönüllere Sevgili'yi nıüşahede etme hfili galib olursa, işte o 
zaman şevk ona yol bulamaz." (Kuşeyri, 161) 
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* Seri'nin şöyle dediğini duydum: "Eğer firif, tahakkuk ettirebilirse, onun en üstün 
makamı şevktir. Şevk makamını tahakkuk ettirdiği zaman, kendisini meşgul edecek her şeıje 
şevk duymaktan kurtularak, kendisini, özlemiş olduğu Sevgili'ye şevk duyar." 

Ebu Osman H!ri, "Allah'ın tesbit ettiği ecel mutlaka gelecektir" [Ankebı1t, 29/5] 

ayeti hakkında şöyle der: "Bu ayet, iştiyfik sahibieri için bir taziyedir. Manası da şudur: 
'Bana olan iştiyiikınızın size galib olduğunu biliyorum. Ben sizin kavuşmanızı bir müddet 
erteledim. Ancak sizler, iştiyiik duyduğunuz şeıje yakında kavuşacaksınız."' (Kuşeyri, 
162) 

•• Allah Teala buyurmuştur ki: "Kim Allah'a kavuşmayı ümid ederse, {bilsin ki} Al
lah'ın {tiiyzn ettiği} ecel muhakkak gelecektir." [Ankebut, 29/5] Şevk, kalbin gaibe {şu an 
yanında mevcud olmayana) yönelmesidir. {Sı1f'ılerden oluşan} bu topluluğun yo
lunda ancak müşahede yoluyla kaim olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu ilietin ismi 
zikr edilmez. 

Şevkin üç derecesi vardır: İlk derecesi, abidin cennete olan şevkidir. Bu şevk, 
korkanın emin olması, hüzün duyan kişinin sevinmesi ve emeli olan kişinin eme
line ulaşması içindir. 

Şevkin ikinci derecesi, Allah Teaiii'ya duyulan şevktir. Bu şevk, tohumu ili
sanların son noktalarında büyüyen bir sevgidir. Bu sevginin büyümesiyle kalb 
O'nun mukaddes sıfatıarına bağlanır, cömertliğinin latifelerini, ilisanın alametle
rini, faziının haberini gözüyle görmeyi özler hale gelir. Bu şevk, kendisini ilisan 
vadisinde kaplar, seyrinde ona yoldaşlık eder, tahammül gücünü kuvvetlendirir. 

Şevkin üçüncü derecesi ise, mehabbetteki saflığın tutuşturduğu bir ateştir. Bu 
ateş tutuşunca, hayatı aksatacak hale gelir, teselli bulma yı ortadan kaldırır. Vuslata 
ermedikçe bu şevki bir karara varduacak hiçbir şey yoktur. (Meniizil, 33) 

* Şevk-i evvel {ilk şev k), ahirette rü'yet, vuslat ve müşahededen sonra sona erer. 
Dünyada sona ermesi tasavvur bile olunamaz. İbrahim b. Edhem müştaklardandı 
{şevk ehlindendi} ve şöyle derdi: "Bir gün kendi kendime 'Allah'ım, eğer seni sevenler
den birine, sana ulaşmazdan önce, kalbi huzura erdirecek bir şeıJ vereceksen, onu bana da 
ver. Çünkü kalbim dayanmıyor' dedim. O gece rüyamda ne göreıJim! Beni huzurunda dur
durmuş 'Ey İbriihzm, bana ulaşmadan önce kalbinin sükunete ereceği bir şeyi sana vermemi 
istemeıJe utanmıyor musun?  Özleıjen, Sevgili'sine kavuşmadan sükunet bulabilir mi? '  Bu
nun üzerine dedim ki: 'Allah'ım, senin sevginle sarhoşum, ne dediğimin farkında değilim, 
beni bağışla ve bana ne diyeceğimi öğret!' Bana şunu söyledi: 'Allah'ım, beni kaderine riizı 
olan, belana sabreden, devamlı olarak senin nimetlerine şükreden kullardan kıl!"' İşte bu 
şev k, ancak ahirette diner. 

Şevk-i siinf {ikinci şevk} şuna benzer: Ne dünyada sonu vardır, ne de ahirette. 
Çünkü onun sonu, ahirette Allah'ın celalinin, sıfatlarının, hikmetinin ve fiilierinin 
kula açılmasından sonra gelir. Bunlar Allah Teala tarafından bilinir, bilinmemesi 
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muh�Hdır. Çünkü bunun sonu yoktur. Kul, cem�Hin ve cehUin baki olduğunu ve 

kendisine hiçbir şeyin açıklanmadığını bilir ve asla şevki dinmez. Bilhassa kendi 

derecesi üzerinde dereceler gören kimselerin şevki {hiç dinmez} .  Ancak bu kimse

ler, vuslatın {kavuşmanınl aslına ulaşmak için vuslatlarını tamamlamaya iştiyak 

duyarlar. (İhyd', V, 38-39) 

* {Hallerdenl şevk, sevileni andığı zaman kalbin kendinden geçmesi, coşması

dır. (Adıibı, 21) 

' ' (Nefs) rı.ihi olarak öyle neşelendi ki, {bu neşeninl ilk hali ihvanın "bast" ile 

"tecrid" dedikleri ilahi parlak variddir. (Heyakil, 95) 

" Antaki'ye şevkin ne olduğu soruldu. O da şu cevabı verdi: "Sadece gaibe şevk 
duyulur. O'nu bulduğunıdan beri, hiç O'ndan gaib olmadım. Şevki inkar edecek hiçbir 
sebeb görenıiyorunı. Çünkü, bahşiş ve ihsanların mertebeleri, kurbun {yakınlığın} 
nasiblerindendir, bunların da sonu yoktur. Böyle olunca, seven kimse şevki nasıl inkô.r ede
bilir? O gaib değildir, bulduğıma nisbet/e şevk duyan da değildir. Sadece, kurbun 
nasiblerinden elde edemediklerinin iştiyakı içindedir. Durum böyledir de neden hala şevk 
lıô.line karşı çıkılır? 

Bunun diğer bir yönü de şöyledir: İnsanın bazı gerekli işleri vardır. Bunlar, insanın 
beşeriyyeti {insanlığı} ve tabfatı gereği ve halin hükmünün gerektirdiği bilginin sınırlarına 
vakıf olanıanıası sebebiyle, halin hükmü tarafından varid olur. Bu işlerin mevcfidiyeti, bizde 
şevk ateşini tutuşturur. Şevkten kasdımız, içten gelen ve kurb makamının en yüce 
nasfblerinin taleb edilmesidir. Bu taleb sevenlerde mevcılddur, öyleljSe şevkin inkan müm
kün değildir." ( 'Avfirif, 299) 

•• Şevkler onu kuşattı 
okçular 
göz/ediler geçerek sipere 
onu korı11nak için 

Şair diyor ki: Şevkler {özlemleri bu aşığı çepeçevre kuşattığı, o da bu' d ve kurb 

hali ile hallendiği ve bazı hallerinde misal alemindeki güzel suretler tecelll ettiği 

için şev k olarak nitelenmiştir. (Tercüman, 26) 

* Şevk Necid'e vardı sabırsa Tihame'ye 
Bense kaldım Necid'le Tihô.nıe arasında 

Bu şiirde, aşağı ile yukarının bir araya gelemeyeceği gibi, şevk ile sabrın da bir 

araya gelemeyeceğine işaret edilmiştir. Ben bu ikisi arasında sıkıntılar berzahında

yım. Bazen sabır noktasında bulunuyorum ve sabretmem gerekiyor. Çünkü vus

lata yol yok. 

Şevk ise terkibi terk etmeınİ istiyor. Terk!b, şu görünmekte olan tabii bedendir. 

Bu beden, ulv1 alemden gelen latlfeyi almaya man! oluyor. Çünkü, takdir edilen 

zamana {kıyamete} kadar öyle tedb!r edilmiştir. (Tercüman, 28) 
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* Şevk, vuslat (kavuşma) ile diner. O, kalbin gaibe doğru esmesidir, ulaşınca 
diner. İştiyak, sevenin sevdiğini bulduğu anda ulaştığı neşeyi bulmak için harekete 
geçmesidir. O esnada vecdinin tam netleesine ulaşamaz. Ulaşırsa iştiyakı söner, 
çünkü sevdiğine doyamamıştır. His, sevgiliye olan tutkusunu nefste eda edemez. 
Seven kimse, deniz suyu içen kimse gibidir. Her içtiğinde harareti artar. (Fiitu!ıat, 
II, 358) 

* Şevk, ancak bir yönüyle idrak edilebilen, diğer yönüyle de idrak edilemeyen 
bir şey için tasavvur edilebilir. Hiç tasavvur edilemeyen şey, hiçbir zaman özlen
mez. Tam manasıyla idrak etmek ise görmekle olur, bu da ancak ahirettedir. 
(Kudame, 371) 

* Şevk, nefsin, Sevgili'sinin huzurunda neşesini tamamlamak için harekete 
geçmesidir. Bu durum, sevginin gereği ve ta kendisidir. Çünkü nefs, sevdiğine 
mutlaka iştiyak duyar. Şevk, ancak bir tarafı bilinen, diğer tarafı bilinmeyen şeyler 
için mümkün olabilir. Bu zevk idrilk edilince, seveni harekete geçirir ve idrak ede
mediği şeyi de isterneyi başlar. Şevk, dünyada ve ahirette Allah'la tamamlanma
dıkça yok olmaz. (Ravza, 639) 

* Şevk ila likaiZlah (Allah'a kavuşma özlemi}, ölümü istemekle olur. Bu durum 
(benzeri durumlari dünyada genellikle zarar getirecek bir sıkıntı korkusu anında 
ya da dinden saptırılına fitnesi anında olur. Bunlar olmadığı zaman, Allah' a � ka
vuşma şevki olur. (Receb, 309) 

* Şevk, kalbde tutuşan bir ateştir ve kalbin halleri kalbe yönelir. (Cami', 54) 

•• Şevk üç kısırndır: Avamın şevki dünyayla, havassın şevki ahiretle, ehass-ı ha
vassın şevki ise Mevla'yla alakahdır. Dünyayı özleyeni cehennem özler. Ahireti 
özleyeni cennet özler. Mevla'yı özleyeni ise Mevla özler. (Cami', 62) 

•• Şevkin lugat manası, kalbin Sevgili'ye kavuşmaya ihtiyaç duymasıdır. Hakı
kat ehline göre de böyledir. Hatta bazıları şevki "iç dünyanın yanıp tııtuşnıası, kalbin 
ateş alması ve ciğerlerin parçalanması" diye tarif ederler. 

Denilmiştir ki: "Şevkin alanıeti; bedeni arzuları terk etmektir." Yine denilmiştir ki: 
"Rahat ve hıızılr içerisinde bile ölümü arzulaınaktır." (Cami', 271) 

* Şevk için bazıları şu tarifi yapar: "Şevk gönlün yanıp tutuşnıası, kalbin ateş alnıası 
ve ciğerlerin parçalanmasıdır." Bir başkası ise şevki; "Kalblerin vecd ile huzura ermesi ve 
kurba vııslattan {yakınlığa ulaşmaktan bile} zevk duyması" diye tarif eder. (Nebhani, I, 
237) 

* Şev k; "iç dünyanın yanıp tııtuşması, kalbin ateş alması ve ciğerlerin parçalanması
dır." . 

Ebu Abdullah b. Hafif şöyle demiştir: "Şevk; kalbierin vııslatla huzur bulması, 
kurb ile de vuslat istemesidir." 
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Ebu'I-Abbas Ahmed b. Ebi'l-Hayr Sayyad ise şunu söyler: "Şevk; mehabbet ağa
cının bir dalıdır, kendi başına kaim değildir. Sevgi ateşinin hamretinin çokluğundan gönül 
galeyô.na gelir. İşte o anda kul heyecana kapılır. İşte bunun adı şevktir." O şöyle de de
mıştİr: "Veli, yeryüzünde, kokuları müridierin gönüllerine doğru esen bir reyluin çiçeği gi
bidir. Müridler, bu kokular sayesinde Allah'ı öz/erler." 

Bir sfıfi şunu ilave eder: "Şevk, ayrılık sebebiyle gönülden çıkan bir alevdir. Vuslat 
{kavuşma} tahakkuk edince söner; gönüllere Sevgili'yi müşô.hede etme hô.li galib olursa, işte 
o zaman şevk ona yol bulamaz." 

Bazıları şevk ile iştiyakı birbirinden ayırır ve şöyle der: "Şevk; vuslata erme ve 
görmeyle sükunet bulur, iştiyiik ise, vuslatla son bulmaz." (Nebharu, I, 365) 

şey' ( �'..1� )  * Şey cem' i {toplanmayı}, enmilzec izzeti, raklm ise zilleti gerektirir. 

Bunlardan her biri kendi aleminde müstakil olup, kendi feleğinde yüzer. Raklmin 
sıfahndan bir şeyi enmfizece giydirirsen, üstünden enmuzec kanfinu kalkar. 

Enmfizecin sıfatlarından birini rakime giydirirsen, giydirdiğin sıfatın kendisine 
uygun olmayan şeyin zuhfu etmesinden dolayı rakimi onda göremezsin. Zah, ne 

zaman bu ikisinden birine nisbet eder, ötekine nisbet etmezsen ikinci bir zata 

muhtaç olmuş olur, böylece şirke düşersin. 

Enmfizece ait olan bir şeyde zat, rakim kuvvetiyle tasarruf ederse buna "zô.t-ı 
urilc" dersin. Zat, rakimden bir şeyde enmuzec kudretiyle tasarruf ederse buna 

"zat-ı tenezzül" dersin. Rakimin kuvvetiyle bir kısım için zat tasarruf ederse "raklm" 
dersin. Zat, enmuzec için enmfizec kudretiyle tasarruf ederse buna da "enmilzec" 
dersin. Zat, sırf Zat üzerine olursa orada ne isim, ne de resim vardır. Bu ifadeler

deki "raklm" ile kulu; "enmilzec" ile Kutbü'l-'aciiib felekü 'l-gariiib adlı kitabımızı; 
"ziit" ile de ezel ve ebeddeki şeylerin bilgisi hakkındaki İnsan-ı Kılmil adlı kitabı

mızı kasd ediyoruz. (İnsan, I, ll )  

şey'an ( 01!,:� ) * Şetj'iin {iki şey}, birinin diğeri sayesinde var olabildiği şeydir. 

(Hücviri, 468) 

şey' et-i hakk-şey'et-i halk ( Jl:ıô- :i.!,:� - J� a�=� ) * Şey' et-i Hakk ve şetj'et-i Halk: 

Muhtaç olma bakımından yaratıkların benzeri yoktur. Çünkü sadece Hakk var, 

gerisi yoktur. Hakk muhtaç olarak vasfedilemez. O, halk {yarahlmışlar} gibi 

değildir. Muhtaç olma bakımından halka benzemediği gibi, zenginlik bakımından 

da Hakk gibisi yoktur. Bundan dolayıdır ki, sadece Hakk vardır, başkası yoktur. 
Halk zenginlikle vasfedilemez, Hakk gibi olamaz. Hakk'ın benzeri hiçbir şeyde 

olamaz. Daha önce söylediğimiz gibi, {hakikatte} cevher olarak kesrette tek Zat 
olan halk ve Hakk'tan başka hiçbir şey yoktur. Hakk, cevher Itibariyle birçok isim 

ve nisbetleri olan tek Zat' tır. (Fütilhô.t, III, 518) 
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şeyh ( � ) {şeyh-i metbu'; şeyh-i mürşid; veled} 

* Mürldlerin ve irşil.d edilmek isteyenlerin nefsini tedavi eden şeyh-i metbii 
{kendisine uyulacak olan şeyh}, müridlere, onların ahlakını tanımadan riyazet ve 

husus! mükellefiyetler yüklememelidir. Şeyh, müride hakim olan kötü ahlakını ta

nır, müridinin değerinin ne kadar olduğıınu, halini ve yaşını bilir ve ne miktarda 

tedaviyi kaldırabileceğini anlarsa, ona yolunu tay'in eder. Bu sebeblerden dolayı 

şeyh, bazı müridierine pazara dilencilik yapmaya çıkmasını işaret eder. Bu şöyle 

olur. Eğer şeyh mür'idde bir nevi riyaset {başkanlık} ve büyüklenme duygusu 

bulunduğıınu görürse, kibrinin kırılması için, onu ahlakının tersine münasib gör

düğü bir zillet haliyle tedavi eder. Şeyh mür'idde temizlikte münasebetsizliğe va

ran ve itidal {denge} sınırını aşan bir hal görürse, ona tuvalet hizmetleriyle alaka

dar olmasını ve taharet suyunu hazırlamasını emreder. Şeyh, midesine ve cinsi ar

zulara düşkün olan, şehveti güçlü genç müridine oruç tutmasını ve bunu, yasak 

sınırına varmayacak derecede peşpeşe yapmasını işaret eder. Bu şekilde, şeyh 

mürldlerine bu tür ahlaki temizlenme yollarını gösterir. (Miziin, 61) 

* ŞeıJhin, müridi terbiye etmesi hususunda yapması gereken, onu nefsi için de

ğil, Allah için kablll etmektir. Bu sebeble müride "D'in nasihatti1-" hükmüyle dav

ranmalı, ona şefkat nazarıyla bakmalı ve riyazete katıanma konusunda acizlik 

içerisinde bulunduğırnda ona yumuşak muamelede bulunmalıdır. Müridi bir an

nenin çocuğıınu terbiye ettiği gibi terbiye etmeli, bilge ve akıllı bir babanın çocu
ğıına ve hizmetçisine yaklaştığı gibi yaklaşmalıdır. Bunun için de müridine önce 

daha kolay gelenle başlamalı, katlanamayacağı şeyi ona yüklememeli, azar azar 

ağırlaştırmalıdır. Şeyh müride önce bütün işlerinde tabiatma uymayı ve dillin ruh
satlarıyla amel etmeyi bırakmasını emretmelidir ki, bununla tabiatının bağından ve 

sultasından çıkabilsin, dillin bağına bağlanabilsin. Bundan sonra şeyh müridi ya

vaş yavaş ruhsattan azimete yönlendirmeli ve ruhsat hasJetinin birini kaldırıp ye

rine azırnet ruhsatını koymalıdır. 

Eğer şeyh, tarikat yolunun başlangıcında müridde müciihede ve azlınet nokta

sında sadık olduğunu anlar, Allah'ın nfuuyla bunu keşfeder veya Allah'ın geç

mişte mü'min veli kulları ve sevdiği emin ve iilim kimselere adetinin cereyan ettiği 
gibi bir ilirole bunu sezerse, ona hiçbir şekilde müsamaha etmez. Aksine kuvvetli 

iradesiyle, kusur etmeyeceğini bildiği en ağır riyazetleri ona emreder. Çünkü şeyh, 

müridin bunun için yaratılmış olduğıınu ve buna layık olduğunu bilir. Bu müridin 

yapacağı bir şey olduğıında, kolay olanı emretmekle ona hainlik etmemelidir. Her 

ne şekilde olursa olsun şeyhin, müddin gerek malından ve gerekse hizmetinden 

yararlanması yakışık almaz. 

Şeyh, müridi terbiye etmesi karşılığında Allah Teaiii'dan bir karşılık 

beklememelidir. Bilakis müridi Allah Teala'nın emrine uymak ve emrini yerine 

getirmek için ve onun bir hediyesi olarak terbiye etmelidir. Çünkü şeyhin tercihi 



974 şeyh 

ve arzusu olmadan sadece Allah'ın irşadı, hidayeti ve yönlendirmesi sonucu ken

disine gelen mürld, Allah'ın kendisine bir hediyesidir. Öyleyse şeyhe düşen o mü

ridi kabul etmek, güzelce terbiye ederek ona ihsanda bulunmaktır. (Gunye, II, 167) 

* Pir ile ister reftikat bu sefer 
Çokdur anda ii fet ii havf u h atar 

Nice kerre bir yolda gitsen eger 
Zahmetin vardır yine bi-riih-ber 

Nice yol var gitmedin andan yana 
Imdi siilik olma bl-rehber ana 

Ger o yolda rehber itmezsen kabul 
Bil seni ser-geşte eyler nıekr-i giil 

Giil idiip yoldan cüdii eyler gezend 
Senden iikallar bu yolda miist-emend 

Anları Kur'iin ki tebyin eı;ledi 
Gör ki lblls anlar içün neyiedi 

Diir idiip şehriilıdan yüzbin kadem 
Anları itdi giriftiir-ı nedem 

(Mesnevıı, I, 1 16) 

* Ey hakikat yolcusu, kendine bir pir seç; çünkü bu yolculukta pirsiz olursan, 

pek büyük afetler, korkular, tehlikeler vardrr. 

Çok defa geçtiğin bu yolda bile kılavuzsuz gidersen şaşırır kalrrsın. 

Ya hiç görmediğin bir yolda ne olursun? Aklını başına al da, kılavuzsuz olarak 

yola düşme. Ey ahmak, eğer başında mürşidin gölgesi olmazsa, gulyabanl sesleri 

seni şaşırtır, yolunu saptırrr. (Not: Gulyabanlden maksad, insan şeklinde karşımıza 

çıkan şeytandır. Bunlara "şeytan-ı ins {insan şeytan/an}" adı verilmiştir. Şefik Can) 

Gulyabani sesleri, seni yoldan çıkaru ve tehlikeye düşürür. Bu yola düşmüş, 

senden daha akıllı kişiler vardrr ki, hepsi pirsiz sapıttılar. 

Yalnız, yanlış gidenlerin nasıl yollarını şaşırdıklarını Kur'an'dan dinle; kötü 

rı1hlu şeytanın, onları ne hale getirdiklerini anla. 

Şeytan onları doğruluk yolundan, insanlık yolundan yüzbinlerce yıl uzaklara 
düşürdü, felaketiere uğrattı, çuılçıplak bıraktı . (Mesnevfı, I, 187) 

* Şeı;hdir b'i-vizr olanlar ey cüviin 
Avn-i Hakk'da kefde nıiinend-i kemiin 

Şeı;h kimdir yani pir-i nıü-sefid 

Milni-i müyu bilüp ol nıüstefid 



Oldu ol mfıy-ı siyelı anda vücud 

Kalmasın yek mu vücudu e/ıl-i ald 

Çünki varlık kalmaya ol pirdir 
Ger iye/ı m ıl ger dü müy-ı sirdir 

Oldu ol muy-ı siyeh vasf-ı beşer 
Sanma müy-ı riş ola ya mı/y-ı ser 

(Mesneviı, III, 68) 

* Gör didi mehd içre fsii kim ayan 
Şeı;h ü pirinı olmadını gerçi ciiviin 

Bazı evsiif-ı beşerden geçse ger 
Kehl olur şeyh olmaz ey siihib-hüner 

Vasfınıızdır çünki bir müy-ı siyah 
Ana dinnıez şeı;h-i makbül-ı İlii/ı 

Mü-sefid olsa eger siihib-vücud 
Ol ne pir oldu ne hod lıiis-ı Vedfıd 

Kıl kadar baki ise vasfı e ger 
Oldu iifiikl degil arşi nazar 

(Mesneviı, III, 69) 
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'' Ey genç! Günah yükü olmayan kişi şeyhtir. Yay gibi, Hakk onu eline almıştır! 

Ondan gelen her şeyi kabUl etmiştir. 

Şeı;h kimdir? Şeyh; "pir", "ihtiyar", yani "saçı sakalı ağarmış kişi" demektir. Fakat 

ey yanlış düşüncelere kapılan; bu beyaz kılın manasını bil! (Not: Üç çeşit şeyh var

dır: ı .  Bilgi bakırnından şeyh olanlar; İslam alimleridir. 2.İbactet ve kulluk yönün

den şeyh olanlar; tekkelerin şeyhleri, mutasavvıf ihtiyarlardır. 3. Mevki bakırnın

dan şeyh olanlar; Arablar arasındaki kabllenin başında bulunan şeyhtir. Bir evvelki 

beyitte geçen mecaz! olarak "yay gibi Hakk'ın eline aldığı şeyh"; bir kudsi hadise 

göre; çok nafile namaz kılarak Hakk'a yakın olan şeyhler "Hakk aleti olurlar." Onlar, 

atmaz, Hakk atar. Halbuki "farzlarla yetinerek" Hakk'a yakın olanlar "Hakk'ın eli" 
olurlar. Şefik Can) {Mesnevz müterciminin "Ben bu kulımıun tutan eli, yürüyen ayağı 
olurum" [Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Tevbe, 1 ]  hadisine işaret ettiği anlaşılmakta

dır.) 

Siyah saç, onun benliğinin sembolüdür. Saçların ağarması, şeyhin benliğinden, 

varlığından kurtulmasını gösterir. Saçı sakalı bembeyaz olunca, onun varlığından, 

benliğinden bir kıl bile kalmamıştır, demektir. 

Bu yüzdendir ki, herhangi bir kişinin varlığı, benliği kalmayınca, o, pir olmuş, 

şeyh olmuş demektir. Onun ister saçı siyah olsun, ister kır, önemi yoktur. 
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O siyah saç, insanın vasfıdır, insanın sıfahdır. Nefsani arzulara bağlılığı göste
rir. Söylediğimiz kıl, sakal bıyık kılları; söylediğimiz saç, baştaki saç değildir. 

Hz. Isa beşikte iken daha genç yaşına gelmeden: "Biz Şeljhiz, biz pfriz" diye ba
ğırdı. {Burada "Dedi ki: 'Ben Allah 'ın kuluyum. O bana kitab verdi, beni pe1;gamber 
yaptı. Beni bulunduğum her yerde insanlara mübarek kıldı. Sağ olduğum sürece bana na
maz /almayı ve zekat verme1;i, annerne iyilik yapmamı emretti. Beni başkaldıran bir zorba 
yapmadı. Doğduğum, öleceğim ve diriltileceğinı günde bana selam!"' [Meryem, 19/27-33] 
ayetlerine işaret vardır. ı 

Oğul! Eğer bir kişi bazı beşeri vasıflarından, nefsani duygularından kurtulur 
da bazıları kalırsa, o kamil bir şeyh olmaz; sadece seneleri saymış, yaşlı bir insan 
olur. 

Bizim bedene ait vasıflarımızdan, beşeri duygularımızdan, siyah bir kıl (yani 
bizim nefsani isteklerimizden biri dahi) kalmamış ise, işte o kişi Allah'ın makbulü 
bir şeyhtir. 

Fakat; bir kimse sadece yaşlansa, ihtiyarlasa, saçı sakalı ağarsa, bembeyaz olsa, 
o ne şeyhtir, ne de Allah'ın has ve makbill bir kuludur. (Mesneviı, III, 159) 

* Bir kimsede beşeriyyet sıfatlarından bir tek kıl bile kalsa, o kişi arşa, göklere 
mensub değildir. Yani, Allah'ın has kullarından değildir; rastgele bir insandır. 
(Mesnevfı, III, 160) 

* Şe1;h ile görse seni nefsin müdilm 
Ol sana naçar olur elbette ranı 

Akl olur galib denı-i sayd ıı şikar 
Kelb nefse ger ola Şeljh ile yar 

Mekr ü fende oldu nefsin ejdeha 
Riiy-ı şeı;h amma zünıürrüd-tab ana 

Mazhan çünkim veliyyııllah olur 
Yüz zira olsa dili kutalı olur 

Yüz dil amma her dilinde yüz lugat 
Dastan ıı zerki pejmurde-sıfat 

Nefs elinde subha vii Mushaf ayan 
Hançer ü seyf astfninde nihan 

İtnıe anda vaz 'ı salUsa nazar 

Hem-ser ii hem-sımn itme el-lıazer 



canıb -i havza vüzu içün çeker 
Kasdı itmekdir sana ka' n n maktır 

Akl himmet-pişe nunini iken 
Giilib olmak nefs-i zulmnnl neden 

Bdis o/dur htinede aklın garfb 
Dergehinde kelb ise şir-i mehib 

(Mesnevi:ı, III, 97) 
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* Nefs, şeyhe uyduğunu, şeyhle beraber adım attığını görünce, ister istemez se

nin buyruğun altına girer. 

Şeyh senin dostun olunca, akıl o vakit köpek nefsini yener. (Mesnevlı, III, 201)  

* Nefs, yüzlerce gücü, kuvveti ile, yüzlerce hüneri ile, marifeti ile bir ejderha

dır. Şeyhin yüzü, ona karşı göz çıkaran zümrüddür. (Not: Zümrüd taşının, yılan 

gözünü kamaştırıp görmez hale getirdiği söylenir. Şefik Can) 

Nefs, Allah velisinin huzurunda bulunursa, onun yüz arşın uzunluğundakı dili 
kısalır, yani kötülüğe cüreti kalmaz. 

Nefsin yüz dili vardır, her birinde yüz çeşit lugatı vardır. Onun hllesi, masalı 
anlatılmaz ki . . .  (Not: Nefsin çeşitli dil bilmesi ve birçok lugat sahibi oluşu; çeşitli 
renklerde, çeşitli diller konuşan dünya milletlerinin her birisinin dilini anlamasını 

ifade etmektedir. Şefik Can) 

Nefsin sağ elinde tesbill ve Kur'an vardır. Ama yeninde ise hançer ve kılıç sak

lıdır. (Not: Bir taraftan kendisini sı1fi, imanlı gösteren nefs, fırsat bulunca türlü gü

nahlar, cinayetler işler. Şefik Can) 

Onun mushafına, onun gösterişine bakma, kendini onunla sırdaş ve dost 

yapma. 

Nefs, seni abdest almak için havuza götürür, sonra seni iter, havuzun dibine 

atar. 

Akıl; nı1rlu ve iyilik isteyen Allah'ın bir armağanı iken, karanlıklar diyarındaki 

nefs ona nasıl galib gelir? 

Çünkü senin aklın bedende garibdir. Nefs ise kendi evindedir, köpekler de 
kendi kapılarında heybetli birer arslan kesilirler. (Not: Mevlana Di:van-ı Kebir'inde 

bir gazelinde "Bu aşk ruh gibi, bıı balçıktan yaratılmış bedende gari:bdir" diye buyurdu. 

Aşk, akıl, rı1h, bütün bunlar, manevi ve ulvi varlıklar oldukları için, süill olan, top
raktan yaratılmış bulunan bedende garib ve yabancı gibidirler. Nitekim (Mev
lan�i'nın ilk mürşidi ve hocasıl Burhaneddin Tirmizi Hazretleri de . . . "Ruh gurbette
dir, beden ise kendi vatanındadır. Allah'ım, garlb, mahzun ve vatandan ayn düşmüş olan 
rılha acı, merhamet et" diye yalvarır. Şefik Can) (Mesnevlı, III, 202) 
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* Şeyh; şeriat, tarikat, hakikat ilimlerinde derin bilgiye sahib olan, nefs 

hastalıklarını, afetlerini, bela ve sıkıntılarını bilen, bunların deva ve şifiHarından 

haberdar olan ve bu hastalıklara yakalananları tedavi edip şifaya kavuşturabilecek 

gücü olan insan-ı kamildir. (Kaşani, 154; Cami', 87) 

* Şeyh-i nıürşid: Müddin gazab ve şehvete meylettiğini gördüğünde, mürşidin 

onu orta yola döndürebilmek için umumi manada bu iki kötü vasfı mübalağalı bir 

şekilde kötülernesi güzel bir şeydir. Riyazetten muradın itidal olduğunun dellli, 

sehanın {cömertliğin) şer'an arzu edilir bir vasıf olmasıdır. Seha, cimrilik ve müs

riflik arasında orta bir yerdedir. Allah bu hali övmüştür: "İnflik ettiklerinde isrlif da 
cimrilik de etmezler. Bu ikisinin arasında itidiili muhafaza ederler." [Furkan, 25/67] 

Bil ki itidal, bazen fıtratın kemaliyle hasıl olur. Bu Allah'ın bir armağanıdır. 

Nice çocuk vardır ki, doğru sözlü, cömert ve yumuşak huylu olarak yaratılır. Ba

zen de iktisabla, riyazetle çalışarak elde edilir. Bu ise nefse istenilen ahlakı eelbe

den arnelleri yüklemekle olur. Cömertlik ahlakını elde etmek isteyen, bu ahlak 

onun tabiatı olana kadar cömertlik fiillerini yüklenerek yapmaya çalışsın! 

(Kudfune, 157) 

•• Seyyidim Ali Mürsafi'yi şöyle derken işitmiştim: "Şeı;hin miirıde telkininin 
hükmü, kuru bir yere dikilip de yağnıura doynıayz bekleı;en çekirdeğin hükmü gibidir." 
{Yani) onun muradı, istimdadı, beslenmesi ve yapraklarının çıkması, suyu iyice 

emmesine bağlıdır. Dolayısıyla bereket, şeyhin çekirdeği dikmesine değil, suya 

kanma derecesine bağlıdır. 

Şeı;Jı gayret eder, Allah da nebatatı bitirir. Bazen bir şeyh, müridi için bir ağaç 

diker ve ölür. Ondan sonra meyve başka bir şeyhin elinde çıkar. Bu da ya müddin 

himmetinin zayıflığından ya da zikir manalarının kalbe ve lisana ardı ardına gel

memesinden dolayıdır. Onlar şöyle demişlerdir: "Telkinden sonra zikrin ardı ardına 
gelmesi, diktikten sonra yağmurun çekirdek üzerine peşpeşe gelmesi gibidir. Çünkü bu, 
açılmayı ve neticeyi hızlandırır." 

Bilinmektedir ki, telkinden sonra mürid, sadece sabah akşam fak:irlerle zikir 

meclislerine gelmekle yetinmez. Nitekim zamanımızda müridierin çoğu böyledir 

{eldekiyle yetinmektedirler) .  Bu zikrin meyvesi hüküm bakımından, çekirdeğe sa

bah bir damla, akşam da bir damla su damlatan kimse gibidir. Oysa sabahla akşa

mın aralarına güneş ve rüzgar girmektedir. Bu şekilde çekirdeğin toprağı suya 

kanmaz. Hatta bazen çekirdeğe bir damla bile ulaşmaz. O zaman açılma zamanı 

uzar. Bazen ölür de asla hiçbir şey açılmaz. Bazen bu mürid, şeyhi telkininden do

layı kınar. Içinden de olsa şöyle der: "Bu telkine benim ne ihtiyacını var? Çiinkü bana 
hiçbir faydası olmamıştır." Şeyhin vazifesinin ancak çekirdek dikmek olduğunu 

unutur. Bunun için mür:idin çokça zikretmesi ve razı olunacak arneller yapması ge

rekir. (Envar, I, 40) 

* Sı1fi ıstilahında şeı;h, sırrın babasıdır. Onun için çocuğun {veledin), babasına is-
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yan edip karşı gelmemesi gerekir. İsyan hiçbir şekilde mümkün değildir, bu hü
küm umfunidir (müridin bütün halleriyle alakalıdır} .  Çocuğun {müridin} şeyh 
elindeki durumu, meyyitin gassal {ölü yıkayıcı} elindeki durumu gibidir. (Enviir, I, 
189) 

* Şe-ı;h; müridin bütün hal ve haraketlerinde yöneldiği Kabe'sidir. (Enviir, Il, 82) 

* Ehl-i tarikat; insanların, kendilerini iyi ye götürecek, kötülüklerden vaz geçire
cek bir şe-ı;h bulmalarının gerekli olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu şeyh, insanları, 
kalbiyle Allah Teala'nın huzfuuna çıkmaya man! olacak kötü sıfatıarın giderilmesi 
için uyaracak ve irşad edecektir ki, kıldığı namaz sahlh olsun. Namazın sıhhati için 
ne gerekiyorsa onun yapılması da vacibdir. Çünkü farzın yerine getirilebilmesi için 
gerekli işlerin yapılması da farzdrr. 

Hadiste belirtildiği gibi, hiç şübhe yoktur ki, dünya sevgisi, kibir, gurur, riya, 
kin, haset, kıskançlık, nifak gibi batını hastalıkların tedavi edilmesi şarttır. Bu has
talıklara yakalanan kimseler, ceza görmekle de tehdid edilmişlerdir. Bilinmelidir 
ki, her kim bu hastalıkları tedavi edecek bir şeyh edinmezse, işte o kimse Allah 
Teala ve O'nun Resulü'ne asi olmuştur. Çünkü hiç kimse, şeyh olmadan hastalığı
nın ilacını bulamaz. İlirolere dair bin tane kitab ezberlese bile böyledir. Tıpkı, tıb 
kitabiarını ezberleyip de, ilacın hastalığı nasıl yok edeceğini bilmeyen kişi gibi. 
Adını duyan herkes, kendisinin büyük bir tabib olduğunu söyler. Fakat onu görüp 
de bir hastalığın ilacını sorup çaresini arayansa, ne kadar cahil biri olduğunu anlar. 
(Buğı;e, 14) 

* Mür1din, kendisini tesfrm edeceği şeyhte beş şartın bulunması gerekir: Zevk-i 
sarili (açık bir zevk}, ilm-i sahlh {sağlam ilim}, himmet-i aliye {yüce himmet}, halet
i merziyye {razı olunacak haller} ve basiret-i nafize {derin bir basiret} .  

Ş u  beş durum kimde bulunursa, onun da şeyh olması sahlh olmaz: Dm husu
sunda cehalet, müslümanların haramlarını mübah sayma, lüzumsuz işlere müda
hale etme, her işte heva ve hevesi peşinde olma ve her türlü ahlak dışı işle alakadar 
olma. (Cami', 15) 

* Fakirler (dervişler}, Allah'ın � huzurunda {hakkı} aranacak, Rahman'ın arşı 
altında tavaf edecek olan sadıklardrr. Şe-ı;h onlardan sorumludur. Bir an bile olsa, 
Allah'ın zikrini terk etmelerinden dolayı sorumlu olurlar. (NefehCit, 101) 

* Müridden kabiliyet, şe-ı;hten yardım. (Nefehiit, 130) 

'' Fakir {derviş} için yalnızca şeyhi vardır. Onu gözünün önüne koyar, oradan 
bakar. Çünkü dünya ve ahiret hareketi onda toplanmıştır. Sadık {gerçekten bağlı} 
olan şaşılacak (halleri} görür. (Nefehiit, 131) 

* Şe-ı;him kalbim, zaviyem başrmdrr. Her nereye gitsem bu ikisi benimledir. 
(Nefehiit, 133) 
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şeytan ( ıJIL:ı:� ) * Şeytanın yaratılış hikmetinin sırrı; isyanın, küfrün, gafletin ve 

nisyanın {Allah'ı unuhnanın} sebeblerinin ona nisbet edildiği bir mazhar olma
sıdır. (Tenvfr, 23) 

şiddet ( a::U. ) * Şiddet, ilaru ve kiyani {hem Allah'a, hem kullara ait} bir sıfattır. 

Hz. Musa Wl şöyle demiştir: "Gücümü O'nunla şiddetlendir!" Ebu Yezid, "Şübhesiz 
Rabb'inin yakalaması çok şiddetlidir'' [Bürfı.c, 85/12] ayetini okumuş, "Benim yakalayı
şım daha şiddetlidir'' demiştir. Bunun sebebi, kulun gücünde kevniyyete {yaratıl
mışlara} merhamet bulunmamasıdır. Allah'ın gücü ise böyle değildir. Çünkü ilahi 
rahmet Allah ile beraberdir ve Allah bunu bilir. Kulun gücünde de böyle bir şey 
vardır, ancak kul, bunu müşahede edemez. Kendine bu güçle merhamet ehniş olsa 
bile, nefsinde bununla alakah olarak hiçbir iz bulamaz. Fakat kul bilmezse de Allah 
her şeyi bilir. Çünkü O, rahmetinin her şeyi kapladığını, dolayısıyla kendi gücünü 
ve kevnin gücünü de kapladığını bilir. Ancak her gücü olan bunu bilemez. 

Kulun kendiyle edindiği gücünün yanında Rabb'iyle edindiği bir gücü de var
dır. Haklkatte Rabb'in kul ile edindiği bir gücü yoktur. Ebu Yezid, Rabb'inin gü
cünü kendi gücüne izafe ehniş ve "Benim yakalaıjışım daha şiddetlidir'' demiştir. 
Çünkü bu ifadede Rabb'imin gücü vardır. Rabb'imin kullarına karşı gücünde de 
benim gücüm vardır. Hakk, kendini şedid {şiddetli} olmakla vasfettiğinde, bu, 
alemde var olan sebebierin eşyada bulunmasıdır. O, kullarına ateşle azab eder. 
Ateşte azaba dair bir hüküm vardır. Bu, Allah'ın azab görene hissettirdiği şeye 
izafe edilmiştir. Burada Allah' ı gizleyen bir perde vardır. Azab gören, sebeblerden 
başka bir şey göremez. O'nun kulu yakalaması, azab edici oluşundan değil, şedid 
oluşundan dolayı {kulun} sebebleri müşahede ehnesidir. Şiddet, kesin olarak 
O'ndan başka bir şeyi gerekli kılar. İşte bu, kimsenin inkar ederneyeceği bir şeydir. 
Çünkü eleme sebeb olan şeyleri müşahede ehnek,. bu azab hususunda, bilhassa 
elemi getiren sebebi giderebileceğini bildiği halde, elemi hisseden, fakat sebebini 
göremeyen kimsenin yaşadığı şeyden daha büyüktür. (Fütfihlit, III, 215) 

şikeftiyye ( A::;�� ) {bk. sufl-mutasavvıf-mustasvif/sufiyye} 

şirk-i eeli-şirk-i hafi ( �Q.:;;. !1 J� - �b; !1 J� ) * Şirk-i celi {açık şirk), yapanın 

aletle {bir vasıtaya başvurarak} yaptığı bir ameldir. Şirk-i hafi {gizli şirk} ise aletle 
yapılmayacak bir işte alete başvurmaktır. Bu da müşrikten başka bir şey değildir. 
Çünkü o, ancak ve ancak ilim {bilgi} sahibidir. Her şirk, bir ilmi {bilgiyi} gerektirir. 
Hakk, o ilmi hak olarak taleb eder {bilginin inkarını değil, kabili edilmesini ister}. 
Maksad ilimden başka bir şey değildir. Onların çoğu Allah'a inanmaz, onlar müş
riktirler. Ulema-yı billah {Allah'ı bilen insanlar} çoğalmış, geriye mü'minlerden 
kalabalık bir taife kalmıştır. Onlar şirk içindedir, {ama} şirk içinde olduklarını bil
mezler. Bundan dolayı, içinde bulundukları şirki bilmedikleri için, onları şirke 
nisbet ehnemiştir. Ama onlar bunun farkında değildirler. (Fütfihlit, IV, 433) 
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şu'ab-ı sada' ( t .i..all �..:-"".;. ) * Şuab-ı sadti, vahidiyyet mertebesinden ahadiyyet 

mertebesine yükselmekle tahakkuk eden farkın cem'idir. Bunun mukabili sadii-yı 
şuabdır. Bu da ahadiyyet mertebesinden vahidiyyet mertebesine iniştir. Davet ve 

tekmll {kemale ermek} için gerekli olan fenadan sonraki beka halidir. (Kaşani, 153; 

Cami', 87) 

şuhud ( � Jfo!ı )  {şuhud-ı mufassal fi'l-mücmel; şuhud-ı mücmel fi'l-mufassal} 

* Şuhiid, Hakk'ı Hakk ile görmektir. 

Şuhud-ı mufassal fi'l-mücmel {tafsili/ayrıntılı olanı toplu olanda müşahede et

mek}, Zat-ı ahadiyyette kesreti görmektir. 

Şııhiid-ı mücmel fi'l-mufassal {toplu olanı tafsili/ayrıntılı olanda müşahede et

mek}, kesrette ahadiyyeti görmektir. (Kaşani, 154; Cami', 87) 

* "Şuhud, Hakk'ı Hakk ile görmektir." Beyrut müftüsü Mustafa Neca, Seyyid 

Cürcani'nin Kitiibu 'l-esrfir'ındaki sözünü şerhederken şöyle demiştir: "Çünkü O, 
tecellilerini sana diğer mahliikatıyla beraber gösterir. Ancak burada huliil ve temas; tecslm 
{Allah'ı cisimleştirme} ve teşblhin {Allah'ı yaratılmış/ara benzetmenin} hiçbir türü yoktur. 
Bilakis O, olduğu gibidir ve kendisine layık olmayan her şeyden münezzehtir. Nitekim 
{Hakk} �' Efendi'miz Hz. Miisfi �ı için ateşte tecellf etmiştir. Hz. Miisfi $;§1 ateşi ağacın 
yanında görmüş ve oradan bir ses işitmişti." (Rihle, 210) 

{Ayrıca bk. gaybet-huzur} 

şu' un/şu' un-ı zatiyye ( a::ıı� ıJ JJ.!ı 1 ıJ JJ.;. ) * Şuiin, {ilahi} fiillerdir o Şuün-ı 

zfitiyye {zati fiiller} ise, ayan ve hakikatierin Zat-ı ahadiyyetteki nefsleridir [nakışla

rıdır {resimleridir} (Cami')]. Bu ayan ve haklkatler, ağacın dallarının, yaprakları

nın[, çiçeklerinin (Cami')] ve meyvelerinin çekirdekte kuvve halinde {potansiyel 

olarak} bulunması gibidir. Bunlar vahidiyyette [vahidiyyet mertebesinde (Cami')] 
zuhur eder, ilimle [kalemle (Cami')] tafsili {ayrıntılı} hrue gelir. (Kaşani, 154; Cami', 
87) 

şükr ( Jı:,.;, ) {' atarnet-i şakir; 'alamet-i şükr; derecat-ı şükr; şakir; şekur; şükr-i 

nimet} 

* Şiikür, imtihanın farkında olmaktır. Her ılımetin sadece Allah'tan geldiği an

laşıldığı ve belanın kul için ancak bir imtihan olduğu anlaşıldığı zaman, kul ya 

şükreder ya da nankörlük eder. Allah, kulunu şükür ya da nankörlük edip etmeye

ceği hususunda imtihan ederek, kulu, onun uzaklaşmak istediği her kötü durum

dan koruyabilir. İşte bu da şükrü gerektirir. (A.dabı, 79) 

* Bütün dünya; azıyla çoğuyla, acısıyla tatlısıyla, başıyla sonuyla, her şey, ama 

her şey, Allah'ın kulu imtihan etmesi ve denemesi içindir. Bütün bu deneme ve 
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imtihan vesileleri iki noktada toplanır. Sabır ve şükür. Kul, ya nimete şükreder ya 
da musibete sabreder. (Adfibı, 82) 

* Altimet-i şükr { şükrün alameti}, kalben nimetin başkasından değil, Allah'tan 
olduğunu bilmektir. Nimete karşı hamd dille yapılır. Nimet verenin çirkin gör
düğü bir şeye karşı ondan yardım istenir. (Ad&bı, 146) 

* Dedi ki: "Şükr-i nımet {nımetin şükrü} onu bilmektir." {Yine} dedi ki: "Nfmetin 
şükrü, nimeti ve nimet verenin ihsıinını büyük görmek suretiyle, {nimetin ve nimeti vere
nin} kalbdeki kıymeti kadardır. Ona rağbet etmeden, onu büyük görmek mümkün değildir. 
Ona olan ihtiyacı anlamadan da, ona rağbet etmek mümkün olmaz. Ona ihtiyaç da, ancak 
işlerin sonunu düşünerek ve sür'atle ona dönerek anlaşılabilir. Kula ait ihtiyacın şiddeti, 
kendisine gelen şeyedir." (Adfibı, 170) 

* Alanıet-i şiikir {şükreden kişinin alameti}, bütün gayretiyle sürekli şükretmesi 
ve Allah'tan yalnızca şükretmeyi istemesidir. Böyle olduğunda, dünya nimetleri 
konusunda aza razı olur; sürekli olarak çokça şükredememekten korkar. Düşün
cesi şükür olmayan ve Allah'tan şükretmeyi istemeyen kişi kanaat etmez. İşte bu 
kişi, ebedi hasret çekecek ve ebedi susuzluk yaşayacakhr. (Bed', 38) 

* Şükür, haramla değil, sadece helalle alakahdır. Çünkü sen haramın helal 
olduğuna inanırsan, onu tazim etmiş olursun. Çünkü hararnı nimet mevkiine 
koymuş olursun. Haramın heıal olmasını istemekle de asi, küçültülen şeyi büyüt
müş ve Allah'ın ;\\)\$ kerih kıldığı bir şeyin artmasını taleb etmiş olursun. 

Helal hususunda şükredene gelince o, helal olan bir şeyden çok istemeyi, ço
ğun şükrünü yerine getirernernek korkusuyla terkeder. Şükrün büyük olması için 
çoğa karşı sabreder. Aza karşı da sabreder. Çoğun şükrünü yerine getirememe 
korkusuyla, ehemmiyet verdiği şeyi şükür yoluyla aşmaz. Allah � Kur'an'da 
"S&birin { sabredenler} ve şıikirin {şükredenler}" ifadesini kullanmıştır. Çünkü onun 
ehemmiyet verdiği şey şükürdür, çoğu terketmektir. Bunun sebebi, şükrün bü
yüklüğüne verilen ehemmiyettir. Dünyalığın çoğuna da, azına da sabreder. İşte bu 
şakir ve sabirdir. Sabır acziyetten olmaz. Ancak güçlüyken sabırlı olunur. (Bed', 39) 

* Şükür, Allah'ın şükredenlere lütfudur. Bunun manası şudur: Kul şükretti
ğinde Allah onun tevfikini artırır; kulun da böylece şükrü artar. Ebfı Said Harraz 
şöyle der: "Şiikür, nimet vereni itiraf; rubılbiyyeti ikrar etmektir." . . .  

. . .  Şükiir, nimet vereni görerek, şükürden gaib olmaktır {şükrettiğinin farkmda 
olmamaktır} .  Yahya b. Muaz {Razi} bu hususta şöyle demiştir: "Sen, {Allalı'tan 
başkasına} teşekkür ettiğin sürece şiikir olamazsın. Şiikriin nihayeti tahayyürdiir {hayret
tir}. Bu sebeble şiikür Allah'tan gelen bir nimettir, bu nimete de şükretmek gerekir. Bunun 
sonu yoktur." (Ta 'arruf, 71) 

* Şiikrün lugat manası, "keşf ve izhar {açmak ve açığa çıkarmak}" dır. Kişinin ağzı 
açılıp da dili dışarı çıktığında, bu manayı ifade etmek için "keşera ve şekera {giilerken 
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dişleri gözüktü ve şükretti}" denir. Böylece şükrün izharı ve onun açılması da dille 
yapılmış olur. (Küt, I, 205) 

* Şükür, kulun kendinden aşağısındakilere bakınasıdır. Kul, dünya ve ahiret 
işlerinde kendinden aşağıda bulunanlara üstün kılınmıştır. Başkalarının imtihan 
olduğu şeylerden kendisinin kalbi, dini ve afiyeti selamette olduğu için Allah 
Teala'nın nimetini büyük görür. Allah Teala'nın kendisine verdiği dünya nimetin
den dolayı da dünya nimetini büyük görür. Başkasının ihtiyaç duyduğu şeyde Al
lah ona kifayet etmiş, o da Allah'a sığırımış, bu duruma şükretmiştir. Ardından 
kul, dinde kendinden yüksektekilere bakar. Onlar iman ve yakin bilgisiyle kendi
sine üstün kılınmıştır. Nefsine kızar, onu kınar, üstünde gördüğü hallere ulaşınaya 
çalışır, onları arzular. Böyle yaparsa, şükredenlerden olur, memdfıhin lövülenler} 
sınıfına girer. (Küt, 1, 206) 

* Az şükretmenin sebebi, nimete karşı cehalettir. Nimete karşı cehaletin sebebi 
de, Allah' ı bilme konusundaki kusur, nimet verene karşı gaflet ve nimetin tefekkür 
edilmesini terk etmektir. (Küt, I, 208) 

,. Sabır tevekkül hususunda ilk makamdır. Sabır kazayı imtihan olarak gör
mektir. Şükür bundan daha üstündür. Bu da belayı nimet olarak görmektir. Rıza da 
bunların hepsinden üstün olup, tevekkülün zirvesidir. Rıza, tevekkül sahibieri ara
sında bulunan muhiblerin makamıdır. (Küt, Il, 35) 

* Şükiir kısırnlara ayrılır: Dille şükür, boyun eğerek nimeti itiraf etmektir. Be
denle şükür, Allah'ın emrettikleriyle muvafakat içinde olmak, O'na hizmet etmek
tir. Kalble şükür, hürmeti korumaya devam etmekle birlikte kendini müşahedeye 
adamaktır. 

Denilmiştir ki: "Alim/erin şükrü sözle, iibidlerin şükrü fiille, iiriflerin şükrü ise tüm 
hilllerinde istikametle olur." 

Ebu Bekr Varrak şöyle der: "Nimetin şükrü, minneti görmek ve hürmeti muhiifaza 
etmektir." 

Hamdıln Kassar şöyle der: "Nimetin şükrü, kendini asalak olarak görnıendir." 

Cüneyd şöyle der: "Şiikürde {aviinıın şükründe} bir illet vardır. Çünkü şiikreden faz
lasını taleb etmekte; Allah ile beraber bulunurken nefsin hazzı üzerine bulunmaktadır." 

Ebu Osman {Mağribi} şöyle der: "Şükür, şükiirden iiciz oldugunu bilmektir." 

Denir ki, "Şükre şükretnıek, şükürden daha mükemmeldir. Bu, şükriinü Allah'ın 
tevfikiyle görnıendir. Sana bu tevfik nimet yönünden olur, ona şiikredersin, sonra bu şiik
riine şükredersin ve bu böyle ilii nihiiye devam eder." 

Denilmıştir ki, "Şükiir, boıJUn eğerek nimeti siihibine nisbet etmektir." 

Cüneyd şöyle der: "Şiikür, kendini nimete ehil görmemendir." 
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Ruveym şöyle der: "Şükür bütün takati harcamakhr." 

Denilmiştir ki, "Ştikir mevcuda; şekur mefkuda {olmayana) şükredendir." Şöyle de 
denilmiştir: "Ştikir verilene; şekur verilmeı1ene şükredendir." Şöyle diyenler de olmuş
tur: "Ştikir faydalı olana; şekur, menedilene şükredendir." Şöyle de denilmiştir: "Ştikir 
hediyeıje; şekur belaya şükredendir." Şöyle denildiği de vakidir: "Ştikir, ihstin edildiği 
zaman; şekur ise ihsan ertelendiğinde şükredendir." . . .  

Şibli şöyle der: "Şükür, nimeti değil, nimet vereni görmektir." Denilmiştir ki, "Şü
kür, mevcudu {şükür yoluyla) bağlamak ve {böylelikle) elde olmayanı da avlamaktır {çünkü 
şükretmek nimeti artırır)." (Kuşeyri, 88; Gunye, 194) 

* Hakk � için olan şükür iki türlüdür: İlki, taate nimetlerle yardım isternek ve 
ondan fakire ilisan etmektir. İkincisi onunla nimetleri vereni itiraf etmektir. Şükür 
nimetierin derecesine göredir. O {nimetleri veren de} Hakk'tır �- (Feth, 78) 

* Şükür, dil, kalb ve bedenle olur. Dille şükür, nimetin Allah'tan olduğunu iti
raf etmek; nimeti halka, kendine, güç ve kuvvetine, senin dışında gücü olan kim
selere nisbet etmeyi terk etmektir. O halde sen, paylaşsa da, icra da etse, icad da 
etse, meşgul de olsa sebeb, alet ve vasıtaları asıl olarak görmekten sakın! Onların 
müsebbibi Allah'tır; paylaştıran Allah'tır; icra eden Allah'tır, icad eden Allah'tır. 
Allah, başkasına nazaran şükre daha layıktır . . .  

Kalble şükür, zahir ve batında, hareket ve sükCında elindeki tüm nimetlerin, 
fayda ve lezzetlerin tamamının Allah'tan olduğuna sağlam ve daimi bir imanla 
inanmaktır. Dilinle şükrün de, kalbindeki şükrün bir ifadesidir . . .  

Bedenle şükür, organlarını, başkasına değil, Allah'a � itaatte kullanmaktır. Al
lah' tan yüz çevirerek herhangi bir insana icabet edilmez. Bu {yasak), nefsi, hevayı, 
iradeyi, kuruntuları ve diğer mahlı1katı içine alır. Allah'a itaatin asıl ve metbı1 
{uyulması gereken), onun dışındakilere itaatin ise fer' ve tabi {Allah'a itaate tabi 
olan) kılınması böyledir. Bundan başka türlü hareket edersen, haddi aşmış, zalim, 
Allah'ın mü' min kulları için koyduğu hükmün dışında hüküm vermiş ve salihlerin 
yolundan başka yol tutmuş olursun. (Fütfth, 129) 

·� Sı1filerden biri demiştir ki: "Şükür, nimet vereni görerek nimetten gaib olmaktır " 
( 'Avtirif, 289; Ctimi', 54) 

* Şükür lugatte "keşf ve izhô.r {açmak ve açığa çıkarmak}" manasma gelir. Biri ağ
zını açıp şükrü açığa çıkarınca, "Şekera ve keşera {şükretti ve ağzını açarak giildü, gü
/erken dişleri gözüktü)" denir. Nimetierin dil ile sayılıp zikredilınesi ve yayılması şü
kürdendir. 

Şükrün batını manası ise nimetleri günah ve masıyyetlerde değil, ibadet ve 
tilatıarda kullanmaktır. Bu da şükrün nimetidir. ('Avô.rif, 289) 

* Şiikrün hakikati, kulun dinine zarar verenler dışında, kendisi hakkında takdir 
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edilen her şeyi nlınet olarak görmesidir. Çünkü Allah Teala mü'min kulu için an
cak onun hakkında nlınet olan şeyi takdir eder. Bu mmet kulun bilip anlayabile
ceği dünyevi bir nlınet; gelebilecek kötülükleri tehir edecek bir nlınet veya derece
sini yükseltecek, günahlarını azaltarak yok edecek bir ılırnet olabilir. Kul, 
MevHi'sının kendisini kendinden daha çok sevdiğini, menfaatine olan şeyleri daha 
iyi bildiğini, Allah'tan gelen her şeyin nlınet olduğunu idrak edince şükretmiş 
olur. ( 'Avririf 290) 

* Şekur kelimesiyle şükürde mübiilağa kasd edilir. Bu da Allah'a hakkıyla 
şükretmektir. Bu da nlıneti O'ndan görmekle olur. (Fütiihat, IV, 242) 

*Yakin makamları dokuz tanedir: Onlar, tevbe, ziihd, sabır, şükür, havf, rıza, 
reca, tevekkül ve mehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedbir ya da 
tercihin ortadan kalkmasıyla !düşünülmesi} doğru olmaz. (Tenvir, 8) 

* Sabır da şükür de ancak tedbiri terk etmekle sanıh olur. Çünkü sabreden 
kimse, Allah'ın sevmediklerine karşı sabretmektedir. Allah'ın � sevmediği şeyler 
ise, O'na karşı tedbir ve terdhte bulunmaktır. Çünkü sabır çeşitlere ayrılır: Hararn
Iara karşı sabır, emirleri yerine getirme hususunda sabır, tedbir ve tercıhe karşı sa
bır . . .  gibi. 

İstersen şöyle de diyebilirsin: Beşeri haziara karşı sabır, kulluğıın gerektirdiği 
hususlara sabır ve Allah'ın takdirine karşı tedbir almayı bırakarak kulluğıın 
icablarını yerine getirme hususunda sabır. 

Bunun gibi şükür de, Allah'ın takdirine karşı tedbiri terk eden bir kul için sa
hill olabilir. Cüneyd'inrh dediği gibi: "Şükür, bunca nimetlerine rağmen Allah'a iisi 
olmamandır. Allah'ın seni benzerlerinden ayırd ettiği akıl olmasaydı ve onu senin kemiiline 
sebeb kılmasaydı, Allah'ın kaderine karşı tedblr alamazdın. Çünkü cemadiit {cansız varlık
lar} ve hayvanların, akıbetierini görecek ve buna dikkat edecek akılları olmadığı için, Al
lah'ın kaderine karşı tedbirleri de yoktur." (Tenvlr, 9) 

* Şükür, kalb, dil ve bedenle olur. Kalble şükür, kişinin hayra yönelmesi ve 
hayrı tüm mahlukattan gizlemesidir. Dille şükür, şükrü Allah'a hamd ederek izhar 
etmektir laçığa vurmaktır} .  Bedenle şükür, Allah'ın nlınetlerini O'na itaat yolunda 
kullanmak ve masıyyete karşı nlınetlerle yardım isteyerek korunmaktır. 

Gözlerine şükreden kimse müslümandan gördüğü ayıbı örter. Kulaklarını ör
ten kimse, işittiği her ayıbı gizler. İşte bunlar bedenin şükrü cümlesindendir. Dille 
şükür, Allah Teala'dan razı olmanın izhar edilmesidir. Kendisine bu da emredil
miştir. (Kudame, 295) 

* Sabır elemi, şükür ferahlığı davet eder. Bunların ikisi birbirine zıddır. Bil ki, 
nlınet mevcud olduğıı gibi bela da mevcuddur. Her belaya sabretmek emredilme
miştir. Küfür gibi. Bu bir beladır, buna karşı sabretmenin manası yoktur. 
Masıyyetler de böyledir. Şu kadar var ki, kafir küfrünün bela olduğunu bilmez. O, 
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küfür sayesinde bir hastalık sahibi gibidir. Kendisini istila ettiği için, onun yüzün
den bir elem duymaz. Asi ise isyanının farkındadır. Bu kişinin masıyyeti terk et
mesi gerekir. 

İnsanın her belayı defetme gücü vardır. Her belayı sabırla karşılaması emre
dilmemiştir. Hiç kimse, susayıp elemi artsın diye su içmeme emri almış değildir. 
Aksine elemi gidermesi emredilmiştir. Kul için sadece giderilemez olan bir eleme 
karşı sabır söz konusu olabilir. Öyleyse dünyada sabır, mutlak olmayan belaya 
karşı olur. Bela gibi görülen şeyin bir yönüyle nimet olması da mümkündür. Bun
dan dolayı şükür ve sabır vazifesinin aynı noktada birleşmesi düşünülebilir. Me
sela zenginlik, insanın helak sebebi olabilir, çünkü malı sebebiyle öldürülebilir. 
Sıhhat de böyledir. Dünyanın hiçbir nimeti yoktur ki, bir başka yönüyle bela ol
ması imkanı bulunmasın. Kula bazı durumlarda, içerisinde nimet bulunan bir bela 
da isabet edebilir. (Kudame, 310) 

* Dereelit-ı şükr {şükrün dereceleri} çoktur. Kulun Allah'ın kendine olan 
nimetlerini saymaktan haya etmesi şükürdür. Şükrünü eksik yaptığını bilmesi şü
kürdür. Allah'ın hilminin ve hataları örtmesinin büyüklüğünü bilmek şükürdür. 
Nimetlerin, hak kazanmaksızın başından itibaren Allah'tan olduğunu bilmek şü
kürdür. Şükrün Allah'ın nimetlerinden biri olduğunu bilmek şükürdür. Nimetler 
konusunda güzel tevazu ve nimetler konusunda boyun bükmek şükürdür. Yesile
lere teşekkür etmek de şükürdür. (Kudame, 314) 

* Şiikir ve Şekılr, "az ttiata çok derece veren" demektir. O'na yaklaşan, tevekküle 
sarılarak sebebleri terkeder. (Ravza, 322) 

* Şükür, nimetiere sevinmek, onları güzel kullanmak, onları vereni övmektir. 
Havassın şükrü, nimet vereni görmek, Mahbub'un {sevilen Allah'ıni hakkı husu
sunda aczini itiraf etmek, Vahib'i {vereni} bırakıp mevhubla {verilenle} meşgul ol
mamaktır. Çünkü şükür, şükrü gerektiren bir nimettir. (Ravza, 413) 

•• Şükür üç kısımdır: Avaının şükrü sözle yapılan hamddir. Havassın şükrü fi
ille yapılan {elindekini} vermektir. Ehass-ı havassın şükrü ise ılırnetleri nimet ve
renden bilmektir. (Ciinıi', 61) 

* Şükür, tahkik ehline göre, nimet verenin nimetini O'na boyun eğerek itiraf et
mektir. Buna göre, daha geniş manada Allah Teala "Şekıir" olarak vasıflanmıştır. 
Bunun manası, kullar için şükre mecaz olmuştur. Zulmün karşılığının zulüm, kö
tülüğün karşılığının da kötülük olarak isimlendirildiği gibi, şükrün karşılığı şükür 
olarak isimlendirilmiştir. 

Denilmiştir ki, "Allah'ın şükrü, az anıele çok sevab vermesidir. Mesela hayvandan, 
ona verilen gıdanın üzerinde yağ alındığında, o hayvana 'lıayviiniin şekılrıın ' denir." 

Yine denilmiştir ki "Şiikriin hakikati, verenin İlısanını zikrederek onu övmektir." 
Bunda herhangi bir müşkil yoktur. Dolayısıyla Allah Teala "Şekılr" olarak 



şükr 987 

isimlendirilmiştir, çünkü O, kullarının, (hakikatte} birer ilisan olan taatlarını zikre

derek onları övmüştür. Kul "şekılr" olarak isimlendirilmiştir, çünkü o da, ilisan 

türlerinin en büyüğü olan Allah'ın nimetini zikrederek O'nu övmüştür. (Cami', 
197) 

* Şükür iki türlüdür: Dille şükür. Bu bilinmektedir. Kalble şükür ise, hürmeti 

muhafazaya devam etmekle birlikte, kendini müşahedeye adamaktır. Denilmiştir 

ki, "Şükür üç türlüdür: Dil, kalb ve bedenle şükür." (Cami', 198) 

* Bil ki, yakin ehline ait hallerin turUlarının ulaştığı yakin makamlarının asılları 

yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, reca, havf, zühd, tevekkül, mehabbet ve rıza. 

(Cılmi', 218) 

* Biri şöyle demiştir: "Dille şükür, boyun eğerek nimeti itiraf etmektir. Bedenle şü
kür, Allah'ın emrettikleriyle muvdfakat içinde olmak, O'na hizmet etmektir. Kalble şükiir, 
hiirmeti korumaya devam etmekle birlikte kendini miişdhedeı;e adamaktır." 

Bir başkası da şöyle demiştir: "Şükür, nimet vereni görerek şiikiirden gaib olmak-
tır." 

Şiblirlı şöyle demiştir: "Şiikür nimeti değil, nimet vereni görmektir." 

Ebu'I-Kasım Cüneydrlı şöyle buyurur: "Şükür, Allah'ın nimetlerinden herhangi bi
riyle masıyyetlere dalmamandır." 

Ebu'I-Kasım SaykaH ise şöyle buyurmuştur: "Şükrün haklkati, nimeti masıyyette 
harcamamak, nimeti sadece nimet verenden bilerek O'na tdat etmeı;i bırakıp mal biriktir
meye kalkışmamaktır." Yine o şöyle demiştir: "Nimetlerle ilgili şükrün farzı hamd etmek 
ve övmektir. Beldlarla ilgili sabrın farzı şikayeti terketmektir. Şükrün hakikati, memnuni
yetsizliğin ortadan kalkmasıdır. Sabrın acılığına ancak stidık olanlar sabredebilir. Şükrün 
tatlılığına da ancak sıddik olanlar sabredebilir." 

Derim ki: "Bundan dolayı Salıabc'den bazıları şm;le demişlerdir: 'Darlıkla imtıhdn 
edildik, sabrettik; bollukla imtihtin edildik, sabredemedik. "' 

Yine o (Saykali} şöyle der: "İmti/uin maksadıyla Allah'ın nimetlerinin kendine geldi
ğini anlamayan kimse, nimetierin peşpeşe gelmesindeki intikam hücumlarını da anlaya
maz." Yine o şöyle buyurmuştur: "Siz, yarınki {tihiretteki} nimetierin asfiydsı {saf ve 
temiz insanları} olabilmeniz için, {bugün dünytida} belılların rehineleri kılındınız." 

Ebu Osman (Mağribi} şöyle der: "Avtimın şükrü, yiyecek ve giyecek/e; havassın 
şükrü ise, kalbierine gelen mdntilarla aliikalıdır." 

Denilmiştir ki, "Tahkfk ehline göre şükrün haklkati, nimet verenin nimetini boyun 
eğerek itiraf etmektir." 

Denilmiştir ki, "Şiikriin lıakfkati, kulun dinine zarar verenler dışında, kendisi hak
kında takdir edilen her şeyi nimet olarak görnıesidir." 
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Denilmiştır ki, "Nimet verenın nimetlerinı: O'nu överek itiraf etmektir. " 

Derim ki: "Şükür kalble itiraf, dille sena {övgü} ve bedenle amel cinsinden yapılan bir 
şeı;dir." (Nebhani, I, 313) 

şürb-şarib ( y ;l.!ı - y J;;. ) {b k. zevk-şürb-reyy} 

şüriid ( .:ı Jr ) * Şürfid, sıfatıarın hakikatlerle karşılaşmaktan ve haklara 

sarılmaktan çekinmesidir. (Luma', 446) 
* Şürudun manası; afetlerden, hicablardan, hicablar hususundaki istikrarsız

lıktan kurtularak Hakk'ı taleb etmektir. Çünkü, talibe isabet eden belaların ta
mamı, hicablardan gelir. Bu sebeble sufiler, perdeleri açma hususunda taliblerin 
başvurdukları çarelere, yaptıkları seferlere ve bütün alakalarına "şüriid" derler. Bir 
kimse talebin bidayetinde {başlangıcında} ne kadar çok endişeliyse, nihayetinde de 
o kadar fazla vusill ve temkin sahibi olur. (Hücvirl, 472) 

şüriir ( JJr ) * Şüriir (şerler} iki türlüdür: Asil şer, masıyyetin ta kendisi olan 

şeyler gibi Allah'ın haram kıldığı şeydir. Asil olmayan şer ise, Allah'ın haram kıla
rak değil de, te'diben (terbiye etmek için} yasakladığı şeylerdir. Şehvetle {arzu 
edilerek} yapılan mübahlar böyledir. Birincisi, terkiyle azabı gerektiren farzı kuv
vetlendirir. İkincisi ise, terkiyle man! olunma, hesaba çekilme, ayıplanına ve kı
nanmayı gerektiren hayır ve edebdir. (Minhiic, 27) 

* Şüriir üç kısımdır: Zarar veren, çirkin olan ve elem veren. Her birinin de iki 
türü vardır. Bu iki türden biri mutlaktır, hikmet gibi, bu üç vasfı da hayırda topla
mıştır. Bunlar, faydalı, güzel ve tatlıdır. Cehalet gibi üç vasfı da şerde toplamıştır. 
Bunlar da zararlı, çirkin ve elem vericidir. 

İkincisi ise mukayyeddir, mezkur vasıfların hepsini değil, bazısını toplamıştır. 
Bazen fazla parmağı ve vücudun dışındaki kisti kesip almak gibi faydalı ve fakat 
elem vericidir. Bazen saflık, ahmaklık gibi faydalı, fakat çirkin olur. Çünkü böyle 
biri aklının olmaması dolayısıyla rahatlık içindedir. Bazen batma korkusuyla (ge
mideki} malı denize atmak gibi bir yönüyle faydalı, bir yönüyle zararlı olur. Çünkü 
bu mal için zararlı, nefsin kurutııluşu için faydalı bir şeydir. 

Faydalı olan da iki kısımdır: Nefs1 fazlletler ve ahiret saadetine ulaşmak gibi 
zarfiri olan kısım ve safrayı teskin etmek için serkencebm {ya da sirkeli bal şerbeti} 
gibi, kendisi zarfiri olmayan, fakat zarfiri olan başka bir şeyin yerine geçmiş bulu
nan kısım. (Mizan, 92) 
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ta' ( �u ) * Ta, taayyün ve taaddüdler {belirlenim ve çoğalmalari itibariyle 

Zat'tan kinayedir. (Kaşani, 155, Cami', 79) 

. 
ta' allüm-i rabbani ( iJiu �� ) (bk. 'ilham) 

ta'at/ta'at ( �\P\l::o 1 ;ıp\l::o ) {kusur; ta'at-ı rehbet-ta'at-ı mehabbet; taksir; teka-

lif} 

* Taat; kurtuluşun yolu, ilim ise bu yolun rehberidir. Taatın aslı {temeli} vera, 
verarn aslı takva, takvanın aslı nefs muhasebesi, nefs muhasebesinin temeli ise, 
havf ve recadır. Nefs muhasebesinin rehberi de ilimdir. (Ri'aye, 12) 

* {Kişiye sorulacak şeylerden ilk olan ve "günahlar" demek olan metisiden 
başka) ikinci olarak Matlar gelir. Önce bakılır, kendisine farz olan şeyleri nasıl eda 
etmiştir? Farzları noksanlıktan ve kusurdan nasıl korumuıt>tur? Farzların noksanla
rını fazladan nafile yapmakla nasıl takviye etmiştir? Sonra teker teker organlara 
döner ve her biriyle alakah olan Allah'ın sevdiği fiilieri düşün ür. (İhya', V, 168) 

* "Niyetin anahtarı nedir?" diye sordular, ben de "Yakindir" dedim. Yakinin 
anahtarının ne olduğunu soranlara ise, "Tevekküldür" dedim. Bu sefer de tevekkü
lün anahtarının ne olduğunu sordular, buna da "Havf' cevabını verdim. Havfın 
anahtarını soranlara "Sabır", sabrın anahtarını soranlara ise "Rıza" diye cevab ver
dim. Bunun üzerine, rızanın anahtarının ne olduğunu sordular, buna da "Tiiat" 
dedim. Taatın anahtarını soranlara "itiraf', itirafın anahtarını soranlara da "Vahdii
niyet ve rububiyyeti itiraf' diye cevab verdim. Bütün bu bilgileri nasıl elde ettiğimi 
sordular, "Ilim/e" dedim . . .  (Gunye, Il, 125) 

* külfetlerden doğar aslı teklifierin 
meşakkatlerdir onlar 
bak ve tanı 
verdi Rabb'in her mah/Uka işini 
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sonsuza dek 
işte en büyüğü budur külfetleri n 

(Letii 'if, 43) 

·� Tekillif { ilahi emir ve yasaklar} insanlara ağır ve zor gelir. Bunun içine emir
Iere sıkı sıkıya uymak, yasaklardan kaçınmak ilahi hükümler karşısında sabır gös
terrnek ve nimetierin bulunduğu anda da şükretmek girer. Bunlar dörttür: itaat, 
nıiisıyı;et {isyan}, nimet ve beliyye {imtihan ve bela}. Bunların beşincisi yoktur. 

Bu dördünden her birinde Allah'ın senin üzerinde, rububiyyet hükmüyle hak
kını alacağı ubudiyyet hakkı vardır. itaatte sendeki hakkı, ondan sana gelen iyiliği 
müşahede etmendir. Masıyyet konusundaki hakkı, işlediğin günahlardan tevbe 
etmendir. Beliyye konusundaki hakkı, musibetlere sabretmendir. Nimetteki hakkı, 
bu konuda şükretmendir. Bunları anlarnan tüm bu yükleri senin üzerinden kaldı
rır. İtaatin sana yönelik olduğunu ve rahmet ve iyiliği gerektirdiğini anladığında, 
onları yaparken sabretmen gerekir. 

Günahta ısrar etme ve günaha girmenin öte dünyada cezayı gerektirdiğini, bu 
dünyada iman nurunu ortadan kaldırdığını bildiğinde, bu onu terk etmen için bir 
sebeb olur. Sabrın meyvesinin sana döneceğini, bereketinin sana ulaşacağını bildi
ğinde ona koşar ve güvenirsin. Şükrün, "Eğer şiikrederseniz, size {nlnıetinıi) artınrını" 
[İbrahim, 14//7] ayeti gereğince Allah'tan bir artışın tekefilll {garanti} edilmesi ol
duğunu bilirsen, bu senin devamlı şükretmene sebeb olur. (Tenvlr, 6) 

* Kişinin gönlüne Allah rızasından bir parça konulmuşsa, Allah ona kendisiyle 
olduğunu ve ona ilisanda bulunduğunu bilmesi için bunun tadını tattırır. Allah'ın 
rızası ancak fehm ile olur. Fehm ancak nur ile gerçekleşir. Nfu, ancak diinüvv ile 
{yaklaşmakla}, dünüvv de ancak inayetle gerçekleşir. Bu kul inayet sahibi olunca 
onun için iyilik hazinelerinden bağışlar ortaya çıkar. Allah'ın yardımiarına ve 
nuriarına vasıl olunca, kalbi hastalıklardan kurtulur, selim bir idrakle imanın lez
zetini ta dar. 

Kalbi Allah'tan gaflet içinde olursa bu lezzeti tadamaz. Çünkü humma hastalı
ğına tutulan kişiye bazen şeker bile acı gelir, halbuki hakikatte acı değildir. 
Kalblerdeki hastalık ortadan kalktığında, eşyayı olduğu gibi idrak eder. Böylece 
imanın tadını, taatın lezzetini ve Allah'la alakayı kesmenin acılığını anlamaya 
başlar. Bunların idrak edilmesi, imanın tatlılığını, Allah'tan gelen iyiliğin görülme
sini gerektirir. Neticede imanını koruyacak sebebler taleb etmeye başlar. Taatın 
lezzetinin idrak edilmesi, Hiate devam etmeyi gerektirir. Allah'tan gelen iyiliğin 
görülmesi nimete nankörlük ve Allah'a muhalefet etmenin acılığını idrak etmeyi, 
onlardan nefret etmeyi, onlara meyletmemeyi gerektirir. Bu durum günahı 
terketmeye ve bu konuda gayret etmeye götürür. Her gayret gösteren 
terkedemeyebilir. Her terkeden de, gayretleri sonucunda terk etmiş olmayabilir. 
Bu böyledir, çünkü basiretin nuru, Allah' a muhalefet ve O'ndan gaflet etmenin 
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kalbieri zehirleyici ve helak edici olduğunu anlamaya sevk eder. (Tenvir, 8) 

* T[iat, herhangi bir işe başlamadan önce emri hüsn-i kabulle yerine getirmek

tir. Taatı yerine getirenler için güzel bir vaad vardır ki o da, cehennemden kurtu

luştur. (Sofyavi, 4) 

* Amel bedenin, kalbin ve fikrin hareketidir. Amel, şeriata muvafık olursa 

"tiiat", muhalif olursa "m{iszyyet" olarak isimlendirilir. Bundan dolayı şeriatın 

zahirleri, tarikatın batınları, hakikatİn ise sırları ıslah için gerekli olduğu husu

sunda icma edilmiştir. (Rihle, 132) 

{Ayrıca b k. takva/takvallah; vera'} 

ta' at-ı rehbet-ta'at-ı mehabbet ( A.,$:1 :i�\l:ı - :i� )1 :i�\l:ı ) * Denilmiştir ki: "Hat-ı 

mehabbet {sevgiden kaynaklanan tıiat}, taat-z rehbetten {korkudan kaynaklanan t[iattan} 
daha üstündür." Çünkü t[iat-z mehabbet gönülden gelir; teiat-z rehbet ise haricidir {dış 

kaynaklıdır} .  Bu manadan dolayı sufilerle sohbet etmek te'sirlidir. Çünkü onlar 
birbirlerini Allah için severler ve güzel ahlakı tavsiye ederler. Aralarındaki 

mehabbetten dolayı birbirlerine karşı hüsn-i niyet ortaya çıkar. Bu sebeble mürid 

şeyhinden; tarikat içindeki kardeşler de birbirinden istifade ederler. Bunun için Al

lah insanların günde beş kere mescidde toplanmasını emretmiştir. ( 'Avarif, 161-162) 

tab' ( t:b ) * Tab', cisimlere yerleşik bir sıfat, bir hal demektir. O karanlıktır, 

çünkü onun bir marifeti {bilgisi} ve idraki yoktur. Yine kendisinden ve kendisin

den sa dır olan şeylerden haberi de yoktur. Ayrıca onun zahiri gözle id rak etmesine 

yarayacak bir nuru da yoktur. (Mişka.t, 90) 

* Tab', her şahıs hakkındaki ilmin {bilginin} önceden var olmasıdır {bilinmesi

dir}. (Istzlah, 538) 

tabai'iyye ( 4H:l:ı ) * Taba.iiyyeye {ilahi sıfatıara tabi olan madde alemindeki sı

fatlara}, Allah'a dört sıfatı sebebiyle ibadet edilmiştir. Çünkü bu dört ilahi sıfat, 

yani hayat, ilim, kudret ve irade; vücudun {varlığın} fenasının esasıdır. Bunların 

madde alemindeki mazharları {zuhur ettikleri yer}, sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve 

kuruluktur. Yaşlık hayatın, soğukluk ilmin; sıcaklık iradenin, kuruluk da kudretin 

mazharıdır. Bu mazharların hakikati, Allah'ın bu sıfatlarıyla mevsuf olan şeyin 

kendisidir. Bu mazharlarda mevcud olan ilahi latife, diğer tabii rUhlar üzerinde 

parlayınca, bu dört ilahi sıfatın izi taayyün edip de ardından vücuddaki sıcaklık, 

soğukluk, yaşlık ve kurulukla doğrudan temasa geçince, ilahi istidad bakımından 

bu sıfatların, mezkı1r suretierin manaları veya gölgelerin rUhları ya da mazharların 

zahirieri olduğu anlaşılır. Adı geçen tabiatlara bu sırdan dolayı ibadet edilmiştir. 

(Insan, II, 78) 

tabi'at-ı hamise ( :i-A\,.:. :i"-::b ) * Tabfat-ı htimise {beşinci tabiat}, "dört unsurun ta-
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biatına muğayir {aykın} olan şeıj" demektir, yeryüzünün her tarafını kuşabmştır 
(maddesi esirdir). (Heı;akil, 98) 

tabi'iyyftn ( w J::A:ı:l:o ) * Tabiıyyun, en çok tabiat, hayvanlar ve nebatlar alemin

den bahseden bir topluluktur. Hayvanların organlarını teşrih {yarma) ilmiyle de 
meşgul oldular. Orada Yüce Allah'ın eşsiz hikmetlerini, insanı hayrete bırakan sa
natıru görmekle bu tür hadiselerin gaye ve maksadiarını en ince teferruatına kadar 
bilen bir Kadir ve Hakim'in varlığını 'itirafa mecbur kaldılar . . .  

{Ancak tabrattan çok bahsettikleri için hayvan! kuvvetlerin 'itidalinde 
{dengelenmesinde} mizacın itidale büyük bir te'siri olduğuna inandılar. Bu 
sebeble) insandaki akli kuvvetin de mizaca tabi olduğunu zannettiler. "Miziicm de
ğişmesiyle akli kuvvet de değişir, netice ttibiiriyle de tekrar var olacağı düşünülemez" de
diler. Bu sebeble bunlar "Kişi ölür bir daha geri dönmez" düşüncesine kapılarak 
ahireti reddettiler. Cenneti, cehennemİ, haşrı, neşri, kıyameti, hesabı inkar ettiler. 
Onların nazarında ibadete sevab, günaha karşı azab yoktur. Bu konuda çok ileri 
gittiler ve hayvanlar gibi şehvetlere daldılar. İşte bunlar da zındıktırlar. (Munlaz, 
96) 

tacü'l-melik ( .!.Illi t_li ) * "Tiicü'l-melik {sultanın tiicı} nedir? " Cevabı şudur: 

"Melikin alameti, nişiinı ve sultani kitiibı {yazıyı} taçlandımıası demektir. Varlık, yazılmış 
bir kitiibdır. Onu mukarrabun olanlar görürler. Mukarreb olmayan kimse bunu bilmez. Bıı 
kitiibın taçlandırılması ancak bütün hakikatlan cem ' eden kimse ile olur. O, onun mucidi
nin aliimetidir. Şu hiilde insan- ı kamil, aniden gelen ilhiimın başlangıcında ziitıyla Rabb'ine 
delii/et eder. O tiicü'l-meliktir. Ve insan-ı kilmilden başkası değildir." (Füti'thiit, II, 102) 

{Ayrıca bk. insan-ı kamil) 

tahakküm ( �� ) * Sufıler topluluğuna göre tahakküm, duadaki hususiyetİn 

bast haliyle ortaya çıkarılabilmesi için tasarrufta bulunmaktır. Bu, şatah türlerinden 
olup ona yakındır. Ancak ilahi emirler cümlesinden olarak, nefsin bunda müda
halesi bulunması sebebiyle {melekler) bunları yazar, ancak sahibi hesaba çekilmez. 
(Fütuhiit, n, so9) 

tahalli-tehalli ( J� 1 J� - � 1 Jıi. ) * Tahalll {başlama, boş hale gelme}, 

zahir'i olsun, batınl olsun, meşguliyete sebeb olan her şeyden yüz çevirmektir. Bu 
da, halveti ihtiyar etmek {seçmek), uzleti terelli etmek ve vahdete {yalnızlığa) sa
rılmaktır. (Luma', 440) 

* Tehalli {hallenme, süslenme), söz ve amel konusunda övülmeye değer bir top
luluğa intisab etmektir. (Hücviri, 471) 

* Talıalli, kulun kendisini Allah'tan alıkoyan meşguliyetlerden yüz çevirmesi
dir. Bunun başında dünya meşgaleleri gelir. Bu konuda tahalll, {Allah tarafından 
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gelen} inayetin kendisini şereflendirmesi hükmüyle, elinin dünya malından boş 
kalmasıdır. İkinci tahalli türü, kalbini ahireti isternekten boşaltmaktır. Üçüncü ola
rak, sırrın {iç dünyanın tamamının} hevaya uymaktan boşaltılmasıdır. Dördüncü 
olarak da halkla sohbet etmekten yüz çevirmek ve kalbi, onları düşünmekten bo
şaltmaktır. (Hücvir'i, 472) 

* Tahalli, seni Hakk'dan ayıran her şeyden yüz çevirerek halveti terc'ih etmen
dir. (Istılah, 534) 

* Tehalll, kulluk ahlakıyla bezenmektir. Doğrusu budur. Hakk � kuldan ayrı 
tutulduğu sürece en iyi tarif de budur. (Istıllih, 541) 

* Sfıfiler topluluğuna göre tehalll, fiil ve sözlerinde sadıkların hallerine benze
rneye çalışmaktır. Bize göre böyle bir kişi, seyr ü sülfıkunda, Allah'ın isimleri tara
fından müdahale edilmiş olmasından dolayı sadıktır. Sadıkların tehalli hallerin
den, kendisiyle hallendikleri şeyin anlaşılması gerekir. Kendilerinden başkalarıyla 
hallendikleri zaman, kendilerinde bulunmayan vasıflarla süslenmiş olurlar. Onlar, 
taklid elbisesini giymişlerdir ya da kendilerine ait hallerle hallenmişlerdir, bu 
sebeble sadıklardandırlar. 

Bize göre tehalll, temyizindeki {ayırd edilmesindeki} zorluğa göre, meşru sınır
lar dahilinde ilahi isimlerle süslenmektir. Belkıs, tahtıyla alakah olarak aradaki me
safenin uzaklığından şübheye düştüğü için "Bu ona benziyor" demişti, fakat ilahi 
tasarrufa şahid olsaydı, ziyadesiz olarak tahtı olduğunu anlayacaktı. İşte onlar, 
kendilerinin {tehalli halini yaşayanların} Allah'ı zikrettikleri {sırada üzerlerindeki 
ilahi tasarruf} görüldüğü zaman da {aynı kesinliktel ayırd edilebilecek kişilerdir. 
İnsan bu tehalli ile bu makamı elde ettiği, bu tehallinin kendisini süslemesinde bir 
perdelenme vaki olmadığı, ödünç aldığı {taklid ettiği ya da hal olarak yaşadığı} şey 
gerçekten kendisine ait hale geldiği ve onun mülkü olduğu zaman, onun, Rabb'ine 
ubfıdiyyetini {kulluğunu} müşahede etmesine hiç kimse man! olamaz. Kendisiyle 
zahir olan {ortaya çıkan ve kulluğun göstergesi olan} nisbet, {gerçekte} Balık'ına ait 
bir sıfattır, yoksa (O'na} teşebbüh [benzemeye çalışmak} değildir. Bu hal ancak 
tezeyyün {süslenme} yoluyla olur. İşte bu halin adı tehallidir. 

Bu hal hakkında filozoflar, "Bu, iliiha benzenıeye çalışmak ve takati zorlanıaktır" 
dediler. Eğer bu söz gerçekten söylenmişse, bunu söyleyen tam bir cahildir. Çünkü 
teşebbüh, hakikatte kendisine ait bir sıfatın bulunduğu kimse için mümkün değil
dir {bir sıfat bir kişide varsa, onun o konuda başkasına benzemesi mümkün değil
dir} .  O kişi, o sıfatla kaim olmaya istidadlıdır. Zatının istidadı yoluyla o sıfat ge
rekli olur. Bir sıfatın, birinde bulunduğu gibi diğerinde de bulunması halinde, za
ten bunlar arasında birbirine benzerneye çalışma vak1 olmaz {bunlar zaten birbi
rine benzerler} .  İnsanların önceki ve sonraki perdelenmeleriyle o suretin var olması 
birdir. Onları önce görmeleri halinde, sonra da görehilmişler ve demişlerdir ki: "Bu 
silret içinde sonraki de öncekine benziyor." O suretin sonraki hakikatinin, {aynı za-
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manda) önceki hakikati olduğunu {aslında o varlığın değişmediğini, aynı varlık 
olduğunu) bilmezler. (FütUhat, II, 473) 

* Sufilere göre tahalll, kendisini Hakk' dan alıkoyan her şeyden yüz çevirmek ve 
halveti ihtiyar etmektir. Bize göre tahalli, müstefad vücuddan {sonradan kazanıl
mış varlıktani olur. Çünkü o, !ti.kad hususunda böyle vaki olmuştur. İşin aslı, 
Hakk'ın vücudundan başka vücud yoktur. Vücud kazanmakla sıfatıanmış olan da 
imkanı {mümkün, sonradan yaratılmış varlık} olması sebebiyle aslına intikal ede
memiştir. Halbuki, O'nun hükmü baki, ayn'ı sabit, Hakk da buna şahid ve 
meşhfrddur {hem şahid olur, hem de müşahede edilir). Allah Teala'nın, O {kendisi) 
olmayan bir şeye kasem {yemin) etmesi mümkün değildir. Çünkü kendisine yemin 
edilen, azamete layık olan O' dur. O, O {kendisi} olmayan bir şeye yemin etmez. 
(Fütiihiit, II, 474) 

{Ayrıca b k tecelli-isti.tar) 

tahannüs ( .::..,;.� ) * Tahannüs, kişinin hayasının fazlalığından dolayı, söz ve 

fiilieriyle bast halinden uzaklaşarak kabz haliyle u tanması halidir. (Miziin, 77) 

taharet ( ö Jl.�b ) {tathir; tetahhur) * Tathır {temizleme); şerden üzerine hayrın 

bina edildiği temele yönelmektir. Bina yıkılsa da temelin sağlam kalması müm
kündür, ancak temel yıkılınca binanın ayakta kalması imkansızdır. Kişi arnelden 
önce {şerden, kötülükten) temizlenınediği takdirde, o şer, arnelindeki hayrın sağla
yacağı menfaatlere mani olur. Kul için münasib olan şey, önce şerri terk etmek, on
dan sonra hayrı taleb etmektir. {Kötülüklerden) temizlik nefse endişe verir. Bu 
sebeble o, temizliğin kendisine ağır gelmesi ve temizlenmeden yapılacak arnelierin 
kendisine daha kolay gözükınesi yüzünden, {temizlenmeksizin hemen) taat arnel
lerine firar etmeyi tercih eder. (Adiibı, 76) 

* Taharet, kalbin kin, hased, şirk ve töhmet gibi şeylerden temizlenmesidir. Safa 
ise illet taşımayan şeydir. Tüm beşeri vasıflardan temizlenme, değişmeden ve 
farklılaşmadan sürekli hale gelir. Bu ise mahlukatın vasfı değildir. Çünkü Allah 
Teala, illetierin bulaşmadığı varlıktır. Allah'da değişme olması da söz konusu de
ğildir. Mahlukat imtihanla sınanır, illet ve değişmelerden hali değillerdir. Onlar, 
kulluk hükümlerine tabidirler. Böyle olduğu için de Allah' a tevbe ve istiğfarda 
bulunurlar. (Luma', 547) 

* Tetahhur {temizlenme); zahirierin temizlenmesi pisliklerden, batınların temiz
lenmesi de kötü niyet, kötü düşünce ve arzulardan arınınakla olur. (Ta'arrıtf, 7) 

* Tahtıret iki türlüdür: Biri zahirdeki temizlik; diğeri batındaki {kalbdeki) temiz
liktir. Bedendeki temizlik olmadan namaz sahTh olmadığı gibi, kalbdeki temizlik 
olmadan da marifet sahih olmaz. Şimdi beden temizliği için mutlak su gerekir. Ka
rışık, kullanılmış, kirli su ile temizlik yapmak caiz değildir. Kalb temizliği için de 
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halis ve saf bir tevhid lazımdır. Karışık ve dağınık bir ı:tikad bu işe münasib değil

dir. (Hücv1ri, 345) 

* Tahciret { temizlik}, kalbi masivildan {Allah' tan başka her şeyden} temizlemek

tir. Abdest, kalbi kötü ahlaktan ve çirkirı şehvetlerden temizlemektir. Namazda 

{ taharet} kalbirı dosdoğru yönelişi ve tevhid kıblesirıe bağlanmasıdır. Zekat, kalbi 

gelirlerirı kazancından soyutlamak, çıkarmaktır. Oruçta {taharet}, masivildan oruç 

tutmak (masiva ile ilgiyi koparmak}, sonra masivil orurunu görmekten de oruç tut

maktır (masivayı görmeme halirıden de haberdar olmamaktır}. Bu oruçtan tefek

kür yardımıyla fıtr (fıtrat} ortaya çıkar. Haccda (taharet}, kalbirı nefsten tecrid 
makamına çıkması, nefsirı hevalarından çıkarılması ve (Allah'tan başka} bütün ai

diyetlerirıden yok etmektir. Özetle tüm bunlarda sırrı masivildan temizlemek, 

himmeti Hakk'a döndürmek, O'ndan başka her sevgiliyi terketmek, orucu gör

mekten oruç tutmak, müşahede alemirıe haccetmek vardır. Böylece bu üçüncü 
tarla ilisana bakanın bakışına ait olur. (Ravza, 196) 

(Ayrıca bk. safa'} 

tahasüs ( ..,....... \� ) * Tahiisüs, kişirıirı kendirıden alt derecedeki bir irısana ik

ramda bulunup saygılı davranması sırasında, karşısındakirıirı derecesirıi düşürme
sidir. (Mizan, 74) 

tahir ( _rb\b ) (tahir-i batın; tahir-i sırr; tahir-i sırr ve 'alaniyye; tahir-i zahir} 

* Tahir, Allah' ın, (kendisine} muhalefet etmekten koruduğu kimsedir. 

Tahir-i zcihir, Allah'ın masıyyetten koruduğu kimsedir. 

Tahir-i btitın, Allah'ın, şeytanın vesvesesirıden ve ağyar (kendisirıden başkası} 

ile alakadan (ve bu alakadan doğan kötülüklerden} koruduğu kimsedir. 

Tahir-i sır, bir an dahi Allah'tan gafil olmayan kimsedir. 

Tahir-i sır ve alaniye, Hakk'ın ve halkın haklarını gücü nisbetirıde yerirıe getiren 

kimsedir. (Kaşani, 64; Cami', 88) 

tahklk-tahakkuk ( J� - J�Q� ) (ehl-i tahkik; tedkik; tenmik; terkik} 

* Tahakkukun manası tahkiktir. Tıpkı taallümün talim olması, hakikatiri isim, 

hakaikirı de onun çoğulu olması gibi. Bunun manası, kalbirı irıandığı mevcfıdun 

huzurunda daima nasiblenerek durmasıdır. Kalbe, irıandığı konusunda, O'nun 

huzurunda nasiblenerek durmasını engelleyecek bir şübhe veya hayal müdahale 

ederse iman batıl olur. (Luma', 413) 

* Tahkik, kendisirlde zedeleyici hiçbir şübhe kabul edilmeyen bir makamdır. Bu 

sıfatın sahibi muhakkiktir. Tahkik, kendisiriden zatını istediğirı Hakk'dan olan ge-
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rekli her şeyi bilmektir. {Hakk} bu talebi ilim bakımından karşılar. Bununla mua
mele etme konusunda ittifak edilirse, hal olarak verir. Bu durumda o kişi, tahklkin 
gücünün kendisinde zuhur ettiği kişi haline gelmiştir. Üzerinde zuhur etmediği 
takdirde, bir hata yaptığını bilir, fakat bu hata onun hakikatinde bir zedelenmeye 
yol açmaz. Çünkü o, te'sir altında kalmaktan dolayı hata yapmıştır. Burada ilahi 
bir sır vardır. O da Allah'ın mutlak Hakim ve her şeyi yerli yerine koyan {Zat} 
olmasıdır. O, yarattıklarına her şeyi verendir. Allah'ın tertibi bakımından kainatta 
hiçbir hata yoktur. Rabb bu tahkik ile onu tahakkuk ettiren muhakkikin durumunun 
böyle olduğunu bilir. Onun hata yaptığını da bilir. Ama bu hata, Allah'ın onu 
oraya o şekilde koymuş olması bakımından, o kulun durumuna nisbetle değil, 
kulun kendi durumuna nisbetle hata olarak isimlendirilir. Tahkik sahibi olan kişi
nin hatasında da ecir vardır. Bu, şu manadadır: Konunun temelinde hata etmeyen 
müctehid için olduğu gibi, Allah katında ona da iki sevab verilir. Onun hükmü sa
bittir. Onun hatası, ancak delilinin başkasının deliline, şeriata ve hakka {doğruya} 
münasib olmaması açısından hatadır. Tahklk ve muhakkikin mertebesi böyledir. 

Bu makamın sahibine gerekli olan şartlar arasında, işitmesi, görmesi, eli, ayağı 
ve kullandığı bütün kuvvetlerinin Hakk olması yer alır. Böylelikle o, ancak Hakk 
ile, Hakk'da ve Hakk için tasarruf eder. Bu vasıf ancak mahbub {sevilen kul} için 
geçerli olur. Kul, {Allah' al yaklaşmadıkça mahbub olmaz. Nafile hayırlar olmadan 
da yaklaşabilmek mümkün olmaz. Ama nafile hayırlar da farzlar kemale erme
dikçe kendisine sahih olmaz. Farzlar da, hakları yerine getirilmedikçe kemale er
mez. (Fütıllıiit, Il, 264-265) 

* Talıakkıık, Hakk'ı isimlerinin suretleri olan alemde müşahede etmektir. Hakk 
muhakkik olan halktan, halk ile ve Hakk'dan asla perdelenmez {Hakk'la meşguli
yeti onu Hakk' dan, Hakk ile meşguliyeti de halktan koparmaz}. (Kaşani, 156) 

* Elıl-i talıkik {tahkik ehli} üçe ayrılır: Birincisi haberle nazarı birleştirenler, ikin
cisi teşbihle tenzihi birleştirenler, üçüncüsü acz ile mukaddes ittihadı birleştiren
lerdir. (Ravza, 439) 

* Talıkik, Hakk tarafından gelen şeylerin özünü almaktır. İlk inceliği senin ilmi
nin O'nun ilmiyle yarışmaması, ikinci inceliği senin müşahedenin O'nun müşahe
desiyle çatışmaması, üçüncü inceliği ise senin alarnetinin O'nun alarnetini ortadan 
kaldırmamasıdır. (Ravza, 496) 

* Talıkzk, Hakk'ı, isimlerinin suretleri olan alemde müşahede etmektir. Muhak
kik, halk ile Hakk'tan, Hakk ile de halktan perdelenmez. (Ciimi', 79) 

* Meselenin deliliyle isbatı talıkzk; bir başka delille isbatı ise tedklk; te'sirli 
cümlelerle onu ifade etmek terkfk; bu ifadenin terkibinde bedi ve meani ilimlerini 
gözetmek tennızk; o hususta itiraza mahal bırakmama ise tevfiktir. (Kaviinin, 61) 
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tahziz ( Ja�.A� ) * Kevni tahziz {var olmaya tahrik etme, zorlama}, Allah'ın 

avfun olan kulları arasında yaratmış olduğu bir sırdır. Salikler bu yoldadırlar. Bu 
sır, havass olanlardan asla vaki olmaz. Çünkü o ilahi bir sıfat değildir. Ancak o, 
onların O'na � değil kainata yöneldikleri hususta, Allah'tan onlara gelmiştir. Şu 
ayette olduğu gıbi: "Onların üzerlerine dört şô.hidle gelmeleri gerekmez miydi? . .  " [Nur 
24/13] Edat, ancak ilahi olduğu takdirde tahziz manasını içerir ve Allah'ın has 
kulları da onunla vasıflanır. (Fütuhô.t, III, 160) 

takıyye ( :i;Qı ) * Kabe'nin Mekke'nin haremi olması gibi, takıyye de mü'minin 

haremidir. Bir cemaat ise şöyle demiştir: "Takıyye, hak ve batılı ayıran kalbdeki bir 
nurdur." Sehl, Cüneyd, Haris {Muhasibi} ve Ebı1 Said'e {Harraz'a} göre takıyye, 
kişinin içiyle dışının aynı olmasıdır. (Luma', 303) 

taklid ( J�lQı ) {ehl-i taklid} * Taklid, her akli veya zarfiri ya da keşfi ilmin 

kendisine irca edilebileceği bir asıldır. Ancak bunların bu asıila alakah olarak çe
şitli mertebeleri vardır. Bunlar içinde Rabb'ini taklid edenler bulunmaktadır. Bun
lar yüce insanlar olup sahih, hakiki ilim sahibleridir. Bunlar içinde, kendi aklını 
taklid edenler bulunmaktadır. Bunlar zarfiri ilim sahibleridir. Bir şübheci, onları 
imkani {imkanla alakalı} bir hususta şübheye düşürse, o şeyin mümkün olduğunu 
bildikleri için onu kabul etmezler. Onlara o şey hakkında bir şey söylesen, "Zarılrf 
ilim ayıplanmaz, kötülenmez" derler. Bunun misalleri çokhır. (Fütılhô.t, III, 157) 

* Ehl-i taklid {taklid ehli, taklidciler} atalarını taklid edenler, alimlerini taklid 
edenler, peygamberleri taklid edenler olmak üzere üçe ayrılır. Bunların {peygam
berleri taklid edenlerin} bütün bildikleri {peygamberlerden gelen} habere dayalı
dır. (Rtıvza, 438) 

takrib ( Y..JQı ) * Takrib, sadık olan salikin şartlarına uyarak halvete girmesi, 

zikre devarn etmesi, hiçbir arzu ya da kasdı bulunmadan nefsin sürekli tekrar ettiği 
hale gelene kadar da zikri bırakmarnası, {zikri} sussa ya da sustursa bile zikirden 
geri kalmaması ve ayrılmarnası, zikrin kendiliğinden cereyan eder hale gelmesidir. 
Dil susarsa ve zikir, gıdanın bedene dağılması gibi yayılırsa bu fark edilmez. Zi
kirde bir kuvvet bulunur, bu kuvvet kaybolsa bile te'siri kaybolmaz. {Zikrin} akışı 
ve faydası bununla anlaşılır. 

İşte bu zikir elde edildiğinde, bu kuvvet zikri genişletir, Allah'ın meydanlarına 
ve O'nun sırlarının son noktalarına kadar uzatır. Böylece kişiye, vüzı1dun perdele
rini aralayan Hakk nurları gözükıneye başlar. Bu da gücü nisbetinde, gayret, 
istidad ve ihlası miktarına göre, ister feraset ve tahlil yoluyla, ister keşf ve temsil 
yoluyla, ister ifade ve talim yoluyla olsun, gayb hazinelerine muttali olmayı sağlar. 
Çünkü o, artık bir ayna olmuştur ve vücı1dla ebedi olarak karşı karşıyadır. Bu 
keşften sonra, gördüğü bazı acaibliklerle meşgul olması ve bunlara kapılması se-
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bebiyle müridin ayağı sürçer. Bu halde {Allah tarafından} kendisine vekil olunur 
ve sabit-kadem hale gelir. Böylece, daha {halvet} yerini terk etmeden mevcudatın 
suretleri ve keşfin hakikatlerine ulaştırılır. Ancak, asıl hedefin bunlar olmadığı da 
orada ortaya çıkar. O, her halinde, Allah Teala'nın gazabından ve kendisini kov
masından korkarak, ilahi hitaba mazhar olduğu, uğradığı ve idame ettirdiği hiçbir 
durağın maksudu olmadığını anlar. 

Varlıktan sıyrılarak alemleri görmekten fani olduğunda, Mükevvin'in vücu
dundan {her şey, var eden Allah'ın varlığından} başkasını görmez. Fena maka
mında temkine ulaştığı zaman, hakikatlerdeki istiğrak haline döner. Tarikatın ga
yesi budur. 

Sorıra hakikate şahid olursa, Allah ona hak olanı takdir eder. Böylece o, izleri 
silinmiş bir halde nuriara gömülür. Sekri sahvına, cem'i farkına, fenası bekasına, 
gaybeti huzuruna galib gelir. Sorıra kemale ererek sahvı artar. Bu son makamdır 
{nihayat makamıdır} .  Kendisinde, Allah'ın hibe ettiklerinden başka keramet cinsi 
kalmaz. (Cami', 23) 

taktir ( �ib ) * Taktfr, gerektiği yerde infak etmekten kaçınmaktır. Bunun sebebi, 

cimril ik açgözlülük ve elisıkılıktır. Bu üç huydan her birinin de dereceleri vardır. 
(Mfzfin, 77) 

takvattakvallah ( �� ı.SJQ.'J / ı.SJQı ) * Sordum: "Takvii nedir?" Cevab verdi: "Al

lah'ın hoşlanmadı�ı şeı;lerden uzaklaşarak sakınmaktır." 

Dedim ki: "Kimden sakınmaktır?" Dedi ki: "Allah'tan. "  Dedim ki: "Neyle alakaZı 
olarak O'ndan sakınmaktır?" Dedi ki: "İki has/etle altikalı olarak. Onlar da vticib olanı 
yapmamak, açık ve gizli olarak yasaklandığı halde, haram olanı iş/emektir. Bu iki haslet, 
Allah'ın vticib kılıp ve yasak/adıklarını yerine getirmeyi kendinde toplar." (Ri'tiye, 8) 

* Takvti, Allah'tan � gelen bir nfu üzere, Allah'a �, sevahım Allah'tan � 
bekleyerek itaat yoluyla amel etmendir. Takva, Allah'tan bir nur üzere, Allah'ın 
cezasından korkarak günahları terk etmendir. Takvanın bedenle {davranışlarla} 
alakah hakikati, hakkı {doğru olanı} yerine getirmek ve günahları terk etmektir. 
Kalble alakah hakikatiyse, farzlarda ihlasla Deyyan'ı {Allah'ı} irade etmek {iste
rnek, Allah rızasını hedeflemek}; Allah' ın, kullarını teşvik ettiği, ancak onlara mer
hametinden dolayı farz kılmadığı nafile namaz, nafile oruç gibi ibadetlerin tü
münde ağlamak ve hüzünle amel etmektir. Allah'ın kullarını teşvik ettiği ibadetler, 
ancak kulların iradelerini O'na has kılarak takva ile amel ettiği müddetçe kabUl 
olunur. 

Vera da takva cinsindendir. Çünkü kul, Allah'tan ittika ederse {takva sahibi 
olursa}, veraa ulaşır. (Ri'tiye, 9) 

* Taat; kurtuluşun yolu, ilim ise bu yolun rehberidir. Taatın aslı {temeli} vera, 
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ver am aslı takvli, takvanın aslı nefs muhasebesi, nefs muhasebesinin temeli ise, havf 
ve recadır. Nefs muhasebesinin rehberi de ilimdir. (Ri'aye, 12) 

* Kullarını yaratan, kendisine dönülecek olan, doğruluk ve güzellikler sahibi 
Allah'tan takva; kardeşim, O'ndan sakın! Allah'ı bilen kimsenin takvası Al
lah'tandır. Takvayı ona Allah takdir etmiştir. O'nun melekfıtunu, gücünün 
şahidlerini, O'na delalet eden delillerin çokluğunu, rububiyyetine delalet eden 
ayetleri, iradesinin nüffizunu, sanatının sağlamlığını, tüm mahlukatındaki kudre
tinin açıklığını ve tedb1rinin güzelliğini müşahede etmekle ortaya çıkan Allah'ın 
vahdaniyyetini !birliğini}, ferdaniyyetini ltekliğini}, ezeliliğini ve ebedlliğini ikrar 
eden kimse O'nu haklkl manada tasdik etmiştir. (Adabı, 55) 

* Takviinın aslı kalbdedir. Takva; şekk, şirk, küfür, nifak ve riyadan koruyan bir 
kalkandır. (Beı;an, 54) 

* Sehll-i Tüsteri} şöyle der: "Takvii, sadece hillleri müşiihede etmektir." Bunun ma
nası şudur: Allah ile sükun bulan ve bu halden hoşlanan kişinin Allah'tan 
başkasından sakınmaması gerekir. (Ta'arrııf, 69) 

* Takviinın aslı nehyedilen şeylerden uzaklaşmak ve nefs ile zıtlaşmaktır. IBu 
yolda yürüyenler, } nefsin hazlarından uzaklaştıkları ölçüde yakilli idrak ederler. 
(Ta'arruf 70) 

* Takvii, kulun Allah'ın dışındaki şeylerden sakınmasıdır. Sehl l-i Tüster'i} şöyle 
der: "Takviisının sahfh olmasını isteı;en kimse bütün güniihlan terk etsin '" Nasrabazi de 
şöyle der: "Takviiya yapışan kimse dünyiiyı terk etmek ister." (Kuşeyri, 56) 

•• Takvii, Kur'an'da üç manada kullanılır: Birincisi haşyet ve heybet manasıdır. 
Allah şöyle buyurur: "Yalnız benden korkun." [Bakara, 2/4l] "Allah'a döndürüleceğiniz 
bir günden sakının." [Bakara, 2/281] 

İkinci manası taat ve ibadettir. Allah şöyle buyurur: "Ey zmiin edenler! Allah'tan 
hakkıyla korkun. "  [Al-i İmran, 2/102] Bu ayetin tefsrrinde İbn Abbas şöyle der: "Al
lah'a hakkıyla itiiat edin. "  Mücahid de şöyle demiştir: "Bu, itiiat edip isyan etmemek; 
zikredip {hatırlayıp} unutmamak ve şükredip nankör olmamaktır." 

Üçüncü manası ise kalbin günahlardan temizlenmesidir. işte bu hakiki takva
dır. (Minhiic, 27) 

* Takviinın üç mertebesi vardır: Şirkten sakınmak, bid'atlerden sakınmak ve 
fer'i olan günahlardan lgünaha götüren her şeyden} sakının ak. . .  

. . . Takvii, kişinin, dilline zarar vermesinden korktuğu her şeyden kaçınmasıdır. 
Hummaya tutulmuş bir hastaya, yemek, içmek gibi bedenine zarar verebilecek 
şeylerden kaçındığı zaman "İttika ediyor" denir. 

Dm işinde kendisinden korkulan zarar iki türlüdür: Sırf haram ve mübiihlar. 
Çünkü mübahlada meşgul olmak ve kendini onlara iyice kaptırmak kişiyi harama 
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çekebilir. Bunun sebebi, netsin hırslı olması ve aşırıya kaçması; hevfuun azgınlığı 
ve isyiinıdır. IYın işinde zarardan emin olmak isteyen kimse tehlikeden kaçınır ve 
sırf harama düşmekten korkarak mübahlardan da çekinir . . .  

. .  . Takvanm tam tarıfi, kalbi, henüz benzerini işlememiş olduğun şerden {kötü
lüklerden} temizlemendir. Bu da terk etmeye azınetmeyi sağlayacak bir kuvvetle 
{mümkün} olur. Nihayetinde takvfi, seninle şerrin tamamı arasında bir kalkan olur. 
(Mınhac, 27) 

* Tevhid kalbdedir, zühd kalbdedir, takv{i kalbdedir, marifet kalbdedir, Hakk'ı 
bilmek kalbdedir, Hakk Teaiii'ya � mehabbet {O'nu sevmek} kalbdedir, O'na 
yaklaşmak kalbdedir. (Feth, 49) 

'' Takvd, Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmek ve farz kıldığı şeyleri 
yapmaktır. Bundan öte Allah'ın rızkı ne olabilir ki! İşte bu hayrın ta kendisidir . . .  

. . . Muhammed b .  Hafifrtı şöyle der: "Takvci., seni Allah 'tan uzaklaştıran her şeıjden 
uzaklaşmandır." 

Kasım b. Kasımrtı "Takvd şeriatın edebierini muhafaza etmektir" demıştir. 

Süfyan Sevri de demiştir ki: "Takvd, dünya ve rifetlerinden sakınmaktır." 

Ebu Yezid {Bistfuni)rh de "Takvii, tüm şüblıelerden teverrudur {verii etmektir, sakın
maktır}" demiştir. Yine o, "Muttaki {takvd siihibi}, konuştuğunda Allalı için konuşan, 
sustuğunda Allah için susan, zikrettiğinde Allalı'ı zikreden kimsedir" demiştir. 

Fudayl b. İ yazrtı da şöyle der: "Kul, arkadaşlarının kendisinden emin olduğu gibi, 
düşmanı da kendisinden emin olmadıkça muttakllerden olamaz." 

Sehl {-i TüsterJ:)rh şöyle der: "Muttaki, {güç ve kuvveti Allah 'tan bilerek} güç ve kuv
vetinden kurtulan kimsedir." 

Denilmiştir ki: "Takvii, Allalı 'ın seni nehyettiği şeyde görmemesi; sana emrettiği şeyi 
de senden eksik etmenıesidir." Yine "Takvii, Resulullah 'a uymaktır'' denilmiştir. 

Şöyle de denilmiştir: "Takvii, kalbin/e gajletlerden, nefsin/e şehvet/erden, tabiatznla 
lezzetlerden ve bedenin/e {davranışların/a} kötülüklerden sakınmandır; işte o zaman yerin 
ve göğün Rabb'ine ulaşman ümid edilir." 

Ebu'I-Kasım {Cüneyd?)rh şöyle der: "Takvii, güzel ahliiktır." Şöyle diyen de 
olmuştur: "Bir kişinin takvii sdhibi olduğuna üç şekilde hükmolunur: Bir şeıji elde edeme
diğinde hüsn-i tevekkül {güzel bir tevekkül}; elde ettiğinde hüsn-i rızii ve kaybettiğinde 
hüsn-i sabır." "Muttaki, heviisına tiibi olmaktan sakınan kimsedir" de denilmiştir. 
(Gunye, I, 143) 

* Denilmiştir kı: "Takviinın çeşitli şekilleri vardır: Aviimm takviisı, Yaratıcı 'ya şirk 
koşmayı, haviissın takviisı güniihları bırakarak ve diğer hallerinde nefse muhiilefet ederek 
heviiyı terk etmektir. Evliyilnın ehiiss-ı haviissının {seçkin/erinin} takviisı ise, eşyii husii-
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sunda iradeyi, nafile ibadetler hususunda ihmal, Mevlfi hfiricindeki sebebiere bağlanma 
fAllah'tan başkasına dayanma} ve htillerle makamlara sarılmayı terk etmek; bütün bu hu
suslarda, farz hükümler/e enıre itfiat etmektir." 

Enbiyanın {peygamberlerin} takvası ise, gayb içindeki gayb sınırını aşmamak

tır. O, Allah'tandır {O'ndan gelir} ve Allah'adır {O'na yönelir}. Allah onlara emre

der, yasaklar, onları muvaffak kılar, terbiye eder, tedavi eder, iyileştirir, onlarla 

konuşur, onları irşad eder, onlara hidayet verir, onlara {nlınetler} verir, onları se

vindirir, {ilahi sırlara}  muttali kılar ve onlara {sıradan insanlarm göremeyeceği 

şeyleri} gösterir. Bu hususlara aklın sınırı yetmez. Onlar beşerden, hatta meleklerin 

tamamından da ayrıdır. Şu kadar var ki onlar, hükmü zahire bağlı olan, ümmeti ve 

mü'minlerin avamını aHikadar eden açık bir emre bağlıdırlar. Onlar bu hususta 

{şeriatın zahiri konusunda} halkla ortaktırlar. Bunun dışında kalan hususlarda ise 

tamamen farklıdırlar. (Gunye, I, 145) 

* Takvii, Allah'tan alıkoyacağı endişesiyle heıa.Iden bile sakınmaktır. Yakinin 

hakikati, kalbierin keşfiyle {açılmasıyla ya da kalbin keşfetmesiyle} gaybı müşa

hede etmek ve fikirlerio hitabıyla sırları düşünmektir . . .  

. . .  Takvfi üç kısımdır: {Bunlardan} lisanla olan avarum takvası, ezell olanın zik

rirıi tercih etmektir. Kemale erene kadar bu zikre devam eder. Erkan ile olan ha

vassm takvası, ezell olana hizmet etmeyi tercih etmektir. Kemale erene kadar hiz

mete devam eder. Kalb ile olan ehass-ı havassm takvası ise, ezeli olana mehabbeti 

tercih etmektir. Kemale erene kadar bu mehabbete devam eder. (CBmi', 54) 

•• Veril ile takvfi, lügatte aynı manaya gelir. {Oysa hakikat ehline göre birbirin

den farklıdır. } . . .  (Ciinıi', 265) 

* Takvfi "tüka" demektir, sözlükte "ittika {sakınnıak}" manasma gelir. Yani insa

nın sakındığı şeyden aşırı bir şekilde korunması, yani {kendisini) muhafaza altına 

alması ve korktuğu şeyle arasına bir şey koymasıdır. Mesela cisirnlerden kalkan ve 

benzeri şeyler; fiillerden de doğruluk ve dostluk kişiyi korktuğu şeye karşı koru
yan unsurlardır. Denilmiştir ki: "Takvfi, mutiivaiit {ortaklık, işteşlik} bildirir." Bundan 

dolayı "vekaltu, ve'tteka {onu korudu, o da korundu}" denilir. 

Takviinın şerl:attaki manası ise dünya ve ahirette zarar verecek şeylerden kaçm

maktır. Bunun muhtevası geniştir .  En aşağısı şirkten kaçınmak, en yükseği ise 

yapmak veya terk etmek suretiyle ceza gerektiren şeylerden nefsi korumaktır. Ha

kikat ehline göre takva, sırrı Hakk'tan alıkoyan şeyden arındırmak ve bütün varlı

ğıyla Hakk'a tebettüldür {kendini Hakk'a vermektir} .  İşte {burada) kasd edilen ha

kiki takvii budur. (Ciimi', 266) 

* Takviinın zahiri ve batını vardır. Zahiri, sınırları ihlal etmekten korkmak, ba

tmı ise niyet ve ihUistır. Ebu Abdullah Muhammed b. Sehlrh şöyle der: "Takvfisının 
sahih olmasını isteı;en kimse bütün günrihlan terketsin '" (Nebharu, t 406) 

{Ayrıca b k vera'} 
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takyid ( � ) * TakıJid, akla izafe edilen bir sıfattır. Keşf, mümkünata {müm

kün varlıklara} yöneliktir. Aklın buna gücü yetmez. Mutlak ise, Hakk'a izafe edilir. 

Mutlakın, takyid edildiğini anlayamamıştın. Takyidin aslı ve sebebi, hakikatleri 

birbirine karıştırmayacak şekilde temyiz etmektir. Mutlak, aslında bir takyiddir. 

Çünkü mutlak, takyid edilenden temyiz edilmiş ve mutlakla da takyid edilmiştir 

{kayıt altına alınmış, sınırlandırılmıştır} .  O {Hakk}, bilhassa "acele etmeyen" mana

sında "Halim" olarak isimlendirilmiştir. O'nun hak eden kuluna mühlet vermesi, 

{yaptığı şeyin karşılığını} alacağı zamanda alması içindir. {Bu sebeble Hakk} kulun 

hak ettiği zamanda {derhal yaptığı şeyin karşılığını} almasına man! olur. Bundan 

dolayı O, "Sabur" olarak isimlendirilmiştir. Burada içinde takyid olmayan bir 

mutlak yoktur. Çünkü kevn olan mukayyed varlık, mutlaktan {mutlak varlıktani 

O'nun takyidiyle ayrılır. Onu ıtlak ile {mutlak ile veya isimlendirmeyle} kayıtla

mıştır. O, her surette O'nun tecellisidir. O'nun, vücudun kendisi olmasından do

layı, kabUl edilmesi, her mümkünün hükmüdür. Ayn-ı vücud, O'nu mümkünlerin 

hükümleriyle kayıtlamıştır. (FütUlıiit, III, 214) 

{Ayrıca bk. 'akl} 

talakat ( �i')U, ) * Talakat, fuhşiyat ve iftiraya sapmaksızın edebli bir şekilde mi

zah yapmaktır. Sululuk ve ciddiyet konusunda ifrat ve tefrit arasında orta yoldur. 

(Miziin, 76) 

talib-i hayr ( �ıı.-1 "-:-'lik> ) * Talib-i lıayr {hayrı taleb eden kimse}, arneli bilmek ve 

arnelin hükümlerine muhtaç olmak, bu arnelleri ihlaslı bir şekilde eda etmek, 

emrolunduğu gibi dosdoğru olmak, emrolunduğu vakitlerde farzları eda etmek 

gibi hususlardan başka beş hasletten daha müstağni kalamaz: Sıdk, savab, şükür, 
reca ve havf. (Adabı, 78) 

talib-i visal ( J� Jll "-:-'l\b ) * Tiilib-i visal {vuslatı, yani Allah'a kavuşrnayı taleb 

eden}; Cemal'i müşahede etmeye iştiyak duyan, işaretleri arzulayan, Ceıaı ile 

örtülen {Ceıaı sıfatıyla kuşatılmış) ve obanın kaşaneleriyle harabeleri {dünyada ya

şadığı iyi ve kötü tüm haller} arasında, hal lisanıyla sözünü söyleyen kimsedir. 

(Kaviinın, 100) 

ta'lim-i rabbani ( �lu �lıü ) {bk. ilham} 

tama' ( �b ) {alet-i tama'} * {Dedi ki} :  "Hırs ve rağbet tamalıtan dolayı ortaya çı
kar. Nefs in temeli, tamah laıidesi üzerine binii edilmiştir . . .  Dünya hakkında tam ah, dünya 
malından dalıa fazlasını isteme hususundaki vesflelera yapzşmaktzr. Alıiret husüsımda ta
mah ise, iilıiret arnellerine hzrs ve rağbet besleı;erek, bu hususta dalıa fazlasını taleb edecek 
vesilelere sarılmaktzr." 
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{Tamahın sebebleri ve bütün afetleri hakkında da} dedi ki: "Aşırı istek ve hırs, is
teme heı;ecanı. Tamahı bunlardan hangisini çekerse, onun gereklerini yapar, onun araçla
rını bir araya getirir. Onun gerektirdiğini elde etmeı;e yönelir." (lıdabı, 65) 

•• . . .  Tefvizin zıddı tamahtır. Tamah iki şekilde cereyan eder: Birincisi reca 
şeklindedir. Mesela sen tehlikesiz ya da bir istisnayla tehlikeli bir şey istersin. Bu 
övülen ve kınanmayan bir şeydir . . .  İkincisi ise kınanan tamahtır. Bu da Hz. Pey
gamber'in i't "Tamahtan sakının, çünkü o sürekli fakzrliktir" dediği tamahtır. Denil
miştir ki: "Dznin helakı ve fesadı tamah, alametiyse veriidır." Şeyhimiz der ki: "Kınan
ınayı gerektiren tamah iki şeydedir: Birincisi şübheli bir menfaat karşısında kalbin hareket
siz kalması; ikincisi ise hüküm bakımından tehlikeli olan bir şeyi istenıektir." 

Şunu bil ki bu istek, tefvizden başka bir şeye tekabül etınez. (Minhiic, 51) 

• •  Denilmiştir ki: "Tanıahın bir aslı {kökü} bir de fer'i {dalı} vardır. Aslı gaflet, fer'i ise 
riyii, gösteriş, yapmacıklık ve insanların yanında makam-mevkzden bahsetmeyi sevmektir." 
(Gunye, II, 199) 

{Ayrıca bk. tefviz-teslim} 

Himmat ( .:.ılA\1 ) {bk. şath ve tammat} 

tams ( .._.....,.!:. )  {bk. berk-hark-tamsl 

tarik/tarikat ( ��Jı:. 1 IY.Jı:. ) {erkan-ı tarik; keradis; tarik ilallah; tarik-i kavm; 

tarik-i müridin; tarikat-ı sufiyye} 

* {Bilmediklerini şeyhel sorarsan, Allah'a � giden yolda kendini basiretli 
bulursun. Sen {onun isteklerine} icabet edersen, o da sana süluk ettiği tarikten, 
uzaklaştırdığı afetlerden, sabrettiği zorluktan ve ilim yoluyla Allah'a yaklaşma de
recelerinden bir vasıfla icabet eder. Müridiere başlangıç yolunu, bu yolda kendi
sine arız olacak şeyleri, ancak sabır ve mücahededen sonra sürur ve rahata 
ulaşılabileceğini gösterir. Çünkü karşılaştıkları şeylere tahammül etineleri ölçü
sünde zenginlik, rahat ve sürfın ererler. (Bed', 34) 

* Tarzk-i mürzdzn {müridlerin yolu}, kendilerine {iç dünyalarındaki kusurlardan 
arınmaya yönelik tevbe olan} inabeyi şart koşan topluluktur. Allah şöyle buyurur: 
"Kendisine iniibe edenleri {yönelen leri} doğru yola iletir." [Şura, 42/13] Bunlardan keşfe 
nail olmadan önce gayret göstermeleri istenmiştir. Nitekim Allah "Bizim uğru
nıuzda nıücahede edenleri elbette kendi yollarzmzza eriştireceğiz." [Ankebut, 29/69] aye
tiyle, onları gece karanlıklarında uykusuzluk, en sıcak günlerde susuzluk gibi çe
şitli riyazet ve mücahedelerle çeşitli gayret derecelerinde ağır ağır yürüteceğini an
latmak istemiştir. Böylece gönüllerinde arzu ateşleri alevlenir, layık olmayanlara 
hakikat nurlarının erişmesi engellenir. İradenin kızgın çöllerinde dolaşırlar. Ken-
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dilerine hoş gelen bütün alışkanlıklardan vazgeçerler. İşte bütün bunlar, Allah'ın 
onlara şart koştuğu ve hidayete ulaşınalarma sebeb kıldığı ina bedir. 

Daha önce de işaret edildiği gibi, birdenbire tecelli eden husus! hidayet kişiyi 
doğrudan doğruya Allah'a ulaştıran husı1s1 bir hidayet türü olup ilk milrifetin ge
reği olarak emir ve yasaklara uyma sonucu ortaya çıkan umı1m1 hidayetten farklı
dır. {Allah'ı} sevip {O'nun} yoluna sülı1k eden, O'na yönelen mürl:din hali işte 
böyledir. Bu sebeble inabe, neticede husı1s1 hidayetle son bulan umı1m1 hidayetin 
de aynısı olur. Ancak bir farkla ki, husı1s1 hidayete mazhar olanlar, inabeleri sebe
biyle hidayete ulaşanlardan önce hedefe varmışlardır. Onlar, O'na çeşitli mücade
lelerle yol bulmuşlar, böylelikle, güçlüklerin sıkıntılarından kurtularak kolaylıklar 
fezasına ulaşmışlar, cehd zorluğundan halin rahatlığına ererler. İşte bunlar önce 
mücil.hede eden sonra keşfe ulaşanlardır. Muriidun ise önce keşfe ulaşan, sonra 
mücil.hede edenlerdir. ( 'Avarif, 35-36) 

* {Keriidzs: Yığınlar, bölükler, topluluklar, topluca} 

Aralarında olduğum gün 
yolunda mzriicımın 
en soy atiarını yükledim sabrımın 
bölük bölük 

(Tercüman, 18) 

* Tarik, ruhsata { kolaylıklaral yer verilmeyen, Allah'ın emrettiği merasimlerden 
ibarettir. (Istılah, 530) 

* Eğer "Vakit nedir?" dersen, deriz ki: "Vakit, geçmişe ve geleceğe bakmadan, içinde 
bulunulan anı yaşamaktır. İşte ehl-i tarikin ltasavvuf ehlininl vakit anlayışı böyledir." 
Eğer "Sufilere göre tarik nedir?" dersen, deriz ki: "Ruhsat verilmeı;en konularda, 
azimetler ve azimet mesabesindeki ruhsatlar cinsinden meşru hakları yerine getirmektir." 
AzJ:met mesabesindeki ruhsatları ancak azırnet sahibieri yerine getirir. Tar1k ehli
nin bir çoğunun ruhsatla amel etıneye izin vermemesi ise yanlıştır. (FütUhiit, Il, 130) 

* Tarikat, menzilleri aşarak ve makamlarda ilerleyerek Allah'a ulaşma yoluyla 
sil.liklere has olan yolculuktur. (Kaşani, 65; Cami', 89) 

* Hasan Kazzaz şöyle der: "Tarik-i kavmi {sufi yolunu} üç şey üzerine binii ettim: 
İhtiyaç dışında istediğini yememek, tam uyku bastırmadan uyumamak ve şer'i bir zaruret 
dışında konuşnıamak." (Enviir, I, 54) 

* Erkan-ı tank {tasavvuf yoluna girmenin şartları} dört tanedir: Açlık (az ye
mek), uzlet, az uyumak ve az konuşmak Eğer mürid aç kalmayı {az yemeyi} 
başarabilirse, bunu diğer üç şart takib eder. Çünkü açlık {az yemek} az konuşmaya 
götürür, uyanıklığı artırır {az uyumayı sağlar} ve {bu sayede müridi insanlardan 
ayrı kalmaktan hoşlanır. (Enviir, I, 56) 
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* Allah'ı kasd {ve murad} etmeye giden yollar dört tanedir. Hepsine sahib olan 
muhakkik sıddiklardan, üçüne sahib olan mukarreb evliyadan, ikisine siihib olan 
yakin sahibi şiihidlerden, birine siihib olan ise Allah'ın salih kullarmdan olur. 

İlki zikirdir; yaygısı {göstergesi} salih amel, meyvesi ise nı1rdur. 

İkincisi tefekkürdür, yaygısı sabır, meyvesi ise ilirndir. 

Üçüncüsü fakrdır; yaygısı şükür, meyvesi ise şükrün artmasıdır. 

Dördüncüsü hubbdur {sevgidir}; yaygısı dünyaya ve dünya ehline buğz etmek, 
meyvesi ise Sevgili'ye kavuşmaktır. (Cami', 61) 

* Tarikat-ı sufiyye {sı1fi yolu), kalbi tamamen masivallahtan boşaltmaktır. Bu ilk 
şarttır. Bunun anahtarı kalbi tamamen Allah'ın zikrine vermektir. Bu, namazda 
iftitah tekbiri mesabesindedir. Bu yolun sonu ise tamamen Allah'ta fani olmaktır. 
Böyle bir kimse için "kuddise sırruhu {sırrı Allah tarafından takdis edilsin}" sözü kul
lanılır. Bu söz, ilimleri tahsil ettikten, sı1fiyye yoluna yöneldikten ve yakin bilgisine 
ulaştıktan sonra gerçekleşir ki, işte bu razı olunan yoldur. (Buğye, 20) 

•• Burada tarikten m ura d, Allah' a sülı1k yoludur ki, bu da sı1filerin ileri gelenle
rinin yoludur. Bir zahiri, bir de batını vardır. Ziihiri organların {davranışların}, ba
tını ise manevi alemierin ısliihıyla alakahdır. Bu husı1si tarikin ehli, marifetin ke
maUne ve her hal ve hareketinde, her nefes ve anında Hakk'ın murakebesine 
ulaşmıştır. Bu sayede, Hakk'ın hakimiyeti kalbiere yerleşir. Böylece, kalbe arız olan 
dünya halleriyle alakah iş ve uğraşlar yok olur gider. (Rihle, 38) 

* Amel bedenin, kalbin ve fikrin hareketidir. Amel, şeriata muvafık olursa 
" taat", muhalif olursa "masıyyet" olarak isimlendirilir. Bundan dolayı şeriatın 
zahirleri, tarikahn batınları, hakikatİn ise sırları ıslah için gerekli olduğu konu
sunda icma edilmiştir. (Rihle, 132) 

* Tarik; mehabbet, sıdk ve Allah'ın sırlarını korumaktır. Tarikin onu koruya
mayan kimselere verilmesi caiz değildir. Şu veya bu vakitte insanların önlerinde 
hakikatleri konuştukları halde, onlara tariki verenlere ne diyelim? Zahiri ilimlerde 
belli bir yer edinmiş olanlar hariç olmak üzere sadık fakir, hakikatleri ifade eder
ken hata yapmaktan ve anlamadığı şeyi tefekkür etmekten korkarak, bunları ehlin
den başkasına açmaz. Bu sebeble, tadki, koruyamayanlara verdiği için tevbe etmek 
gerekir. Keşke böyle yapsaydı, keşke insanların önünde hakikatleri konuşmaktan 
tevbe etseydi! (Rihle, 334) 

* Tarikin dört rüknü vardır: Mehabbet, zikir, fikir ve teslimiyet. Bunların en 
mühimi iliilli mehabbettir. Çünkü o, daireterin üzerinde döndüğü bir kutubdur. 
Allah'ı sevdiğin zaman O'nu zikredersin; O'nu zikrettiğin zaman, fikredersin (dü
şünürsün) ve kendi halini O'na teslim edersin. (Rihle, 338; Nefehfit, 103) 

* Tarikin dört ahkamı vardır: Cem', tevhid, iman ve teslimiyet. (Nefehfit, 103) 
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* Tarik, sandıkta gizli cevher gibidir. Anahtarı Allah'ın zikridir. Anahtarın diş
leri duyuları Allah'a muhiHefet edecek şeylerden korumakhr. (Nefehat, 104) 

* Tarikat, sadece kıraat, tesbill ve caiz olan namazdan başka bir şey değildir. 
Caiz olmayan namaz ise şöyle olur: Mürid bir menzile gelir, orada gaflete dalar, 
oyalanır, sayıklamaya ve caiz olmayan bir namaz kılmaya başlar ya da bu namazı 
vaktinden çıkarır. ('Uküd, 18) 

* Zevü'l-emziceti'l-kesife {yoğun mizaca sahib olanlar}, talim {öğrenme} ve terbi
yeyle {eğitimle} uğraşmanın kendilerine zor geldiği, kıt anlayışa sahib olan, talimi 
ancak ince konuşmalada idrak edebilen kişilerdir. Bunların tarikatı; ibadet, 
menasiki yerine getirmek, çok oruç tu hıp namaz kılmak, Kur' an okumak, hacca 
gitmek, cihad etmek ve bunun gibi diğer zahiri arnelleri işlemektir. Çünkü bu 
topluluk, ibadetin zorluklarına katlanabilir. lbadete karşı kendilerine herhangi bir 
bıkkınlık gelmez. Hatta, ibadet onlar için öyle bir alışkanlık haline gelir ki, hayatla
rının bir parçası olur. Onlar durmadan marifet makarniarına yaklaşınayı gözetirler. 
Kendilerine Mahbub'un {Sevgili' nin} nuru açılır ve böylece gaybın harika hallerini 
görürler. ('Uküd, 28) 

* Zevü 'l-ejhami'l-levze'iyye {keskin bir zekaya sahib olan}, yedi ahlaka, ateşli 
bünyeye ve kibirli nefse sahib olan kişiler; öfke anında kendilerine hakim olama
yan, {işin aslını araştırmadan} gördüğü sebebiere uyan mevki ve makarn sahibieri 
gibidir. Bunların {izlemesi gereken} yollar; mücahede, riyazet, tebdil-i ahlak {ahlakı 
değiştirme}, nefsleri tezkiye ve batını {iç dünyayı} imar edecek arneller işlemeye ça
lışmaktır. Bunlar, nefslerine yerleşmiş olan kötü ahlakı söküp atmaya ve onun ye
rine temiz fıtratı yerleştirmeye çalışırlar. İşin aslı, nefsin temayüllerine muhiHefet 
etmek ve arzularına karşı çıkmaktır. Bu husus, rıza ile öfkenin, rahatlıkla zorluğun, 
dostlukla düşmanlığın, makarn ve kazancın en alt katına inmesiyle en üst seviye
sine çıkması ya da her türlü meslek ve sebebi bırakmanın, kişinin gözünde eşit se
viyeye gelmesi mümkün olacak şekilde olmalıdır. Böylece nefs, ehl-i inayet ve hu
sus yolunda cılız bir hale gelmiş olur. 

Zevü'n-nü.JUs-i raziyye ve ukul-i zekiyye ve fıtrat-ı sıddikıyyet {razı olan nefs, saf 
akıl ve sıddikiyyet fıtratına sahib olan} kimselerin yolu; Allah'a yürüyerek ve O'na 
uçarak gidenlerin yoludur. Bu yol, mehabbet ehlinin yoludur. Bu yolda süluk et
menin esası; kalb temizliği, sıdk-ı hubb {sevgide sadakat}, hem zahirde hem de ba
tında tasdik yoluyla {hem kalbde imanla, hem de bedende arnellerle} mehabbeti 
isbiH etmektir. Öyle ki, kendi güç ve kuvvetinden çıkar, akimdan, zeka ve zihnin
den, kısaca herşeyinden fani olur. {Bu yolda} bütün gücünü harcasa bile, hiçbir sı
kıntı duymaz. İşte o zaman kendisine kiibu 'l-'ıyan {kabe kavseyn, Allah'la iki yay 
mesafesi yakınlık} rUhu üflenir. Böylece, "YenJüzünde bulunan her şey Janidir'' 
[Rahman, 55/26] ayetinin hakikati tahakkuk eder. 

Bu yol, O'nun cemaline ulaşmayı arzu edenlerin yollarına göre çok daha ko-
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laydır. Belki de salik, uzun süre rnüciihede ederek yıprananları geçer ve o yola bir 
nefeste ulaşır. ('Uküd, 29) 

{Ayrıca bk. şeri'at-hakikatl 

tarik-i sadet-i al-i ba 'alevi ( -?  Jl� lı JT Ö.)\-ll �J· ) * Tarık-i siidet-i iil-i Bii Alevi 

{Bii Alevi ailesinin sadat-ı sufiyye tarikatıl, temeli Kitab ve Sünnet'e ittibii {uyrna}, 
başı fakr konusunda sadakat ve {Allah' ın kuluna olan} iyiliğin rnüşiihede edilmesi 
olan sufi yollarından biridir. Bu tayin edilmiş olan ittiba, husus} bir tarzda ittibiidır 
ve vusula yaklaşmak için asılları gözden geçirrnektir. 

Bunun, Kitab ve Sünnet'e ittibiinın gerektirdiği şeyin ötesinde ziyade bir fay
dası vardır. İslam'ın zahiriyle alakah olan alıkarn ilmi asıldır, konusu urnilrnla ala
kalıdır. Maksadı nizarnı yerleştirmek, yerneyi kısıtlamak ve avarnla alakah diğer 
konulardır. 

Şübhe yok ki, insanlar dindeki makarnları itibariyle birbirinden farklıdırlar. 
Her hususi olan şeye has bir ilim gerekir. Bu da takvii ve ihlasın hakikatine dair 
havassın rnahallidir. İşte bu kıldan ince, kılıçtan keskin olan sırat-ı m üstakim dir. 

Bu konuda um ilmi bir terbiye yeterli olmaz. Bilakis her bir cüz için ayrı bir tarif 
ve tevkif gerekir. İşte bu da tasavvuf ilmidir. Bu ilimle Allah'a süluk, sufiyyenin 
metodudur. Bu yolun zahiri ilim ve gereğince arnel, batını ise Allah'a yönelme hu
susunda sadakat, O'nun rıza gösterdiğine rıza göstermektir. 

Netice itibariyle bu, Allah adarnlarının fetih, fazilet ve kendilerine yapılan 
{ilahi} bağışlar ölçüsünde tahkik, zevk, fiil ve infialle gerçekleştirdikleri vasıflar, 
arneller, sırların tahkiki, makarnlar ve haller yoludur. ( 'Uküd, 11)  

* Tarık-i siidet-i iil-i Bii Alevi, bu rninval üzere tanzim edilmiştir. Zahiri din ilim
leri ve ameller, batını ise makarn ve hallerin tahkiki, sırları koruma adabı ve bun
ları sürekli yapmaya gayret etmektir. Bunların zahiri Gazali'nin dediği gibi, doğru 
bir usulle gerçekleştirilen ilim ve arneldir. Batını ise Şazeliyye'nin açıkladığı gibi 
hakikatİn tahkiki ve tevhidin tecrididir {geriye yalnız tevhidin kalmasıdır, sırf 
tevhiddir} .  

Onların ilimleri, kendilerinin iz ve sıfatları, izlerinin ve sıfatlarının malıvından 
ibaret olan bir topluluğun ilimleridir. Onlar, Allah'a her türlü yakınlaşma yoluyla 
yaklaşmak isterler. Ahd ve telkin almayı kabul eder, hırka giyerler. Halvet, riyazet 
ve müciihedeye girerler. Sohbet halkası oluştururlar. 

Allah'ın rızasına yönelmede sadakat gösterebilmek için Allah'ın lütfu; çok gay
ret göstermek için de Allah'ın fethi gerekir. "Bizim uğrumuzda müciihede edenleri el
bette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şübhe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir." 
[Ankebut, 29/69] 
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Al-i Ba Alevi'nin tartkatının temeli şeyh Ebu Medyen Şuayb Mağribi'ye daya
nır. Onun kutbu ve tahkikinin mihenk taşı Muhammed b. Ali Ba Alevi Hü
seynl'dir. Bu silsileyi ondan alarak devarn ettiren birçok sufi gelip geçmiştir. Onlar 
bu konuda herhangi bir eser yazıp ortaya koyrnamışlardır. ('Ukiid, 12) 

tarikatü'l-işrak ve'l-cila' ( �'-'>'d:-1 J Jı_r.�ı �)> ) * Tarfkatü 'l-işriik ve 'l-cilii {ay

dınlanma ve cila yolu}, insanlığa şeriat gönderilmiş olan zamanlardan önce var 
olacak kadar eskidir. Çünkü o ziyadesi olarak nefsin aynasını cilalarnayı amaçlar. 
Aynı zamanda o, zamanın geçmesiyle asla ortadan kalkmayan bir yoldur. Ancak 
bu tarikte, bazen halvetler ve tertlbler gibi, bazen sadece asılları korumak, bazen 
sadece hürrneti muhafaza etmek, bazen sadece telakkl {Hakk'tan varid olan şeyi al
mak} ve ilka {Hakk'tan ilham varid olması} gibi tabirler kullanılır. Bu tür işler 
ebedi olarak ortadan kalkmaz. Gerçi, bu tür tabirler son zamanlarda kaybolup 
gitmiş, alfunetlerin gösterdiği ve incelemeler neticesi görülebildiği kadarıyla, netl
eeleri de ortadan kalkmıştır. (Rihle, 41) 

tasavvuf ( Jj.,:2l" ) {ehl-i tasavvuf; erkan-ı tasavvuf; 'ilm-i tasavvuf; mebne-i 

tasavvuf} 

* Ebu Yez'id {Bistfunl'ye} tasavvufun ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab 
vermiştir· "Yardım/aşmak; hizmete koşmak ve karşılık beklemekten vazgeçmektir." 
(Şatahiit, 64) 

* Yine Ebu Yez'id'e bir adam tasavvufun ne olduğunu sorduğunda şu cevabı 
aldı: "Nefsi ubudiyyete {kulluğa}, kalbi rububiyyete bağlamak, yüce olan her iideti uygula
mak, tamamen Allah'a nazar etmektir. " (Şatahat, 107) 

* (Yine Bistfun1 dedi ki: } "Tasavvuf, kendisine yan bakan gözlerin hiçbir naszb elde 
edemediği, parlayan bir niirdur." (Şatahat, 146) 

* Tasavvıifun mahiyeti ve husfısiyetleri, Cüneyd'in şeyhi olan Muhammed b .  
Ali Kassab'a sorulmuş, o da şu cevabı vermişti: "Şerefli bir kişiden, şerefli bir za
manda, şerefli bir topluluk içinde zuhur eden şerefli huylardır "' 

Soru Cüneyd'e sorulduğunda ise şöyle cevab vermişti: "Her türlü aliikadan uzak 
bir şekilde Allah ile beraber olmaktır." 

Ruveyrn b. Ahmed'e tasavvufun ne olduğu sorulduğunda o da şöyle demişti: 
"Kişinin, Allah'ın muriid ettiği şeye tam olarak boyun eğnıesidir." 

Sernni'ın'a tasavvufun ne olduğu sorulduğunda o da şöyle cevab vermiştir: 
"Hiçbir şeıje siihib olmanı an, hiçbir şeyin de sana siihib olmanıasıdır." 

Ebu Muhammed Ceriri'ye tasavvufun ne olduğu sorulduğunda, o da şöyle 
cevab vermiştır: "Her türlü yüce ahliika sarılmak, her türlü kötii huydan da sıyrzlmaktır." 
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Amr b. Osman Mekkl: "Bir kulun her vakitte, o vakit için en uygun hal içinde 
bulunmasıdır." 

Ali b. Abdürrahlm Kannad: "Milnevi makamı genişletmek ve bundan asla ayrılma
maktır." (Luma', 45) 

* Ebu'l-Hasan Kannad'a tasavvufun manası sorulduğunda şu karşılığı vermiş
tir: "Tasavvuf kelimesi safa'da.n al'ınmıştır. O da her vakitte vefanın gereğini yerine getir
mektir." (Luma', 46) 

* Kannad dedi ki: "Tasavvuf zahiri {dış} elbiseı;e {yün manasma gelen silfal verilen 
bir isimdir ama, bu kelimeı;e verilen miiniilar ve silfiZerin hillleri birbirinden çok farklıdır " 
(Luma', 47) 

* Şeyhlerden biri tasavvufun ne olduğu sorusuna üç cevab vermişti: "Birincisi 
ilim şartına bağlıdır ki o, kalbin bulanıklıklardan tasfiye edilmesi, mevcudiita {varlıklara} 
karşı güzel muamele etmek ve şer'! meselelerde Hz. Peı;gamber'e $ uymaktır. 

İkincisi hakikat diliyle cevabdır ki buna göre, mülkün yokluğu, sıfatiara kölelik etmek
ten kurtulmak ve göklerin yaratıcısıyla yetinmektir. 

Üçüncü olarak Hakk diliyle verilen ceviib ise şudur: O Onları sıfatlarından tam olarak 
saflaştırır {arındırır}, temizler ve böylece onlara 'sufi' denilir. " (I uma', 48) 

* Ebu Hüseyin Nfui: "Tasavvuf nefsin hazlarını terk etmektir." 

Cüneyd: "Kalbi halka ve {nefse ait} tabiatın ahlakına uymaktan tasfiye etmek, nefsani 
çağrılardan sa/anmak, ruhani sıfatlarla sıfatlanmak, hakikat ilimleriyle alCıkadar olmak, 
ebedi hayat için tercfh edilmesi gerekeni tatbik etmek, ümmete güzel nasihat vermek, Al
lah'a samirniyetle veftilı olmak, şer'i hususlarda ResUlullalı 'a � uymaktır." (Ta 'nrrıtj. 9) 

* {Ebu'l-Hasen Muhammed b.  Ahmed Farisi'nin şöyle dediğini duydum: }  "Er
kiin-ı tasavvuf {tasavvufun rükünleri} ondur: İlki mücerred {saf} tevhzddir. Diğerleri sema' ı 

{işitileni} anlamak, güzel ülfet {iyi sosyal ilişkiler}, isarın isan {isar ahlakını tercfh etmek}, 
ihtiyarı {seçme hakkını} terk etmek, sür'atli bir vecd, havatırı keşfetmek, çokça sefer etmek, 
kesbi {çalışıp kazanmayı} bırakmak, biriktirmeyi haram saymaktır." 

Bunların açıklaması: Mücerred tevhid; hatıra gelen teşbih (Allah' ı yaratılanlara 
benzetıne} ve ta' til {Allah'ın sıfatıarını reddetıne} ile tevhidi lekelememektir. 

Semaı (işitileni} anlamak; sadece zahiren değil, hal ile de dinlemektir. 

Isarın isan; isarın faziletinin başkalarına ait olması için, isarda onları kendine 
tercih etınektir (zaman zaman isan başkasından beklemektir}. 

Sür'atli bir vecd; sırrın (kalbin} vecd halini ortaya çıkaran şeylerden boş kalma
ması, Hakk'ın hitabını işitıneyi engelleyen şeylerle dolu olmamasıdır. 
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Hatıriarı keşfetmek; sırrından {kalbinden} gelip geçen şeyleri araştırmak, bun
lardan Hakk'a ait olana uymak, O'na ait olmayanı bırakmaktır. 

Çokça sefer etmek; ibret almak için çokça seyahat etmektir. Allah Teala şöyle 
buyuruyor: "Yer yüzünde gezip de kendilerinden öncekilerinin akibetinin nasıl olduğuna 
bakmıyorlar mı ?" [Rfım, 30/9] . . .  

Kesbi bırakmak; nefsi tevekküle yönlendirmek için kazarımayı terk etmektir. 
Biriktirmeyi haram saymak ise, {şeriata ait} ilmin {şeriatın} farz kıldığı biriktirme 
konusunda değil, {kişiye uygıın düşen} hill konusundadır {yani kişinin kendi du
rumuyla ilgili olarak farz olandan fazlasıyla ilgilidir} .  (Ta'arruf, 61) 

* Cüneyd demiştir ki: "Tasavvuf, vakitleri korumak, kulun haddi olmayan Şf!lje mut
ta/1 olmaması, Rabb'inden başkasına muvdfakat etmemesi, vaktinden {vaktinin gerektirdi
ğinden} başka bir şeı;e yaklaşmamasıdır." 

İbn Ata da "TasavvufHakk'a boyun eğmektir" demiştir. 

Ebu Yakub Sı1s1'ye göre "Sufi, sebebin rahatsız etmediği, talebin yarmadığı kişidir." 

Yine Cüneyd'e tasavvufun ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermiştir: 
"Ruhun kuvveti için sırrın Hakk'a ulaşmasıdır. Bu durum da nefs, sebeblerden fnn'i olma
yıp, Hakk ile kaim olmadıkça mümkün olmaz." 

Şibll'ye, sı1filerin neden bu isimle isimlendirildikleri sorulduğunda şöyle cevab 
vermiştir: "Çünkü onlar, şekillerin varlığı ve sıfatıarın isbtitıyla vasıflandılar. Eğer şekille
rin yok oluşu ve sıjatlan isbat edenle vasıflansaydılar, ayıncı vasıfları sıfat ve şekle sdhib 
olmamak olurdu." Böyle demekle {Şibli}, mütehakkik {gerçek sfıfi} için şekil yada sı
fat sahibi olmayı inkar etmiştir. 

Ebu Yezid Bistamt "Su.filer Hakk'ın kucağındaki {hinıayesindeki} bebeklerdir" de
miştir. 

Ebu Abdullah Nebad ise şöyle demiştir: "Tasavvuf birsam {zatülcenb} hastalığına 
benzer. Başlangıcı saçmafaktır {sayıklamakhr, bedene}.yerleştiğinde insanı dilsiz hale geti
rir. " Yani {kişi tasavvufa girince} önce makamından söz eder ve hali hakkında bilgi 
verir. Keşfi açıldığı zaman ise hayrete düşer ve suskunlaşır. (Ta'arruf, 62) 

* Seri {Sakati'nin} şöyle dediği anlatılır: "Tasavvuf üç nıllnllya gelen bir isinıdir: 
Milrifetinin nuru verilının nurunu söndürnıeyen, biitın ilminde Kitiib ve Sünnet 'in ziihi
rine aykırı konuşmayı gerektirmeı;en, kerametleri Allah 'ın haram kıldığı perdeleri yı rtma 
iddillsını taşımayan bir isim" (Kuşeyri, l l) 

* Bu adlandırma, sfıfiler topluluğuna hakim olmuştur. Müfred {tekil} olana 
"su.fi", cemaatine de "su.fiytje" denir. Buna vasıl olan kişiye "mutasavvıf', bunlardan 
oluşan cemaate de "mutasavvıfe" denir. Bu ismin Arabca olduğıınu gösteren bir kök 
ve kıyas yoktur. Bu ismin ancak lakab hükmünde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ke
limenin, kamis {gömlek} giyilmesine "takammese {gömlek giydi}" şeklinde isirnlendi-
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rilmesinden hareketle, suf {yün} kelimesinden "tesavvefe {yün giydi}" manasında 
tasavvuf olarak türetildiğini söyleyenler vardır. Bu da bir görüştür. Ancak yün giy
rnek bu topluluğa özgü bir şey değildir . . .  (Kuşeyri, 137) 

•• Muhammed b. Ali Kassab der ki: "Tasavvuf, şerefli bir kişiden, şerefli bir za
manda, şerefli bir topluluk içinde zuhur eden şerefli huylardır." Semnfın'a tasavvufun ne 
olduğu sorulunca o da şöyle cevab vermiştir: "Hiçbir şeye siihib olmaman, hiçbir şeyin 
de sana siihib olmamasıdır." 

Ruveym'e tasavvufun ne olduğu sorulduğunda o da şöyle demişti: "Kişinin, 
Allah'ın muriid ettiği şeye tam olarak boyun eğmesidir." 

Cüneyd ise şöyle der: "Her türlü alakadan uzak bir şekilde Allah ile beraber olmak-
tır." 

Ruveym b. Ahmed Bağdildi der ki: "Tasavvuf şu hasZetler {nitelikler} üzerine 
kurulmuştur: Fakr ve Allah 'a muhtaç olma esasına sarılmak, bezl, lsiir ve cömertliği sıfatı 
haline getirmek, {Allah 'a tam bir teslimiyetle} Itiraz ve ihtiyiirı terk etmek" 

Man1f Kerhi demiştir ki: "Tasavvuf, hakikatleri almak, halkın elinde bulunan şeyler
den ümidi kesmektir." 

Hamdfın Kassar şöyle demiştir: "Sufilerle arkadaşlık et! Çünkü onlar, aralarznda 
{karşılaştıkları} çirkinlikleri te'vll edecek mazeretiere yönelirler {hayata ve insanlara iyimser 
bir gözle bakarlar}. kendilerinde görülen güzelliklerle aliikalı olarak da kendilerini üstün 
görmezler, seni yüceltirler {kendilerinde görülen iyiliği kendilerine değil, karşısındaki insa
nın iyiliğine bağlarlar}." 

Harraz'a ehl-i tasavvuf hakkında soru sorulduğunda şöyle demiştir: "Bunlar 
öyle bir topluluktur ki, onlara bol bol iliihz ihsiin verilmiş, fAllah'tan başkasıyla meşgul ol
maktan} mfini olunacak kadar fiinl olmuşlar, sonra kendilerine, {Hakk'a} yakın olan sırlar
dan {halka} 'Bize ağlayınız' demeleri için nidii edilmiştir {seslenilmiştir}" 

Cüneyd demiştir ki: "Tasavvuf, barışı olmayan savaştır {sürekli müciihededir}." 
Yine onun bir sözü "Onlar bir evin halkıdır, aralarına onlardan başka kimse giremez." 
Onun bir başka sözü "Tasavvuf, derli toplu bir zihinle Allah'ı zikretmek}, sema ile vecde 
gelmek ve {Kur'iin ve Sünnet' e} uyarak amel etmektir." 

Cüneyd'in bir başka sözü ise şudur: "Sufi yenJüzü gibidir; kötü olan her şey ona 
atılır, ama ondan hep iyi şeyler çıkar " Yine bu konuda şöyle de demiştir: "Sufi yenJiizü 
gibidir; iyisi de, kötüsü de üzerine basar. Bulut gibidir, her Şetji gölgelendirir. Yağmur gi
bidir, her şeıJi sular {ayrım yapmadan insanların ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulu
nur}." {Konuyla ilgili} bir başka sözü de şudur: "Zahirine önem veren bir siifi görür
sen, bil ki biitım hariibdır." 

Sehl b. Abdullah {Tüsteri} demiştir ki: "Siifi kanını heder, malını heliii gören kişi
dir." 
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{Ebu Hüseyin} Nfır1 demiştir ki: "Sufinin sıfatı, yoklukta .sükun {ve huzur, şikiiyette 

bulunmama}, varlıkta da isardır (başknsını k .:ndısıne tercih etmek, bulduğunu dağıtnıak
tır} ." 

Kettani demiştir ki: "Tasavvuf ahliiktır, ahlak bakımından senden üstün olan, safii ba
kımından da üstündür." 

Ebu Ali Rfizbari de demiştir ki: "Tasavvuf kovulsa da Sevgili'nin kapısından aynl

mamaktır." Yine onun bir sözü: "(Tasavvuf,} bu'dun {uzaklığın} bulanıklığından sonra, 

kurbun safvetidir { yakınlığın saflığına ulaşmaktır}" 

Denilmiştir ki: "Çirkinlerin en çirkini cimri sufidir." 

Şöyle diyenler de olmuştur: "Tasavvufboş el ve temiz kalbdir {zühd ve nziidır}." 

Şibli demiştir ki: "Tasavvuf, hiçbir kaygı taşımaksızın Allalı 'la beraber bıılıınmaktır." 

Ebu Mansfır da şöyle demiştir: "Sufi Allalı'tan işiiret verir. Halk ise Allalı 'a işiiret 
eder. (Sufi, Allalı'a ulaşmış olduğundan, yönü Allah'tan halim doğrudur, Allah'tan lıalkn 
işiiret verir. Tasavvuf yolunda ilerlememiş bulunan lıalk ise, Allah' a ulaşamamıştır. Onla
rın iştireti Allah'a doğrudur. Şöyle de ifiide etmek mümkündür: Sufinin iştireti müessirden 

esere, halkın işiiretiyse eserden müessire doğrudur.}" 

Yine Şibli şöyle demiştir: "Sufi halktan munkntf, Hakk'a muttasıldır {halktan ayrıl
mış, Hakk'la bütünleşmiştir}." 

Ruveym şöyle demiştir: "Sufiler {birbirilerini irşiid ve ikaz etmekten} geri kalma
dıkça lıayırdadırlar. Ancak aralarında sulh viiki olduğu (aviim gibi birbirlerini iknz etmeıji 

bıraktıkları } zaman, onlarda Jıayır knlmaz. " 

Cerirl de "Tasavvuf, Jıiilleri muriikabe etmek, edebe sanlmaktır" demiştir. 

Müzeyyin "TasavvuJHakk'a boyun eğmektir'' demiştir. 

Ebu Türab Nahşebi de şöyle demiştir: "Sufi o kişidir ki, hiçbir Şet} onu bulandır
maz, her şey onunla saflaşır." 

Denilmiştir ki: "Sufi talebin (istemenin} yormadığı, sebebin rahatsız etmediği kişidir." 
(Kuşeyri, 138) 

* Tasavvuf tefe'ül ve tekellüftür {yapmacık ve zorlama bir şeydir, belli bir 

zorianmayı ve külfeti gerektirir, zorlanmayı gerektiren şey de tabii değil, yapmacık 

olur}. {Tasavvufun aslı olan} safa, o {tasavvuf} ise asli olanın fer'idir {safadan türe
miştir}. Aralarındaki fark, lugat ve mana hükmünden dolayı gayet açıktır. "Safii 
iiyeti { şerzattan delfli ya da olağanüstü aliimetleri} bulunan velô.yettir. Tasavvuf ise safiinın 
şikayetsiz olarak hikfıye edilmesidir." Bu durumda safa parlayan bir manadır. Tasav

vufun zahiri de bu mananın hikaye edilmesidir. (Hücviri, 44) 

* İbn Cella demiştir ki: "Tasavvuf hakiknttir, onun şekli yoktur." O bir şekil değil-
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dir. {Şekil ve} muameleler {a.dab ve erkan} halkın nasibi olan şeylerdir. Hakikat 

Hakk'a mahsushır. Haklkatte tasavvuf halktan {yaratılanlardan} yüz çevirmektir. 

Onda hiçbir surette şekil olamaz. (Hücviri, 47) 

* {Hz. Ali'nin tarunu olan} Muhammed {Bakır} b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu 

Talibrh der ki: "Tasavvuf ahlaktır. Ahlak bakımından senden önde olan, tasavvuf bakımın
dan da öndedir." Güzel ahlak, biri halkla, diğeri Hakk'la olmak üzere iki çeşittir. 

Hakk'la olan güzel ahlak, O'nun kazasına razı olmak; halkla olan güzel ahlak ise, 

onlarla beraber olmanın verdiği ağırlığa Hakk'ın rızası için katlanmaktır. Bu iki 
şeyden gelen her şey tatibe {müride} aittir. Hakk, talibin rıza göstermesinden de 

kızmasından da müstağnidir. {Tillibdeki} bu iki sıfat, onun, Hakk'ın vahdaniyetine 

bağlıdır {kuldaki rıza ve kızgınlık da Hakk'ın vahdilniyetine aittir}. (Hücviri, 48) 

* Cüneydrh der ki: "Tasavvuf sekiz haslet üzerine kurulmuştur: Sehii, rıza, sabır, işa
ret, gurbet {gariblik}, yü n giymek, seı;ahat ve fakr. { Seha Hz. İbrtihlm 'e �1, rıza Hz. İshak' a 
�' sabır Hz. Eyyüb'a �, işaret Hz. Zekeriyyii'ya �� gurbet Hz. Yahya'ya ;%§� yün 
giyrnek Hz. Musii'ya �1, seı;ahat Hz. lsii'ya �\, fakr da Hz. Muhammed'e � aittir.}" 
(Hücviri, 49) 

* Ebu Hafs Haddad NisaburJ:rh der ki: "Tasavvufun tamamı iidiibdır. Her vaktin, 
her makamın ve her halin bir edebi vardır. Vakit/erin iidiibinii sarılan, {kendilerine sufi de
nilen ve gerçek er olan bu} adamların ulaştığı mertebelere ulaşır. Adiibı ziiyi edenlerse, ya
kın olduğunu sansa bile, gerçekte {o noktadan} uzak düşerler. Böylelikle {Hakk tarafından} 
kabıli edildiğini sandıkları şeı; reddedilir." (Hücvirl, 51) 

* Ebu Hüseyin NurJ:rh der ki: "Tasavvuf hürriyyettir, fütüvvettir, tekellüfii {zorlama 
ve yapmacıklığı} terk etmektir, sehiidır {cömertliktir}." Hürriyet, kulun heva bağların

dan kurtulmasıdır. Fütüvvet {başkalarına insaflı davranırken, diğer insanlardan 

insaf beklememek}, fütüvveti görmekten sıyrılmasıdır. Tekellüfü terk, nasib ve 

alakalar için gayret etmemesidir. Seha ise, dünyayı dünya ehline bırakmaktır. 

(Hücviri, 53) 

* Tasavvuf ehli kişiler, taliıni {okumakla elde edilen} ilimlerden ziyade, ilhami 

{ilham yoluyla elde edilen} ilimiere meylederler. Bu sebeble ilim tahsil etmek, yazı

lan kitabiarı okumak ve zikredilen delilleri ve sözleri araştırmak istemezler. Bilakis 

nefsle mücilhede, kötü huyları bırakma, her şeyden alilkayı keserek bütün benlikle

riyle Allah Teaiii'ya yönelmeye öncelik verirler. Bunu elde edince, kulun kalbi Al

lah'ın emri altına girer, Allah da ilim nurlarıyla onu nuriandırmaya kefil olur. Al

lah kulun kalbine hakim olunca, o kalbe rahmet dolar ve kalbde nfu parlamaya 

başlar. Göğüs genişler, melekut sırları kendine açılır. Rahmet lütfu ile, izzetin per

desi kalbin yüzünden kalkar, ilahi sırların hakikatleri kalbde parlamaya başlar. 

Kula düşen şey, sadece Allah'ın açacağı rahmet için kalbini temizlemek, dosdoğru 

bir irade ile ona hazırlanmak, bu rahmete tam olarak susamış vaziyette onun gel
mesini gözetlemektir. (İhyii', lll, 23) 
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* Nübüvveti hususiyetlerinden tasavvıif yolunun süluku cınsinden olanlar, an
cak zevk ile idrak edilebilir. Çünkü sen, bunu ancak sana bağışlanmış olan uyku 
misali ile anlayabildin. Eğer uyku olmasaydı, bunu tasdik etmeyecektin. Eğer 
paygamberde, sende örneği bulunmayan bir hususiyet olsaydı, onu asla anlaya
mazdın. Anlayamayınca nasıl tasdik edecektin? Tasdlk, ancak anlamadan sonra 
gelir. Bu misal, tasavvuf yolunun başlangıcında elde edilir. Tasavvufi süluk ile de, 
elde edilebildiği kadarıyla zevk ve kıyas yoluyla elde edilemeyecek bir tasdik çe
şidi elde edilir. Bu tek hususiyet bile, nübüvvetin aslına lınan etmen için sana ye
ter. (Munkız, 147) 

* Tasavvuf, suf {yün} giyrnekten değil, "safa"'dan türemiştir. Tasavvuf konu
sunda sadık olan bir sufi, kalbini Mevla'sı olan Allah � dışındaki her şeyden tas
fiye eder. Bu { tasfiye işi}, keramet izhar etmekle, başkalarını küçük görmekle, 
ki tablar telif etmekle, salihlerin hikayelerini anlatmakla, parmakları tesbill ve tehl11 
ile hareket ettirmekle gerçekleşmez. Ancak Hakk'ı � taleb etme hususunda sada
kat, dünya hususunda zühd, kalbi halktan ayırmak ve Mevla'nın dışındaki her 
şeyden sıyrılmakla gerçekleşir. (Fetlı, 90) 

* Allah ondan razı olsun, tasavvufun dayandığı temel konusundaki soruya 
cevab olarak dedi ki: "Sana, Allalı 'a laırşı gelmekten sakınnıayı, şeriatın zt!lıirine sarıl
mayı, göğüs (iman} selametini, nefs cömertliğini, gülenJüzlü olmayı, eliaçık davranarak bol 
bol dağıtmayı, eziyet etmekten uzak kalmayı, fakat eziyetZere de katlanmayı, fakn, şeylı/erin 
sırlarını korumayı, ilıvanla yakın irtibiit içinde olmayı, küçüklere ve büyük/ere nasihat et
meyi, düşmanlığı terk etmeıJi, lıizmettte bulunmayı, Isiira sarılmayı, biriktirmekten kaçın
mayı, kendi tabakasından (dervişlerden} olmayanlarla sohbet etmekten sakınnıayı, din ve 
dünyii işlerinde yardımiaşmayı tavsiye ederim. Fakrın hakzlaıti senin gibi olan birine (yara
tılmış/ara} muhtaç olmamandır. Gınanın hakikati de senin gibi olan birinden miistağni ol
mandır (yaratılmışlara muhtaç olmaktan kurtulmaktır}. Tasavvuf dedikodu değil, açlığı, 
hoşlanılan ve sevilen şeıjlerden uzak durmayı öğrenmektir. Fakirin başlangıcı ilimledir, 
daha sonra rıfk gelir. İlim onu vahşete düşürür, rıfk ise ünse götürür." 

Tasavvuf sekiz haslet üzerine kurulmuştur: Hz. İbrahlın'in � sehası, Hz. İs
hak'ın 1!iY rızası, Hz. Eyyub'un � sabrı, Hz. Zekeriyya'nın � işareti, Hz. 

Yahya'nın � gurbeti {gar1bliği}, Hz. Musa'nın � yün giymesi, Hz. İsa'nın � 
seyahati ve Hz. Muhammed'in $ fakrı. Bütün hepsine ve onların dostlarına saliH 
ve selam olsun. (Fütu/ı, 158-159) 

* Tasavvufun başı ilim, ortası amel, sonu mevhibedir. İlirn, muradın anlaşıl
ması, amel talebin tayin edilmesi, mevhibe ise arzu edilen hedefe ulaşmadır . . .  

. . . Ehl-i tasavvuf üçe ayrılır: Tali b olan mür1d, yolda olan mutavassıt ve va sıl ol
muş {hedefe ulaşmış} bulunan müntehi. (Adiibı, 16) 
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* Tasawuf yolunun bir zahiri, bir de batını vardır: Zahiri, halkla beraberken 
edebli davranmak, batını da Hakk'la beraberken haller ve makamlarla meşgul ol
maktır . . .  

. . . Tasavvufun tamamı edebdir. Her vaktin, her makamın v e  her halin bir edebi 
vardır. Edebe sarılan, {kendilerine sufi denilen ve gerçek er olan bu} adamların 
ulaştığı mertebelere ulaşır. Edebden mahrum kalan ise, yakın olduğunu sansa bile, 
gerçekte {o noktadan} uzak düşer. Böylelikle {Hakk tarafından} kabUl edildiğini 
sandığı şey reddedilir. 

Denilmiştir ki: "Edebden mahrum ktılan bütün hayırlardan mahrum ktılır. " 

Şöyle de denilmiştir: "Vaktinin edebiyle edeblenmeı;en kişinin vakti aldanmaktan 
ibarettir." (Adabı, 17) 

'' [Ruveym demiştir ki: ( 'Avarif)] "Mebne-i tasavvuf {tasavvufun temeli}, [Ebu Mu
hammed Ruveym'inrlı saydığı (Kaşi'ın'i ve Cami'},] Jakr ve iftiknra yapışmak, sarf ve 
!sarı tahakkuk ettirmek, ıtiraz ve ihtiyarı {tercfhte bulunmayı} terk etmekten ibaret olan üç 
haslettir." ( 'Avarif, 37; Kaşi'ın'i, 76; Cami', 95) 

'' Tasavvuf fakrdan başka bir şeydir. Zühd de fakrdan başka bir şeydir. Tasav
vuf da zühd {ya da zühdden ibaret} değildir. Tasavvuf, eğer kişi zahid ve fakirse, 
fakr ve zühd manalarma ilaveten, zahid ve faldr olsa bile, kendisinde bulunrna
sıyla "sufi" diye isimlendirilmeyi hak edeceği diğer sıfat ve izafetleri de toplayan 
bir isirndir. 

Ebu Hafs demiştir ki: "Tasavvufun tamamı adabdır. Her vaktin, her maktırnın ve her 
halin bir edebi vardır. Vakitlerin adabina sarılan, {kendilerine sufi denilen ve gerçek er olan 
bu} adamların ulaştığı mertebelere ulaşır. Adabı zayz edense, yakın olduğunu sansa bile, 
gerçekte {o noktadan} uzak düşer, kabfil edildiğini ümid etse de merdfiddur." (' Avarif 38) 

* Denilmiştir ki: "Tasavvuf derli toplu bir zihinle Allah'ı zikretmek, sema ile vecde 
gelmek ve {Sünnet' e} ittibii ile amel etmektir." 

Yine denilmiştir ki: "Tasawuf tekellüfü {zorlamayı, yapmacıklığı} terk etmek ve rfilı 
cömetliğidir." ( 'Avarif, 39) 

'' Tasavvufun tamamı ızdırabdır. Sükun vaki olunca {ızdırab bitince} tasavvuf 
olmaz. Bundaki sır şudur: Rfıh, Ilahi Hazret'in cezbesi altındadır. Yani sfıfinin 
ruhu kurb makamlarına çekilir. Nefs için esas olan ise mevcfıd vasıflarıyla kendi 
{süfli} alemine inmek ve geri dönrnektir. Bu durumda sfıfinin yapması gereken şey, 
durmadan iftikar {Allah'a muhtaç olma}, firar {Allah'a kaçıp sığınma} ve nefsten 
kendisine isabet eden her daveti sıkı sıkıya inceleme gibi arneller yardımıyla sü
rekli hareket halinde olmaktır. Bu manaya vakıf olabilen kişi, işaretlerde yer alan 
bütün dağınık manaları, tasavvufun manası içerisinde {derli toplu bir bütün ola
rak} bulmuş olur. ( 'Aviirif, 40) 
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* Tasavvuf halka karşı ahlaklı, Hakk'a karşı sadık olmaktır. ( 'Avarif, 138) 

* Tasavvuf zahirde ve batında şeriatın edebierine devam etmektir. Bunlar da 
ilahi ahlaktır. Denilmiştir ki: "Mekarim-i ahlakı gerçekleştirmek, süfll ahlaktan sıyrıl
makla aynı manaya gelir." (Istılah, 541) 

* Allah seni saflaştırsın! Tasavvufun durumu acaib, şam garib, sırrı latiftir. İna
yet sahibierinden ve sadakat yolunda yürüyenlerden başka hiç kimseye ihsan 
edilmez. Onun ikrar ve inkar perdeleriyle örtülen işleri ve sırları vardır. (Tedbfrat, 
1 12) 

.. Tasavvufilahi ahiakla ahlaklanmaktır. (Kaşani, 156; Cami', 79) 

* Tasavvuf kalbin Allah için tecridi, Allah'tan başka her şeyin küçük görülmesi, 
yani O'nun azametine izafe edilmesidir. (Buğı;e, 15) 

* Tasavvuf zahirde ve batında şeriatın edebierine devam etmektir. Bunların 
zahirdeki hükmü batında, batındaki hükmü de zahirde görülür. Bu iki hükümden 
de kendisinden başka hiçbir kemalin bulunamayacağı kemal hasıl olur. (Buğı;e, 15) 

* Tasavvuf, ilahi ahiakla ahlaklanmadır. Tasavvuf işi, onu bu yolla alan kişi için 
kolay bir iştir. Bu kişi, nefsi lehine hükümler ÇJkararak bu yolda Hakk ölçüsünün 
dışına taşmaz. (Buğı;e, 16) 

•• Tasavvııf "safa"dan gelir, bu köktendir. Lafzında kalb {harf değişmesi} vardır. 
Kelimenin aslının sonunda vav harfi vardır, ancak vav fa' dan önce gelmiştir. Çünkü 
mücerred masdarının aslı safu'dır. Sufinın "süfi" olarak adlandırılınası, sırlarının 
safası { içlerinin temizliği} ve hareketlerinin saflığı, yani zahirinin {davranışlarının] 
ilahi emirlere muhalefetten temizlenmiş olması sebebiyledir. Şübhesiz bu da sırla
rının bulanıklıklardan arınmış olmasındandır. 

Süf {yün elbise} giymelerinden dolayı "sufi" şeklinde adlandırılmalarına ge
lince, bu da bir görüştür. Ancak bu topluluk, tevazu sebebiyle yün elbise giymekle 
temayüz etmemiştir. Yalnızca yün elbise de giymemiş, pamuk gibi kumaşlardan 
yapılmış elbiseler de giymişlerdir. Üstelik bir kişi, insanları sufı, salık ya da zahid 
olduğuna inandırmak, kendisine saygı duyulmasını ve teveccüh gösterilmesini 
sağlamak için yün elbise giydiğinde, bu durum kınanınayı gerektirecek riya türü 
bir davranış olur. (Buğye, 17) 

•• Hakikat ehlinin dilinde tasavvuf sufilerin ahlakıyla ahlaklanmak, onların 
süluk esaslarıyla alakah intizamlarına, onların yaptığı gibi sarılmaktır. 

Kuşeyri demiştir ki: "Bu ismin Arabca olduğunu gösteren bir kök ve kıyas yoktur. 
Bu ismin ancak lakab hükmünde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kelimenin, kamfs {gömlek} gi
yilmesine 'takammese {gömlek giydi} ' şeklinde isimlendirilmesinden hareketle, sılf {yiin} 
kelimesinden 'tesavvefe {yün giydi} ' manasında tasavvuf olarak türetildiğini söyleyenler 
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vardır. Bu da bir görüştür. Ancak, Arabca kaideleri bakımından müniisib görünmekle bir
likte, yün elbise giydikleri için bu isimle adlandırılan tek topluluk onlar değildir. 

Kelimenin, Hz. Peı;gamber'in � mescidine mensiıb olan 'Suffe'den geldiğini söyle
yenler vardır. 'Safn' kökünden türetildiğini söyleı;enler de vardır. Siıfilerin {Allah'a yakın
lık konusunda} ilk safta bulunmalarından dolayı 'saff-ı evvel şeklinde, 'saf!' kökünden türe
tildiğini söyleı;enler de vardır. Bu son üç görüş miinii bakımından yakın, ancak lafız yö
nünden aliikasızdır. Suffe'nin nisbeti 'suffi', safanın nisbeti 'safiil', saff'ın nisbeti de ise 
'sajfi' şeklinde gelir. 

İnsanlar tasavvufun miiniisı ve silfinin kimliği hakkımin çeşitli görüşler ileri sürmüş
lerdir. Denilmiştir ki: 'Tasavvuf kötü ahiliktan tamamen kurtulmak, güzel ahiakın tama
mına sarılmaktır. ' 

Bir başka görüşe göre 'Halleri munikabe etmek ve edebe sarılmaktır. ' 

Bir başka görüş 'Her vakitte en mühim işle uğraşmaktır. ' 

Cüneı;d demiştir ki: 'Her türlü alakadan kurtulup Allah'la birlikte olmaktır. ' Yine o 
şöyle demiştir: 'Hakk'ın seni sende öldürmesi, kendisiyle diriltınesidir. ' Onun bir başka 
sözü de şudur: 'Tasavvuf, barışı olmayan savaştır' Yine onun bir sözü 'Tasavvuf, derli 
toplu bir zihinle Allah'ı zikretmek, semii ile vecde gelmek ve {Kur'iin ve Sünnet'e} uyarak 
amel etmektir. ' 

Şibli demiştir ki: 'Tasavvuf, hiçbir kaygı taşımaksızın Allah'la beraber bulunmaktır. ' 

Denilmiştir ki: 'Tasavvuf ahliiktır, ahiilk bakımından senden üstün olan, safa bakımın
dan da üstündür. ' 

Yine denilmiştir ki: 'Kovulsa da Sevgili'nin kapısından ayrılmamaktır. ' 

Yine 'Liizumsuz şeylerden kaçınmak, temiz kalbii olmaktır' da denilmiştir. 

Bir başka tilrif de şudur: 'Şiin ve şöhretin düşmesi, dünya ve ahirette yüzün karamıası
dır. ' 

Bir başka tilrif 'Kendisiyle insani alakaların yok olduğu bir hiildir. ' 

Ebü Ali Dekkak demiştir ki: 'Tasavvufu şu şekilde tilrif edenlerin tiirifi en güzel tiiriftir: 
Tasavvuf, ancak Allah'ın nefslerini çöplüğe attığı bir topluluğu ıslah edebilecek bir yoldur. ' 

Denilmiştir ki: 'Sıl.fi hiçbir şeye siihib olmayan, hiçbir şeı;in de kendisine siihib olama
dığı kişidir. ' Yine denilmiştir ki: 'Sıl.fi kanını heder, malını heliii gören kişidir. "' (Ciimi', 
262) 

,. Tasavvıifun haklkati, şehvetlerden kesilmek, dünyayı, sevilen şeyleri, arzu 
edilen şeylere meyletmeyi terk etmektir. Sekiz haslete dayanır: Seha, rıza, sabır, 
işaret, gurbet {gariblik}, yün giymek, seyahat ve fakr. Seha Hz. İbrahim' e 'flıı, rıza 
Hz. İshak'a �1, sabır Hz. Eyyı1b'a �1, işaret Hz. Yahya'ya �' gurbet Hz. Yusuf'a 
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�1, yün giyrnek Hz. Musa'ya �. seyahat Hz. Isa'ya �1, fakr da Hz. Muhammed' e 
$ aittir. Hepsine salat ve selam olsun. (Cami', 263) 

* Ebu Muhammed Ruveymrıı der ki: "Tasavvuf şu has/etler {nitelikler} üzerine ku
rulmuştur: Fakr ve Allah'a muhtaç olma esasına sarılmak, tevfizu ve tezellülii {alçakgö
nüllülüğü} tahakkuk ettirmek, {Allah 'a tam bir teslimiyetle} Itiraz ve ihtiyiirz terk etmek." 
Yine o şöyle demişti: "Kişinin, Allah'ın murad ettiği şeye tam olarak boyun eğmesidir." 

Ebu'I-Kasım Cüneyd ise şöyle der: "Allah ile beraber hiçbir aliikanın kalmaması
dır." Yine o şöyle demiştir: "Hakk'ın seni sende öldürmesi, kendisiyle diriltnıesidir." 
Yine onun bir sözü "Tasavvuf, derli toplu bir zihinle Allah'ı zikretmek, sema ile vecde 
gelmek ve {Kur' an ve Sünnet' e} uyarak anıel etmektir." Onun bir başka sözü de şudur: 
"Tasavvuf, barışı olmayan savaştır." 

Cüneyd'in bir başka sözü ise şudur: "Sufi yenJüzü gibidir; kötü olan her şey ona 
atılır, ama ondan hep iyi şeyler çıkar." 

Marlif Kerhi demiştir ki: "Tasavvuf, hakikatleri almak, halkın elinde bulunan şeıjler
den ümidi kesnıektir." 

Sehl b .  Abdullah {Tüsteri} ise şöyle demiştir: "Sufi bulanıkizk/ardan arınmış, fikir
ler/e dolmuş, kendisini sevindirecek şeıjlerden vazgeçerek Allah'a yönelmiş olan kişidir. Gö
zünde altınla çamur birdir." 

Ebu Muhammed Ceriri de "Tasavvuf, bütünüyle yüce ahlaka sanlnıaktzr" demiştir. 

Sufilerden birine göre "Tasavvufun başı ilim, ortası amel, sonu mevhibedir." 

Ebu Hafsrıı şöyle demiştir: "Tasavvufun tanıanız iidiibdır. Her vaktin, her makamın 
ve her hiilin bir edebi vardır. Vakit/erin iidiibinfi sarılan, {kendilerine sufi denilen ve gerçek 
er olan bu} adamların ulaştığı nıertebelere ulaşır. Adiibı zayi edense, yakın olduğunu sansa 
bile, gerçekte {o noktadan} uzak düşer, kabUl edildiğini ümid etse de nıerduddur." 

Ebu Ali Ruzbari de demiştir ki: "Tasavvuf, kovulsa da Sevgili'nin kapısından ayrıl
nıamaktır." (Nebhani, II, 340) 

* Tasavvuf kelimesi sülO.ka, mutasavvif kelimesi de tarikattaki [yoldaki} salike 
delalet etmek için kullanılmıştır. Bu kelimelerin kökü hakkında ihtilaf vardır. 
SO.finin Allah'la beraberken, havaya atılmış yün tozlan gibi hiçbir tedbiri olmadı
ğından dolayı, yün manasma gelen "sllf'tan türediği söylenmiştir. Övülmeye de
ğer vasıflarla güzelleşip, kınanınayı gerektirecek vasıfları terk etmelerinden dolayı, 
"sıfat"tan geldiği de iddia edilmiştir. Hz. Peygamber'in mescidindeki "Suffe As
hiibz"ndan geldiği de söylenmiştir. Orada Suffe Ashabı'nın bir mekanı vardır. Bu 
sebeble sO.fi onlara tabi olur. (Rihle, 16) 

* Tasavvuftan murad, Allah'ın ubO.diyyet hususundaki haklarını gözetme yo
lunda her şeyini feda etmek, Muhammed! vasıflarla vasıflanmak, ibadet ve 
taatlarla Allah'a yaklaşmak, Allah yolundaki büyük ve küçük cihadda nefsini ve 
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kıymetli olan her şeyini feda etmek, Allah � ve Peygamber $ sevgisinde eriyip 
gitmektir {ya da kendini onların sevgisine adamaktır}. (Rihle, 18) 

* Tasavvuf ilahi milrifetler yoluyla iki cihan saadeti veren hikmettir. (Rihle, 25) 

* Mevlana Şeyh Zerrı1k buyurmuşlardır ki: "Tasavvufun bine ulaşan tarifi ve tas
viri yapılmış, bu hususta pek çok açıklama getirilmiştir. Bunların tamamı Allah'a sadakatle 
yönelme noktasında toplanabilir. Bütün tarif, tasnif ve açıklamalar ancak bu {tek noktanın} 
değişik yönleridir." 

Şeyh {bir defasında da} şöyle demiştir: "Mutlak ve tek hakikat hususundaki farklı 
görüşlerin çoğalması, onun bütününün idrii.k edilmesinden uzak kalındığına deltilet eder. 
Ancak bu farklı görüşler tek bir temel üzerinde toplanabilirse, o hususta söylenen her şeyi 
içine alır. İfiide, kendisinden anlaşılan miinii ltibiiriyle bu asla ait olur. Viikl olan {bu temel 
dışındaki diğer} sözlerin tamamı, tafsiliita {ayrıntılara} diiir olup, bunlardan her biri, {onu 
söyleyen kişinin} i/mine, ameline, hiiline, zevkine ya da buna benzer tecrübelerine ait misii
line göre farklı farklı olabilir. İşte tasavvuf hususundaki farklı görüşler bundan ileri 
gelmektedir." 

. . .  Seri Sakatı şöyle der: "Mutasavvıf isminin üç miiniisı vardır: O, miirifetinin nuru 
veriiının nurunu söndürmeyen, biitın ilminde Kitiib ve Sünnet'in zahirine aykırı konuşma
yan, kerametleri Allah'ın haram kıldığı perdeleri yırtma iddiasını taşımayan kimsedir." 

Sehl b. Abdullah Tüster1 de şöyle der: "Sufi, kalbi kederden {bulanıklıktan} arınmış 
manasında safiidan türetilmiştir. Böı;lece fikirle dolmuş, beşer/e aliikayı kesmiş ve onun ya
nında altın ile toprak bir olmuştur." 

Ebu Hüseyin Nuri şöyle der: "Tasavvuf ne ilimdir, ne de şekil. Ancak ahliiktır. Şekil 
olsaydı, müciihedeyle elde edi/ebi/irdi. İlim olsaydı, öğrenmekle elde edilmesi mümkün 
olurdu. Lakin o Allah'ın ahlak ile alıliiklanmaktır. Senin gücün, iliihi ahlaka ilim ve şekille 
yönelmeı;e yetmez." Yine şöyle der: "Sufiler, kalbierini beşeri keder/erden, nefslerin lifetle
rinden arındırmış kimselerdir. Kendi şehvetlerinden o derece azad olmuşlardır ki, artık ne 
millik {siihib} olurlar, ne de memiUk {kendisine siihib olunan, kul, başkasına bağımlı kişi} ." 

Cüneyd şöyle der: "Tasavvuf Hakk'ın seni sende öldürüp kendisiyle diriltmesidir." 
Yine şöyle der: "Tasavvuf, kulun içinde ikamet ettiği bir sıfattır." Ona "Peki Hakk'zn sı
fatı mıdır, yoksa halkın mı ?" diye sorulunca da şöyle karşılık vermiştir: "Hakikati 
Hakk'ın, şekli ise halkın sıfatıdır." 

Cüneyd ayrıca şöyle der: "Tasavvuf kalbierin bir daha zaaflam dönmeı;inceye kadar 
tasfiyesi {temizlenmesi}, tabiattan kaynaklanan beşeri alıiiikın terkedilmesi, beşeri sıfatları 
ze/fl kılmak, nefsin hiddetlerinden kaçınmak, ruhi sıfatlarla bezennıek, hakikat ilinıleriyle 
uğraşmak ve şeriat hususunda Resulullah 'a � tiibf olmaktır." 

Şibll de şöyle der: "Tasavvuf maddi olandan korunmaktır." Yine şöyle demiştir: 
"Tasavvuf, sufinin olmadan önce olduğu gibi olmasıdır "  Şöyle dediği de rivayet edil
miştir: "Sufi halkla aliikayı kesen, Hakk'la ittihad eden {birleşen} kimsedir. Nitekim Allah 
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şöyle buyurmuştur: 'Seni kendim için seçtim. ' [Taha, 20/41] {Aynı zamanda} tasavvuf, 
{Hakk'dan} başka her şeyle aliikayı kesmektir. Allah 'Sen beni asla göremezsin! '  [Arat, 
7/143] buyurarak buna işiiret etmiştir." 

Ona "Sufi neden 'ibnü 'l-vakt' olarak adlandınldı ?" diye sorulunca şu karşılığı ver
miştir: "Çünkü o kaybettiğine üzülmez, elde olandan da bir Şetj beklemez." (Rihle, 27) 

* Tasavvuf, bu hususta yazılmış olan kitabiarın okunmasında değil, ancak kal
bin kötü hastalıklardan ıslah edilip temizlerunesinde, nefsin terbiyesi, ayıplarının 
denetlenmesi ve asli cevherine döndürülmesindedir. (Rihle, 38) 

* Sfrfiler, ilm-i tasavvufun {tasavvuf ilminin}, fıkhın konularından olduğu ve 
umfrmi olarak en şerefli ilim olduğu hususunda icma etmişlerdir. Çünkü onun ko
nusu isim, sıfat, fiil ve hükümleriyle Allah'ın nasıl tecelli ettiğini bilmektir. Bu ise, 
iki dünya saadeti kazandıran ilahi bir hikmettir. (Nefehat, 21) 

{Ayrıca bk. safa'; sftfi-mutasavvıf-mustasvif/sftfiyye} 

tasavvuf-ı hulki ( ı,.sal:o:- Jj.aj ) * Ehl-i Sünnet'in havassı, tasavvuf-ı hulki adıyla 

nefes ve nefslerini Allah'la beraber denetleme, kalbierini gaflet yollarından koruma 
hususunda şöhrete sahib olmuşlardır. İbrahim b. Edhem, Fudayl b. İyaz, Marlif 
Kerhi, Seri Sakati, Bişr-i Hafi ve Haris Muhasibi bunlardandır. (Ravza, 614) 

tasliye ( ��.L..::ı.1 ) * Zakir hakkında, üç mertebede rahmetİn varlığı için kullanılır. 

İlk mertebede ehl-i zahir, ikinci mertebedeki ehl-i batın, üçüncü mertebedeki ise 
veliler ve nebiler için rahmetin var olmasıdır. Onlara ait olan rahmet, yeryüzünde 
yaşayanlar ve hayvanlar, sonra melekler, cennet ehli, mü'minlerin ruhları, daha 
sonra veliler, nebiler ve {ilahi} huzur ehli için çoğalır. (Ravza, 304) 

tasrif ( Jı�J.aj ) * Tasn'fın {Allah tarafından tasarnıf etme yetkisine sahib 

kılınmanıni üç mertebesi vardır: Nefsle tasrif, cemadatla {cansız varlıklarla} tasrif 
ve halk ile tasrif. Nefsle tasrıf, fakirin {dervişin} nefsiyle tasarrufta bulunmasıdır. 
Bu durumda onun katında Allah'tan başka hiçbir şey kalmaz. 

Cemadatla tasrif, fakirin {mesela} kilitli kapılar ardında hapsolması, kapılardan 
birine gelip o kapıyı çaldığında, hemen kapı açılması ve onun da dışarı çıkmasıdır. 

Halk {yaratma} ile tasrif ise {şöyle olur}: Bir zamanlar biz beş yaşında bir ço
cuktuk. Derdik ki: "Filan hasta olacak." Gerçekten o kişi hasta olurdu. "Filan ölecek" 
derdik, o ölürdü. "Filan zengin olacak" dediğimizde, o da zengin olurdu. İşte böyle 
dediğimiz çıkardı. {Halk ile tasrif de budur.} (Nefehılt, 74) 

tatavvu'-ı mutlak bi's-salah ( �')L.all! Jl� t_jbı ) * Tatavvu-ı mutlak bi's-saliihın 

{mutlak nafile namazıni en faziletiisi gece namazıdır. (Receb, 30) 
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tavank-tavali' ( �ıJb 
kadihl 

J J'Jb ) {b k. leva'ih-levami'-tavali'-tavank-şevank-

tavil ( J�� ) * TaviZ, ilahi isiınierin tecellilerinden kulun batınında ilk olarak or

taya çıkan şeydir. Batınının nurlanması sebebiyle kulun ahlakı ve vasıfları gü
zelleşir. (Climi', 88) 

tavr ( J� ) * Tavır, iki zamanda aynı olarak kalmayan şeydir. İnsan tavırlar 

toplamıdır. İnsan her an yeni bir yaratılıştadır. Bir tavır ona hayat verdiğinde, onu 
yeni bir yaratılışla alakah başka bir tavır izler. Nitekim insan yokluktan yaratılmış, 
hülani manada ve mukadder olarak yokluğa nisbet edilmiştir. Senin hakikatin {as
lında} Allah'ın ilminin hakikatiyle bilmekten ibarettir. (Rihle, 336; Nefehiit, 68) 

tayfuriyyôn ( ıJ i..J.# ) * TayfUriyyun, kendilerini Ebu Yezid Tayffir b. Isa el

Bistami'ye nisbet ederler. Bistami, sufilerin reisierinden ve büyüklerindendir. 
Tasavvuftaki yolu galebe ve sekrdir. Yüce Hakk'ın � galebesi ve mehabbetinin 
sarhoşluğu, insanoğlunun iradesi ve çabası ile kazandığı şeyler cinsinden değildir. 
Kesb {kazanma, amel etme} dairesinin haricinde kalan her şeye davet etmek batıl
dır. Bu hususta taklid de imkansızdır. Şübhesiz sekr, sahi {ayık} kişinin sıfatı ol
maz. İnsan sekri kendine celbetme gücüne sahib değildir. Sekran {sekr halinde 
olan} ise kendisi mağlub olan kişidir. Halka iltifat edemez ki, tekellüf {zorlama} tü
ründen sıfatlar ortaya koyabilsin. (Hücviri, 219) 

* . . . Bistamiler sekri sahvdan üstün tutarlar. Bu sebeble, {şatahıitmdan birinde} 
Ebu Yezid Bistamiks demiştir ki: "Benim sancağım, Muhammed'in sancağından daha 
yüksektir." {0, bu sözünde,} kendi sancağıyla velayet sancağını, Hz. Muhammed'in 
sancağıyla da nübüvvet sancağını kasd etmiş, sekre dönük olan velayet sancağını, 
sahva dönük olan nübüvvet sancağına terelli etmiştir. Bazı sufilerin, velayetin nü
büvvetten üstün olduğu görüşü bu kabildendir. Bunun böyle olması, onların vela
yeti Hakk'a, nübüvveti ise halka müteveccih görmelerinden dolayıdır. Hakk'a 
müteveccih olan bir şeyin, halka müteveccih olan bir şeyden daha üstün olduğu 
hususunda hiçbir şübhe yoktur . . .  (Mektübat, I, 101) 

{Ayrıca bk. nakşbendiyye} 

tayr ( ..,nb ) 
* taze dala konan kuşu gözetsin Allah 
bütün açıklığıyla getirdi bana 
haberin en doğrusunu 

Tayr {kuş}, dal üzerindeyken Hz. Peygamber'e davet ediyor. Benat {taze dal} 
onun neş'esi, doğuşudur. Tayr ise Hakk'ın dünya semasına inişini haber verdiği 
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zaman onun latlfesidir. Hadiste "Fecr ortaı;a çıkıncaya kadar" ifadesi geçmektedir. 
Kalbler o latlfeye ait olunca, Allah Teala ve nefslerle birlikte olan vakitler bulunur. 
Bunların nasibleri, vaktin Hakk'ın inişine ve tabii heykeller {sılretler, şekiller} gece
sinde zuhılr edişine nisbet edilmesidir. (Tercüman, 156) 

ta'zim ( �l:ııü ) *Tazimin ilk inceliği, emir ve yasaklara tazim göstermektir. Bu 

da, azimete karşı ruhsatın yapılmamasıdır. İkinci inceliği, {sahib olduğu} herhangi 
bir bilgi ya da {taşıdığı} herhangi bir amaçtan dolayı karşı çıkmaktan sakınarak 
{kadere ait} hükme tazirnde bulunmaktır. Üçüncüsü ise, arneli O'ndan başka hiçbir 
sebeb le yapmamak, bilerek ve isteyerek O'nun hakkını çiğnememek ve kendisinde 
O'nun aleyhine hak görmemekle Hakk'ı tazim etmektir. (Ravza, 488) 

tebeccüh ( &-;; ) * Tebeccüh, nefsi, hak etmediği büyük işlere layık görmektir. 

(Mzznn, 74) 

tebeddül ( J1.:J ) * Sehabete {çığlık atmaya} götüren şey ve ayağın kaymasının 

delili olup, televvün {renkten renge girme, sürekli değişme} ateşinin il�i ve haya 
bağını koparmasıdır. (Ravza, 691 )  

tebettül ( J�:i ) * Tebettül, inkıta {kesilmek, kopmak} demektir. İlk inceliği, 

hakikati müşahede etmek üzere isteklerden ve hazlardan tamamen sıyrılmaktır. 
İkincisi, hevadan kaçınmak suretiyle nefse meyletmemek, {halkla} ünsiyet rüzga
rına kapılmak ve keşfi koklamaktır. Üçüncüsü ise ilk halinin tecrid olması {sadece 
ilk kulluk halinin kalması} ve cem'in başlangıcına nazar etmektir. (Ravza, 480) 

tebzir ( Jt�:i ) * Tebzir, gereksiz zamanda gereksiz yere harcamada bulunmak, 

savurganlık demektir. (Miznn, 77) 

tedifi ( .J� 1 J� ) * Tecnfi, daru'l-gurılr {aldanma diyarı} olan bu dünyadan 

kalben ayrı durmak, daru'l-hulıld {ebedilik yurdu} olan ahirete yönelmek ve 
himmetin künhünü Allah'a döndürmek demektir. Bu durumun gerçekleşmesi, an
cak mal ve makamdan büsbütün yüz çevirip, buna mani olan bütün meşguliyet ve 
engellerden sıyrılmakla tamamlanır. (Munkız, 134) 

tecelli-istitar ( J\::::..ıJ - �l� 1 J� ) {eymenü'I-eflec; fetatü'l-hayy; rabvetü'l

hamra'; tecelli-yi evvel; tecelli-yi sani} * Tecelli, söz ve davranışlarda sadıkiara 
benzemek ve sadıkların davranışlarıyla bezenmektir. (Luma', 439) 

* Sehl (-i Tüsterl} demiştir ki: "Tecelli üç halde olur: zat'ın tecelllsi mükuşefedir. 
Zat 'ın sıfatlannın tecellfsi nurlar nıahallidir. zat'ın hükmünün tecelllsi ise, içindekiler/e 
beraber ahirettir." (Ta'arruf, 90) 
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•• Istitiir, beşeriyyetin {beşer1 varlığın}, seninle gaybı temaşa arasında perde ol
masıdır. Beşeriyet perdesinin kalkmasının manası, Allah Teala'nın seni, gaybdan 
sana gelen varidier {keşf ya da tecellller} altında tutmasıdır. Zira beşeriyet, gayb 
hallerine mukavemet edemez. Tecelllnin ardından gelen istitar ise, araya eşya gir
diği için onu müşahede edememendir. (Ta 'arruf, 91) 

• •  Setr ve tecelli; avam perdeler içinde, havas ise daima tecelli içindedir. Allah 
bir şeye tecelll ettiği zaman ona huşı1 verir. Gözü {hakikatlerden} perdeli olan O'nu 
müşahede etmeyle, ebed1 tecelllye mazhar olan ise O'nun huşı1uyla vasıflanır. Setr 
avama ceza, havassa rahmettir {avama ceza gibi gelir, ama havass onun rahmet 
olduğunu bilir} .  Çünkü eğer, onlara keşf olunan şeyler halka gizli kalmasaydı, ha
klkatin gücü karşısında mutlaka yok olurlardı. Fakat o, nasıl keşf ehline zuhı1r edi
yorsa, diğer insanlara da öyle örtülü kalır. (Kuşeyri, 42) 

·• Tecelll, Hakk nı1rlarının, Hakk'ı kalbieriyle görmeye layık olan ikbal 
sahibierinin kalblerine, ikbal hükmüyle te'sir etmesidir. Bu rü'yetle {görmeyle}, 
gözle görme arasındaki fark, {bunda} tecelli edenin istediği zaman görünüp, iste
diği zaman görünmemesi ya da bir vakit görünüp bir vakit görünmemesidir. 
(Hücv!ri, 462) 

•• Allah'ın fiilleriyle tecelll etmesi, rıza ve tesl1miyeti saflaştırır. Sıfatlarıyla te
cem etmesi ise, heybet ve üns kazandırır. ( 'Aviirif, 93) 

•• İstitiir, kalbin sıfatlarındaki gücün kemalinden dolayı, nefse ait vasıfların yok 
olmasının işaretidir. Tecelli ise, O'nun bazen fiilleri, bazen sıfatları, bazen de Zat'ı 
ile zuhur etmesi şeklinde olur. Hak Teala, istitar durumunu havasta, hem kendi
leri, hem de başkaları için bir rahmet olarak devam ettirmiştir. Bu durumun onlar 
için rahmet olması, kendilerinin bu sayede nefslerinin ihtiyacını görmeye yönele
bilmeleridir. Başkaları için rahmet olması ise, eğer istitar halleri kendilerinde olma
saydı, cem'ul-cem' halinde kaybolup, Vahid ve Kahhar olan Allah huzurunda, 
O'nun müşahedesine kapılmaları mümkün olmazdı. 

İstitiir, kalbi sıfatiarın gücünün kemaliyle, nefs! sıfatıarın yok olmasına işarettir. 
Tecelli de bunlardandır. Tecelli, fiiller ve sıfatlar yoluyla olur. Zat yoluyla da olur. 
Hakk Teala, havassa, kendilerine ve diğer insanlara rahmet olarak istitarı baki kıldı 
ki havas, onunla kendi işlerine dönebilsinler. 

Diğer insanlar için istitar olmasaydı, havassın cem'i, cem'deki istiğraklarından 
ve Vahid ve Kahhar olan Allah'ın zuhı1r edişlerinden fayda sağlamaları mümkün 
olmazdı. ('Aviirif, 309) 

·• Tecelli aklın, fikir ve mizac kayıtlarından sıyrılarak mutlak cevherle idrak et
tiği akli olmayan keşflerdendir. Nefsarn olursa, riyazet ve mücahedeler sırasında 
fark ve ayırd edilebilen perdelerin açılmasından sonra, mizac kayıtlarından sıyrıl
mış mutlak hayali nefslerde ortaya çıkar. Rı1han1 olursa, akl! ve nefsani perdelerin 
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açılmasından ve Rahmam nefeslerin doğmasından sonra ortaya çıkar. Rabhani 
olursa, ya tenezzül ya mlrac ya da sırların nüzfılü yoluyla olur. Bu tür olanı, isim
lerle alakah mertebelerin artmasıyla artar. 

Hakk'ın esma {isimleri mertebelerinden her birinin tecelllleri vardır. Bunların 
en yücesi, mükaşefenin tamamını bahş eden cem'!, ahadi, ilahi tecellldir. Bunun 
üzerinde, mertebeleriyle beraber Hakikatler Hakikati'nin keşfi, nefsin ve 'amil.nın 
haklkati, ilahi hakikat ve tablatin tüm hakikatini veren Zat! tecelll yer alır. (İnşii', 
35) 

* Setr; seni meşgul eden şeyleri senden gizleyen her şeydir. "Setr, kevn {madde} 
perdesidir" denilmiştir. Buna bazen adet ve alışkanlıklarla, bazen arnelierin neticele
riyle uğraşmak sebeb olur. 

* Tecelli, gaybların nurlarından kalbiere açılan şeydir. (Istı/ah, 534) 

* Bil ki, ilahi tecelli daima perdesizdir. Ama o, olduğu gibi bilinemez. Bu, Al
lah'ın, kelamını daha yokluk halindeyken duyarak yarattığı alem için kullanılır. o 
"Kün {Ol}" dedi, alemin olduğuna şahid oldu, ama il.lem Hakk'ı müşil.hede ede
medi. O, mümkünlerin en gözle görülür olanı üzerindeki yokluk perdesinden 
başka bir şey değildir. Işığın karanlığa zıt olması gibi, kendisi yok olan bir şey, 
mevcud olanı idrak edemez. Işığın olduğu yerde karanlık olmaz. Adem ve vücud 
{yokluk ve varlık! da böyledir. Aleme mümkün ve en hızlı şekilde istidadı kabUl 
ederek var olmasını emrettiğinde, onun orada olduğunu görürsün. Çünkü onda 
{ alemdel vücud itibariyle değil, sübut itibariyle bilkuvve {potansiyel} olarak işitme 
bulunduğu gibi, aynı şekilde görme de vardır. Mümkün {sonradan olan varlık!, 
nurla boyanmış olarak bulunduğunda, adem {yokluk} ortadan kalkar, gözleri açılır 
ve vücudu, hayr-ı mahz {hayrın ta kendisi} olarak görür. O'nun ne olduğunu bil
mez, O'nun {kendisine} var olmasını emrettiğini de bilmez. 

İşte tecelll, kendisine vücud vereni bilgi bakımından görmeyen varlığa, O'nu 
bilgi olarak ifade eder. Nurla boyandığında, vücuda {varlığa! iltifat eder, ademi 
görür, hemen onu tahakkuk ettirir {gerçekleştirir!. Gökyüzünden yayılan karanlık 
gibi, kendisinden {yokluk! yayıldığı zaman nurla karşılaştığında der ki: "Bu ne
dir?" Sağdan gelen nur ona "Bu, O {olan} sensin. Eğer sen nur olsaydın, karanlıkta hiç
bir ayn zuhur etmezdi. Ben nur' um, ben o zuhurun gittiği yol '  um" der. (Fütılhiit, II, 299-

300) 

* Sufilere göre tecelli, kalbiere gayb nurlarından açılan şeylerdir. Bu da çeşitli 
makamlara ayrılır. Marifet ve sırlara dair hususlardan mücerred {soyutl manaların, 
nurların, aslı melekler olan rUhların, ilahi nefeslerin, tabiatin, isimlerin, mertebele
rine göre var olması temel ilkelere bağlı olan mevalld {hazarat-ı hamseden doğan 
mevcudlarl, {bunları varlık alanına çıkaran asıllar olan} ümmehat, {bunların ortaya 
çıkmasını sağlayan} sebeb ve illetierin nurlarıyla alakah unsurlar, bu makamlar 
arasında yer alır. 
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Bu nurlardan her biri bir ufuktan doğarak; körlük, perde, yara, iltihab ya da 

diğer göz hastalıklarından salim olarak hasiret gözüne ulaştığı zaman, kendisine 

yayılan nurlardan her biri sayesinde keşfolunur ve böylece manaların zatları ol

dukları gibi ayan olur. Kendilerine delalet eden lafız ve kelimelerin suretleriyle ir

tibatları da ayan olur. Bu sılret {ya da nurlar} göze müşahede yoluyla, hakikatıerin 
mahiyetini herhangi bir vehim ve aldanınaya mahal bırakmadan, hakikatte nasılsa 

öyle verir. 

Bu manaların zatlarıyla {asıllarıyla} beraber, bu zatlara doğru ve bu zatlardan 

hareket ederek akan nurlar, önümüzde akan nurlar, ardımızda, bize uyanlarla be

raber akan nurlar, imanımızdan neş'et edip bizi te'yid eden nurlar, şemailimizden 
neş'et edip yakinimizi artıran nurlar, üstümüzde bize fayda sağlamak için akan 

nurlar, altımızda her türlü tasarrufa malik olduğumuz nurlar, bizim ta kendisi ol
duğumuz nurlar bunlardandır. Bu sonuncu nurlar, müjdelerimizde müjdelediği
miz, şiiderimizde dile getirdiğimiz asıl maksaddır. (Fütiıhiit, II, 475) 

•• Setr, maddi perde olup, bazen alışkanlıklar, bazen arnelierin neticeleri {Allah 

ile kul arasında} perde olabilir. Sebebler, ilahi perdelerdir. Bu perdelerin, ancak 
{kendilerine sebeb olan} bu alışkanlıklar ve arnelierin neticeleri hususundaki dü
şünceyle birlikte kaldırılması doğru olabilir. Bunların kaldırılması bırakılmasıdır. 

Bunların mahvı, hakikatte isbatıdır. 

Setr, avil.m hakkında kendilerine emirlere muhalefet takdir edildiği için umfırni 

bir ilahi rahmettir. Avil.mın onlara göre hareket etmesi lazımdır. Onlar sürekli ola
rak keşf ve tecelli ile amel edemezler. Çünkü setr altında olmaları gerekir. Bundan 
dolayı, ilmi tecelli ehlinden mahrfırniyet {setr konusundaki kısıtlama} kaldırılmış

tır. Onlar hakkında herhangi bir mahrfırniyet kalmamıştır. Bilakis onlara tasarruf
larında istedikleri şeyi yapmaları mübah kılınmıştır. (Fütulıiit, Il, 543) 

'' De ki abanın gençlerine 
Korumaktır sözümüz 
Necd tepelerinin eteğinde 
cumartesi tecellfnin başlangıcı 
en yücesi mertebelerin 
sevinç yurdundan 
ferdfıniyetten gelen 
o al renkli tepeler üzerine 

"Kul fetfıtü 'l-lıayıJ {De ki abanın gençlerine}" bilhassa bu rUhlara münasib ruhu 

kasd eder. "Mev'idene'l-hinıii {Korumaktır sözümüz}" müşahede mertebelerinden her

hangi birinde izzet perdesini veya ayrılış esnasında bu bedenin tedbirini kasd eder. 
"tudeıjye {tecelllnin başlangıcı}" tecelli zamanının başlangıcıdır. Bu başlangıç cu

martesidir. Çünkü o gün haberde varid olduğu gibi rahatlayıp dinlenme günüdür. 
"Rubii Necd" yüce makamı kasd eder. "ale'r-rabveti'l-/ıamrii {al renkli makama}" cemal 
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makamını kasd eder. Çünkü renkleri tasnif edenler kırmızı rengin en güzel oldu
ğunu söylerler. "Min canibi't-dava" mertebelerin yüce alanını, "eı;meni'l-ejlec" de se
vinç yerlerini kasd eder. "el-Alemu 'l1erd" ahadiyyetin altmda olan ferdaniyyet 
mertebesidir. (Tercüman, 189) 

* Setr, maddi perde ve alışkanlıklarla, arnellere takılıp kalmak gibi seni meşgul 
eden şeylerden perdeleyen her şeydir. (Kaşani, 99; Cami', 85) 

* Tecelti, kalbde gayb nurları cmsinden zahir olan şeydir. Tecelli-yi evvel {ilk te
celll}, zat! tecellldir. Bu, Zat'ın yalnızca Zat için tecelllsidir. Bu mertebe, hiçbir sıfat 
ve sureti bulunmayan ahadiyyet mertebesidir. Çünkü Hakk'm vücud-ı mahzı 
[vücud-ı sırfı (Cami')] {Zat' ın mutlak vücudu} olan Zat, O'nun ayn'ının vahdetidir. 
Çünkü, Hakk'ın vücud olması bakımından, vücudun dışmda olan şey, adem-i 
mutlaktan {mutlak yokluktani başka bir şey değildir. Bu da eşya-yı mahzdır {şeyle
rin ta kendisidir} .  O, ahadiyyetinde vahdet ve taayyüne muhtaç değildir. Şey' den, 
bununla, yani ayn'mın vahdetiyle ayrılır. Ondan başka ayn yoktur, O'nun vahdeti 
de Zat'ının ayn'ıdır. 

Bu vahdet, ahadiyyet ve vahidiyyetin menşeidir. Çünkü o, vahdet ellietinden 
Zat'ın ayn'ıdır. Bununla, O'nun, hiçbir şeyin şartına bağlı olmadığını, yani kendi
siyle beraber hiçbir şeyin olmaması şartıyla, (her şeyi} içine alan mutlak olmasını 
kasd ediyorum. Mevcudiyeti, kendisiyle beraber başka bir şeyin olması şartına 
bağlı olan ise ahadiyyettir. O şart ise, tıpkı çekirdekteki ağaç gibi, vahidiyyet ve 
Ahadiyyet-i Zat'taki haklkatlerdir. Bunlar da gaybü'l-guyı1bdur {gaybların 
gaybıdır}. 

Tecelli-yi sani {ikinci tecelli}, sabit mümkün mevcudlarm aynlarıyla kendisine 
zahir olduğu tecellidir. Bu da Zat'ın, kendi Zat'ına ait işleri, yani alemiyyet ve 
kabiliyyet sıfatıyla taayyün-i evveldir {ilk taayyündür}. Çünkü aynlar O'na ait olan 
bilgilerdir [ilk bilgilerdir (Kaşam)].  Zatiyyet, şuhudi tecelll kabiliyyetidir. Bu tecelli 
ile Hakk, isimlere ait nisbetlerle, ahadiyyet mertebesinden va.hidiyyet mertebesine 
iner [Ha kk' a ait olan bu tecelll, isimlere ait nisbetler le, ahadiyyet m ertebesinden 
vahidiyyet mertebesine iniştir (Cami')] .  (Kaşani, 155; Cami', 79) 

* Sizin sınırlı gözleriniz O'nu {Allah' ı}, sizden son derece uzak bir gaye üzerin
deyken idrak edememiştir. O'nu ancak sizin üzerinde bulunduğunuz gayede idrak 
edebilmeniz mümkün olmuştur. Ancak nefsinizi (O'nun nefsmizdeki yansımala
rını} idrak edebildiniz. Başlangıçtaki gaye, O'nun, nefsinizi idrak etmeniz için bir 
sebeb olarak tecelll etmesidir. Çünkü siz, bu tecelllden önce, Hakk'a nisbetle değil, 
nefsinize nisbetle zulmet-i adernde {yokluk karanlığındal idiniz. Ne zaman ki 
göklerin ve yerin nuru olan Allah size tecelli etti, bu karanlık hoşunuza gitmedi, 
böylece siz de nefslerinize, ezeli alemde bulunan mertebelerindeki mahiyetleriyle 
şahid oldunuz. Bu müşcihede, sizin harici vücudunuzun manası değil, ancak bu 
harici vücudunuzun ayn'ı olarak tecelli etmiş oldu, bundan başka bir şey değil. 
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Bizim "Siz O'nun ilminde mevcfıd iken Hakk size tecelli etmiştir" sözümüzü inkar 
edemezsiniz. Çünkü tecellinin kendisini değil, O'nu gördünüz. Rü'yet, aklen de, 
şer'an da, keşfen de mümkündür. Çünkü ahirette rü'yet konusunda hiçbir şübhe 
yoktur. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın dağa tecelli ettiğine şahiddir. Kitab ve Sünnet'te 
buna aykırı bir durum asla yer almaz. (Esfar, 10) 

* Mükaleme {Allah'la konuşma), rabhani ve meleki hatır yoluyla kalbine ilka 
edilen şeydir. Bunun ne reddi mümkündür, ne de inkarı. Hakk Teala'nın kuluyla 
mükalemeleri ve çeşitli şeyleri kullarına haber vermesi kabUl edilmiştir. Hiçbir 
mahlukun bunu reddetmesi mümkün değildir. 

Hakk Teala'nın kullarıyla mükalemesinin alameti, duyanın bu kelamı zarful 
olarak Allah'ın kelamı olduğunu bilmesi, bu kelamı işitmesinin kendisi için bir 
imtihan olması, imtihandan başka herhangi başka bir yönle sınırlanamaması, onu 
bir yönden işitse bile, başka herhangi bir yönle alakadar olmasının mümkün ola
mamasıdır. Hz. Musa'nın � hitabı ağaç yönünden duyduğu halde, ağacın bir 
yönle sınırlı olmadığını, kabule şayan olmak bakımından melek! hatırın rabhani 
hatıra yakın olduğunu görmüyor musun? Fakat onda o kuvvet yoktu, ancak zarfi
ret yoluyla kabUle itibar etti. Sadece Cenab-ı Hakk'tan mükaleme tarikine dair 
varid olan bu durum sağlam {bir delil} olmakla kalmaz, üstelik O'nun {diğer} 
tecelliyatı da böyledir. 

Hakk'ın nurlarından bir nur kula tecelli ettiği zaman, kul derhal zaruri olarak 
bilir ki, bu ister sıfatla, ister zat ve ilimle, ister aynla alakah olsun, Hakk'ın nuru
dur. Sana bir şey tecelll ettiğinde, onun Hakk'ın nuru, sıfatı ya da Zat'ı olduğunu 
derhal anlarsın. Bu, o tecellidir ve anla ki bu, sahili olmayan bir denizdir. 

İlahi ilham ile amel etme hususunda ise mübtedinin yolu, O'nu Kitab ve Sün
net' e arz etmektir. Bunlardan birinde o illiama bir şahid bul ursa, bu ilahi ilham dır, 
bulamazsa, daha önce gelen {ilhamı} inkar etmeksizin bu ilhamla amel etmekten 
sakınmalıdır. Sakınınanın faydası şudur: Kendisinin ilahi ilham olarak anladığı 
şeyi şeytan kendisine ilka etmiş olabilir. Bu durumda o, bunun gerçekten {şeytan
dan gelen} bu kabil bir {iğva} olmasından korkar. O zaman Allah'ın bu hatır husu
sunda kendisine marifet yollarını açmaya götürecek usUle tuturımalı, buna sağlam 
bir teveccüh ve alakayla sarılmalıdır. (İnsan, I, 5) 

* Tecellf, himmet ehlinin tasarruflarıdır. Hayal alemi ve bu illernde tasavvur 
olunan garib ve acaib mahluklar, büyük sihir, cennet ehlinin istedikleri renge gir
meleri, İbn Arabi'nin kitabında zikrettiği Adem çamurundan kalan acaib parçalar, 
su üzerinde yürümek, havada uçmak, azı çoğaltmak, çoğu azaltmak gibi harika 
cinsinden hadiseler hep bu tecelll cinsindendir. (İnsan, I, 41) 

* Tecelllnin Hakk'a nisbeti ilahi bir durumdur. Kula nisbeti ise bir haldir. Ancak 
bu tecelll, Allah Teaiii'nın isim ya da sıfatlarından birinin kulun kendisine hakim 
olmasından hali olamaz. Bu hakim olan şey tecellinin ismidir. Eğer bu tecellide 
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Allah'ın bildiğimiz isim ya da sıfatlarından biri bulurunaz da, isim, kendisine te
celli edilen bu veliye hulul ederse, bu tecelli, Hakk'ın kendisiyle o veliye tecelli et
tiği ismin ayn'ıdır. (İnsan, I, 63) 

* Feyiz, ezeli ve ebedi olan daimi tecell'idir. llahi rfıh olmaksızın tamamlanmış 
alem cilalanmamış aynaya benzer. İlah'l rfıh ile cilalanmış gibi olur. Nasıl ki ayna 
parlak olduğundan karşısındakinin suretini kabul eder ve onu sahibine gösterirse, 
alem de İlahi Ruh'u kabul etmesi sebebiyle, daimi tecelliyi kabfıl eder. Bu tecelli, 
mükemmel olan o mahalde, O'nun aynının kendisine zuhur etmesidir. (Sofyavi, 
16) 

* Setr avam, tecellı ise havass içindir. Setrden murad, müşahedeye mani olan 
perdelerin kalkmasıdır. Tecelli sahibi, ebedi olarak huşu sıfatına sahibdir. Havass 
için de setr, onların tecellilerinin devamlılığının kendileriyle beraber olmasıdır. 
Onlar hakkında iki hal lafzen birbiriyle mütenakızdır (ilk bakışta çelişkilidir), fakat 
mana itibariyle mütenakız değildir. Çünkü tecelli, eelali perdelerin cemali kemal 
üzerinden kalkmasından ibarettir. 

Havass hakkında setr, onların yok olup yanmaktan korunmaları ve sebat ma
kamlarındaki temkinlerinden ibarettir. Çünkü eğer üzerlerinde O'nun setri olma
saydı, hakikat saltanatının zuhuru sırasında telef olacaklar diye onlara o tecelliyi 
göstermezdi. Çünkü, Hakk var olunca, halktan hiçbir şey kalmaz. (Cami ', 257) 

(Ayrıca b k tahalll-tehalli} 

tecelll-yi hayali ( Jl�,:. �I� 1 J� ) * Tecelli-yi hayali (hayali tecelli} iki çeşittir: 

İtikad edilen silretteki tecelli, mahsus (hissedilebilir, duyulada algılanabilir} olan 
suretteki tecelli. Bunu anla! Ancak, mutlak suri tecelli, onun menşei ve misali 
alemle birleşme noktasıdır. Bu tecelli, zuhuru şiddetlendiği zaman hissi ( duyular la 
algılanabilir }  olarak başgözüyle müşahede edilebilir, ama hakikatte basiret gözüyle 
müşahede edilir. Görülen şey, tamamıyla ayan beyan görünür. Artık görülen za
man ve mekanda göz, basiret mahalli olmuştur. Benim sözünü ettiğim, hadiste ge
çen, bize verilmiş keşf cinsinden manevi olan (tecelli} ise mana olarak vakidir. Ha
diste sözü edilen her şey, ilahi bir manadan ibarettir. (İnsan, II, 3) 

tecelli-yi ihsani ( (?L-l ,.}� 1 J� ) * Tecelll-yi ihsanl (ihsani tecelli}, Hakk haz

retine kurb ve yakınlaşmadır. (Cami', 158) 

tecelli-yi şuhudi ( ı.,ş;:; J� J.� / J� ) * Tecelli-yi ş ııhudz (şuhudi tecelli}, "Nür" 

diye adlandırılan vücudun (varlığın} zuhurudur. Bu zuhur, Hakk'ın, isimlerinin 
suretleriyle alemiere zuhur etmesidir. [Bu {zuhur}, Hakk'ın, suretlerinden olan 
alemlerdeki isimlerinin suretleriyle zuhur etmesidir. (Cami')] Bu isimlerin suretleri 
ve bu zuhur, kendisiyle küllün (bütün varlığın} bulunduğu Nefes-i Rahmani'dir. 
[Bu da Hakk'ın, suretlerinden olan alemlerdeki isimlerinin suretleriyle zuhur 
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etmesidir. Bu zuhfu, kendisiyle küllün bulunduğu Nefes-i Rahmani olan mededdir 

(Cami')] (Kaşani, 156; Cami', 79) 

tecelli-yi zati/tecelli-yi sıfati ( ;;Ui"" .).� 1 J� - �ü J.� 1 J� ) 
.. Kendisinde İlahi Hazret'in tecelli ettiği her kalb, tecelll-yi zat! {zati tecelli} olan 

yakut-ı ahmer {kırmızı yakut} cihetindendir. Bu tecelli, üzerinde hiçbir tecelll bu
lunmayan müşahede halindeki, mükemmel tarzda bilen kalbin tecellisidir. Bu te
cellinin altmda tecelli-yi sıfat Isıfatlarm tecellisiL onun altında da tecelli-yi ef'al {fiille

rin tecellisil bulunur. Fakat bu tecellilerden zuhur eden şeyler İlahi Hazret'ten {zu

hur etmiş} olur. İlahi Hazret'ten zuhur eden bu şeylerin tecellisine mazhar olma

yan kişinin kalbi Allah'tan gafildir, kendisi de Allah'a kurbiyyet {yakınlık} halin

den uzaklaştırılmıştır. (Fiitfthfit, I, 137) 

* Allah kullarından birine isimlerinden biriyle tecelli ettiği zaman, o kul bu ısınin 

nuru altmda mahvolur {o ismin istila ve hakimiyeti altına girer}. Hakk'a bu isimle 
her sesienişinde bu ismin üzerinde vaki olmasından dolayı, sana o kul cevab verir. 
İsimlerin tecelllsinin müşahede edildiği ilk makam, Allah'ın kuluna Mevcüd is

miyle tecelli etmesidir. Böylece o isim o kula isim olur, ondan daha yüce olan te

cellisi Viihid ismiyle tecelli etmesidir. 

Bundan daha yüce tecelllsi ise, Allah ismiyle tecelll etmesidir. Bu tecellide kul 

tamamıyla mahvolur ve {varlık} dağı yıkılır. Böylece Hakk ona hakikatinin üzerin
den seslenir: "Ben Allah'ını!" [Taha, 20/14] Orada Allah, kulun ismini mahveder ve 
kulda sadece Allah ismi kalır. Dersen ki: "Ya Allah!" Sana o kul cevab verir: "Bu
yur, yardımını seninledir!" ve sana yardım eder. 

{Kul bu yolda} ileriediği takdirde, Allah ona kuvvet verir de, fenadan sonra 

beka haline çıkarırsa, o kula seslenen kişiye Allah cevab verir. Mesela o kimseye 
"Ya Muhammed!" diye de seslensen, sana Allah "Buyur, yardımını seninledir!" diye 
cevab verir. Sonra kul daha da yükselip kuvvet kazanırsa, Hakk ona Rahnzan is

miyle tecelli eder. Daha sonra Rabb, daha sonra Melik, daha sonra Alim, daha sonra 

Kadir ismiyle tecelli eder. 

Allah'ın, sözü edilen bu isimlerden her biriyle her tecelli edişinde, bu kul, 

mertebe bakımından bir öncekinden daha üstün olur. Bu, Hakk'm tafsili tecelllsi

nin, icmali tecellisinden daha üstün olması sebebiyledir. O'nun, kuluna tafsili ola

rak Ralıman ismiyle zuhur etmesi, Allah ismiyle zuhur etmesindeki icmalin tafsili

dir. Kulun tafsili olarak Rabb ismiyle zuhur etmesi, ona bu isimle Ralıman isminde 

zuhur eden icmali tecellinin tafsllidir. Bunun gibi, tafsili olarak Melik ismiyle zuhur 
etmesi. o kula Rabb isminde zuhur eden icmali tecellinin tafsilidir. Alim ve Kadir 
isimleriyle tafsili olarak zuhur etmesi de Melik isminde zuhur eden icmali tecellinin 

tafsilidir. Bütün ilahi isimler için de böyledir {Her tafsili tecelli, kendisinden önceki 

icmali tecellinin tafslli olduğu gibi, bir sonraki tecelllyi de icmall olarak içinde ta

şır}. (İnsan, I, 35) 
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* Hakk'ın Ziit'ı kuluna sıfatlarından biriyle tecelli ettiği zaman, bu durumda kul, 
bu sıfatı tafsil yoluyla {bütün ayrıntılarıyla} değil, icmal yoluyla {toplu olarak} son 
sınırına kadar tesbih eder. Çünkü iki sıfatın tafslli yoktur, ancak icmal yoluyla 
tesbih edilir. Kul, bu durumda bir sıfatı tesbih ve icmal hükmüyle ikmal ettiğinde, 
bu sıfatın arşına istiva eder. Böylece o sıfatla muttasıf olur. O zaman başka bir sı
fatla karşılaşır. Bu durum sıfatıarın tamamını ikmal edene kadar sürer. 

Kardeşim, bu sana müşkil değildir. Kul eğer Hakk Sübhanehıl ve Teala'nın 
kendisine isim yahut sıfatıyla tecelli etmesini isterse, O da kulu kendi netsinden 
fani kılacak ve vücudundan soyacak bir fena ile fani kılar. Abdi {kulluğa ait} nur 
silinip halki lyaratışa ait} rılh fani olduğunda, abdi heykelde {bedende} Hakk Teala 
Sübhanehıl kendi Zat'ından bir hulıll söz konusu olmaksızın, soyup çıkardığı vü
cuda karşılık bir latife kaim kılar. Bu latlfe kuldan ne ayrıdır, ne de ona bitişiktir. 
Çünkü O'nun kullarına tecelllsi, fazl ve ikram babındandır. (İnsan, I, 37) 

* Tecelllyat-ı sıfat Isıfatların tecellileri}, kulun zatının Rabb'in sıfatiarını tam, ke
sin, hükmi ve muhakkak surette kabıli etmesinden ibarettir. Tıpkı mevsılfun sıfatla 
vasıflanmayı kabıli etmesi gibi. Çünkü yukarıda geçtiği gibi ilahi latlfe, kulun abdi 
heykelinde {kullukla alakah sılretinde ya da bedeninde} kuldan bedel olarak kulun 
makamına kaim olmuştur. O ilahi latlfenin ilahi sıfatlarla vasıflanması asli, hükmi, 
ve kesindir. Bu sebeble Hakk ancak kendisi için, kendisiyle vasıflanır. Arada kul 
için hiçbir şey yoktur. 

Tecelliyat-ı sıfô.t hususunda insanlar, kabiliyetleri, ilimlerinin çokluğu ve azim
lerinin kuvveti ölçüsünde birbirlerinden ayrılırlar. (İnsan, I, 38) 

* Daimi olan tecelll-yi zatinin üç mertebesi vardır: Birinci mertebe, nübüvvetin 
kemalidir. Bu mertebede, kaynağı nübüvvetin kemali olan murakabe-i zat ile amel 
ederler. 

İkinci mertebe risaletin kemalidir. Burada da kaynağı risaletin kemali olan mu
rakabe-i zat ile amel ederler. Bu makamın feyzi, bu makamdaki salike hasıl olan 
vahdaniyyet hey'etiyle {tavrıyla} varid olur. Vahdfıniyyet hey'eti, emir ve halk 
alemlerinin bir araya gelmesinden ibarettir. Kişi, tasfiye ve tezkiyeden sonra bu 
alemlerden her biri için bir başka hey' et elde eder. Mesela bir şahıs, çeşitli rahatsız
Iıkiara te'sir eden bir macun terkibi elde etmek istediğinde, {terklbi oluşturacak 
şeylerin} her birini teker teker döverek toz haline getirir. Sonra bunların hepsini, 
bulamaç ve bal kıvamında bir araya toplar. Sözü edilen rahatsızlıklar için bir başka 
hey'et elde eder. Böylece o rahatsızlıklar için bir macun ismi neş'et eder. Bunun 
gibi on latlfe için ayrı bir hey' et elde edilir. 

Bu latifelerin bu makam ve sonrasındaki makamlarda üstünlükleri, nfuları ve 
genişliği itibariyle de pek çok yükseltki yönleri vardır. Fakat önceki makamlardan 
daha fazla levniyyeti {telvmi, değişkenliği, halden hale geçmesi} yoktur. Önceki 
her makamın bir öncekine nisbeti, kabuğun öze nisbeti gibidir. 
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Ulu'I-azın {azim sahibi olan} peygamberlerin kemalatından ibaret olan üçüncü 
mertebeye gelince, bu makamda ilimierin kemali ve nurlarm çokluğu konusunda 
vahdaniyyet heyetine feyzin varid olduğu mertebedir. Bu makamda, kaynağı 
azim sahibi peygamberlerin kemalatı olan murakabe-i zat ile amel edilir. Bu ma
kamda, Kur'an'ın mukatıaat ve teşblhlerinin sırları açılu. Bazı büyükler bu ma
kamda muhible Mahbfıb arasında vaki olan sırlara sahib kılınırlar. Bu {nimet} on
lara Hz. Resul' e $ u yınaları sebebiyle, bu Cenab' dan husfısi bir bağış türünden bir 
nasib olarak verilir. (Cami', 69) 

* Tecelli-yi zati, tecelli-yi sıfatiden farklıdır. Bu sebeble, tecrid hükümlerine tabi 
olur. Her hakikatİn tevhid cinsinden husfısi bir yönü vardu. 

Hakikat: Zat'ın vücubu fAllah'ın Zat'ının vacib, yani olmaması düşünülemeyen 
bir varlık olması), sıfatıarın vücubudur {Zat gibi sıfatlar da vacibdir}. Sıfatiarın çok
luğu, Zat'ın diğer zatlarla bir sayılmasını gerektirmez. Evet, sıfatlar Zat'ın ne ayrıdır, 
ne gayrıdır. İsimler çok olsa da müsemma {isimlendirilen şey} birdir. (Kavfinin, 6) 

tecerrüd ( � �� ) * Tecerrüd makamında olan bir kimse, bir vazife, rızk elde et

mek, ev ücreti gibi şeylere iltifat etmemeli, kafasını bu gibi şeylere takmamalıdır. 
Allah'tan başkasına iltifat etmiyor olabilmek için bu yolda nefsle mücahede ve mü
cadele etmelidir. Bu şekilde nefsiyle mücadele etmeyen tecrid ehli, merhale kat 
edemez. Zira merhale kat edebilınek için, Allah'tan başka şeylere iltifat etmemek 
gerekir. (Envar, I, 82) 

tecrid-tefrid ( J.�JQ; J.�J� ) {dar-ı tefrid} * Ebu Yezid Bistamiks şöyle der: 

" Tefrfd yurduna ulaşıncaya kadar tevhid meı;danında yürü ' Deymümet {ebedllik} vadisine 
ulaşıncaya kadar tefrid meı;danında uç! Susarsan, asla zikirden susamayan kadeh seni su
lasın!" (Şatahlit, 89) 

* Tefrid, hudusun {yaratılınanın} ortadan kalkmasıyla, hakiki münferidin {ger
çek tekliğin sahibi olan Allah'ıni ferdaniyyet {teklik} hakikatlerinin mevcudiyeti 
sayesinde kıdemin tek hale gelınesidir. Bazıları demişlerdir ki: "Mü'minlerden Al
lah'ı tevhid eden çoktur, ama muvahhidlerden O'nu tefrid eden azdır " 

. . .  Tecrid, kalbierin beşeri bulanıklıklardan arındığında, uluhiyyet şahidleriyle 
başbaşa kalmasıdır. Meşayıhtan birine tecridin ne olduğu sorulduğunda şu cevabı 
vermiştir: "Kulun kendisinden zahir olan her şeı;den kesilmesi, cereı;an eden her şeyde, ge
riye sadece Hakk'ın kalmasıdır." 

. . .  Tecrid, tefrid ve tevhid aynı manaya gelen değişik lafızlardır. Tafsilatları ise 
vecd sahibierine gelen hakikatler ve işaretler kadardır. Birisi şöyle demiştir: 

"Haktır Hakk'ın hakikatı 
Anlayamaz onu 
Gerçek manada tecrid ehli olmayan hiç kimse (I uma', 425) 
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* Tecrfd, kulun zahirinin mal ve menfaatten, batınının da karşılık bekleme dü
şüncesinden arınmasıdır. Bu ise, kulun dünya nimetlerinden yararlanmaması, onu 
terk ettiği için de dünyevi veya uhrevi herhangi bir karşılık beklernemesi demektir. 
O, bunları sadece Allah'a karşı yapması gereken bir hak olduğu için yapar, bunun 
haricinde sebebe dayandırmaz. Elde edeceği makamları ve nail olacağı halleri dü
şünmez. Yani, bir halle yetinip onunla sükun bulmaz . . . .  

. . . Tefrid, şekillerden sıyrılmak, haller konusunda tek olmak, fiiller konusunda 
da tek hale gelmektir. Fiillerin yalnızca Allah için olması, bunların işlenmesinde 
nefsi görme, halkı gözetme, herhangi bir karşılık bekleme gibi duyguların karış
mamasıdır. Bu durumda kişi hill içindeyken halden ayrılır. Böylece kendisinde 
herhangi bir hal görmez. Tersine kendisini halden hale çevireni görerek halinden 
gaib olur, şekillerden sıyrılarak tek hale gelir. Onlarla {hallerle} ünsiyet etmediği 
gibi onlardan sıkıntı da duymaz . . .  

. . .  Tecrfd, malik olmamak, tejrfd ise mülk olmamaktır. (Ta'arruf, 81) 

* Hüseyin b. Mansur Hallac demiştir ki: "Tevhıdin ilk adımı tefrzd fenasıdır." 
Çünkü tefrl:d, kişinin afetlerden ayrılmasını, tevhid ise tek olandan başka hiçbir şe
yin kalmamasını gerektirir. Tefridde O'ndan başkasını isbat caizdir, ancak bu sı
fatla vasıflandırmak caiz değildir. Hakk' dan başkası için böyle bir vasıflandırma 
layık değildir. Tefrid bir ortaklık ibaresi olarak gelir. Tevhid ise ortaklığı ortadan 
kaldırır. Tevhldde ilk adım ortaklığın ibtal edilmesi ve mizacın yoldan kaldırılma
sıdır. Çünkü yolda mizikın bulunması, ışıksız yola çıkmaktan farksızdır. (Hücviri, 
335) 

* Tecrfd, kulun yaptığı işlerde bütün maksadiardan sıyrılmasıdır. Bu durumda 
kul, yaptığı herhangi bir şeyi, dünyevi veya uhrevi maksadiara bakarak, bu 
maksadiara ulaşmak için yapmaz. Bilakis, kulluk ve itaatını, gücü yettiğince kendi
sine keşfedilen Hakk'ın azametine bakarak yerine getirmeye çalışır. Tefrid ise, ku
lun yaptığı işleri {ve ulaştığı noktaları} görmemesi, bilakis bunları kendine Allah'ın 
bir lütfu olarak görmesidir. 

Tecrl:d, O'ndan başkasını ibtal eder, tefrl:d ise kişinin kendi nefsini, Allah'ın 
kendisine verdiği nimetlerde nefsin müstağrak olmasını, bu nimetleri elde etmek 
için ortaya koyduğu gayretten gaib olmasıdır. ('Aviirif, 309) 

* Tecrfd, kalbin ve sırrın üzerinden masivayı kaldırıp atmaktır. 

Tefrzdde mana inceliğinin tüm işaretleri anlaşılır. İbareyı uzatmaya ihtiyaç kal
maz. N atık nefsle aynı seviyeye verilen isimdir. (Istıliih, 534) 

* Tecrfdin birinci inceliği, keşfin kendisini yakin keşfinden tecrid etmektir. İkin
cisi, ayn-ı cem'i ilim derecesinden tecrid etmektir. Üçüncüsü, tecridi görmekten 
ihHisı tecrid etmektir. 
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Tefrzdın ilk inceliği Hakk'a işaret etmektir. Ikinci inceliği {işaret ettiği her şeye} 
Hakk'la işaret etmektir. Üçüncü inceliği da Hakk'dan işaret etmektir. (Ravza, 497) 

* Tecrzd nihayiitta, ihlası, tecridi görmekten tecriddir {sıyrılmaktır} .  Tecridin 
bidayattaki şekli, muhalefetten, tabii lezzetlerden, alışılmış şeylerden, dünyanın sü
sünden püsünden, hoşa giden şeylerde tecriddir. Ebvabdaki şekli, nefsi dünya şeh
vetlerinden, arzuların peşine düşmekten tecrid etmektir. Muiimelattaki şekli, nefsi 
kainatın te'sirinden ve fiileri mahlfıkata nisbet etmekten tecriddir. 

Ahlaktaki şekli, nefsani hey'etler {yapılar} ve şeytani melekelerden tecriddir. 
Usuldeki şekli, hak yolda yürürken gevşeklik göstermernek ve Allah'tan başkasına 
iltifatta bulunmaktan tecriddir. Edviyedeki şekli, tecrübi ilimleri, ilahi ilham ve dini 
ilimlerden tecrid etmektir. Ahvaldeki şekli, masİvaya mehabbetten tecrid ve niyetle 
beraber sabretmektir. 

Velayatta bütün kainatın isim, sıfat ve şekillerinden tecriddir. Hakaikte {hakikat 
makamlarında} ise ilim derecelerinden ayn-ı cem' i tecrid etmektir. (Cami', 301) 

'' Tefrid, nihayatta Hakk' dan işaret etmektir. Bu hat Hakk' a davet ve hidayet 
konusunda Hakk' dan {bir işaret} gelmeden halka işarette bulunmamakla olur. Al
lah, kendilerine dua etmeleri için halkla beraberken bu hali zahiren genişletir, ama 
Hakk'ın dediğinden başka bir şey söylememeleri için de batmen daraltır. 

Tefridin bidayattaki sureti, kulun, işaretleri Hakk'a ibadet yardımıyla arıtması
dır. Ebvabda tefrid, işaretierin akide yardımıyla arıtılmasıdır. Muamelatta işaretierin 
tesir ve tasrif {sevk ve idare} yoluyla arıtmasıdır. 

Ahlakta tefrid, Hakk'a Hakk ile ve elçilik yoluyla işaret etmektir. Usulde tefrid, 
işaretin Hakk'ı murad ederek ve O'na sülfık ederek arıtılmasıdır. Edviyede tefrid, 
işaretın Hakk'a mehabbet ve gayretle arıtılmasıdır. 

Velayatta tefrid, işaretin Hakk ile iftihar ve O'nun sırrı ifşa etmekten arıtılması
dır. Hakaikte tefrid ise işaretin Hakk'ı müşahede ve O'nunla ittisal konusunda arı
tılmasıdır. (Cami', 302) 

* Tecrzd, sözlükte "çıkarmak", "soymak" ve "kaldırmak" demektir. "Elbiseyi çıkar
dım" yani "Onu üzerimden kaldırdım" dersin. Bir kişinin {soyıınması demek olan} 
tecerrüd elbisesini çıkarması demektir. Sfıfilerin ileri gelenlerine göre ise üç kısma 
ayrılır: Zahirin tecridi, organları Allah'tan alıkoyan her şeyi terk etmektir. Batının 
tecridi, kalbi Allah'tan alıkoyan her şeyi terk etmektir. Bu iki tecridden tecrid de, 
kalbin ve kahbın yalnız Allah' a {ait olması ve O'na} kalmasıdır. (Rihle, 78) 

* Tecrfd, kalb ve sırdan masivayı kaldırmaktır . . .  

. . .  Tecrid, şuhfıd ve şahidierden {alem ve alemdeki her şeyden} mahrfım 
kalmaktır. Üç derecesi vardır: İlk derece, keşfin aynının {kendisinin}, yakini elde 
etmekten tecrid edilmesidir. İkinci derece, cem'in aynının, yakin dereesinden tecrid 
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edilmesidir. Üçüncü derece ise ihlasın, tecridi görmekten tecrid edilmesidir. (Ri/ıle, 
79) 

* Tecrid üç çeşittir: Bazıları Allah'tan başka her şeyden tecerrüd eder {sıyrılır), 
buna "mütecerrid" denir. Bazıları nefsinin ve tabiatının şehvetlerinden tecerrüd 
eder, buna da "mütecerrid" denir. Bazıları da sadece şeyhe hizmet etmekle sivrilir. 
(Ri/ıle, 81) 

* Nihayat {son mertebeler), marifet, fena, beka, tahklk, telbis, vücı1d, tecrid, 
tefrid, cem' ve tevhiddir. (Ri/ıle, 207) 

{Ayrıca bk. tevhid) 

tedani-tedelli ( JJJ 1 J.u - i)l.lı 1 0\Jı ) * Tediinf, mukarreblerin {Allah'a 

yakınlaştırılmış olan meleklerin} miracıdır. 

Tedellı, mukarreb meleklerin inmesidir. Tedani {mukarreb meleklerin miracı} 

sırasında, Hakk'ın onlara nüzı11 ettiği hizaya da bu isim verilir. (lstıliilı, 537) 

tedbir ( _;::ıJı ) {hüsn-i tedbir) * Hüsn-i tedbfr, istinbat konusunda, kendinle ala

kah ya da başkalarına işaret ettiğin büyük hayırları ve üstün gayeleri elde edebil

mek için, en iyi ve en üstün olanı ayıtabilecek düşünce mükemmelliğidir. Bu tedbir 

ev, şehir, düşmana karşı mukavemet ve kötülüğü giderme konusunda olabilir. Gi
derek ciddileşen bütün mühim işler için böyledir. İş ciddi bir işse tedbir olarak de
ğil, zeka olarak adlandırılır. (Mfziin, 71) 

* Şeyh Ebu'I-Hasen Şazellrh buyurmuşlardır ki: "Tedbfr mümkün ve gerekli olursa 
tedbir alın, tedbfrsiz davranmaktan sakının." Yine o şöyle buyurmuştur: "İşinde hiçbir 
Şetj seçme. Seçmeyeceğin {seçmeıJi düşünmediğin} Şetji seç. Bu seçimden de, seçimden kaç
maktan da, lıiisılı lıer Şetjden Allalı'a kaç. 'Rabb'in dilediğini yaratır ve seçer. ' [Kasas, 

28/68]" (Tenvfr, 3) 

* "Rabb 'in dilediğini yaratır ve seçer." [Kasas, 28/68] Bu yükümlülük, kulun Al

lah'la beraber tedbiri terk etmesini de içine alır. Çünkü O, dilediğini yarattığı za
man, yaratması ve tedbiri olmayan her istediği şeyi de tedbir etmektedir. "Yaratan 
yaratılan gibi midir? Hiç düşünmüyor musunuz?" [Nahl, 16/17] ayeti de, irade ve ihti

yar konusunda O'nun mutlak hürriyet sahibi oluşunu içine alır. O'nun fiilieri 
yönlendirme ve zorlamayla değil, aksine irade ve ihtiyar sıfatıyla olmaktadır. Bu 

yükümlülükte, Allah Teala ile beraber kulun tedbir ve ihtiyarının ortadan kalkması 
söz konusudur. Çünkü O'na ait olan şeyin sana ait olması layık değildir. (Tenvir, 7) 

* Tedbir, övülen ve yerilen olmak üzere iki kısma ayrılır. Allah için hakkıyla ye

rine getirilmesi dışında bir hazzının bulunmasından dolayı nefsine atfedilen her 

türlü tedbir yerilen tedbir sınıfına girer. İsyanı gerektiren fiilieri yapmak, hazdan 

kaynaklanan gafletin varlığı, taatte riya ve itibar arzusunun bulunması ve buna 
benzer şeyler kınanınayı gerektiren tedbirlerdir. Çünkü bunlar ya cezayı ya da 
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{Hakk' dan} perdelenmeyi gerektirir. Akıl nimetini tanıyan, aklını, Allah' a yaklaş
tırmayacak tedbirde kullanmaktan haya eder ve bu yakınlığı istemesinin sebebi 
ortadan kalkar. Akıl, Allah'ın insanlara bahşettiği en üstün nimettir. Çünkü O 
Sübhanehu ve Teala, mevcudatı yaratmış, icad ve yardımının devam etmesi nime
tiyle onlara fazlından ilisanda bulunmuştur. Hem icad, hem de yardımın devam 
etmesi, mevcudun çıktığı iki nimettir. Yaratılan her şey için icad ve yardımın de
vamı nimetleri gereklidir. (Tenvir, 27) 

* Övülecek tedbir ise, seni Allah'a yaklaştıran tedbirdir. Bu da yaratılmışların, 
yerine getirilecek ya da helal sayılacak haklarıyla alakah zirnınetlerden kurtuluş 
{hakları sahibierine iade} hususundaki tedbir gibidir. Alemierin Rabb'ine tevbenin 
doğru olarak yerine getirilmesi, alçak olan hevanın ve azgın şeytanın alt edilme
sine yönelik fikirdeki tedbir gibi tedbirlerdir. Bunların tamamının övülmeye layık 
tedbirler oldukları hususunda hiçbir şübhe yoktur. 

Dünya için tedbir iki kısma ayrılır: Dünya için dünya tedbiri ve ahiret için 
dünya tedbiri. Dünya için olan dünya tedbiri, bütün dünyevi sebebler hususunda, 
bunlarla iftihar etme ve çoğu isteme yoluyla tedbirde bulunmak, bunlardaki zerre 
miktarı artışlar karşısında bile, {buna bağlı olarak} gaflet ve aldanışın artmasıdır. 
Bunun aliimeti, {ilahi emirlere} münasib hareket etmekten uzaklaşmak ve bu ko
nuda aykırı hareketlere yönelmektir. 

Ahiret için dünya tedbiri ise, helal yemek, ihtiyaç sahibierine lütuf ve ilisanda 
bulunm ak, kazancı sayesinde insanlara karşı yüzünü {alnını, şahsiyetini} koruya
bilmek için, elinin emeğiyle çalışıp kazanan, ticaret ya da çiftçilik yapan kişinin 
tedbiridir. 

Dünyayı Allah Teala için isteyen kişinin alameti ise çoğu istememek, mal de
polamamak, o maldan {muhtaçlara} yardımda bulunmak ve isardır {başkalarını 
kendine tercih etmektir, yani malı kendi için değil, başkalan için kazanmaktır} .  
(Tenvfr, 28) 

* Tedbzrin düşmesi demek, insanın {bu konuda} aşırıya giderek sebeblerden sıy
rılması ve insanlara yük olması demek değildir. Bu durumdaki kişi, Allah'ın 
sebebleri isbat ve vasıtalara sarılması hususundaki hikmetinden cahildir. (Tenv'ir, 
31)  

* Tedbir, {Allah hakkında} su-i zan suyuyla sulanan bir ağaçtır. Meyvesi de Al
lah Teala' dan uzaklaşmaktır. Çünkü kul, Rabb'i hakkında hüsn-i zan sahibi olursa, 
kalbindeki tedbir ağacı, gıdasının kesilmesi sebebiyle kurur. Bunun meyvesi ancak 
Allah Teaiii'dan uzaklaşmak olabilir. Çünkü nefsi için tedbir alan aklıyla yetinmiş, 
tedbirinden razı olmuş ve kendi varlığına bakarak aldanmış olur. Bunun cezası da 
kendisinin aldatılması, kendisine ulaşabilecek nimetierin gelmesinin engellenme
sidir. (Tenvir, 70) 

{Ayrıca b k. tefviz-teslim; tevekkül} 
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tedellüh ( .S.u ) * Tedellüh, hevadan dolayı aklın gitmesidir. Böylelikle kişi 

müdellih {aklını yitirmiş} olur. Lugat sahibi demiştir ki: "Dellelıe: 'Durduk yerde kanı 
aktı ' yani 'kanı boş yere aktı'. Tedellülı: Heva sebebiyle aklın gitmesi. Denilmiştir ki: 
'Dellelıehü 'l-hevii {hevii, aklını başından aldı}', yani onu hayret ve dehşete düşürdü. "' 

Ebu Zeyd ise, Kitiibü'l-ibil'de şöyle der: "ed-Dülillı: Erkeğini ve yavrusunu arama
yan dişi deve. Erkeğini ve yavrusunu {bu} özlenıeı;işi ise tedellülıtür " (Ravza, 347) 

te'ellüf ( ı...Gllı ) * Kurbun evveli takarrub, hubbun evveli tahabbübdür [yakınlı

ğın başlangıcı yakınlaşma, sevginin başlangıcı sevmedir}. Teelliif {ülfet edilme}, 
te'lif {ülfet ettirme} ve tarif (tanıma, tanıtma), ebrara ait vasıflardır. (Küt, I, 241) 

* Mehabbet, şeyhle mürid arasında bir vasıtadır. Mehabbet, kuvvetine göre 
hallere sirayet eder. Çünkü mehabbet tanışmanın, tanışmak cinsiyetİn [aynı türden 
olmanın), cinsiyet ise şeyhin hallerinin tamamı veya bir kısmına müridi celbeder. 
('Avô.rif, 241) 

[Ayrıca b k mehabbet} 

tefahur ( J:o:-\JiJ ) * Sordum ki: "Tefahur {böbürlenerek övünme} nedir?" Dedi ki: 

"Tefahur çoğu mô.niisıyla mübiihô.tla {övünmeı;le} aynıdır. Ancak, bazı sebeblerden dolayı 
aralarında farklılıklar vardır. Meselô. ilinıle tefiilızır olabilir. İl im le tefô.hur kişiyi kiistalzlığa 
götürür. Böylece karşısındakine şöyle sorar: 'Ne kadar kişiden dinledin ? '  'Güzel amel işle
yebildin mi? '  'Şu konudaki görüşün nedir? ' 

Bunu başkasına da anlatır. Ondan hiçbir şeı; dzıymamışsa bile 'Filan iyi iilinı değil!' 
der. Hiilbzıki onun dinlediği ilmi o dinlememiştir, üstelik kendisi onun {beğennıediği kişi
nin} seviyesinde bile değildir. 

Bunun gibi dünya ile mü biihat eder {övünür}. Mesela der ki: 'Sen çok faklrsin, malın 
mülkiin yok. ' 'Kazancın ne kııdar? ' 'Ne kııdar malın var?' 'Ne zaman kazandın ? '  'Benim 
kölelerint bile senden daha zengin!' 

Yine böyle, anıeliyle de tefiihur eder. Bu kanııda da şöyle der nıeselii: 'Savaşta süviiriye 
yakışır şekilde hareket etmedin! ' 'Döne döne savaşnıadın! '  'Korkıık davrandzn l '  'İyi savaş
nıadın!'  

Miiniizara ve tartışmalarda da böyle davranır ve der ki: 'Ezberinde ne kadar hadis var? '  
'Hangi şeyhlerle kıırşılaştın ? '  'Kaç tilimle görüştün ? '  'Bak filan seni üstün görmedi ama, 
beni senden üstün tuttu. ' Bunu o kişinin duymadığı yerde de iftilıar ederek söyler. Riyti 
onu tekebbüre {kendini büyük görmeye} ve küstahlığa yöne !tir. 

Tektisür {çoklukla övünme} de tefahıırla birleşir, hatta bazı bakınılardan onu da geçer." 
(Ri'ô.ye, 130) 
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tefekkür ve tezekkür ( i  .h J }Jı )  {tefekkür fi'l-iliiret-tefekkür fi'd-dünya] 

* Tefekkür, görüşteki sağlamlıktır. (Luma', 302) 

* Fikir ile tefekkür arasındaki fark şudur. Tefekkür, kalbin cevelfuu {oradan 
oraya gezip dolaşması}, fikir ise irfanı üzerinde durmasıdır. (Luma', 303) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcud olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan yahut da gelecekte olacak ya da beklenmekte olan şey
dir. Hatırına geçmişte mevcud olan bir şey gelirse buna "zikir'' ve "tezekkür" de
nir . . .  (İhyii', IV, 174) 

* Tezekkür, kalbde iki irfanın aynı anda bulunmasıdır. Bunun ikincisi tefekkiir
dür ki, kalbdeki iki irfandan hedeflenen irfanın istenmesidir. Üçüncüsü, istenen bu 
iki irfanın hasıl olması ve kalbin bununla aydınlanmasıdır. Dördüncüsü, marifet 
nurunun elde edilmesi sebebiyle ortaya çıkan şeylerden dolayı kalbin değişmesi
dir. Beşincisi, yeni yeni hallerin geldiği nisbette bedenin {davranışların} kalbe hiz
mette bulunmasıdır. (İhya', V, 165-166) 

* . . .  Rabban'i taallüm ise ikiye ayrılır: Birincisi {insanın kendisinden değil) dış
tan gelir. Bu öğrenerek bilgi edinmektir. Diğeri içten gelir, bu da tefekkürle meşgul 
olmaktır. Batını tefekkür, öğrenmedeki konumu itibariyle dıştadır. Öğrenme, bir 
şahsın herhangi bir şahıstan, tefekkür ise kişinin Küll'i Nefs'ten istifade etmesidir. 
Küll'i Nefs, bütün alem ve akıl sahibi kişilerden daha te's'irli ve öğretme bakımın
dan da daha güçlüdür. İlimler, yerin altındaki tohum gibi, bilkuvve {potansiyel] 
olarak nefslerin temelinde toplanmıştır. Cevher denizin dibinde ya da madenin 
merkezindedir. Taallüm {öğrenme}, bu şeyin kuvveden fiile {potansiyel durumdan 
aktif duruma} çıkarılması arzusudur. Tal'im {öğretme} ise bizatihi kuvveden fiile 
çıkarmaktır. Müteallimin {öğrenenin} nefsi, muallimin {öğretenin} nefsine benzer 
ve öğreticisine nisbeti sayesine ona yaklaşır. Bir başka ifadeyle alim {ilminden} 
faydalandırması sebebiyle çiftçi, müteallim ise { ilimden} İstifadesi sebebiyle yer gi
bidir. Bilkuvve ilim tohum, bilfiil ilim ise bitki gibidir. Miiteallimin nefsi, kemale 
erince, meyve veren ağaç gibi ya da denizin dibinden çıkan cevher gibi olur. 

Nefse bedelli kuvvetler hakim olduğunda, müteallim uzun bir süre daha fazla 
taallüme ihtiyaç duyar. Güçlük ve yorgunluklara tahammül ederek faydayı ister. 
Akıl nuru hissi {duyularla ilgili] sıfatıara üstün geldiğinde ise, fazla miktarda öğ
renmeden vazgeçer ve az miktarda tefekkürle yetinir. {Nefsi tefekkürü} kablıl eden 
kişinin nefsi bir saatlik tefekkürle, {nefsi tefekkürü} kabul etmekte zorlanan kişinirı 
nefsinin taallümle bir senede elde edemediği faydaları elde eder. (Risiile, 19) 

* Tefekkiir fi'd-dünyii {dünya konusunda tefekkür}, ceza ve perdedir. Tefekkür 
fi'l-iihiret {ahiret konusunda tefekkür} ise ilim ve kalb için hayattır. Kula dünya ve 
ahiret hallerini düşünmekten başka bir tefekkiir {sahası} verilmemiştir. (Fet/ı, 26) 
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* Havfı sağına, redl.yı soluna, ilmi önüne ve tefekkürü de arkana al! Düşmanın 
{şeytan} sağından geldiğinde, askerleriyle birlikte havfı bulur ve savunma imkanı 
kalmaz. Diğer yönler de bunun gibidir . . .  

. . .  Düşman sana arkandan gelince, birtakım şübheler ve filsid {bozuk} hayaller 
getirip seni ayartınaya çalışacaktır. İşte o zaman senin imdadına tefekkür yetişecek 
ve o düşmanı kovacaktır. Bütün bunlar olmasaydı ve düşünüp araştırmasaydın, 
hataya düşüp helak olacaktın, {Allah'ın sana emanet olarak verdiği her şey demek 
olan} mülkün de helak olacaktı. Senin kendi hakimiyetinde olan şehrinde, sana 
saidıracak olan düşmanla {şeytanla} bu dört yönün dışında mücadele edebilmeye 
imkan yoktur. (Tedblrat, 194) 

* tefekkür ve hayal ölçüsüyle ölçme sakın 
şeriat nıizfinını 
çoğu zaman hata edersin 
isabet etsen de bazen 
kemale erince 
ayrılırlar nıahlftklar birbirinden 
ya vacibler nasıl ayrılır muMlden 
Rabb'inin hoş/anmadığı bir şeı; gördüğünde sen 
ta kendisidir halimin 
hoş gelir bana 
hdlimi gördüğünde 
arneller varsa da arda kınanan 
işte sana tavsiyem 
dinle 
yükselirsin zirvesine 
saf cömertliğin 
haram kılındı sana su-i zan 
hüsn-i zansa helale götürür seni 

(Divan, 260) 

* Nazardan {görüşten} önce gelen tefekkür, iki irfanın kalbde bulunmasıdır. 
Bunlardan tek irfil.n filiz verir. Bu irfanlar, ya {kalbin} kendi mahsı1lüdür ve kendisi 
tarafından tashill edilir ya da dışarıdan taklld olarak alınır. Bunların doğru olup ol
madığına dikkat etmek gerekir. 

Mal hususunda şöyle bir örnek verilebilir: Zeyd ve Amr iki zengindir. İkisinin 
de çok malı vardır. Ancak Zeyd malını Allah yolunda infak eder. Malını Allah yo
lunda inf ak eden, elinde tutandan daha üstündür. O halde Zeyd Amr' dan daha 
üstündür. Bu neticelendirmeye göre, nefste iki mütekaddimin {önermenin} bu
lunması "tefekkür", "Itibar", "tezekkür'', "teemmül" ve "tedebbür" diye isimlendirilir. 
(Ravza, 249) 
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* Tefekkür malfunabn {bilinenlerin} çoğaltılmasıdır. Ancak, bilgileri elde etme 
arzusu, etde etmenin kendisi değildir. İrffmların {bilgilerin} husus! bir tertibe göre 
her eşleşmesinden üçüncü bir irfan doğar. Bu eşleşmenin sonu gelmez. Nefsin ted
birinin bedene tahsis edilmesine {fiilen herhangi iki önermeyi seçip üçüncü bir 
önermeye varmasınal kadar devam eder. İşte tezekkür, tefekkürden sonraki ikinci 
gelen şeydir {bilgidir} .  (Ravza, 250) 

* Tefekkür, nimeti (sonucu} idrak etmek için basirete yönelmektir. Bu da tevhi
din özünde, sıfatın inceliklerinde, hal ve arnelierin manalarındadır. (Ravza, 478) 

* Allah'ı kasd (ve murad} etmeye giden yollar dört tanedir. Bunların hepsine 
sahib olan muhakkik sıddıklardan, üçüne sahib olan mukarreb evliyadan, ikisine 
sahib olan yakin sahibi şahidlerden, birine sahib olan ise Allah'ın salih kullarından 
olur. İlki zikirdir; yaygısı (göstergesi} salih amel, meyvesi ise nurdur. İkincisi tefek
kürdür; yaygısı sabır, meyvesi ise ilimdir. Üçüncüsü fakrdır; yaygısı şükür, mey
vesi ise şükrün artmasıdır. Dördüncüsü hubbdur (sevgidir}; yaygısı dünyaya ve 
dünya ehline buğz etmek, meyvesi ise Sevgili'ye kavuşmaktır. (Ciimi', 61, 171) 

* Tefekkür, bidiiyiitta (başlangıçta} gaybları idrak etmek için basirete yönelmek
tir. Ebviibda, gayb ile kasd edileni görmeden, delille O'na ulaşmaktır. Muameliitta, 
arnelleri afetlerden kurtarma keyfiyetini elde etmek ve onları, sadık niyet ve saf 
amaçlarla (Allah'a} yaklaştıran en faziletli nafile ibadetlere hükmedecek ilimle 
süslemektir. 

Ahliikta, Hazret-i Vasi-i ata (bol nimet ve genişlik sahibi olan Allah} tarafından 
velayete ulaştıran ilk nimetiere ve mazhar olunan lütuflara dikkatle bakmaktır. 
Bunlar bela ve musibet şeklinde gelmiş olsa bile acz ve haya ile şükre sarılmak için 
şiddet ve belaya sabretmeli, hatta bilakis nefsin (kader gereği olan} kaza ile ceza
landırılmasına razı olmalıdır. 

Usulde, tarikat adabmm inceliklerine başvurarak bunları şeriat hükümlerinin 
temeline tatbik etmek ve azimete sadık olmayı tercih ederek ruhsatı seçmeyi bı
rakmaktır. Edviyede, marifet ve hikmetlere, vehim ve hayal bulaşıp bulaşmadığını 
hasiret nuruyla gözden geçirmek ve kehanetle teraseti sekinet nuruyla birbirinden 
ayırd edebilmektir. Ahviilde, Mahbub'un {Sevgili'nin) suretindeki güzelliklerin vü
cudunu taleb etmek ve Mahbub'dan gelecek mevhibelere ait sıfatıarın nurlarını 
gözlemektir. 

Veliiyiitta, telvinden {halden hale geçmekten} temkine {tek bir noktada karar kıl
maya, dinginliğe} yükselmek, düşünce seviyesinden fark etme seviyesine çıkmak
tır. Hakaikte, iki cihandan ayrılarak ittisale {birleşmeye}, muayeneye {bizzat gör
meye} ve müşahedeye ulaşmaktır. Nihiiyiitta ise milrifetten hakikate, bekadan 
telebbüse { tecelli eden varlık olan Hakk'ı bir elbise gibi üzerine giymeyel geçmek
tir. (Ciimi', 274) 
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tefrid ( J�;Qı ) {bk. tecrid-tefrid} 

tefrika ( �j ;Qı ) {bk. cem'-fark} 

tefrit ( ..6�;Qı ) * Tefrit, yapılması gereken bir şeyi yapmaya man! olma ve her

hangi bir vaziyet için gerekli olan miktardaki noksanlıktır. (Mfzan, 143) 

tefviz-teslim ( �J - �JQı ) {vekil} * Ebu Ali Dekkak'ın şöyle dediğini 

işitmiştim: "Tevekkülün üç derecesi vardır: Tevekkul, sonra teslim, sonra tefvzz. Tevekkül 
eden, Allah'ın vaadine güvenip sükunete kavuşur. Tesilm olan O'nun {kendi halini} bilme
siyle yetinir. Tefv'iz sahibi ise Allah'ın hükmüne razı olur '' . .  

. . . Tevekkül başlangıç, teslim orta, rıza ise son haldir. (Kuşeyri, 84) 

* Dört maniadan {engelden} kurtulmak için dört şeye ihtiyaç duyulur: Rızık 
hususunda Allah' a tevekkül, tehlike anında işleri O'na tefvlz {havale etmek}, bela 
ve musibet anında sabır ve kazanın ortaya çıkması sırasında rıza. (Minhtic, 4) 

* Tefvlzin manası hususunda, Allah onlardan razı olsun, şeyhlerimizden biri 
şöyle demiştir: "O { tefv'iz}, tehlikeli hususlarda seçme hakkını, yaratılmışların işlerini 
idiire eden, alemin müdebbir-i nıuhtiirı ve kendisinden başka iliih olmayana terk etmektir. " 

Şeyh Ebu Muhammed Siczi'ninrh tarifi de şöyledir: "Tehlikeli husüslarda seçme 
hakkını, senin için en hayırlısını seçmesi için Muhtar olana terk etnıendir. " 

Şeyh Ebu Ömerrh ise şöyle demiştir: "0, tamahı terk etmektir. Tanıalı, hüküm bakı
nızndan tehlikeli olan bir şeyi istenıektir." Bunlar şeyhlerin görüşleridir. 

Bizim görüşümüze gelince; tefviz, kendisinde tehlike bulunup bulunmadığın
dan emin olmadığın işlerde, Allah'tan seni muhafaza etmesini istemendir. Tefvizin 
zıddı tamahtır. Tarnah iki şekilde cereyan eder. Birincisi red şeklindedir. Mesela 
sen tehlikesiz ya da bir istisnayla tehlikeli bir şey istersin. Bu övülen ve kınanma
yan bir şeydir . . .  

İkincisi ise kınanan tarnahtır. Bu da Hz. Peygamber'in $ "Tanıahtan sakının, 
çünkü o sürekli fak'irliktir" dediği tarnahtır. Denilmıştir kı: "Dinin heliikı ve fesadı ta
malı, alanıetiyse veradır." 

Şeyhimiz der ki: "Kınanmayı gerektiren tanıalı iki şeydedir: Birincisi şiiblıeli bir 
menfaal karşısında kalbin hareketsiz kalması; ikincisi ise hüküm bakınızndan tehlikeli olan 
bir şeıji istemektir." Şunu bil ki bu istek, tefvizden başka bir şeye tekabül etmez. 
(Minlıac, 51 ) 

* Tefozz, ancak iyiliği ya da kötülüğü şübhe götüren şeyde hasıl olur. Şeyhimize 
göre, Allah ondan razı olsun, bu, iki sözden tercihe şayan olanıdır. Çünkü böyle 
olmasaydı, tefvize gücün yetmezdi. (Min!ıtıc, 52) 
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* Tefuzz hususunda iki temel noktayı düşün. Bunlardan birincisi şudur: Bilirsin 
ki işler hakkında, onların zahirini, batmını {dış görünüşü ve içyüzünü}, durumu ve 
sonuçlarıyla tüm yönlerini bilen kişiden başkası için ihtiyar {seçme hakkına sahib 
olmak} doğru olmaz. Hiç kimse de hayırlı ve iyi olan bir şey dururken, fesadı ve 
helakı seçmeyi istemez. Görmüyor musun, sen bir bedeviye, köylü ye ya da çobana 
"Bu dirhemleri incele, yüksek ve düşük değerli olanları birbirinden ayır" desen, bunu ya
pamayacaktır. Mesleği sarraflık olmayan sokaktaki pek çok kişiye sarsan, onlara 
da zor gelecektir. O halde bunları, ancak ve ancak altından, gümüşten ve bunların 
sır ve hususiyetlerinden haberdar olan bir sarrafa gösterdiğinden emin olmalısın. 
Bu da, {hayatın bütünündel işleri bütün yönleriyle kapsayıcı ilme sahib olan Al
lah'tan başkası için mümkün değildir. Demek ki tedbir ve ihtiyar etmeye, tek ve or
tağı bulunmayan Allah'tan başka hiç kimse hak sahibi olamaz. 

İkinci temel nokta ise şudur: Bir adam sana şöyle dese: "Ben senin bütün işlerini 
daha iyi bilir, işlerinde ihtiyaç duyduğuğn tedbirleri daha iyi derulıte ederim. Her işini 
bana tefuiz et {ısmarla}. Sen de sana destek olacak işinle uğraş. "  Buna ne dersin? Sana 
göre bu adam, zamanın en çok bilgi ve hikmet sahibi, en güçlü, en merhametli, en 
çok takva sahibi, en sadakatli, en vefalı insanı olsun. Bunu ganimet bilmez, en bü
yük mmet saymaz mısın? Onu en büyük ihsanlara boğmaz mısın? Ona bol bol te
şekkür etmez, onu en güzel biçimde övmez misin? Neticesinin iyi olup olmadığını 
bilmediğin bir konuda, senin yerine bir tercihte bulunduğu zaman ona kızmaz, ak
sine onu tasdik edersin. Onun tedbirinden dolayı için rahat olur. Bilirsin ki o, senin 
için hayırdan başka bir tercihte bulunmaz ve sana ancak iyi gözle bakar. Onu vekil 
tayin ettiğin iş nasıl neticelenirse neticelensin, işlerine nasıl kefil olursa olsun! 

O halde, işlerini alemierin Rabb'i olan Allah'tan başka hiç kimseye ısmarlama. 
Çünkü o, göklerden yere kadar her şeyi idare eder, her bilenden daha çok bilir, her 
güç sahibinden daha güçlüdür, en merhametli alandır, her zenginden daha zen
gindir. Senin bilginin ulaşamayacağı, anlayışının yetmeyeceği latlf ilmi ve hüsn-i 
tedbiriyle {güzel idaresiyle} senin için en iyısini seçer. O halde sen, akıbetine yar
dımcı olacak işlerinle uğraş! (Minhiic, 58) 

* Tevekkülün haklkati, işleri Allah'a � tefuiz etmek {ısmarlamak}, ihtiyar 
(seçme} ve tedbirin karanlığından kurtulmak, ahkam ve takdiri müşahede maka
mına çıkmaktır. Bu haldeki bir kul, taksirnde herhangi bir değişme olmadığını, 
kendisine ayrılan şeyin elinden alınamayacağını, kendisine ayrılmayan şeye ise 
asla kavuşamayacağını kesin olarak bilip, Mevla'sının vaadine inanır ve hissesini 
O'ndan alır. 

Tevekkülün üç derecesi vardır: Tevekkül, teslfm, tefuiz. Tevekkül eden, Allah'ın 
vaadine güvenip huzur bulur. Teslim olan, O'nun {halini} bilmesiyle yetinir. Tefviz 
sahibi ise Allah'ın hükmüne razı olur. "Tevekkül başlangıçta, teslim ortada, tefuiz ise 
son dadır" diyenler de vardır. 
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Yine denilmiştir ki, "Tevekkül mü'minlerin, teslim evliyanın, tefviz ise 
muvahhidlerin szfatzdzr." Yine "Tevekkül avtimzn, tesllm havasszn, tejvfz ise e/zass-z lzavas
szn szfatzdzr" demişlerdir. 

Bazıları ise "Tevekkül nebllerin, teslim Hz. İbrahim 'in �1, tefviz ise Peı;gamber 
Efendimiz 'in .$ szfatzdzr" demişlerdir. (Gunye, II, 189-190) 

* Vekil, işlerin kendisine havil.le edildiği kişi demektir. (Ravza, 315) 

* Tefviz, tevekkülün üstündedir. Tefvizin ilk inceliği, mekrden {ilahi imtihan
dan} emin olmaksızın ve {ilahi} yardımdan ümid kesmeksizin arnelden önce 
istitaati nefyetmektir {amel işleme gücünü yok etmektir} .  İkinci inceliği, arneli bir 
kurtarıcı, günahı bir helak edici, sebebi de gerçek fail saymadan {O'na olan} ihti
yacı görmektir. Üçüncüsü ise, hareket ve sükfın aleminde yalnızca Hakk'ın tek ferd 
olduğunu görmek, tefrika ve cem' hallerinde yalnızca O'nun tasarrufunun 
bulunduğunu bilmektir. (Ravza, 482) 

* Teslim, avaının en yüce yoludur. Bunun ilk inceliği, vehimlerin yol açtığı 
{şübheli} şeylerden {uzaklaşıp}, akılların itibar ettiği {sağlam} şeye teslım olmaktır. 
Ikinci inceliği, keşf ve hakikat için ilim, maksad ve şekiliere {keşfe sahib olmak için 
öncelikle Kur'an, Süı ınet, şeriat ve tarikatın zahirine, erkanınal teslım olmaktır. 
Üçüncü inceliği de, Hakk'ın dışında olandan Hakk'a, teslimi görmekten de sela
mete teslım olmaktır. (Ravza, 483) 

* Tefviz ve teslim birdir. Ancak aralarında bir fark vardır. İşierini teslim ettiği 
kişinin yaptığından memnfın olmayan müsellim {tesrım eden kişi, tesllın sahibi) 
müfevvizden {tefviz sahibinden} farklıdır. Müfevviz ise, işini ısmarladığı kişinin 
yaptığından mernnfındur. Mana olarak hem teslım, hem de tefv1z vekalete yakın
dır. Yalnız bu ifadenin vekaletten farkı, vekil kılan kişinin, vekili üzerinde mülki
yet iddiası kokusu olmasıdır. Dolayısıyla tefviz ve tesrım vekaletin dışında kalır. 

Muhsinlerin {ihsan sahibierinini ve diğer sufilerin bütün işlerini Hakk' a tefv1z 
etmeleri, Allah'ın onlar için yarattığı işlerin Hakk' a irca edilmesidir {tesllın ve iade 
edilmesi, döndürülmesidir} .  Şu halde onlar, Hakk'a ısmarladıkları her işte, mülki
yet davasından arınmışlardır. İşte bu, tefvizin ta kendisidir. Şehidlerin tefvizi, 
kendilerini çevirdiği her halde Hakk'a güvenmeleridir. (İnsan, Il, 92) 

* Tefviz ve tesllm, ihtiyarı {seçmeyi} terk etmektir. Teslim, islam ve istislam, bo
yun eğmektir. Bu da ubudiyyetin ortaya konmasıdır. Tefviz, kulun dünya işlerin
den hiçbirini terelli etmemesi, bu konudaki tercih hakkını Mevla'sına bırakması, 
onun tereminin aksine bir tercThte bulunmamasıdır. 

Denilmiştir ki, "Tejvfz, kazanın vukilundan önce, teslim vukilundan sonra olur." 
Tesllın ve tefv'iz, marifet ehlinin sıfatlarındandır. Allah peygamberleri bu sıfatla
rıyla övmüştür. (Cami', 199) 

* Teslim ve bidayattaki şekli, şer'i hükümlere itirazsız ve illetlerini aramaksızın 
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teslim olmaktır. Ebvabdaki sureti, şeriatın kuvvetlerine teslim olmak, tartışmadan 
ve hoşnutsuzluğa kapılmadan gereğille göre itaat etmektir. 

Muamelattaki aslı, akılların itibar ettiği, vehimlere götürmeyen şeylere teslim 
olmaktır. Bu vehimler, {manevi] zevk yollarında sürekli olarak yürümeyi, {uhrevi] 
korkulardan kurtaracak şeylerden nasib almayı ve onlara uymayı engelleyen şey
lerdir. 

Teslimin ahlaktaki derecesi, tereddüddeyken sabır, açgözlülük içindeyken !sar 
yardımıyla nefsin tabiatının zıddına olacak şekilde nefste sabit olan şeyi değiştir
meye istekli olmak, nefse adaleti ve orta yolu yerleştirmeye çalışmak, her türlü 
ahlak konusunda ifrat ve tefritten uzaklaşmaktır. 

Usulde teslim, ürıs kuvveti yoluyla keşfi hedeflemektir. Edviyede teslim, 
Hakk' a yönelmek için himmet, basiret ve hikmete teslim olmaktır. Alıvtilde teslim, 
mehabbeti güçlendirmek ve cezbeyi şiddetlendirrnek için işleri Hakk'a teslim et
mektir. 

Velayatta teslim, şeklin hakikate tesrım edilmesi ve böylece yaratılmışların sı
fatlarından sıyrılıp çıkmaktır. Hakaikte teslim, gözle görmeyi Zat'ıyla görene, ha
yatı da Zat'ıyla hayat sahibi olana teslim etmektir. Nilıaytitta teslim, teslimi gör
mekten arınmış olarak ve yalnızca O'na teslim olduğunu görerek Hakk'ın dışında 
kalan her şeyi Hakk'a teslim etmektir. 

{Ayrıca bk. tama'; tefvlz-teslim; tevekkül] 

tehalli ( I,JI� / J� ) { bk. tahaiil-tehalli] 

tehayyür ( J;;. ) * Telıayyür, ariflerin arzu ve maksadiarına ulaşma hususunda, 

ümidsizlikle hırs arasında gidip gelen kalbierinin elde ettikleri bir mertebedir. 
Ama vuslat anında kalbieri o maksadları arzulamaz, ancak onlara kavuşmayı da 
ümid ederler. İstedikleri şeylerden ümidlerini kesmezler ve rahata ererler. Bu 
esnada kararsız kalırlar. Birine marifetin mahiyeti sorulduğunda şöyle cevab ver
miştir: "Telıayyür, sonra ittistil, sonra iftikar ve sonra da lıayrettir." (Luma', 421) 

tehlll ( ._kii ) * Tehlil, nefy ve isbattan meydana gelir. Manası Mabud'u tek kıl

maktır. İlk inceliği açık şirkten, ikincisi gizli şirkten kurtulmaktır. Üçüncü inceliği 
ise isbat şirkinden kurtıılmaktır. Neticesi her vücudda Mabud'u tek kılmaktır. 
(Ravza, 305) 

{Ayrıca b k mahv-isbat/nefy-isbat) 

tehzlb ( �..:--�.lA ) * Tehzib, riyazet ehlinin kalkanıdır. İlk inceliği hizmeti cehalet, 

adet ve himmet hususundaki durgunluktan arındırmaktır. İkinci inceliği halin gü
zelleştirilmesidir. Böylece kişi bir ilme, şekle ve hazza meyletmez. Üçüncü inceliği 
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ise tezhlbin zorlama ve sakinlikten arındırılınası; ilim tartışmalarında yardıma 
mazhar kılınmasıdır. (Ravza, 482) 

* Tehzibin dört rüknü vardır: Samt {susmak}, uzlet, savm {oruç} ve seher {uyku
suzluk} .  Her biri bir şeytanı kovar. Şeytanın silahı doymak, zindam açlıktır. 
Hevanın silahı konuşmak, zindam susmaktır. Dünyanın silahı halk ile karşılaşmak, 
zindam uzlettir. Nefsin silahı uyku, zindam ise seherdir {uykusuzluktur} .  Bil ki, 
susmanın fazlası hikmete zarar verir. Seherin fazlası hislere {duyulara} eziyet verir. 
Halvetin fazlası ilitilata {zıddı olan topluma aşırı karışmaya} götürür. Lakin işlerin 
en hayırlısı orta yolda alanıdır. 

Bununla birlikte kişi, şu kötü ahlaklada mücadele etmelidir: Ucub {kendini be
ğenme}, riya, kibir, hased, cimrilik, kin, küfür, bid'at, cehalet, küfran-ı nimet {ni
mete karşı nankörlük}, kaygı, şikayet, Allah'ın rahmetinden ümid kesme, kalbin 
dünya sebeblerine bağlanması, makam, övülme ve takdir edilme arzusu, zemme
dilmekten korkmak, hevaya uymak, taklid, dünya için boyıın bükme, alaycılık, 
korkaklık, tehevvür {aşırı öfke}, vefasızlık, vaadinden dönme, uğursuz sayma, kötü 
zan, mal sevgisi, dünya sevgisi, hırs, sefihlik, tembellik, acelecilik, arneli erteleme, 
yüzsüzlük, dünya işlerine üzülme, dünya işlerinden korkma, fitne, inad, azgınlık, 
küçümseme, nifak, cerbeze {aklı kötüye kullanma}, aptallık, doymazlık, hareketsiz
lik, şehvetleri sevmek, günahta ısrar etmek, fakirlik korkusu, takdir edilene isyan, 
aldatma, hile, yüceltilme arzusu, faydalanmak için dünyada uzun yaşamayı is
teme, kızına, buğzetme, büyüklenme, düşmanlık, açgözlülük, lüks içinde yaşama, 
küstahlık, taşkınlık, zenginlere tazirnde bulunma, fakirleri hakir görme, övünme, 
gurur, yarışma, rekabet, Hakk'a karşı büyüklenme, faydası olmayan işlere dalına, 
çok konuşmayı sevme, kasılma, halk için süslenme, yağcılık yapma, kendi ayıpla
rını bırakıp başkasının ayıplarıyla meşgul olma, kalbden hüzün ve haşyetin kay
bolması, nefsi için zafer kazanmaya aşırı tutku, nefsi için zafer kazandığı halde 
Allah için zafer kazanmaya karşı zayıflık ve gevşeklik, açık ve gizli olarak {din ya 
da tarikat} kardeşlerini düşman edinme, ibadete güvenme; tuzak, ihanet, hile 
hususunda yarışma, uzun emel, {kalbdeki} katılık, kırıcılık, dünyayla sevinme, el
den kaçana üzülme, mahlukat ile ünsiyet, onlardan ayrılmaktan duyulan vahşet 
{yabancılık ya da yalnızlık duygusu}, cefa, döneklik, hafiflik, haya {utanma] ve 
merhamet azlığı. 

Bu ve benzeri şeyler kalbin sıfatları, kötülüklerin kalbdeki tohumları, yasak 
arnelierin sürgün veren filizleridir. Kişinin bunlardan kaçınması; zıtlarıyla 
ahlaklanması gerekir. İşte bunlar övgüye değer ahlaklardır. itaat ve kurbiyetin 
kaynağıdır. Bu işlerin sınırlarına, hakikatlerine, sebeblerine, meyvelerine ve çarele
rine dair bilgi ahiret bilgisidir. Onlara {sufilere} göre tehzib, farz-ı ayndır. (Cami', 

22) 

'' Tehzfbin bidılyattaki şekli, arneli ilme muvafık olarak güzelleştirmektir. 
Ebvabdaki şekli, nefsi Allah dışındaki şeylere meyletmekten temizlemektir. Muame-
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lattaki aslı, himmeti sayesinde ceha1etin kendisini sararak adetlere sevk etmesin
den mizacını arındırmaktır. Ahlaktaki derecesi, nefsi kötülüklerden temizlemek ve 
fazlletlerle süslemektir. Usuldeki şekli, Allah ile beraber süh1k sırasında edebi gü
zelleştirmektir. Edviyedeki şekli, aklı, kudsiyet nfıruyla aydınlatarak arındırmak; 
vehm ve hissin (duyuların} hükümlerinden uzaklaştırmaktır. Ahvaldeki şekli, hali 
ilmin hükmüne meyletmekten, şekle boyun eğmekten ve tehlikeli şeylere iltifat 
etmekten temizlemektir. Velayattaki şekli, vakti şeklin müdahalesinden arındırmak; 
safayı maddenin kederlerinden (bulanıklıklarından} temizlemek ve temekkünü 
(temkin sahibi olmayı, değişmeden kalmayı, sağlarnlaşmayıl televvünden (telvin 
sahibi olmaktan, değişmekten} korumaktır. Hakaikteki şekli, sekri mahvdan arın
dırmak, ittisali takdir edilmekten temizlemektir. Nihayattaki şekli ise (cem' ve 
farkı} görmeden ve arınmadan ( yaşanan} cem' ve farktan temizlenmek, hatta 
gaybet hali yaşayarak, cem'de cem'i görmekten arınmaktır. (Cami', 281) 

tekbir ( �$.; ) •• Tekbirin manası azarnettir (büyüklüktür}. Onun birinci dere

cede faydası, dünya ve içindekileri hakir görmektir. İkincisi, hal itibariyle Allah'tan 
başka her şeyi hakir görmektir. Üçüncüsü ise Allah' ı keşfen tazım etmektir. (Ravza, 
305) 

tekniye ( � )  * Arab dilinde tekniye (künyeleme}, hitabdaki yüceltmedir. Akıl 

sahibierine göre bir övünç kaynağıdır. (Tenvir, 36) 

tekye/tekke ( J.$.J )  (büyfıtü'l-fukara'} * Büyiltü'l-fukara (derviş evleri} çok olup, 

hepsini saymak hayli güçtür. Mesela Beyt-i Şazeliyye, Beyt-i Rifaiyye, Beyt-i 
Sadiyye gibi. Bunlardan bugün en meşhur olanları Endülüs'te ve Meşrık (doğu} 
ülkelerindedir. Misal olarak Beyt-i Şazeliyye'nin sülfık faaliyetlerini takdir ediyo
ruz. (Ravza, 619) 

* Zaviye; namaz, oruç, teheccüd, teemmül, zikir, fikir, zikredip kendinden 
geçme, vird etme, zikir halkası oluşturma, masivadan kurtulup Allah'la olma, 
marifet ve tahkik elde etme, müşahede ve vusfıle varma, Allah ve Resfıl'ünde fani 
olma gibi İslam dinine ait alametlerin ifa edildiği yerlere "ribdt", "Jıangah" ve 
"tekke" denir. Bu yerlerin başka isimleri de vardır . . .  

. . . Tekke, üzerine yüksek bir kubbenin inşa edildiği büyük bir haremdir. Orada 
beş vakit namaz ve zikirler eda edilir. Oraya müezzinler, kariler, müderrisler, mu
kaddemler (şeyhler} ve münşidler (ilahi okuyan kişiler} tayin edilir . . .  

. .  . Zaviye, ziyaretleri esnasında ziyaretçilerin ve evsiz barksız fakirierin kalması 
ve fakir ailelerin oturması için inşa edilmiş küçük evierden oluşan birçok mahalli 
bulunan yerdir. Orada yaşlı, hasta kimseler, bu fakirler arasında bulunan şeyhler, 
tarikata mensu.b olan miskinlere (hiçbir şeyi olmayan fakirierel ait odalar bulunur. 
Zaviyede bir bölüm de kadınlara ayrılmıştır. Orada şeyhin, onun ev halkı ve ço
cuklarının oturduğu bir ev vardır. 
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Zaviyenin büyüklüğü, binanın ihtişam ve görünüşüyle alakab değildir. Bu bü
yüklük, şeyhin derecesinin büyüklüğüne, ilahi mertebelerdeki makamma ve Al
lah'ın � ona verdiği sırların, nfuların, ilimlerin, anlayışların, sahih terbiyenin ve 
kamil Muhammed! edebinn ne kadar olduğuna bağlıdır. Kamil insanlardaki ke
maL Muhammed! kemalin aynasıdır. Muhammed! kemal de ilahi kemalin aynası
dır. 

Şübhesiz zaviye her zamanın tek bir kişisi olan vaktin tek sahibine nisbet edil
mekle yücelik kazanır. Orası Hakk'ın halk içinde nazar ettiği bir yerdir. Orası dillin 
farzlarının ayakta tutulup, Resı1lullah'ın sünnetinin ihya edileceği bir mescid; şe
riat ve hakikat ilimlerinin tahsil edilip Allah'ın azametinin müşahede olunacağı, 
teheccüd, tefekkür ve istiğraka bağlanılacak bir medrese ve mürldlerin sülı1k ede
cekleri bir köşedir. (Rihle, 164) 

* Şeyhim kalbim, zaviyem başımdır. Ben nereye gidersem, onlar benimle bera
berdir. (Nefehat, 133) 

telakki ( 'ı.S�h / Jh ) * Telakki, Hakk'tan sana varid olan şeyi almandır. (Istzliih, 

537) 

tel b is ( ı.r:,.l:; ) * Telbzs, bir şeyin zıddı olan bir sıfata bürünmesidir. (Luma', 449) 

* Telbzs; "Onları düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük" [En'am, 6/9] ayetinden 
dolayı, bir şeyin hakikatinin aksine olarak mahlı1ka gösterilmesi telbistir. Bu sıfat, 
Hakk'tan başkası için muhaldir. Çünkü, Allah herkes hakkındaki hükmünü izhar 
etme vaktine kadar katiri nimetiyle zahiren mü'min; mü' mini de nimetiyle zahiren 
kafir olarak gösterir. 

Sı1fıler cemaatine mensı1b olanlardan biri, övülmeye layık olan meziyetlerini 
kötü huylarıyla gizlerse "Telbis yapıyor" derler. Bu tabir ancak bu mana için kulla
nılır. Her ne kadar aslı Itibariyle telbis ise de, sı1fıler nifak ve riyaya "telbfs" demez
ler. Çünkü telbis sadece sınırları korumak için kullanılır. (Hücviri, 474) 

* Telbis, kaim bir mevcı1ddan geçici olarak alınan bir şahidle nı1rlanmaktır. İlk 
inceliği, Hakk'ın fark ehline kainatla telbisidir. {Bu telbis,l alerolerin sebeb, mekan 
ve vasıtalarla ittibatında olur. İkincisi, gayret ehlinin saklamak sı1retiyle vakitlere 
ve gizlemek sfuetiyle kerametiere telbis etmesidir. Üçüncüsü ise temkm ehlinin, 
sebebleri de içine alacak şekilde alem üzerine genişleme yoluyla telbis etmesidir. 
(Ravza, 496) 

telef ( J.l:; ) * Telefın manası halftır {ölümdür). Hatf ve telef meydana geldi

ğinde, helak, beklenen bir durumdur. (Luma', 444) 

telkin ( �al:; ) {semere-i telkin-i 'amme; semere-i telkin-i hassal 
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* (UmCıml telkinin {öğrenimin, tahsllin} meyvesi) bir topluluğun silsilesine tel
kinle girmektir. Böylece sanki demir silsile halkalarından bir halka gibi olur. Her
hangi bir işte hareket ettiğinde, onunla birlikte diğer silsile de hareket eder. 
Şübhesiz her veli, onunla Resulullah'ın $ arasındadır. Sanki o, telkin almayan 
kimsenin aksine, silsilenin halkalarından biri gibidir. Ayrı bir halkanın hükmünün 
hikmeti şöyledir: Herhangi bir işte hareket ettiği zaman onu şaşırtır. Biri diğeriyle 
irtibatsız olduğu için onunla birlikte hareket etmez. 

Seyyidim Ali Mürsafi'yi şöyle derken işitmiştim: "Şeı;hin müride telkıninin 
hükmü, kuru bir yere dikilip de yağmura doymayı bekleı;en çekirdeğin hükmü gibidir. " 
{Yani} onun muradı, istimdadı, beslenmesi ve yapraklarının çıkması, suyu iyice 
emmesine bağlıdır. Dolayısıyla bereket, şeyhin çekirdeği dikmesine değil, suya 
kanma derecesine bağlıdır. Şeyh gayret eder, Allah da nebatatı bitirir. Bazen bir 
şeyh müridi için bir ağaç diker ve ölür. Ondan sonra meyve başka bir şeyhin elinde 
çıkar. Bu da ya müridin himmetinin zayıflığından ya da zikir manil.ların·ın kalbe ve 
lisana ardı ardına gelmemesinden dolayıdır. Onlar şöyle demişlerdir: "Te/kinden 
sonra zikrin ardı ardına gelmesi, diklikten sonra yağmurun çekirdek üzerine peşpeşe gel
nıesi gibidir. Çünkü bu, açılmayı ve netfceı;i hızlandırır." 

Bilinmektedir ki, telkinden sonra mürid, sadece sabah akşam faklrlerle zikir 
meclislerine gelmekle yetinmez. Nitekim zamanımızda müridierin çoğu böyledir 
{eldekiyle yetinmektedirler} .  Bu zikrin meyvesi hüküm bakımından, çekirdeğe sa
bah bir damla, akşam da bir damla su damlatan kimse gibidir. Oysa sabahla akşa
mın aralarına güneş ve rüzgar girmektedir. Bu şekilde çekirdeğin toprağı suya 
kanmaz. Hatta bazen çekirdeğe bir damla bile ulaşmaz. O zaman açılma zamanı 
uzar. Bazen ölür de asla hiçbir şey açılmaz. Bazen bu mürid, şeyhi telkininden do
layı kınar. İçinden de olsa şöyle der: "Bu telkine benim ne ihtiyacım var? Çünkü bana 
hiçbir faydası olmamıştır." Şeyhin vazifesinin ancak çekirdek dikmek olduğunu 
unutur. Bunun için müridin çokça zikretmesi ve razı olunacak arneller yapması ge
rekir. (Envar, I, 40) 

* Hususi telkinin meyvesi, bir cemilatin silsilesine girdikten sonra sülukun tel
Kın edilmesidir. Bunun şekli şöyledir: Şeyh Allah'a yönelir, müride şeriat ilimlerini 
toplayan "La ilahe illallah" kelime-i tevhidini söyletir. Bundan sonra ölünceye kadar 
herhangi bir şeriat kitabını mütalaa etmeye ihtiyacı kalmaz. Ebu'I-Kasım Cüneydrh 

şöyle demiştir: "Şeı;him Seri Sakat! bana telkin verince, bildiği şeriat ilimlerinin tama
nıını da bana verdi. O şöyle derdi: 'Benim kendisinde bir nasibim bulunmayan bir ilim gök
ten inmemiştir. Hakk da halka böyle bir ilnıe yol vermemiştir. ' Yine şöyle derdi: 'Ahidler 
almaya, zikir telkin etmeı;e ve mürldleri şeriat ilminde derinleşmeı;e önderlik yapacak bir 
şeı;h ihtiyaçtır. Çünkü onun her hareketinde şer'i bir mizan vardır. "' (En var, I, 41) 

telvin-ternkin ( ı:.ı��s: - ��JlJ ) { ashab-ı temkin; izn; mütemekkin; temkin fi't

telvin} 
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* Telvin, kuldaki hiHlerin sürekli değişmesidir. Bir sufi cemaati şöyle der: "Hakı
katin altimeti telvindir. Çünkü telv'in, Kadir olan Allah'ın kudretinin zuhürudur, ondan 
gayret kazanmaktır." Telvln., "tağıjir {değiştirmek}" manasma da gelir. (Luma ', 443) 

* Telvin ve temkin: Telvln. hal sahiblerinin, teml<ın ise hakikat ehlinin sıfatıdır. 
Kul, yolda olduğu sürece telvm sahibidir. Çünkü hillden hale yükselir, vasıftan 
vasıfa intikal eder, bir merhaleden başka birine çıkar. Vuslata erdiğinde maka
mında yerleşip temkin sahibi olur. Sufiler bu konuda şu şüri okurlar: 

öyle çok menzil aş tım ki senin aşkınla 
akıllar şaşar bu menziller önünde 

Telvin sahibi, ebedi olarak ziyadeleşme {makamının yükselmesi} halindedir. 
Temkin sahibi ise önce vasıl olmuş sonra ittisal etmiştir {ulaşmış ve ulaştığıyla bir
leşmiştir} .  ittisal halinde oluşunun alameti, kendine ait her şeyden tamamen fani 
olmasıdır. (Kuşeyri, 44) 

* Şeyhlerden biri şöyle demiştir: "Temkin, telvinin ortadan kaldınlmasıdır " Hal ve 
makam gibi, telvln. de sufilerin kullandığı ıstılahlardandır. Mana itibariyle bunlar 
birbirine yakındır. Sılfilerin telvmden maksadı, değişrnek ve halden hale geçmek
tir. Bundan kasd edilen şudur: Teml<ın sahibi mütereddid olmaz. O, her şeyini hu
zura taşımıştır. Masivil {Allah'tan başka her şey} hakkındaki düşünceyi kalbinden 
silmiştir. Zahirinin hükmünü değiştirmek için hiçbir muamele cereyan etmesi ge
rekmez. Batınının hükmünü değiştirmek için de bir hale ihtiyacı olmaz. Nitekim 
Hz. Musa &;;§1 telvin sahibi idi. Hakk, tecelll Tur'unda ona nazar edince şuurunu 
kaybetmişti. (Hücviri, 451) 

* Telvin ve temkin: Telvln., kalb ehli içindir. Çünkü onlar kalbierinin perdesi 
altındadır. Kalbin değişik sıfatları vardır. Bu sıfatıarın da kalbin yönleri kadar isti
kametleri vardır. Kalb ehlinde bu sıfatlar kadar telvln.ler zuhur olur. Kalbler ve 
kalb ehline ait tecelliler sıfatlar alemini aşamazlar. Temkin ehli ise hallerin felaket
lerinden çıkarak kalb perdelerini yırtarlar. Ruhları Zat nurunun parıltılarına ulaşır. 
Böylece Zat'ta tagayyür {değişme} olmadığı için telvm ortadan kalkar. Çünkü 
Hakk'ın Zat'ı, hadisiere hululden {sonradan olma varlıklara girmekten} ve tagay
yürden beridir. Kul, Zat tecellilerinden payını alıp kurbiyyet makamına ulaşınca 
üzerinden telvm kalkar. O zaman telvln. {sadece} nefslerinde meydana gelir. 
Çünkü nefsler temizlik ve kudsiyyetlerinin makamı sebebiyle {artık} kalb mahal
lindedirler. Nefslerde meydana gelen telvln., sahibini temkm halinden çıkarmaz. 
Çünkü telvln.in nefste cereyan etmesi, insaniyyet şekillerinin kalmış olmasından 
dolayıdır. Temkln.in sürekli sabit olması ise hakikatİn hakiki manada keşfedilmesi 
sebebiyledir. 

Temkinin manası, kulda hiçbir tagayyür olmaması değildir. Neticede kul bir 
beşerdir. Şu halde temkln.in manası, ancak kendisine keşf olunan hakikatierin on
dan asla uzaklaşmaması ve eksilmemesi, bilakis artmasıdır. Telvln. sahibinde nef-
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sin sıfatları zuhfir ettiği zaman, {kazandığı mevhibelerden} bazı şeyler eksilebilir. 

Hatta bazı hallerde hakikat ondan gizlenebilir. Bu kişinin (içinde bulunduğu 

halde} sabit olması {değişmemesi} imanındaki istikrara göre olur {imanı ölçüsünde 

gerçekleşir}, telvini de hallerinin artmasındadır. ( 'Avarif, 311)  

* Telvzn, kulun hallerinin değişmesidir. Çoğunluğa göre bu, eksik bir makam

dır. Bize göreyse makamların en kamilidir. Kulun buradaki ha.li "O her gün bir işte
dir" [Rahman, 55/29] ayetinde beyan buyrulan haldir. 

Temkin bize göre telvznden uzaklaşıp temekkün etmektir {makamlara yerleş

mek, temkin sahibi olmaktır} .  Denilmiştir ki: "Temktn, vuslat ehlinin {Allah 'a 
kavuşanlarzni halidir." (Istılah, 535) 

* Telvfn çoğunluğa göre eksik bir makamdır. O, kulun hallerindeki değişmeler-

dir. Sfi.filer şu şiiri okurlar: 

renkten renge girersin her gün 
bundan başka 
seninledir 
daha güzeli 

Biri derse ki "Hakikatin alameti, istikametin zuhılr etmesiyle telvfnin ortadan kalk
masıdır." {Eğer telvin, } istikametin zuhfi.r etmesiyle artmasaydı, bazı muhakkiklerin 

ilmine ikaz gelirdi. Bu söz "artmadı" {şeklinde geldiği zaman), iş bozulur. Bu tarife, 

telvinin eksik bir makam olduğunu söyleyenler de dahil olur. (Fütılhdt, Il, 488) 

* Telvfn, ahkamla veya halin izlerinin bulunduğu yüce ya da düşük bir ma

kamla perdelenmektir. Onun yokluğu birbirini izler. Telvinin sonu, fenadan sonra 

beka halindeki isiınierin tecellileriyle gelen cem' tecellisi makamıdır. Ancak 

Muhyiddin b. Arabiks "Bize göre telvzn, en yüce makamdır, çoğunluğa göreyse eksik bir 
makamdır" demiştir. Çünkü o, telvinle cem'den sonra gelen farkı kasd etmiştir. Far

kın çokluğu, cem'in birliğini perdelemezse, cem'den sonra gelen farkın ahadiyyet 
makamı olur. Hakikatİn keşfi "O her gün bir iştedir." [Rahrnan, 55/29] ayetinin ma

nasıdır. Şübhe yoktur ki o, makamların en yücesidir. Bu cemaate göre o, temkinin 

de nihayetidir . . .  

. .  . Halden hale geçişlerin en alt basamağı [nihayeti, son noktası (Cami')], 

cem'den sonra gelen farkın başlangıcıdır. Bu da, kesret {çokluk} izlerinin vahdet 

hükmünden zuhfir etmesinden dolayı, muvahhidin gözünden {bu halin} gizlen

mesi sebebiyle böyledir. Orada, {telvinin} başlangıcındaki izlerden ibaret olan şey

ler bulunmaz. (Kaşani, 157; Cami', 89) 

* Telvfn, sahibinin mütehakkik, muhakkik, ilahi ve kamil oluşunun alametidir. 

Bu, benim beğendiğiın ve katıldığım görüş ve tuttuğum yoldur. Kişinin kemali, 

telvinindeki temkini ölçüsündedir. Temkini bununla buluruz. Deriz ki; "Telvzndeki 
temkin öyle bir temkindir ki, temkin sahibi olmayanlar, bu haldeyken telvzn htili yaşaya-
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mazlar. Bundan dolayı siifiler topluluğu, hakkında konuşulmamış olsa bile, onda bir ziya
denin bulunduğunu söylemişlerdir. Çünkü bununla sınırlamanın böyle bir faydası yoktur. 
Bu, sözü edilen topluluğun görüşüdür. Çünkü telvinde Kildir'in {Allalı'ın} kudretini izhar 
etmesi vardır. Ondan kula bir gayret keşf olunur. Bu ziyade icmali {ayrıntılı değil, toplu} 
olup kabul ettiğimiz görüşe delalet eder. 

Telvfn ilahi bir sıfattır. Her ilahi sıfat bir kenıfıldir. Öyleıjse o Zat'ta herhangi bir yön 

ve nisbet açısından asla bir noksanlık tasavvur edilemez. Makanılar ve işler ancak iliihi sı
fatlarla bezennıekle tamamlanır. Şübhesiz kemal, mutlak manada Allah'a aittir." (Esfar, 

272) 

* Mütenıekkin, eşyaya hükrneder. Eşyayla birlikte televvünde {halden hale geç
medel karar kılmakla yeni bir yaratılış suretinde olur. Çünkü o Hakk suretindedir. 
Hakk Teala "0, her an yaratma h/ilindedir." [Rahrnan, 55/29] Müternekkinin makam
ları, halleri, vatanları, hakikatleri ve rnertebeleri karışmaz. (Esfar, 310) 

* . . . Onlar {Melarnetiyye}, temkin fi't-telvin { telvinde temkin} ehlidirler. İşlerinde 
Hakk'ı vekil edinrnişlerdir, ubudiyyet derecelerinin en yücesine hak kazanmış, her 
şeyden gaib olmuşlardır {el etek çekmişlerdir}. Teklif ve tarif yurdu olan dünya iş
lerinde kulluk ölçüsüne göre hareket ederler, ahiret işleri konusunda da böyledir
ler. Ahiret yurdu için olanı dünyada gösterrnezler. Onlar ilim ve hikmet erbabı, 
hilm ve hirnrnetsizlik sahibidirler. Çünkü hirnrnet, ancak irfanını tarnarnlarnarnış 
ve Allah'ın M'izan'ını tercih etmeyen kişiler içindir. Allah kendilerinden razı olsun 
onlar, irfan makamlarının en yücesinde, {arnelleri} Mizan'ı en açık bir şekilde dol
duranların en büyükleridirler {kıyarnette sevabiarı en çok olan kişiler bunlardır} .  
Her şeyi, hatta kendisini hiçbir şeyin kuşatamadığı Hakk'ı bile kuşatmıştır. (Esfiir, 
311)  

* Aslıab-ı tenıklne {temkin ashabina, yani temkin makarnında bulunan velilere} 
hallerin te's'iri olmaz. Çünkü onlar sabit ve rnüsbit olan evtaddırlar. Kıyamet ise in
sanlığın hallerinden bir hal ve Hakk'ın işlerinden bir iştir. Onlar, Allah'ın hakla
rında şöyle buyurduğu kirnselerdir: "En büyük dehşet dahi onları tasalandırnıaz. " 
[Enbiya, 21/103] Bunlar, nebi ve resı1llerin bile gıbta ettiği kirnselerdir. Çünkü on
ları o 'jezeu 'l-ekber {en büyük dehşet olan kıyamet}" tasalandırır. Ne var ki, onların 
tasaları kendileri için değil, ümmetieri içindir. Bu onların telvin halindeki 
ternekkünleri sebebiyledir, ki işte bununla nebi olmayanlardan üstün rnakarnda 
olmuşlardır. Şayet sözler onlara bir te's'iri olsaydı, "fezeu 'l-ekber" onları da tasalan
dırırdı. (Esfar, 317) 

* Telvin, taleb rnakarnıdır, sırat-ı rnüstakirn olan istikarnet yolunu ararnaktır. 
Temkin ise istikarnet rnakarnıdır, yani bu sırat-ı rnüstak'irn üzerinde sebat etmektir. 
Telv'in ehli, temkin ehlinin aksine sırat-ı rnüstak'irni taleb ederken sıfatları değiştiği 
için böyle isirnlendirilmişlerdir. Temkin ehli ise islikarnet üzere karar kılmıştır. 
Telv'in hal ehlinin, temkin ise hakikat ehirnin sıfatıdır. Kul, yola devarn ettiği sü-
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rece telvin sahibidir. Çünkü halden ha.le yükselir; vasıftan vasıfa geçer. Vuslata 

erince, yerleşir, temkin sahibi olur. Telvm sahibi ebedi olarak bir ziyade {artma, 
hallerde artış} içindedir. Temkin sahibi ise vuslata ermiş ve ittisal etmiştir . (Cami', 
220) 

* Ayet-i kerirnede geçen "bi izn"de iznin Allah'a izafe edilmesi, yapılmasına 

izin verilen şeyin meydana gelmesine imkan vermektir. Eğer izne söz de eklenirse 
o zaman "emir" olur. Batını anlarnda ise kalbde bulunan bir nur olup, onunla kalb 

huzura kavuşur. Havass bu düşünceyle diğer insanlardan ayrılır. Isrnetin yokluğu 
için bir delil değildir. Bazen "izn" lafzıyla bütün varlıklar için rneşiet {irade} izni 

kasd edilir. Bu ise eşyanın hareket veya hareketsizliğini Allah'ın dilernesine bağ
larnaktır. Yani, "Her zerre ancak onun izniyle hareket eder ve durur'' demektir. Bu iznin 

hükmü, şeriatın kanununa ve hakikatın adabına aykırı olduğunda hüccet olmaz. 
Bu hususu düşün! (Kaviinin, 84) 

ternekkün ( J.i, ) * Temekküni.m ilk inceliği müddin ternekkününün, seyrin

deki niyetinin sahlh olmasını, yüklendiği rnüşahedeyi ve rahatladığı genişliği bir 

araya toplarnasıdır. İkincisi, rnüridin, inkıtaın {hallerdeki kesilmenini sıhhatini, 

keşfin açıklığını ve halin berraklığını topladığı ternekkündür. Üçüncüsü ise arifin 
ternekkünüdür. (Ravza, 493) 

temkin ( � ) {b k. telvin-ternkin} 

tenasuh ( t;:..ıl:J ) {fesh; resh} * Cisirnlerdeki tenrisuh, kendi cinsinden olursa bu 

rnuhaldir. Bu halde her rnizacın bir başkasına geçen nefsi olması gerekirdi. Onunla 

başka bir nefs birleşirse, bu dururnda da bir hayvanın iki nefsi olmuş olurdu. Bu

nunla birlikte, her faoinin bir madde ile birleşmesi de, birleşen nefslerin sayısının 

madde sayısınca olması da bir kaide değildir. Nefslerle birleşen şeylerin sayısıyla, 

onlardan ayrı olan şeylerin sayısının bir olması da kaide değildir. {Bu nefslere, ) bir 

beden verilince ya onunla birleşir veya mukavemet göstererek ondan uzaklaşır. 
Sonra bu genişler. Başka mevzilerde bize ait olarak bulduğu şeyle yetinir. (Işiiriit, 
IV, 37) 

* Teniisuhun manası, nefsin bir bedenden bir başka bedene geçmesidir. Ehl-i 

Sünnet bunu reddetmiş, aşırı Rafıziler ise bunu kabUl etmişlerdir. Büyük felsefeci

ler de bunu kabul etmemişlerdir. Tenasuhu kabUl edenler farklı görüşlerdedirler. 

Bunu mümkün görenler olduğu gibi, mutlak gerekli görenler de vardır. Başka ih
tilaflara da düşrnüşlerdir. 

Bunlardan bazıları şöyle der: "Şahıs/arda türün şeklinin korunması gerekir. {Nefs}, 
bir insandan ancak başka bir insan bedenine intikal eder." Onlara göre intikaiin bu çeşi

dine "nesh" denilir. Şahıslarda türün korunmasına gerek olmadığını, intikalin in

sandan başka varlıklara ve hayvaniara olabileceğini ileri sürenler de vardır. Buna 
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da "mesh" derler. Bazıları hayvandan bitkiye intikali caiz görür. Buna da "fesh" 
adı verilir. Diğer cansız maddelere de intikali kabul edenler vardır. Buna da "resh" 
derler. 

Türün şeklinin muhafaza edilmesini zaruri görenler şöyle demişlerdir: "İn tikal 
edecek olan, şayet zararlı ve cahil ise, aşağı bir bedene intikal eder." 

Şöyle de söylemişlerdir: "Nefsler, tüm cismanı alakalardan temizlenip olgun/aşın

eaya kadar, bir bedenden diğer bir bedene intikal eder durur/ar. Işte o zaman kuds alemine 
ve sabit bir temizliğe erer ler." 

Nefsin hayvanıara intikal ettiğini kabul edenler şöyle derler: "Bu, onun için bir 
azabdır, çünkü nefs orada derin zulmet ve şiddet içerisindedir." Bütün bunlar büyük bir 
dengesizlik, delili ve dayanağı olmayan asılsız saçmalıklardır. Bilakis bu, kulları 
hakkında Allah'a karşı tahakküm ve Allah'ın gaybı hakkında yalan uydurmak de
mektir. Bilhassa bu kesin delll isteyen gerçekleşmiş bir işi haber vermektir, ki bu 
konuda zan yetmez. Mükellefiyetlerle ilgili ilmi konular ise böyle değildir. Bun
larda zan yeterlidir. (Ravza, 210) 

te'nis ( -=..�iG- ) * Yeni müridleri, tezkiye ve tasfiyeye ulaştırmak ve bunu onlara 

sevdirrnek için, Hakk'ın hissi mazharlarda ve maddi suretierde tecelli etmesidir. 
(Kaşani, 155; cami', 79) 

tenzih-teşbih ( .ı��;; - .ı�.J-; ) {ehl-i tenzih; ehl-i teşbih; tenzih-i tevhid; tesbih; 

teşbih-i iHihi; teşbih-i vasfi; teşbih-i zati) 

* Tevhidin manasının sıhhati teşblhtir. Oysa teşbih Hakk'ın sıfatıarına uygun 
değildir. Tevhid Hakk'a da, halka da nisbet edilmez. Çünkü {birlemek için bile 
olsa) saymak sınırlamaktır. Tevhidde ziyade yaparsan, o ziyade hadis olur. Hadis 
ise Hakk'ın sıfatı değildir. Zat, tek bir Zat' tır. O'ndan hiçbir şey ortaya çıkmaz. Hak 
ya da batıl manalardan hiçbir şey ondan neş'et etmez. "Tevhzd keltimdır" dersen, ke
lam Zat değil, Zat'ın sıfatıdır. Eğer "0, tek olmayı irade etti" dersen, irade Zat'ın sı
fatıdır, murad edilenlerse mahluktur. "Allah" dersen, tevhid Zat'tır, Zat da tevhi
din ta kendisidir. "Allah zat değildir" dersen, O'nu mahluk olarak isimlendirmiş 
olursun. "İsim ve müsemma tektir" dersen, o zaman tevhldin manası ne olur? "Alla/ı, 
Alla/ı'tır" derse, evet Allah Allah'tır, ayn ayndır, O, O'dur, yani tevhid Zat'ın ta 
kendisidir. Dikkat et, ilk olan ezeldir, ikincisi ebed, üçüncüsü cihet, dördüncüsü de 
malı1mat ve mefhı1mattır. Geriye kaldı "La {yok, değil}": sıfatıarın gayrı {değil) Zat. 
(Tavaszn, 214) 

* Tesbzh, tenzihtir. "Rabb'ini hamd ile tesb'ih et ve O'na istiğfarda bulun." [Nasr, 
110/3] (FiitUhat, II, 397) 

* Tenzf/ı-i tev/ıfd {tevhidin tenzihi) iki türlüdür: Birincisi tevhidin Hakk'a � de
ğil, tenz"ıhe yönelik olmasıdır. Diğeri ise tenzihin tevhide izafe edilmesidir. Bunun 
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manası şudur: Hakk kendisini, mahlukat içinden O'nu tevhidle tenzih edenlerin 
tenzihiyle değil, kendinin tevhid tenz'ihiyle tenzih eder. Mesela hamdin harndi 
böyledir. Şübhesiz sıfatın sıfatlananla kaim olmasında bir iddia yoktur. Buna her
hangi bir ihtimal de dahil değildir. Kendisini veya başkasını herhangi bir sıfatla 
vasfeden kimse, iddiasının doğruluğu için bir delile ihtiyaç duymaz. Kur'an ayet
lerinin delalet ettiği fasıllar bununla alakalıdır. Zaruri bilgi olmaksızın zikretme
den önce bir şeyin gizlenmesinin sahih olup olmadığı meselesi de böyle bir konu
dur. (FütUhat, II, 568) 

* Tesbihin manası tenzfhtir. Hakikati ise, ilk derecede yaratılmışlara, ikinci dere
cede rUh ve nefslere, üçüncü derecede akıllara benzemekten tenzih etmektir. 
Tesbih, hadisi Kadim'den {yaratılmışı Yaratan'dan} ayırd etme sonucunu getirir. 
(Ravza, 305) 

* Ehl-i tenzfh {tenzih ehli} üç sınıfa ayrılır: Birincisi, Maruf'larını {Allah' ı} benzer 
varlıklara dahil etmekten tenzih edenler, ikincisi rUhlara dahil etmekten tenzih 
edenler, üçüncüsü kudsi akıllara dahil etmekten tenzih edenlerdir. (Ravza, 438) 

* Ehl-i teşbfh {teşbih ehli} üç sınıftır: Birincisi Allah'ı cisimlerin sıfatına benze
tenlerdir. Bunlar el, ayak gibi cisme ait şeyleri O'na nisbet eden zahirilerdir. İkin
cisi nefslere benzetenlerdir. Üçüncüsü de akıllara benzetenlerdir. (Ravza, 439) 

* Tenzzlı, Kadim'in {ezeli varlığın}, vasıfları, isimleri ve Zat'ıyla, muhdese {son
radan yaratılanlara }  benzetilmesi ya da {O'nun} benzeri olmasına itibar ederek de
ğil, nasıl hak ediyorsa o şekilde, asalet ve teali {asıl kabUl etme ve yüceltme, hiçbir 
şeye benzemeyen mutlak varlık oluşunu kabUl etme} yoluyla infiradından {tek ola
rak kabUl edilmesinden} ibarettir. Zaten Hakk � bundan münezzehtir. Buna göre 
bizim tenzihimiz, {biz muhdes olduğumuzdan dolayı} muhdese ait tenzihtir. Ka
dim'in {kendisini} tenzihi ise kendisine katılmıştır. Çünkü muhdesin tenzihi, karşı
sında kendi cinsinden bir şeye nisbet edilen tenzihtir. Tenzih-i Kadim'in karşısın
daysa, kendi cinsinden herhangi bir nisbet yoktur. Çünkü Hakk zıd kabUl etmez. 
Bunun için tenzihin keyfiyeti bilinmez. Bizim "Hakk'z tenzfh, tenzflıten tenzzlı ile olur. 
{Hakfkatte} tenzflı, O 'nun kendi kendisini tenzzh etmesidir" dememizin sebebi budur. 

Hakk'ın kendisini tenzih etmesini bir başkası bilemez. Bu hususta bilinen bir 
şey varsa, o da muhdesin ten.i'ıhidir. Çünkü bize göre muhdese ait tenzihin itibarı, 
kendisine nisbet mümkün olan bir hükümden bir şeyin çıkarılması demektir. Ten
zih işte bu şekilde olur. Hakk için teşbih-i zati yok ki, ondan dolayı tenzihe 
müstehak olsun! Çünkü kendi Zat'ı, Kibriya'sının gerektirdiği gibi münezzehtir. 
Buna göre hangi itibarla olursa olsun, hangi tezahürle zuhur ederse etsin, "Ben 
Rabb'imi tüyleri henüz teriemiş genç olarak gördüm" gibi teşbihi olsun ya da "0, nür
dur ben onu nasıl görürüm!" gibi tenzihi olsun, sıfatın vasıflananı gerektirmesi gibi 
tenzih-i zati için de bir hüküm lazımdır. Hakk, bu tezahürde Zat'ından Zat'ı için 
Kadim'in {kendisini} tenzihi ile hakkı olan kemal üzeredir. Bu tenzihi Hakk'tan 
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başkasına nisbet etmek caiz değildir. Onu başkası da bilemez. Dolayısıyla Hakk, 
isimlerinde, sıfatlarında, Zat'ında, mazharında, tecellilerinde hudusa {sonradan, 
yaratılmış olmaya} nisbet edilen her şeyden kıdeminin {ezeli oluşunun} hükmü ge
reği münezzehtir. Buradaki hudus, herhangi bir vecihle bile olsa, yine de hüküm 
aynıdır. Bu izaha göre O'nun tenzihi tenzih-i halki {yaratılmışlarm O'nu tenzih et
mesi} gibi; teşbihi de teşbih-i halki gibi değildir. Böyle bir tenzih ve teşbihten Hakk 
yücedir ve münezzehtir . . .  

. .  . "Tenzfh, Hakk'a değil, senin mahallini temizlerneye rCic'idir {yöneliktir}" diyen 
kimsenin muradı, karşısında teşbih bulunan tenzih-i halkldir . Çünkü kul, Hakk'ın 
� herhangi bir sıfatıyla muttasıf olursa, mahalli temizlenir ve bu tenzih-i ilahi ile 
muhdesatın {sonradan yaratılmış varlıkların} noksanlıklarından kurtulmuş olur. 
Dolayısıyla bu tür tenzih kula raddir. Hakk ise başkasının iştirak ederneyeceği bir 
tenzih üzere bakidir. Bu tür tenzih hususunda, O'na O'ndan başka ortak olabilecek 
hiç kimse yoktur. Bununla şunu kastediyorum: Hakk'a mahsus tenzihte mahluka 
rad olan hiçbir şey yoktur. Bu tenz"ıh, Hakk'ın kendisini hak ettiği gibi tenzih et
mesi içindir. (İnsan, I, 32) 

* Teşbih-i ilCihi, ilahi cemal suretinden ibarettir. Çünkü ilahi cemalin manaları 
vardır: Bunlar ilahi isim ve sıfatlardır. Onun suretleri vardır, bu suretler de bu ma
naların mahsus {duyularla algılanabilir} ya da makul {düşünülebilir} cinsinden 
sözü edilen manaların tecelllleridir. Mahsus olan {Hz. Peygamber'in .ı:rt} şu hadi
sindeki gibidir: "Rabb'imi, sakalı bitmemiş bir genç suretinde gördüm" [Hatlb, XI, 214; 
Zehebi, Il, 363] Makul suret de şu hadis-i kudsideki gibidir: "Ben kulumun hakkım
daki zannı üzereyim. Hakkımda dilediği zanda bulunabilir." [Buhar!, Tevhid, 15; Müslirn 
Tevbe, 1, Zikr, 6] Teşbilıle kasd edilen, bu mahsus ve makul olan surettir. Hiçbir 
şübhe yoktur ki Allah Teala, cemal suretiyle zuhur edişinde, tenzih konusunda hak 
ettiği şeye göre bakidir {zuhfu etmesi O'nun münezzeh oluşunu ve bekasını zede
lemez). O halde nasıl, Cenab-ı İlahi'ye tenzih konusunda hakkını veriyorsan, tıpkı 
bunun gibi ilahi teşbih konusunda da hakkını ver. 

Allah hakkında teşbih, tenzihe aykırı bir hükümdür. O'nun hakkında teşbih 
ayni bir durumdur. Ancak buna ehlullahtan kamil olanlardan başkası şahid ola
maz. Kamiller dışındaki arifler ise, söylediğimizi ancak imani ve taklidi olarak id
rak edebilir. Bu da O'nun hüsn {güzellik) ve cemalinin suretlermin gerektirdiği ka
dar mümkün olur. Çünkü mevcudatm suretlerinden her biri O'nun hüsnünün su
retidir. Eğer sureti teşbihi bir yönden müşahede eder de, tenzihten herhangi bir şey 
müşahede etmezsen, Hakk sana hüsn ve cemalini bir tek yönden müşahede ettir
miştir. Eğer onu sana teşbihi sfuette müşahede ettirir de, {bu tecellidel ilahi tenzih 
de taalluk ederse, {işte o zaman bil ki, ) Hakk sana cemal ve celalini, teşbih ve ten
zih yönünden müşahede ettirmiştir. "Nereye dönerseniz dönün, Allalı 'ın veclıi orada
dır." [Bakara, 2/115] O zaman sen O'nu ister tenzih et, istersen teşbih, artık her 
halde, asla ayrılamayacağm tecellilere boğulmuş durumdasm, demektir . . .  
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. . .  Hakk'ın iki teşbihi vardır: Bunlardan teşblh-i ztiti, mahsus {hissedilebilir, du
yularla algılanabilir} olan mevcfıdların suretlerinde ya da hay�ilde mahsus olanlara 
benzeyen şeylerde Hakk'ın tecelli ettiği surettir. Teşblh-i vasfi ise, mahsusa benze
yen şeylerden münezzeh olan ilahi isimlere ait manaların suretlerinde tecem etme
sidir. Sözü edilen suretler zihinde tasavvur edilebilen, fakat hislerde {duyular ale
mindel keyfiyeti olmayan suretlerdir. Eğer keyfiyeti olursa, Zati teşbihe katılır. 
Çünkü keyfiyete sahib olmak teşbihin kemalidir. Kemal ise Zat'a layıktır. Geriye 
teşbih-i vasfi kaldı. Bu da, kendisinde türlerden herhangi biriyle keyfiyet sahibi ol
ması mümkün olmayan teşbihtir. Bunu açıklayacak hiçbir misal de yoktur. (İnsan, 
I, 33) 

* Tenzih, ehl-i hakikate, yani isiınierin hakikatlerine muttali olanlara göre 
" . . .  İlahi Hazret hususunda tahdid ve takyidin ta kendisidir . . .  " Allah ise tahd'id ve 
takyidden münezzehdir. Hakikat ehli ise, {O'nu} tenzihten de tenzih etmişlerdir. 
Onlar asla tenzih etmezler. Bilakis onlar tenzih makamında tenzih, teşbih maka
mında da teşbih ederler. Tahdid ve takyid olmaksızın Hakk'ı tanımak da mümkün 
değildir. " . . .  {Sadece} tenzih eden ise . . . " ancak ve ancak " . . .  ya ca!ıildir . . . " yani akılla
rınca Hakk'ın kendisinin muttasıf olduğu sıfatiardan O'nu tenzıh etmeye kalkışan 
filozoflar ve onları taklid etmeye çalışanlar gibi şeriatı bilmeyenlerdir. Bunlar 
kendileri sapıtmış, başkalarını da saptırmışlardır. " . . .  ya da su-i edeb sahibidir . . .  " 
yani şeriatı bildikleri halde yanlış söylerler. " . . .  Ancak onu . . .  " yani Allah' ı b. tenzih 
etmeyi " . . .  mutlak olarak söylediklerinde . . . " yani Allah'ın b. ilim, sem', basar ve bu
nun gibi vücı1di sıfatlarından münezzeh olduğtına itikad ettiklerinde " . . .  şerıata 
muvafık olmayan bir görüşe sahib olmuş olurlar . . .  " Bundan dolayı onlar cahil, yani 
kafirdirler, onların görüşlerinin batıl olduğtmu söylemeye gerek yoktur. 

" . . .  Şeriata kail olan . . . " yani inanan " . . .  ise mü'mindir . . . " {gramer bakımından} 
"şeriata kail olan" ifadesine atf-ı beyan olarak gelmiş. " . . .  {Mü'min} tenzi!ı ettiğinde, 
tenzllıte karar kıldığında ve bundan başkasını kabul etmediğinde . .  " yanı teşbih makamı 
gelince teşbih etmediğinde " . . .  su-i edeb sahibi olmuş; Hakk ve elçilerini yalanlanı ış olur. 
O, böyle bir neticenin !ıasıl olacağını düşünüp lıesaplayanıaz. Kendisi buradadır, O ise 
gaibdedir. Bu Iziiliyle o . . .  " şeriatın " . . .  bir kısmına imiin edip, bir kısmını inkiir eden kimse 
gibidir. Bilhassa . . . " Mu tezile gibi. Onlar da Allah'ın sıfatları ve bir kısım ahiret hal
leri gibi şeriatın bir kısmını inkar etmişlerdi. {Şeyh lbn Arabi'nin, burada geçen} 
"{Mü'min} tenzilı ettiğinde, tenzlhte karar kıldığında ve bundan başkasını kabUl etmedi
ğinde su-i edeb salıibi olmuş; Hakk ve elçilerini yalanlamış olur." sözüne gelince, o bu 
sözle onun {mü'minin kendisini} Hakk'ı ve elçilerini yalanlamaya {götürene} kadar 
teşbih ve tenzihi açıklamasını kasd etmiştir. 

" . . .  İlahi şeriat, Hakk hakkında bu diller/e konuştuğunda . .  " yani tenzih ve teşbihten 
bahsettiğinde, " . . .  evvel emirde bunun ancak umümi olarak geldiği bilinmektedir . . . " Yani 
lafzı işiten herkes ne kasd edildiğini anlar. " . . .  {sonra} havdss için gelmiştir . . . " Yani 
muhakkikler arasındaki havass için gelmiştir. " . . .  Her akıl hangi lisanla olursa ol-
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sun . . .  " ister Kur'an dili olan Arabca, ister indirilmiş olan diğer ki tabların dili olsun 
" . . .  bu dilin { tenzih ve teşbihin} söylemek istediği şeı;i anlar . . . " Allah kullarına gönder
diği şeriatlada rnertebelerine göre nefsi hakkındaki tenzih ve teşbihi açıklamıştır. 
Tenzlh tarafında duran ve teşbihi kabili etmeyen kimse şeriatın bir kısmına inan
mış, bir kısmını inkar etmiştir. Ancak bunu anlarnamıştır. Dolayısıyla rnazurdur. 
Bundan dolayı tekfir edilmez. Bilakis o zahir ve batın ehlirıe göre temelde şeriatın 
tamamına inandığı için rnü'rnindir. Ancak şeriatlar, bu lafızlardan ilk anlaşılan şey 
itibariyle irisanların urnılrnuna; kendilerinden anlaşılan her şey itibariyle de in
sanların havassına gelmiştir. (Sofyavi, 67) 

terahhus ( ._,a;:. j ) * Sufilerin yolunda terahhus, ilmin hakikatinden zahirine 

dönrnektir. Bu durum, onların hallerindeki bir noksanlık yüzündendir. Şeyhlerden 
birine fakirin su-i edebinin {kötü edebinin} ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab 
vermiştir: "Hakikat derecesinden zdhire düşmesidir." (Adiibı, 81) 

terakki ( J j / "J j ) * Terakki, haller, makarnlar ve rnarifetlerdeki ilerlemeler

dir. (Istılah, 537) 

tesahhut ( ,k;.....r ) * Tesahhut, hased ile birirıin kötü sonuyla alay etme arasında 

bir tavırdır. Bu, hayırların hak etmeyen kişilere ulaşmasını ve şerlerin de hak et
rneyenlerirı başına gelmesi tasasıdır. (Mizan, 77) 

tesbih ( �;; )  {bk. tenzih-teşbih} 

teslim ( �l-j ) {bk. tefviz-teslirn} 

teşbih ( � )  {bk. tenzih-teşbih} 

tetebbül ( J � · i ) *  Tetebbül, hubbun {sevginin} bir insanı hasta etmesidir. 

Denir ki: "Racülün mebtUl {harab olmuş bir adam}", "tebelehu'l-hubb {sevgi onu hariib 

etti}" Yani "Onu hasta etti, {dengesini} bozdu, onun elini ayagını herşeyden kesti " Tebl 
{harab olma} herşeyden kesilmedir. (Ravza, 345) 

teteyyürn ( 1,: • i ) * Teteı;yüm, taabbüd {kul olma} demektir. {Denir ki: }  

"Teyyemehu'l-hubb {aşk onu köle etti}" Yani kul haline getirdi, o d a  müteyyim {aşkın 
kölesi) oldu. (Ravza, 345) 

tevacüd-vecd-vücud ( .) J� J - J� J - J�ly ) {hazret; rnütevacidun; şart-ı vacid 

fi za'katihi; vacidftnl 

* Vecd bir ifadedir. Çünkü o, Allah'ın yakin sahibi rnü'rnin kulları nezdindeki 
sırrıdır . . .  
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. . .  V ecd, "Yaptıklarını karşılarında bulmıışlardır" [Kehf, 18/49] ayetinin manasında 
olduğu gibi, müsadefe {karşılaşma, karşı karşıya gelme! manasma gelir. Ayetteki 
"lıfizırii {karşılarında bulurlar}" ifadesi, "siidifii {karşı karşıya geldiler}" manasma ge
lir . . .  

. .  . Kalbin karşılaştığı dert ve neşe cmsinden her şey vecddir . . .  

. . . V ecd, Hakk tarafından gelen mükaşefelerdir. Bu haldeki bir kişi sakin iken 
birden hareketlenip, hırıltılı ses çıkarmaya ve derin bir şekilde soluk almaya başlar. 
Ama bazen, vecdi daha kuvvetli olan kimselerin daha sakin göründükleri de olur. 
(Luma', 375) 

* Müteciividiin {vecd sahibi olmaya çalışanlar} da teviicüdleri {vecd haline sahib 
olmaya çalışmaları} konusunda üçe ayrılırlar: Birinciler kendilerini zorlayanlar, 
vecd ehlinin hallerini elde etmeye çalışanlar ile oyun eğlence düşkünleri ve hafif
meşreb kimselerdir. 

İkinci sınıfa mensub olanlar, kendilerine bundan daha başka bir tevacüd türü 
münasib olsa da, onları meşgul eden alakalardan ve yollarını kesen sebeblerden 
sıyrıldıktan sonra {vecde} karşı koyarak güzel hallere sahib olmaya çalışanlardır. 
Bunların bu tevacüdleri güzel karşılanır. Çünkü bunlar dünyayı arkalarma atmış
lardır. Onların hoşluk, teselll, sevinç ve ferahlık içerisindeki tevacüdleri, rahatlığı 
bir kenara atmaları ve bilinen şeyleri terk etmekle karşı karşıya kalmaları sebebiy
ledir. 

Üçüncü kısım ise, hill sahibi ve kalb erbabı, iradelerini tahakkuk ettirmiş olan 
zayıf kimselerdir. Bunlar, organlarına sahib olmaktan ve içlerindekilli gizlemekten 
aciz kalınca tevacüd haline geçerler ve taşıyamayacakları yükü atarlar. Halbuki, 
onların bu hali reddetme imkanları yoktur. Bu yüzden de onların tevacüdleri ra
hatlamak ve teselli bulmak içindir. İşte bunlar, hakikat ehlinden, ancak zayıf olan 
kimselerdir . . .  

. . . Viicidün {vecd sahibi olanlar} olanlar üç sınıfa ayrılır: İlk sınıfta veedieriyle be
raber bazen nefsani davetler, beşeri ahlak, tabiat ve mizacm gerektirdiği şeyler, 
kişinin vaktini bulanduarak halinde değişikliğe sebeb olur. 

İkinci kısımda bulunanlar da vecd ehlidir. Bunlar kulaklarına gelen birtakım 
seslerden oluşan ve vecde benzeyen şeylerin gelmesiyle keyiflenir, bu halle 
nimetlenerek bunu yaşar ve bununla canlanırlar. Sonra onların bu vecd halinde 
değişiklik meydana gelir. 

Üçüncü kısımda bulunanların vecdi devamlıdır. Bu vecd hali kendilerini fe
naya erdirmiştir. Çünkü her vficid {vecde gelen her kişi} bulduğu şey sayesinde fe
naya ermiştir. Kendilerinde, yaşadıkları vecd hususunda hiçbir fazlalık yoktur. 
Çünkü vecd hali yaşadıkları esnada, onlar nazarında her şey yok hükm ündedir. 
Artık onlar kendi veecilerinden de fani olmuşlardır. (Lunıa', 377) 
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* Ebu Said b. Arabi demiştir ki: "Vecd, rahatsız edici bir hatırlama, huzursuzluk ve

ren bir korku, günii.htan dolayı azarla nma, içten gelen latif bir hitii.b, bir faydaya işaret, ga
ibe karşı iştiyak, elden kaçırılan şeı;e üzülme, geçen zamana pişmanlık, içinde bulımıılan 
zamanda bir şeyler elde edebilme arzusu, bir farzı yerine getirmeı;e davet veya gönülden bir 
münacat gibi {kalbde} meydana gelen bir şeı;dir. O zahire zahirle, bii.tına bdtınla, gayba 
gaybla ve sırra sırla mukabele etmektir. Daha önce aleı;hte sonuçlanan bir şeyden, lehte so
nuç çıkarmaya çabalamaktır. Böylece vukuundan sonra senin lehinde {hüküm} yazılır, her 
bir adımda ve her bir zikirde daha sabit lıii.le gelirsin. Çünkü başlangıç lıii.linde bulunan kul, 
bir kısım nimetiere mazhar olur. O nimetler ona yardımcı olur ve şükretmesini illıii.m eder. 
Bunların elde edilmesini sana izafe eder. Ancak artık onlar, yeni bir derece olarak sende sa
bit hii.le gelmişlerdir {artık o bunları kendisine değil, Alla!ı 'a izafe eder bir konumdadır}. 
'Her iş ona döndürülür. ' [Hud, 1 1/123] İşte bunlar vecd ilminin zii.Jıirinin topluca Izahı
dır." 

Yine Ebu Said b. Arabi şöyle demiştir: "Vecd, neşeı;le yüzyüze gelmek, azına daya
nılmayan, çağuna ise güç yetirilenıeı;en yüksek bir müşiihedeı;e ernıektir. Onun hayiiideki 
te 'siri teşvik edici, harekete geçirmesi ise devanılıdır. Bundan dolayı bir Jıayiflamna peydalı 
olur, bazen bu hayiflanma ölümle de sonuçlanabilir. Veedin ağlama ve ses çıkarma şeklin
deki tezahiirleri, veedin artacağını gösterir. Çünkü vecd, vii.rid olmadan anlaşılmaz. 
Başlamasıyla bitmesi bir olduğu için, bununla ünsiyet etmeye de fırsat kalmaz. Veedin 
başlamasıyla bitmesi bir gibidir. İşte bunun için, meı;dana gelişiyle tam bir neşe hii.sıl ol

madan, kaybetmenin üzüntüsil başlar. {Vecd esnasında} titreme, bayılma, organların hare
ketsiz lıfile gelmesi, veedin akla hii.kinı alnıası gibi durumlar, vii.ridin büyüklüğünden ve 
te 'sirinin fazlalığındandır. Alışılmanıış, endişe ve ürküntii veren her vfirid için de durımı 
aynıdır. Veedin çarçabuk gelip, hemencecik kaybolmasında derin bir hikmet ve açık bir ni
met vardır." (Lımıa', 385) 

* Dünya hakkındaki vecd bir keşf olmayıp, kalbin müşahedesi, hakikatin hayal 
edilmesi ve yakini {kesinliğe yakın} bir zandır. Bu durumdaki kişinin müşahedesi, 
uyanıklık halinde bulunduğu için, yakin rUhu ve zikrin safasından {berraklığın
dan} gelir. Halinin şiddeti geçip kendine gelince vecdi kaybolur, geriye sadece bu 
veedin bilgisi kalır. Bundan, mükaşefeyle çoğalan yakinle beraber rUh da istifade 
eder. Bu durum kulun Allah'a yakınlık veya uzaklık derecesine ve Halık'ının {Ya
ratıcı' sının} kendisine müşahede ettirmiş olduğu şeylere göre değişir. (Lımıa', 386) 

* Vecd, kalblerin, kaybetmiş oldukları zikir safasma {berraklığına yeniden} ka
vuşmasıdır. Tevii.cüd ve tesii.kür ise manaları birbirine yakın olan iki lafız olup, ku
lun vecd ve sekri davet edecek gayretlerinin ve kendisini vecd ve sekr ehlinden 
olan sadık kişilere benzerneye zorlamasının da eşlik ettiği bir haldir. Vakt ise geç
mişle gelecek arasında bulunur. (Lıınıa', 418) 

* Vecd ve fakd, hisler {duyu organları} yoluyla idrak edilebilen iki şeydir. Ava
mm tevhidinin manası, tek olan {Allah'ı} bütün isim ve sıfatlarıyla isbat ederek 
bunu dille ikrar ve kalbe yerleşmesi için orada tahkik ettirmektir. {Bu tahkik de} 
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O'nun isbat ettiğini isbiit, nefyettiğini nefyetmek ve Allah'ın kendisi için isbat etti
ğini isbat, kendisinden nefyettiğini ise netyetmekle olur. (Luma', 424) 

* Vecd, bir korku, bir gam veyahut ahiret hallerinden bir mananın kalbe gel
mesi ya da Allah'la � kulu arasındaki bir halin keşfedilmesidir. Demişlerdir ki 
"Vecd, kalbierin işitme ve görmesidir. Allah Tefild '{Baştaki} gözler kör olmaz, ama {asıl) 
göğüsteki kalbler kör olur. ' [Hacc, 22/46] ve 'Şfihid olarak dinledi' [Kaf, 50/37] buyunnuş
tur." 

Tevficüd, vecdi zayıf olan kimselerde görülür. ]  Tevacüd, müridin batınında bul
duğu şeyin zahirinde ortaya çıkmasıdır. Kuvvetli olan kimse ise temkin ve sükunet 
sahibi olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: "Rabb'lerinden korkanların ondan 
{Kur'fin 'dnn} dolayı, derileri ürperir. Daha sonra derileri ve kalbieri Allalı'ın zikrine ısı
nır." [Zümer, 39/23] 

Ebu Hüseyin Nuri şöyle demiştir: "Vecd, şevk {özlem} sebebiyle gönüllerde tutuşan 
bir alevdir. Bu vfirid esnfisında kişi, sevincinden veıJa üzüntüsilnden dolayı hemen sallan
nıaya başlar." 

Şöyle de demişlerdir: "Vecd, yok olmaya mahkumdur {bir /ıfildir, geçer gider}, mari-
fetin ise sonu yoktur, kalıcıdır." (Ta 'arruf, 82) 

* Bize, Cüneyd'in şu şiirini nakletmişlerdi: 

raha tı vecdde olanın sığmaz içi içine 
Hakk'ın huzılrundaysa vecd 
nıa/ıkılnıdur kaybolmaya 
eaştururdu vecdim beni eskiden 
ama ayırdı beni 
veedin içinde 
vecdi görmekten 

o Mevcıld 

Şu şüri de bir başka büyük vellden nakletmişlerdi: 

perde çekti araya 
böylece 
zetil oldu kudretine O'nun 
şekillerin üstünlüğü 
ve mevcıld her türlü miinfi 
heylıiit 
hiç vücfıdla anlaşılır mı O 
acizliğin kalıreden işaretidir 
teviicüd ateşi 
zerresi bile aniaşılamaz veedin 
ancak silik bir şekil 
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o Meşhud belirdiğinde 
örter vecd O 'nu 
kaygılı bir coşku kaplar içimi 
vücud hali içinde 

tevacüd-vecd-vücud 

kfih gaybet Iziiline sakardı vecd beni 
kfilı huzur 

yok etti vücudu tecellileri o Meşhıld'un 
yok etti 
vücudu ve lıer mfinfiyı 
akla gelen 

Bir başkası demiştir ki: "Vecd, Hakk'ın kuluna, kendisini müşalıede etme makamia
rına yükselmesi yoluyla verdiği bir müjdedir." Sufilerden birinin şu şiiri de nakledil
mişti: 

ne güzeldir ihsfinda bulunması 
vecdi balışeden Zfit'ın 
viicı/du yok edecek fazilet ve nimetler/e 
veedin belirdiği an 
/ıiçbir kuşkum kalmadı 
o Cömert Zfit 
ilısfin ederek daha güzelini 
lıayat verecek bana 

Şu şiir de Şibli'ye aittir: 

bana göre inkfirdır vecd 
miişa/ıedeme dayanmadıkça 
Hakk'ın şfilıidi bence 
yok eder viididu görmeyi 

(Ta'amıf, 83) 

* Vecd, kasd ve zorlama olmaksızın kalbe gelen bir haldir. Bunun için şeyhler 
demişlerdir ki: "V ecd miisfidefedir {kalbin karşılaştığı lütuf ve ilısfinlardır}. V ecd lıfilleri, 
{yapılan} virdlerin meyve/eridir. Allah, virdlerini arhran kişiye lütuflarını artırır." 
(Kuşeyri, 37) 

'' Tevficüd bidayet {başlangıç), viicı/d nihayet {son}, vecd ise bidayet ile nihayet 
arasında bir vasıtadır. 

Üstad Ebu Ali Dekkak'ın şöyle dediğini duymuştum: "Tevficiid, kulun istifibını 
{onu taşıyabilecek güçte olmasını} gerektirir. Vecd, kulun istiğrfikını {mfinevı Milerde bo

ğulmasını} gerektirir. Viicı/d ise, kulun istihlfikını {tamamen yok olmasını} gerektirir. Kul 
bu lııısiista denizi gören, sonra gemiye binen, sonra da denize dalan kimse gibidir." 

Bu hallerin sırası, önce kusud {niyet}, sonra vürud {geliş}, sonra şühud [görüş}, 
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sonra vücud (buluş}, sonra da  humuddur (sönüştür} .  Humud, vücudun miktarı 
kadar hasıl olur. Vücud sahibinin sahv ve mahv hali vardır. Sahv hali Hakk'la be
kası, mahv hali ise Hakk'ta fenasıdır. Bu iki hal ona, daima birbirini takib ederek 
gelir. Kul üzerinde Hakk ile sahv hali galib gelince, kul Hakk ile hareket eder, Hakk 
ile söyler. Allah Rasulu bir kudsi hadiste şöyle buyurmuştur: "O benimle görür, be
nimle işitir." [Buhari, Rakaik, 38; İbn Mace, Fiten, 16] (Kuşeyri, 37) 

* V ecd ve viicftd iki mastardır. Biri hüzün, öteki ise bulmak manasma gelir. Her 
ikisirlin fiili de aynı gibidir. Aralarını ancak mastarla ayırmak mümkündür. Bir 
kimse hüzünlü olduğu vakit "vecede, yecidii, viicftden ve vicdiınen"; zengin olduğu 
vakit "vecede, yecidü, cideten"; kızdığı vakitse "vecede, yecidii, mevcideten" derler. 
Bütün bunlar arasındaki fark, fiiller sayesinde değil, ancak mastarlar sayesinde bi
linir. 

Sufilerin vecd ve vücudla kasd ettikleri şey, sema sırasında kendilerine zuhur 
eden iki halin isbat edilmesidir. Bunlardan biri hüzne yakındır, diğeri ise vecd ve 
muradla alakalıdır. 

Hüznün hakikati, sevgiliyi kaybetmek ve muraddan men edilmektir. Veedin 
hak"ıkati ise, muradın elde edilmesidir. Hüzünle vecd arasındaki fark şudur: Hü
zün, nefsin nasibine düşen üzüntünün adıdır. Vecd ise sevilen şeye göre, başkası
nın nasibi konusunda ortaya çıkan üzüntünün adıdır. Bütün bu değişiklikler tali
bin (tasavvuf yoluna giren kişinin} sıfatıdır. Hakk ise değişmez, başkalaşmaz . . .  

. . . V ecd, neşe veya üzüntü, ferahlık veya sıkıntı cinsinden kalbe isabet eden bir 
elemdir. Viidid ise gönülden gamı gidermek ve kalbin muradına ermesinin sağ
lanmasıdır. (Hücvirl, 499) 

* Veedin mi yoksa viicıldun mu daha mükemmel (olduğu konusunda şeyhler 
ihtilaf etmişlerdir} .  Bir topluluk şöyle demiştir: "Viicıld müridlerin, vecd ise ariflerin 
vasfıdır. Ariflerin derecesi, mürid/erinkinden daha yüksek olduğuna göre, onlara ait sıfatın, 
bunlara ait olandan daha mükemmel olması gerekir. Çünkü idrak edilmesi imkan dalıilinde 
olan her şey idrak edilir. Bu, cinsin sıfatıdır. Çünkü idriik sınırlı olmayı gerektirir. Oysa 
Allah'ın sınırı yoktur. Şu hfilde kulun {idriik edip} bulduğu şey, kendi meşrebinden {yara
tılmış ve sınırlı bir varlıktan} başka bir şey değildir. Talibin bulamadığı, mahrum kaldığı, 
bulanın da İstemekten aciz kaldığı şey, Hakk'ın hak'ikatidir." 

Bir başka topluluk da şöyle demiştir: "V ecd müridierin yanışı, vüdid ise mulıiblere 
{sevenlere} verilen bir hediyedir. Biri hurka {yanma}, diğeri ise tuhfedir {hediyedir}. 
Muhiblerin derecesi mürldlerin derecesinden üstündür. Çünkü tulıfeıjle sükı1n bulmak, 
talebdeki yanıştan daha nıiikemmeldir. " 

Bir menkıbe anlatmadan bu hususu anlamak mümkün değildir: Şeyh Ebu Bekr 
Şibllrtı bir gün, galeyfm halinde iken Cüneydrtı geldi, Şibli onu mahzfın buldu ve 
"Ey Şey/ı, ne oldıı ?"dedi. Cüneydrtı "Men talebe vecede {arayan bıılur}" diye cevab 
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verdi. Şibll buna karşılık "Bel, men vecede talebe {hayır, aksine bulan arar}" dedi. O 
zaman, şeyhler bunu konuşmuşlar ve şu sonuca varmışlardır "Biri vecde, diğeri ise 
vücuda işaret etmiştir." 

Bana göre muteber olan Cüneyd'in sözüdür. Çünkü kul, Mabı1d'unun kendi 
cinsinden olmadığını bildiği zaman, hüznü devam eder. (Hücviri, 499-500) 

* Tevticüd, zorlama ile vecde gelmektir. Bu, Hakk'ın şahid !tecelli} ve nimetle
rini kalbe arzetmek, ittisal !birleşme} ve temenni ! taleb etme} hususunda erierin 
yolunu düşünmektir. Bu konuda bir topluluk şekilcilik yolunu tutmuş, sufllerin 
zahiri hallerini, rakslarındaki terfibi ve işaretlerinin süslenmesini taklld etmiştir. 
Bu, haramın ta kendisidir. 

Bir topluluk da tahkık ehlidir. Çünkü onların tevacüdden maksadları, büyük 
mutasavvıfların şekil ve hareketlerini değil, hal ve derecelerini taleb etmektir. 
(Hücv1r1, 501) 

* Raksın ne şerl:atta, ne de tarl:katta bir temeli vardır. Bütün akıl sahibierinin itti
fak ettiğine göre raks, ciddi olduğu zaman eğlence, fuzuli bir şey olduğu zaman ise 
gayri ciddlliktir. Hiçbir şeyh onu övmemiş, beğenmemiş ve bu hususta ileri git
memiştir. Haşviyyat ehlinin bu hususta ortaya attıkları rivayetlerin tümü batıldır. 
Vecd esnasındaki hareketler ve tevacüd ehlinin davranışları raksa benzediği için, 
dünya ehli bazı kişiler bunu taklit etmişler ve aşırıya kaçarak raks hareketini ken
dilerine mezheb yapmışlardır. Halktan bazı insanlar gördüm. Bu insanlar, tasavvu
fun rakstan başka bir şey olmadığını zannediyorlar ve raksetmeye çalışıyorlardı. 
Başka bir sınıf ise raksın aslını inkar etmekteydi. 

İşin hulasası şudur: Raksı, insanların en cahil olanının yapması bile hem aklen, 
hem de dinen çirkin bir şeydir. Faziletli insanların bunu yapması ise mümkün de
ğildir. Ancak, gönülde bir hafiflik meydana gelir ve bu dalgalanmalar başa musal
lat olursa, bu hal vakti kuvvetlenditir ve halde de kıpırdanma meydana gelir, tertlb 
ve rusfrm (şekiller} irtifa kazanır. Bu kıpırdanma ne rakstır, ne ayakla usUl vurma 
hareketidir, ne de tabiatm terbiyesidir. Bilakis rUhun eritilmesidir. Bu harekete 
"raks" diyen kimse, doğrudan uzaklaşır. Bundan daha uzakta olan ise, zorla kendi
sini bir hale sokan ve bunun Hakk'tan olduğunu iddia eden kişidir. Halbuki o kişi
nin kendi tercihi dışmda hiçbir hali yoktur, zoraki bir htile girmeye çalışmaktadır ve 
buna da "Hakk'tandır" demektedir. Hakk'tan gelen halin sözle ifade edilme imkanı 
yoktur, "Onu tadmayan bilemez." (Hücvirl:, 502) 

* Allah buyurmuştur ki: "Biz onların kalbierini metin kı/dık, bu sayede onlar ayağa 

kalkhlar." [Kehf, 18/14) Vecd, endişe veren bir müşahedenin tutuşturduğu bir alev
dir. Üç derecesi vardır: İlk derecesi, sahibirıde herhangi bir iz bıraksın ya da bı
rakmasın, bir işitme, görme ya da fikir şahidinden gelen arız {gelip giden, yenile
nen} vecddir. 
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Veedin ikinci derecesi, ezell nılrun parlaması veya ezell bir hitabın işitilmesi ya 
da hakiki bir cezbe yoluyla nihun uyandığı vecddir. Sahibi üzerinde elbisesini 
bırakırsa bırakır, yoksa {en azından) nilrunu bırakır. 

Veedin üçüncü derecesi ise, kulu iki alemin elinden ansızın çekip alan, onun 
mana alemini haz kirlerinden arındıran, onu su ve toprağın köleliğinden kurtaran 
vecddir. Bu vecd kulu çekip alırsa, kendi ismini bile unutturur, çekip alınazsa za
hiri suretini iade eder. (Meniizil, 34) 

* Allah � Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde kendisine "vücud" ismini vermiş, 
mesela şöyle buyurmuştur: "{İstiğfiir eden} Allah'ı Gafiır ve Rahim olarak bulur." 
[Nisa, 4/1 10] "{Küfreden} yanında Allah'ı bulur. {0 da onun hesabını görür.}" [Nur, 
24/39] "{Eğer istiğfiirda bulunsalardı,} Allah'ı elbette Tevviib ve Rahim olarak bulacak
lardı." [Nisa, 4/64] 

Viicud, bir şeyin hakikatine ulaşmanın ismi olup, bu isim de üç manaya gelir: 
Birinci manası, ledünni ilmin vücududur {bulunmasıdır) . . . (Meniizil, 45) 

* Bu vücud, yalnızca Hakk'ı mükaşefenin sıhhati esnasında, şevahidin {görülen 
şeylerin} fark edilmesinin sona ermesidir. 

İkinci manası, hakikatİn vücudundaki işaret ihtimalinin ortadan kalkması yö
nüyle Hakk'ın vücududur. 

Üçüncü manası ise, kendisindeki vücud resminin {şeklinin}, ezeliyyette istiğrak 
yoluyla ortadan kalktığı makam olan vücuddur. (Mentizil, 46) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey, ya şu anda mevcud olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan yahut da gelecekte olacak ya da beklenmekte olan şey
dir. Hatırına geçmişte mevcud olan bir şey gelirse buna "zikir" ve "tezekkür" denir. 
Şu anda mevcud olan bir şey aklına gelirse, buna "vecd", "zevk" ya da "idriik" denir. 
Vecd denmesinin sebebi, onu kendi nefsinde bulmuş olduğun bir hal olmasıdır. 
(İhyii', IV, 174) 

* Nasıl taat zahire ait sıfatın sırrı ise, vecd de batına ait sıfatın sırrıdır. Zahirin 
sıfatı hareket ve sükı1n, batının sıfatı haller ve ahlaktır. (Adabı, 66, 'Avtirif, 112) 

* Teviiciid, vecdi fikir ve zikirle elde etmeye çalışmaktır. Vücüd ise, veedin vic
dan boşluğuna ulaşarak ferahlığının genişlemesidir. Vicdanla birlikte vecd bulun
maz. Görünen şey hakkında habere gerek yoktur. Vecd, zeval ve var olma arasın
daki alanda dağlar gibi sabit durmaktadır. ( 'Aviirif, 309) 

* Seri demiştir ki: "Şart-ı vticid fi za'katihi {vecde gelen kişinin çığlık atmasında uyul
ması gereken şart}, yüzüne kılıçla vurulsa bile acıyı hissetmeme sınırına u/aşmaktır. Bu 
durum vticidde {vecde gelen kişide} niidiren vuku bulur. Viicid, bu mertebeı;e gaybetten 
{sonra} ulaşmaz. Ancak onun çığlığı, mecburiyetle karışık bir taleb türünden teneffüs eder 
gibi çıkar." ( 'Avtirif, 120) 
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* Vecd, Allah'tan kulun batınında varid olan, ona neşe veya hüzün veren, sıfa
tını değiştirip Allah Teala'yı gözetmesini sağlayan bir haldir. Vecd, nefsin sıfatları 
yüzünden mağlub düşen kimsenin, kendisini bulduğunda Allah Teala'ya nazar 
etmesini sağlayan bir ferahlıktrr. 

Teviicüd, zikir ve tefekkür yoluyla vecdi davet etmektir. 

Vüciid ise, vicdan makamına çıkınakla vecd yolunun iyice genişlemesidir. Vic
danda {Cenab-ı Hakk'ı bulma aşamasına} vecd yoktur {çünkü o zaman vecde ihti
yaç kalmaz} .  Gözle gördükten sonra habere hacet yoktur. Şu halde vecd, geçici 
şeyler gibi yok olur, vücfıd ise, dağlar gibi yerinde sabit kalır. ( 'Aviirif, 309) 

* Galebe, peşpeşe gelen bir vecd türüdür. Vecd bir şimşek gibi gözüküp kay
bolur. Galebe ise, peşpeşe gelen ve birbirinden fark edilemeyecek kadar devamlı 
parlayan şimşek gibidir. Vecd çabucak sönüp gider, galebe ise sırda devamlı kalır, 
koruyup engelleme vazifesi yapar. ( 'Avarif, 309-310) 

* Teviiciid, veedin davet edilmesidir. "Vecd yokken vecd hillinin izhar edilmesidir 
{açığa çıkarılmasıdır}" şeklinde de tarif edilmiştir. 

Vecd, kalbe salikin şuhfıdunu {duyular alemini görme yeteneğini} gideren hal
lerin gelmesidir. 

Vüciid, vecd halinde Hakk'ı bulmaktrr. (Istılah, 532) 

'' "Tevaciid nedir?" Deriz ki: "Vecdin davet edilmesi, {bunun üzerine} sahibinin bul
duğu iinsiyetten dolayı, vecd yokken vecd hillinin zııhiir etmesidir." 

"Vecd nedir?" dersen şöyle cevab veririz: "Vecd, eğer öncesinde tevaciid lıiili vakf 
olmuşsa, stilikin şuhiidıınıı gideren hiillerin kalbe gelnıesidir." 

"Viiciid nedir?" {sorusuna cevab olarak} deriz ki "Vücüd, vecd halinde Hakk'ı bul
maktır." (Fütühiit, II, 130) 

* Tevacüd, veedin davet edilmesidir. Çünkü vecdi elde etmek için çaba sarf 
etmektir. Sahibinde vecd sfıretinde ortaya çıkarsa, iki yüzlü, yalancı bir münatıktır, 
{bu} yolda teftiş edilmelidir. Bundan dolayı sfıfıler topluluğu, onu sadece içinde 
vecd sahibi değil, mii tevacid {tevacüd ehli} bulunan cemaati de tanıyan kimselere 
havale etmiştir. Bu hal ona ancak, hareketlerinde vecd ehline muvatık olduğunu 
gösterecek bir karineye dayalı olarak, cemaat içinde bir hükmü ve itibarı bulunan 
şeyhten gelecek bir işaret yoluyla ittifak edildiğinde teslim edilir. Bu şartları yerine 
getirmezse, değil onun mütevacid olması, üzerinde bununla alakah herhangi bir iz 
bile görülmesi caiz değildir. 

Her vecd, vecdden değil, tevacüdden meydana gelir. Kalbe ansızın bir varid 
gelmesi veedin hakikatindendir. İşte bu, hakikat üzerine bir hücfımdur. Vecd kes
bidir, gayreti gerektirir, tevacüd ise tekessübdür {kazanmaya çalışmaktrr} .  Veedin 
tevacüdden kazanılması, kesbin kendisi değil, kesbe yönelmektir. Bu Allah'tan 
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öyle bir müjdedir ki, isyanı iktisab, itaati kesb kılmıştır (isyan kesbe yönelmeyi ge
rektirir, itaat ise zaten kesb ve gayretin kendisidir, yani isyan etmek, itaat etmekten 
daha zordur}. Allah nefsin kesb ettiğini {kazandığını} söylemiş, kesbi nefse vacib 
kılmıştır. 

İktisab {kesbe yönelme} hakkında ise şöyle buyurur: "{Lehii mii kesebet} ve aleylıii 
me 'ktesebet {nefsin kesb edeceği kendi lehine, iktisi/b edeceği de kendi aleylıinedir}. "  [Sa
kara, 2/286] Allah, nefsin sadece iktisab ettiği şeyi almasını gerekli görmüştür. 
İktisab nefsin hakkıdır, o bunu hak etmiştir. Böylece kesbi de hak etmiş olmakta
dır. Hakk, hak edilen şeyden başka bir muamelede bulunmaz. Allah'ın affı günahı 
işlemeye hükmeder. Ehlullaha göre olan tevacüd, vecd yokken veedin suretinin iz
har edilmesidir. Bu da, o an {tevacüd gösteren} mevcud kişinin vecd sahibi olma
dığını anlayarak, vecd ehline muvafakat etmekle {tevacüdden çıkıp halini gerçek 
vecd ehline uygun noktaya getirmekle} olur. Böyle olması ve bununla beraber 
{tevacüd ve vecd konusunda} sadakat gereklidir. Şu halde o, bunu {tevacüdü, terk 
edilmesi} evla olduğu için terketmiştir. Çünkü Allah'ın hakkını gözetmek, halkı 
gözetmekten önce gelir. (Füti'ılıiit, Il, 524-525) 

* Bu topluluğa {sufilere} göre vecd, salikin kendisini ve etrafındakileri görme
sine mani olacak hallerin kalbe gelmesinden ibarettir. Bunlara göre kalbde hüznün 
serneresinden ibaret olarak bulunduğu da olur. Üstad bilcümle şöyle demiştir: 
"Hüsn-i vecd bir lıiildir, lıiiller de kes bi değil, vehbidir. Bu sebeb le müteviicidin vecdi, 
teviicüdii neticesinde ortaya çıktığı zaman, veedini nefsin zorlamasıyla davet etmiş olma
sından dolayı, o, kesbi olmuş olur. Hiilbuki bu topluluğa {si'ıfilere} göre hiil kesb/e {çalış
nıakla} elde edilemez. Bunun için nıüteviicidin vecdine itimad edilmez. Şu hiilde yine bu 
topluluğa göre, veedin hiillerdeki benzeri, peygamberlere vahyin gelişi gibidir. Vahiy, onlara 
beklemedikleri bir anda ansızın gelir." (Fiiti'ıhiit, II, 526) 

'� Bir topluluğa göre vüdid, vecd halinde Hakk'ı bulmaktır. Şöyle derler: "Vecd 
siilıibi olduğun zaman, bu lıiilde Hakk'ı miişahede edemiyorsan, O'nu müşiihede etmek seni 
ve etrafında bulunanları görmekten fiini kılnııyorsa, sen vecd siihibi değilsin demektir. 
Çünkü sen, o hiilde Hakk'a aitbir vüci'ıd siihibi olamamışsın {demektir}. " 

Bil ki, vecd halinde Hakk'ın vücudu bilinmez. Çünkü vecd, bir müsadefedir 
{karşı karşıya gelmedir}. Müsadefenin neyle vaki olacağı bilinemez. Bazen başka 
bir işle gelir. Hükmü sema ile meydana gelen şeyle irtibatsız olunca, onda Hakk'ın 
vücudu mechul bir vasıfta olur. Birinin vecdi, mukayyed ve mutlak sernam taay
yün ettiği şeyin hükmü üzere kabı11 ettiğini gördüğünüz zaman, onun veedin şek
linden haberi olmadığını anlayınız. O, bu yol hakkında kıyas sahibidir. Allah'ın 
yolu ise kıyasla bilinmez. Çünkü O, her gün yeni bir iştedir, her nefsin de bu du
ruma temayülü vardır. 

Veedin gelişi, kendisine inineeye kadar vecd sahibi tarafından bilinmez. 
Hakk'ın vücudu, her vecd sahibinde vecdi oranında olur. Arifler nezdinde vecd, 
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ıstılahi manasından çıkar, umfuni bir mana kazanır. Onlara göre, sah'ih vecd sahibi 
kim olursa olsun, Hakk'ın bu vecdde vüclıdu olur. Arifler bunu bilirler, her vecd 
sahibinin, veedinde onun vücudundan getirdiklerini alırlar (kabUl ederler).  Eğer 
vecd sahibi, bunun Hakk'a ait bir vücud olduğunu bilmiyorsa, arifler onu bilirler 
ve ondan, her vecd sahibinin vücuddan getirdiği kadarını alırlar. Hakk, bu vecdde, 
bu habereinin veedinde bulduğu vücuddan kaydettiği miktar kadar tecelli etmiştir. 
Bu güçlü bir zevk hali olup, herkes değil, ancak erbabı tarafından anlaşılır. (Fütii
hdt, Il, 527) 

* Vüciid, Hakk'ın Zat'ını, O'nun Zat'ıyla bulmaktır. Bu sebeble Hazret-i Cem' e 
"Hazret-i Vüciid" da denir. (Kaşani, 48; Cami', 103) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcud olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan şeydir. Birincisine "vecd", "zevk" ya da "idriik", ikinci
sine "zikir" denir . . .  (Kudame, 316) 

•• Vecd, arız olan {geçici} şuhuddan tutuşan, sıkıntı verici bir alevdir. Ebfı Ferec 
şöyle demiştir: "Vecdin ürküttüğü kişiyi uyku da iirkiitür." Yine o şöyle demiştir: 
"Arif dünyii zikredilirken {dünyiiya önem vermemesi sebebiyle} gaybet, iihiret zikredilirken 

de {iihirete önem verdiği için} huzur hillinde olur. Sevgili anıldığı zaman kararsız olur, 

meclislerde endişe bağlarıyla bağlı olarak bulunur, hubb {sevgi} zikredildiğinde ise vecd, 

zincirlerini koparır." (Ravza, 640) 

* Vecd, gönüllerde tutuşan ve aralardaki ağyarı {Allah'tan başka her şeyi} ya
kan bir ateştir. (Ciimi', 54) 

* Vecd üç kısımdır: Avaının vecdi, zikrin lezzetinden dolayı rUhun mest olma
sıdır. Havassın vecdi, rUhun zikir halindeyken şevkin galebesini taşımaktan aciz 
kalmasıdır. Ehass-ı havassın vecdiyse, gönülden Hakk' a nazar ederken rUhun hu
şfıdan aciz kalmasıdır. (Ciimi', 62) 

* Teviicüd, ihtiyarını kullanıp zorlanarak veedin çağrılmasıdır. Bu halin sahibi 
veedin kemaline erememiştir. Çünkü tefa'ul babı çoğunlukla teğafül {farkında de
ğilmiş gibi yapma}, tecahül {bilmezlikten gelme} ve benzerleri gibi, olmayan bir sı
fatı göstermek içindir. 

{SUfilerden} bir topluluk, içinde zorlama, yapmacıklık ve işin hakikatinden 
uzaklaşma bulunduğu için tevacüdu reddetmiştir. Bir başka topluluk ise, müridin 
vecdi elde edebilmesi için onu caiz görmüştür. {Bu görüşe göre} mürid, yanması, 
rikkati {inceliği} ve hüznüyle vecde hazırlık yapar. (Ciimi', 125) 

•• Ahviilde {hallerde} vecd, susuzluk ateşinden tutuşan, sıkıntı veren bir alevdir. 
RUh, ezell bir nurun parıltısı ve yüksek bir müşahedeyle ona döner. Bidiiyattaki 
{başlangıçtaki} şekli, tutuşan bir alev olup, hissin şahidi, işiterek veya görerek ona 
döner {bütün duyular vecde yönelir ve dünyayı algılayamaz hale gelir} .  Ebviibdaki 
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şekli, fikrin kendisine döndüğü geçici bir vecddir. Muı1melattaki şekli, geçici bir 
müşahedeyle kalbin kendisine yöneldiği alev li bir ateştir. 

Ahlaktaki şekli, kalbin (yeniden) doğduğu sevgi ateşinden tutuşturulmuş, ya
kıcı bir alevdir. Bununla ahlaki fazilet ile ünsiyete ait kemalat istenir. Usı11deki 
şekli, Hakk'ın taleb edilmesinin neş'et ettiği, kalbden gelen bir ateştir. Edviyedeki 
şekli, Kuds aleminin kendisinden aydınlandığı nfuani bir ışıktır. Akıl, ilim ve hik
met taleb etmek, sekinet n uru ve himmet yüceliğini elde etmek için ona yönelir. 

Vilaydttaki derecesi, kulu iki dünyadan kapıp alan, eyn ve beyn'den (zamandan 
ve mekandan) kurtaran bir vecddir. Hakaikteki derecesi, (salikin) manasını sınırlar
dan ve şekillerden arındıran, ismini tamamen unutturan ve şeklini değiştiren sınır
sız bir vecddir. Nilıdyatta ise vecd ya yerini vücuda bırakır ya da müşahede sıra
sında telvin makamının cem' ve farkıyla mücadele eder {bunların yerine geçmeye 
çalışır) .  (Cami', 293) 

* Bazı fakirler huzuru, yani zikir halkasını ikame ettiler. Onu bitirdikten sonra 
şeyh şöyle demişti: "Son halkayı kim ikame etti?" Bunun üzerine sustular. Şeyh şöyle 
dedi: "Onlar, bunun vecd olduğunu sanıyorlar. Hayır hayır! O vecd değil, tevdcüddür. 
V ecd Allah'tandır, tevdcüd ise nefstendir." (NefehiJ.t, 233) 

tevazu' ( r::.�'.i ) {'alamat-ı tevazu'; 'alamet-i tevazu'; hayru'l-hayr; nefyü'l

'izz; tevazu'-ı 'ammi; tevazu'-ı hassi; za'a) 

* Kim nefsinden şöhretin olumsıızluğunu giderir ve tedavi eder de Allah onu 
buna muvaffak kılarsa, onu nefıjetmeye ulaşır. Allah sevgisi, iman sevgisi, istika
met yolu ve siHihlerin basarnaklarına kolayca vam. Ve arnelinde sadakate ulaşma 
kolaylaşır. Nefsi tevdzu ve tezellüle yönelerek mutmain olur. Adalet yolu ona hoş 
gelir. Çünkü üstünlük duygusuna sahib olan kişi, kendi için istediği şeyi diğer in
sanlar için istemeye güç yetiremez, öfkesine hakim olamaz, doğruyu ve ondaki 
üstünlüğü kabUl etmez. Takvanın şerefi ve süsü olan tevazua gücü yetmez. {Böyle 
bir kişi) hasedi bırakamaz, kini terk edemez, öfkeyi yenemez, bunlardaki üstünlük 
duygusunu ortadan kaldıramaz. Taassubu terk edemez, asabiyyeti terk etmeye 
gücü yetmez, bunlardaki üstünlük duygusunu yok edemez. Kalb selametine ve 
ondaki üstünlüğe güç yetiremez. Samimiyyete ve ondaki üstünlüğe gücü yetmez. 
İnsanları hor görmekten ve ondaki üstünlükten kurtulamaz. (Adabı, 109) 

* İçinde şer olmayan en hayırlı hayır tevazudur. Tevdzu, kişinin kendini 
başkalarından aşağıda görmesidir . . .  Tevazuun alameti, biri seni hakka davet ettiği 
zaman onu kabul etmen, reddetmemen, nefsini hiçbir müslümanın üstünde gör
memendir. (Adabı, 147) 

* Ona sordum ki: "Bana şu sözü söyleljen kişinin ne demek istediğini açıkla: 'Tevdzü 
şudur: Evden çıktığın zaman, rastladığın her kişinin senden üstün olduğunu görmen. ' Peki 

kişi, { tevdzü} şartlarını ancak nefsinden gelen hoşnutsuzlukları tahammül yoluyla zorla na-
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rak yerine getiriyorsa, böyle bir iddiada bulunduğunda ve diliyle de bunu söylediğinde 
{gerçekten} mütevıizi olur mu?" 

{Cevab olarakl dedi ki: "Eğer bu şartlar farz olan haklardan ise, onu ancak nefsinden 
gelen hoşnutsuzlukla kabul eder {kabı'll etmek nefsine ağır gelir}. Şu lıdlde bıı kişi, sadıkla
rın derecesine ulaşmış olmaz. Eğer sözü edilen şartlar, farz olan haklar cümlesinden değil 
de, kulun kabul etmeyi terk etmesinin {dznden} çıkannayacağı konularla alaka/ı olur da, 
bunları kabıli etmek de kişiye hoş gelirse, işte bu, miitevaz'i olanların yolu ve usılliidiir." 
(Adabı, ın) 

* . . .  Sufiyyenin . . .  başka bazı adabları ve çeşitli halleri arasında . . .  üstünlük ve 
büyüklüğü bırakmak, makam ve mevkie itibar etmemek, halka şefkatli davranmak, 
büyük küçük herkese tevazu içinde olmak . . .  {yer alır. ı (Luma', 29) 

* Cüneyd'e tevazuun ne olduğu sorulunca şöyle demişti: "{Halkın üzerine şefkat} 
kanatlarını indinnek ve onlara yumuşak davranmaktır." 

Ruveym "Tevazu, gaybı bilen Allalı karşısında, kalbierin boyun eğmesidir", Sehl 
{Tüsteril ise "Allalı'ı zikretmenin kenıali nıüşahede, teviizuım kenıfili de Allah 'tan razı ol
maktır" demiştir. 

Bir başkası şöyle demiştir: "Teviizu, hakkın Hakk için Hakk'tan kabul edilmesidir." 

Başka biri de "Teviizu, azla iftihar etmek, zilleti kucaklamak ve halkın yükünü ta
şınıaktır" demiştir. (Ta'arruf, 68) 

* Huşu, Hakk' a boyun eğmek, teviizıl ise, Hakk' a teslim olmak, hükmüne razı 
olup i tirazı terketmektir. . .  (Kuşeyrl, 74) 

* Fudayl'a "Teviizıl nedir?" diye sorulunca şöyle cevab vermiştir: "Kim söylerse 
söylesin, hakka {doğruya} boyun eğmek ve onu kabı1l etmektir. " (Kuşeyrl, 75) 

* Bil ki kibir, nefsi yüceitme konusunda kalbe gelen bir hatırdır. Kendini büyük 
görmek, büyüklenmek de onun ardından gelir. Kendini aşağı görmek de nefsi al
çaltma hususunda kalbde meydana gelen bir hatırdır. Nefsi hakir görmek ve tevazü 
da onun ardından gelir. 

Kibir ve tevazuun her biri umlimi ve husus! olmak üzere ikiye ayrılır. Umlimi 
tevazu giyecek, mesken ve binecek hususunda asgari olanla yetinmektir. Bunun 
karşısında tekebbür {büyüklenmekl vardır ki, kendini üstün görmektir. Husüsi te
vazu, ister düşük seviyede ister değerli bir kimse tarafından olsun hakkı kabUl et
meye nefsi alıştırmaktır. 

Bunun karşısında tekebbür vardır ki bu, hakkı kabUle yanaşmamaktır. Bu ise 
azim bir günah ve büyük hatadır. 

Umumi tevazüa gelince, o da, başlangıcını ve sonunu, şu anda içinde bulun
duğun afet ve kirlilikleri hatırlamandır. (Minhiic, 36) 
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* Teviizıi., kulun karşılaştığı insanlar arasında, üstün görmediği hiç kimsenin 
bulunmarnası ve "Belki Allah katmda o benden daha hayırlı ve derecesi daha yüksektir" 
diye düşünrnesidir. 

{Mütevazl kişi), kendisinden küçüğiinü gördüğü zaman şöyle düşünür: "Ben 
Allah'a isyanda bulundum, ama bu daha O'na isyan etmemiştir. Hiç şiibhesiz o benden 
daha lıayırlıdır." 

Kendisinden yaşça büyük biriyle karşılaştığı zaman şöyle düşünür: "Bıı kişi, Al
lah'ın benden önce yarattığı bir kulııdur." 

{Karşılaştığı kişi} alirnse kendi kendine der ki: "Bu kişi, benim elde edemediğim 
şey ona verilmiş ve ulaşamadığım şeı;e o ulaşmıştır. Benim bilmediğimi o biliyor ve ilmiyle 
de anıel ediyor." 

{Karşılaştığı kişi) ciihilse der ki: "Bu Allah'a {isyan ediyorsa}, cfihilliği yüzünden is
yan ediyor, bense bildiğim hiilde isyan ediyorum. Üstelik, onun son nefesinde ne olacağını 
bilmediğim gibi, kendi son nefesimin nasıl olacağını da {Imanla göçüp göçmeı;eceğimi de} 
bilemiyorum." 

{Karşılaştığı kişi) kafirse şöyle düşünür: "O'nun iman edip de son nefesinde iyi 
anıellere siihib olup olmayacağını, benim de kiifir olup, son nefesimde kötü anıellerle gidip 
gitmeı;eceğinıi bilemem." İşte bu, şefkat ve vecel kapısıdır. Kullara eşlik edecek ilk ve 
kullar üzerinde kalacak son kapı budur. (Gımye, II, 189) 

* Cüneyd'e tevdzıiun ne olduğu sorulunca şöyle demişti: "{Halkın üzerine şefkat} 
kanatlarını indimıek ve onlara yumuşak davranmaktır." 

Fudayl'a "Tevazft nedir?" diye sorulunca o da şöyle cevab vermiştir: "Kimin 
söylediğine ve kimden işittiğine bakmadan, hakka {doğruya} boyun eğmek ve onu kabıli et
mektir." Yine o şöyle demiştir: "Nefsinde bir kıyınet gören kişinin tevazftdan asla nasibi 
yoktur." . . .  

. . . Zünnfın şöyle der: "Tevazıiım üç aliimeti vardır: Ayıplarını bilerek nefsini küçük 
gömıek, tevhid inancına hiirnıeten insanlara tazfm {saygı göstermek}, kimden gelirse gelsin 
hakkı ve nasihati kabul etmek." ( 'Avfirif, 142) 

* Teviizıl, kibirle za'a {zillet) arasında itidale {dengeye) uymaktır. Buna göre ki
bir, insanın kendisini olduğundan yükseğe çıkarması, zillet ise, insanın kendisini 
ayıplanacak ve hakkını kaybetmeye götürecek bir duruma düşürrnesidir. 
Meşayıhın tevazfıun açıklaması ile alakah işaretlerinin bir çoğundan onların teva
zfıu zillet yerine koyacak dereceye vardırdıkları ve bunda da nefsani hislerin karı
şık olduğu ifratın zirvesinden tefritin derinliğine inciirdikleri anlaşılmaktadır. Bu 
da itidalden sapınayı gösterir. Meşayıhın bundan rnaksadları, müridierinin ucub 
(kendini beğenrne) ve kibir duygularına kapılmalarından korkarak, nefslerini 
kırma konusunda rnübalağada bulunmuş olmalarıdır. ( 'Aviirif, 143) 
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* Tevlizft, kulun Hakk'ın gücüne boyun eğmesidir. Birinci inceliği menkulün 
makul ile tezat teşkll etmemesi {aklın nakille çatışmamasıf olup ihtilil.fa yol açacak 
bir görüşe sahib olmamaktır. Ikincisi, Hakk'ın razı olduğu müslümandan razı ol
maktır. Hak kimden gelirse gelsin reddetmernek ve mazeretleri kabul etmektir. 
Üçüncüsü ise hizmetini ve müşahede ile fetret {müşahedenin kesilmesi! içindeki 
şekli görmekten uzaklaşarak Hakk yolunda kaybolmaktır. (Ravza, 484) 

* Huşu ve tevlizft sözlükte aynı manadadır. Ehl-i haklkatin ıstılahında huşu, 
Hakk'a boyun eğmektir. Denilmiştir ki: "Huşu, kalbde sürekli olan bir korkudur." 

Yine bu konuda şöyle denilmiştir: "Huşu kalbin bütünüyle Hakk'ın huzılrımda 
durmaszdır." 

Şu da söylenmiştir: "Rabb 'e muttalı olma anında laılbe gelen kendini kaybetmişlik 
halidir." 

Yine bu konuda "Hakk'ı müşlihededen dolayı edeben gönlün boyun eğmesidir" de
nilmiştir. 

Huşu, haldkatin gücü anında kalbin savunulması ve {Allah'a ait} kahr1 olan {sı
fatlar} karşısında geri durmasıdır. Huşu, heybetin galebe çalmasının öncüsüdür. 
Huşu sahibi, arzu ateşi sönen, göğsündeki arzudan haz alma alevi sükfın bulan, 
kalbi taz1m nurları saçan, bu sebeble şehveti ölen, fakat kalbi dirilen, onun için de 
organları huşu içinde bulunan kimsedir. Insanda huşu bulunmasının alameti, kız
dırıldığında, arzusuna muh�Hefet edildiğinde yahut reddedilme durumunda kal
dığında bu halleri kabul ile karşılamasıdır. Bir kısım sufi, huşuun mahallinin kalb 
olduğu hususunda ittifak etmiştir. (Cami', 213) 

* Tevazu hususunda üstad Ebu'I-Kasım Cüneydrh "Şefkat kanatlarını halkın uze
rıne indinııek ve onlara yumuşak davranmakhr"; İbn Atarh "Kimden gelirse gelsin lıakkı 
kabUl etmektir"; Ebu Abdullah Razi de "Tevazu, hizmet sırasında öne çıkmayı 
terketmektir" demişlerdir. 

Ebu Yez1d'e {Bist3mlfrh "Kul ne zaman miitevazi olur?" diye sorulunca şöyle 
cevab vermiştir "Nefsinde bir makam ya da hal görmediği, halk içinde kendinden daha 
şer/i birini bulamadığı zaman."  

Malik b.  Dmarrh şöyle demiştir: '"Mescidde bulunanlar içinde en şerlisi çıksın' de
nilseljdi, bu konuda hiç kimse beni geçemezdi." (N eb hani, IL 91) 

tevbe-inabe-evbe ( :iui - :i�\i) - J.�Ji ) {isti'dad; menazil-i tevvab'in; şurut-ı 

tevbe; tevbe-i inabe; tevbe-i isticabe; tevbe-i nasuh; tevbe-i ta'ib; zabıt-ı tevbef 

* !Bir adam} Rabia'ya "Çok günlih ve isylinda bulundum; tevbe etsem acaba kabıli 
olunur mu?" diye sordu. O şöyle cevab verdi: "Hayır, bilakis tevben kabıli olıınsaydı, 
tevbe ederdin!" (Şehfde, 21, 124) 
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* Bil ki, bu hususta {tevbe konusunda} insanlar üç seviyeye ayrılırlar. Bu sevi
yelerin dördüncüsü yoktur. Bir kısmı, iyilik üzere neş'et etmiş, nefsin heva ve he
vesine meyil ve arzusu kalmamıştır. Ancak, peygamberlerle sıddlklerin bile kaçı
namadıkları, bilmeden yapılan zelle türü hatalar müstesnadır. Bunlar {bu tür bir 
hatadan) sonra, tertemiz, şehvetin arız olmadığı, zevklerin kendisini harama götü
rüp de arkasından günah işletemediği, günah paslarıyla kararınanın hakim olma
dığı bir kalbe döner. Böyle bir insana, Allah hakkına riayet etmek ve bu yönde de
vam etmek son derece kolay, sıkıntısı hafif gelir, nefsin engelleri azalır ve zayıflar. 
Çünkü kalbi temizdir. Allah ona yönelmiş, onu sevmiş ve dost edinmiştir. Dost, 
dosta darılıp onu terk etmez, seven sevdiğini tehlikeye tesllı:n etmez . . .  

İkinci kısım ise nefsinin hevasına uyduktan sonra tevbe eden, cehaletinden dö
nüp Allah'a yönelen, zamanında işlediği günahlara pişman olan kimsedir. Allah o 
kişiye, hiçbir farzı terk etmeme ve geçmişte işlediği hiçbir günaha tekrar dönmeme 
azim ve gayretini bahşeder. Bu arada nefs, günahtaki geçici zevki göz önüne 
getirerek, onu alışkanlıklarına devam etmeye ikna etmek için mücadele eder. O, 
nefsini gemiemek için de mücadele eder. Nefsini günahtan doğacak azabla kor
kutur. Düşman {şeytan) onu, yapmadığı, dolayısıyla tezzetini kaçırdığı günahlara 
çağırır. O da, günahtaki çirkinliği, Allah'ın onu hoşa gitmeyen şeylerden çekip, 
Allah'ın rızasına kavuşturacak şeylere yöneltmesinden ötürü, büyük lütufta bu
lunduğunu hatırlar. Bu mücadele sürüp giderken Allah onu tasdik ederek yardı
rnma koşar, nefsinin değerini düşürecek şehvetlerden alıkoyar. Bu yardım, Allah'a 
itaat etmeyi kotaylaştırana kadar sürer. Nitekim Allah bunu vaad etmiştir: "Hidii

yete erenlere gelince, Allah onların hidfiyetlerini artırmış ve takviiiarını {korunma vasıtala

rını} vermiştir." [Muhammed, 47/17] 

Üçüncü kısım ise günahında ısrarlı, isyan ve unutkanlığa devam eden, nefsin 
arzusu galib gelmiş ve korkunun zayıf düşürdüğü kimselerdir. Bununla birlikte 
Allah tarafından, ölümden sonra tekrar diriltileceğine inanır. Günahkar olması bu 
düşüncesini perdelemez. Dirildikten sonra sorguya çekileceğini de ikrar eder. 
Sevab ve günahlarının onu, ebedi cennet veya cehenneme götüreceğini, Allah'ın 
dilediği kişilerin dışında kalanların ebedi cehennemde kalacaklarını da ikrar eder. 
Bu, kalbdeki lı:nanının ikrarıdır. Bu imanla, kalbinden inkarı uzaklaştırmış ve 
Rabb'ini doğrulamıştır. Buna rağmen, kalbi alıkoyan şehvetler onu düşünmekten, 
günah pası da zikirden alıkoyar. Ancak içinde, ahireti hatırlamak suretiyle lmanın 
hareketlendirmesinden doğan bir fikir vardır. Fakat kalbin katılığından ve peşpeşe 
gelen gaflet perdelerinden dolayı, bu inanç isitikrara kavuşacak bir mevzi bula
maz. Böylelikle kalbi dünya işiyle meşgul olur. Allah korkusunu hatırlayamaz, dü
şünmeye vakit bulamaz ve zikrin tadını tadamaz. Zikre nasıl yer kalsın ki, dünya 
meşgüliyetleri orda yer tutmak için kendisini zorlamakta ve hep gaflet galib gel
mektedir! Bu insan, gaflette ısrara sebeb olan alakaları koparmaya muhtaçtır. {Bu 
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alakaları kopardıktan sonra} günahlarından Allah'a tevbe eder, {sözü edilen ko
nularda} hataya sapmadan yetişen ve tevbe ile Yaratıcısına yönelen eski arkadaşla
rına katılır. (Ri'aye, 19) 

* İst!dfld {ölüm için hazırlık} iki türlüdür: Birincisi, vacib olan hazırhktır. Bu, 
ölüm anında, pişmanlık duyanların hata ve günahlardan temizleyici bir tevbeyle 
tevbe etmeleridir. Çünkü, şayet kendisine "Şu anda öleceksin" denilse, kendisine ait 
tevbeye ihtiyaç gösteren bulduğu bir tek günahtan dolayı bile fırsat isteyecektir. 

Tevbe etme ihtiyacı duyduğu bir tek günahı bile varsa, demek ki, Rabb'ine ka
vuşmaya hazır değildir. Çünkü rUhunu almak için kendisine danışılmayacak, 
ölüm ona ansızın gelecektir. Eğer ölüm ona gelirse ve o günah kendisinde bulu
nursa, Allah'ın gazabından emin olamaz. Allah'ın gazabını gerektirecek şeyleri ya
pıp dururken, ölümün gaflet halinde aniden bastırmayacağından emin değilken, 
Allah' a kavuşmaya başka nasıl hazır olur? 

Allah'ın huzuruna O'nun hoşlanmadığı bir şeyle çıkma kaygısıyla korku içinde 
bulunan kimseler, ölüm gelip rUhlarınının önüne geçerek tevbeye manı olmadan, 
makbul olmayan bir nedametten hemen tevbeye koşarlar. Gaflet halinde ölüm ya
kalamasın diye kendilerine acıyarak günahın peşinden hemen tevbe ederler. İşte 
bu, Allah'ın kullarına yapmalarını vacib kıldığı ölüm hazırlığıdır. 

İkincisi, nafile olan hazırhktır. Kalben ve bedenen üst seviyede çaba sarf etmek, 
ihtiyaçtan fazlasını dağıtmak gibi davranışlardır. Bunu "Yarın öleceksin" dense, 
bundan fazlasını yapmasının mümkün olmadığı {kadar geniş bir çapta olacak} ka
dar yapmaktır. (Ri'aye, 73) 

* Allah Teala'nın yoluna girenierin ilk makamı tevbedir. {Ebu Yakub} Susi'ye 
tevbenin ne olduğu sorulunca şöyle cevab vermiştir: "Ilmin {Kur'iin ve Sünnet'in} 
yerdiği şeylerden övdüğü şeye dönmektir." 

Sehl b. Abdullah'a {Tüsteri'ye} tevbenin ne olduğu sorulduğunda "Tevbe, güna

hını unutmamandır" demiştir. Cüneydrh ise bu soruya "Tevbe, güniiiımı unutmandır" 
şeklinde cevab vermiştir. 

Susi'nin tarif ettiği tevbe, müridierin Hakk yoluna yeni yönelmiş, bazen kendi 
lehinde, bazen de aleyhinde hareket eden kişilerin tevbesidir. Sehl b. Abdullah'ın 
tarif ettiği tevbe, müridierin tevbesidir. Cüneyd'in tarif ettiği tevbe ise, günahını 
hatırıamayan tahkik ehlinin tevbesidir. Çünkü ilahi azarnet ve devamlı zikir ha
linde bulunmaları, kalbieri üzerinde te' sir ettiğinden onların günahlarını hatırla
maları bile mümkün olmaz. Ruveyın b. Ahmed'in tevbeyle alakah olarak "Tevbe, 
tevbeden bile tevbe etmektir" demesi de bunun gibidir. 

Zünnun' arlı tevbenin ne olduğu sorulunca "Aviimm tevbesi günii/ılarda n, lıavfissm 
tevbesi ise gafletten olur" şeklinde karşılık vermiştir. . .  
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. . .  Ebu Hüseyin Nuri de şöyle demiştir: "Tevbe, Allah'ın dışında kalan her şeı;den 

tevbe etmektir." (Luma', 68) 

* Cüneyd b.  Muhammed' e tevbenin m.3.hiyeti sorulunca "Günahını unutmandır" 
karşılığını vermiş, Sehl'e aynı soru sorulunca, o da "Günahını unutmamandır" de

mişti. Cüneyd'in sözünün manası şudur: Günah olan fiilin zevkini ve izini kalbin

den öylesine çıkarmalısın ki, rUhunda bundan eser kalmasın. Böylece hayatta bu 

günahı asla tanımamış biri haline gelirsin. 

Ruveym "Tevbe, tevbeden tevbe etmektir" demiştir. Bunun manası Rabia'nın şu 

sözündeki manayla aynıdır: '"Ailalz'tan af dilerim ' sözündeki sadakatimin azlığından af 
dilerim!" 

Hüseyin Megazili'ye tevbenin ne olduğu sorulduğunda "İnabe tevbesini mi, 
isticabe tevbesini mi soruyorsunuz?" dedi. Soru sahibi "İnabe tevbesi nedir?" diye so

runca o, "Allah 'ın senin üzerindeki kudretinin büyüklüğünü hissederek O 'ndan kor/anan
dır" cevabını verdi. Soran "İsticabe tevbesi nedir?" diye sorunca da "Sana yakın oldu
ğunu düşünerek Allalı 'tan haya etmendir" dedi. 

Zünnun, "Halkın tevbesi günahtan, Jıavassın (velllerin} tevbesi gafletten, enbiyanın 
{peygamberlerin} tevbesi de başkalarının nail olduğu şeylere ulaşmaktan acizliklerini gör
mektendir" demiştir. 

{Ebu Hüseyin} Nuri demiştir ki: "Tevbe, Allalı'tan başka hatırladığın herşeı;den 
tevbe etmektir (arif Allalı 'tan başkasını hatırladığında tevbe eder} " 

İbrahlın Dekkak şöyle demiştir: "Tevbe, önceden Allah'a yüzü olmayan ense oldu
ğun gibi, şimdi de ensesi olmayan yüz olmandır {eskiden O'na nasıl sırt çeviriyorsan, şimdi 
de O'na asla arkanı dönmeı;ecek tarzda yüzünü çevirmendir}." (Ta'arruf, 64) 

* Tevbe hususunda kulun on haslete sahib olması gerekir: Birincisi Allah'a is

yan etmemek ona farzdır. İkincisi masıyyetle imtihan olunursa, bunda ısrarlı ol

mamasıdır. Üçüncüsü, masıyyetten dolayı Allah' a tevbe etmesidir. Dördüncüsü 

Allah'a karşı aşırılıklarından pişmanlık duymasıdır. Beşincisi ölene kadar itaat 

ederek istikamet yoluna bağlanmasıdır. Altıncısı cezadan korkmasıdır. Yedincisi 

mağfireti ümid etmesidir. Sekizincisi günahı itiraf etmektir. Dokuzuncusu tevbeyi 

ona Allah'ın takdir ettiğine ve kendisini bu yoldan döndürebileceğine inanmasıdır. 

Onuncusu ise, daha önce yaptıklarına keffilret olması için, salih amel işlemeye yö
nelmesidir. (Küt, I, 170) 

•• Hasan Basri'ye tevbe-i nasühun ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermiş

tir: "Tevbe-i nasüh, kalb/e pişman olmak, dille istiğfiir etmek, bedenen yasak Jiilleri 
terketmek ve bunlara dönmemeı;e azmetmektir." 

Ebu Muhammed Sehlrh şöyle demiştir: "İnsanlara tevbeden daha gerekli bir şey 
yoktur. Yine onlar için tevbe bilgisini kaybetmekten daha şiddetli bir ceza da yoktur." Yine 

o şöyle demiştir: "'Tevbe farz değildir' diyen kiifir olur. Onun bu sözüne rıza gösteren de 
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kafir olur." Yine o, lbir başka münasebetle} şöyle demiştir: "{Gerçek} tevbekiir, her an 
ve her nefeste, tiiatlardaki gajletinden tevbe eden kimsedir." (Küt, I, 179) 

* Ebu Muhammed Sehl şöyle der: "Mübtedi {tasavvuf yolunun başında olan} mü
ride emredilen ilk şeı; tevbedir. Bu, yerilen hareketleri övülen hareketlere döndürnıektir. Bu  
kişi nefsine halvet, samt {susmak} gibi şeı;ler yükler. Bu kişinin tevbesi, ancak lıeliil yemekle 
sahi/ı olur. Ama o, Allalı Teiilii'nın /ıalktaki ve kendisi üzerindeki hakkını edii etmedikçe, 
/ıelal lokma yemeye gücü yetmez. Bu da, hareket ve sükununım ancak ve ancak Allalı ile 
olması ve salih arneller yüzünden istidriicdan {aldanıp sapıtmaktan} emin olmanıasıyla 
mümkün olabilir. Tevbenin hakıkati, kişinin kendi aleyhinde olan salıaya girmernek için le
hinde olan şeı;leri {nimetleri} bir kenara bırakmasıdır. Bunu ebedi olarak ertelememeli, an
cak içinde bulunduğu vakitte kendisini tevbeyle mükellef kı/malıdır." (Küt, I, 181) 

* Zünm1n'a tevbenin ne olduğu sorulunca "Aviimm tevbesi günahlardan, haviisszn 
tevbesi ise gajletten olur'' şeklinde karşılık vermiştir. (Kuşeyri, 9) 

* Tevbenin birtakım sebebleri, dereceleri ve kısımları vardır. Bunlardan ilki, 
kalbin gaflet uykusundan uyanması ve kulun içinde bulunduğu kötü hali görmesi
dir. Bunların hepsine Hakk Teala'dan kalbe gelen yasaklayıcı emirleri dikkatlice 
dinleyerek Allah'ın tevfikiyle lmuvaffak kılmasıyla} ulaşılır. Hadiste "Her 
müslüman kişinin kalbinde Allah'ın bir viiizi bulunur" [Müsned, IV, 182; Deylemi, Il, 
429] buyurulmuştur. Başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: "Şüblıesiz ki be
dende bir et parçası vardır; o iyi olursa bütün beden iyi olur, o bozulursa bütün beden bo
zulur. Dikkat edin o et parçası kalbdir." [Buhari, lman, 39; Müslim, Müsakat, 20] 

İnsan yaptığı şeyin boş olduğunu kalbi ile düşünür ve işiernekte olduğu çirkin 
fiilleri görürse, kalbinde tevbe etme ve çirkin fiillerden kurtulma arzusu doğar, o 
zaman Hakk Teala azmi lgayretin yönünü} düzeltmeyi, güzel bir dönüş yapmayı 
ve tevbe sebeblerine hazırlıklı olmayı nasib eder. Bunun ilki, kötü insanlarla arka
daş olmayı terketmektir. Çünkü insanı bu maksaddan uzaklaştıran ve verilen sağ
lam karar konusunda şübhelere düşüren kötü arkadaştır. 

Bu gayeye, ancak sürekli olarak müşahede makamiarına ulaşınaya gayret et
mekle varılabilir. Kulun tevbeye olan rağbeti bu gayret neticesinde artar ve kendi
sini azınettiği şeyi tamamlamaya çağıran havf ve redsını kuvvetlendirici mahi
yetteki hisleri çoğalır. işte bu esnada, kalbinden, üzerinde bulunduğu çirkin füller 
hususundaki ısrar düğümü çözülür. Nefsini, yasaklanmış olan fiillerle meşgul ol
maktan bu sayede alıkoyar ve onun dizginlerini eline alarak, onu şehvetlere uy
maktan uzaklaştırır. Böylece, içinde bulunduğu halde hata yapmaktan uzaklaşır, 
gelecekte de bu hataların benzerlerine dönmernek üzere azınini keskinleştirir. 
(Kuşeyri, 49) 

* Cüneyd demiştir ki: "Tevbenin üç manası vardır: Birincisi pişmanlık, ikincisi Al
lalı'ın nehyettiği şeyleri tekrar işlememeı;e azmetmek, üçüncüsü ise işlenen haksızlıkları 
teliifi etmek için çaba sarfetnıektir." 
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Sehl b. Abdullah !Tüsteri} de şöyle der: "Tevbe 'İleride yaparım' sözünii 

terketmektir {emir ve yasakların gereğini yapmayı ertelememektir i ." 
Ebu'I-Kasım Cüneydrh şöyle de söylemiştir: "Bir gün Seri Sakati'ninr'' yanına gir

dim. Yüzünde bir değişiklik gördüm. 'Sana ne oldu ? '  dedim. Şöyle dedi: 'Bana bir genç 
geldi ve tevbenin ne olduğunu sordu. Ona 'Günahını unutnıamandır' dedim. Bana itiraz 
etti ve 'Bilakis tevbe günahını unutmandır' dedi. Bunun üzerine ben de 'Bana göre de işin 
doğrusu gencin dediği gibidir' dedim."  !Ve bundan sonra Cüneyd} şöyle dedi: "Cefii 
hiilindeyken, beni vefa hiiline nakletti. Safii hiilinde cefiiyı hatırlamak cefa olmaz mı?" !Bu
nun üzerine Seri} sustu. 

Aynı şekilde, Sehl b. Abdullah da lT üsteri de}rlı Seri gibi cevab vermiştir. Ebu 
Nasr Serrac {Tı1si} şöyle der: "Selıl, bazen kendi lehlerinde, bazen de aleyhlerinde hareket 
eden {bazen tevbe eden, bazen tevbelerini bozan} müridierin hallerine işiiret etmiştir. 
Ciineyd ise muhakkiklerin tevbesine işiiret etmiştir. Onlar, Allalı'ın � azametinin ve sü
rekli zikrin kalbierine galib gelmesinden dolayı günahlarını hatırlamazlar." (Kuşeyri, 50) 

* Bı1şenci'ye "Tevbe nedir?" diye sorulunca şu cevabı vermiştir: "Günahını hatır
lar da, o ha tırlama anında o günalıtan hoşlanmazsan, işte o tevbedir." . . .  

. . .  İbn Ata demiştir ki: "Tevbe iki türlüdür: İnabe tevbesi ve isticabe tevbesi. Kulun 
Allah'ın vereceği ceza korkusu ile yaptığı tevbe iniibe tevbesi; Allah'ın kereminden lıayii 
ederek yaptığı tevbe ise isticiibe tevbesidir." (Kuşeyri, 51) 

* Tevbe sözlükte "rücu {dönmek}" manasma gelir. "Tevbe etti" sözü "Döndü" de
mektir. Allah'ın nehyettiği şeylerden Allah'ın güzel emirlerine dönmek tevbenin 
hal<ıkatidir. (Hücviri, 351) 

* Tevbenin üç sebebi vardır: İlk olarak, kalbi ceza görme korkusu istila eder, 
çirkin filler işleme üzüntüsü hakim olursa, nedamet meydana gelir. Ikinci olarak, 
{ilahi ve uhrevi} nimetiere rağbet kalbe galib olur. Çirkin arnellere yönelmek ve 
emirlere karşı gelmekle bu nimetin elde edilerneyeceği anlaşılırsa, bu nimeti elde 
etme ümidiyle beraber pişmanlık da duyulur. Üçüncüsü "Allah yaptıklarımı görü

yor'' diye haya etmek ve {O'nun emirlerine} muhalefet etmekten pişman olınaktır. 
Bu üç tevbe türünden ilkini yerine getiren tiiib, ikincisini yerine getiren münib, 
üçüncüsünü yerine getiren evviibdır. 

Tevbenin üç makamı vardır. Birincisi tevbe, ikincisi inabe, üçüncüsü evbedir. 
Tevbe ceza korkusu, iniibe sevab taleb etmek, evbe ise emre uymaktır. Çünkü 
tevbe avaının makamıdır ve büyük günahlardan olur. Çünkü Hakk Teala "Ey 
mii 'minler Allah'a tevbe-i nasulı ile tevbe ediniz" [Tahrim, 66/8] buyurmuştur. İnabe, 
mukarreblerin ve veli:lerin makamıdır. Onun için Allah şöyle buyurmuştur: "Kim 
Ralıman olan Allah'tan gıyiiben {Allah'ı görmediği hiilde} korkar ve inabeli bir kalb ile ge
lirse, . . .  {onun için cennet vardır}" [Kaf, 50/33] Evbe ise peygamber ve resfıllerİn ma
kamıdır. Bundan dolayı Allah Teala "{Dfivud} ne iyi bir kul idi. Daima evviib ve evbe 
sahibiydi" [Sad, 38/3] buyurmuştur. (Hücviri, 351-352) 



1076 tevbe-inabe-evbe 

* Tevbe, büyük günahlardan taata, iniibe, küçük günahlardan mehabbet haline, 
evbe ise nefsten Allah Teala'ya dönüştür. Büyük günahlardan Allah'ın emirlerine 
dönen kimse, şeytanm iğvalarmdan {dürtülerinden), vehimden mehabbet haline 
dönen kimse ve netsinden Hakk'a dönen kimse arasındaki fark açıktır. (Hücvlr!, 
352) 

* Tevbe, rabbiini bir teyid {destek); meiis! {günahlar), ise cismfıni fiillerdir. Piş
manlık kalbe girince, cesette kalbin pişmanlığını giderecek hiçbir alet kalmaz . . .  

. .  . Tevbe üç kısımdır: Birincisi hatadan sevaba {doğruya) ;  ikincisi sevabclan 
esvebe {daha doğru olana); üçüncüsü ise nefsten Hakk'a dönmektir. (Hücviri, 354) 

•• Zünnun Mısrirh şöyle der: "Tevbe iki tiirlüdür: İniibe tevbesi ve isticiibe tevbesi. 

Kulun Allah'ın cezasından korktuğu için yaptığı tevbe iniibe tevbesi; Allah'ın kereminden 

hayii ederek yaptığı tevbe ise isticiibe tevbesidir." 

Havf, celalin keşfinden meydana gelir. Haya, cemiilin görülmesinden ortaya 
çıkar. Şimdi birisi, korkusunun ateşi yüzünden celalde yanmakta; diğeri ise haya
sının nurundan cemiilde parlamaktadır. Bu sebeble, biri onun sekri; diğeri ise deh
şeti içinde bulunmaktadır. Haya ehli olan sekr; havf ehli olan sahv sahibidir. 
(Hücviri, 356-357) 

·• Tevbe, masıyyetten taata, nefsten Hakk'a dönüştür. Günah işleyen tevbe eder. 
Kulların günahı emre, dostların cürmü ise iradeye muhalefet etmektir. Yine kulla
rın günahı günah işlernek dostlarm günahı kendi mevcudiyetlerini görmektir. 
Hatadan sevaba {doğruya) dönene "tiiib {tevbekiir}" derler. Sevabclan esvebe {doğ
rudan daha doğruya) dönene de "iiıJib {evbe sahibi}" derler. (Hücvir!, 474) 

•• Allah Teala buyuruyor ki: "Kim tevbe etmezse, işte onlar ziilimlerin ta kendileri

dir." [Hucurat, 49/11 )  Şu halde tevbe eden kişiden zulüm ismi sakıt olur. Tevbe, an
cak günahın marifetinden {anlaşılmasmdan) sonra sahih {mümkün) olur. Günahın 
marifeti de günahtaki üç şeye bakmandır: Günahı işlediğin esnada, sana masumi
yet sıfatını kaybettirmesine, günah işlemeye muvaffak olduğunda hissetliğin ra
hatlamaya, Hakk'm nazarı altında gölgelendiğin halde o günahta ısrar etmekten 
geri durmamana. 

Tevbenin şartları üç şeyden meydana gelir: Pişmanlık, özür dilemek ve {kötü 
hareketleri) terk etmek. Tevbenin hakikati de üç tanedir: İşlenen suçu büyük gör
mek, tevbe sırasında nefsi itharn etmek, (hakkını çiğnemiş olduğu) mahluklardan 
özür dilemek 

Üç şey de tevbenin hakikatlerinin sırlarını oluşturur: Güvenilebilecek işleri al
danışlardan ayırd edebilmek, suçunu unutmak, ebedi olarak tevbeden de tevbe 
etmek {bir daha tevbe etmeyi gerektirecek harekete dönmernek ve buna tevbe etti
ğine bile tevbe etmek, hiç hata işlememiş gibi olmak}. Çünkü taib {tevbe eden} 
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bütünüyle Allah TeaJa'nın şu sözüne dahildir: "Hepiniz Allah'a tevbe ediniz, el) imiin 

edenler" [Nur, 24/31]  Böylece Allah Teala, tevbe edene de tevbe ebneyi emrebniştir. 

Tevbenin sırlarındaki incelikler de üç tanedir: Bunların ilki suçuna ve {bu suçla 
alakah olarak} yaşadığı hadiseye bakmaktır. Böylece, Allah Teala, tam günahı işie
yeceği sırada kendisinin bundan vazgeçmesini sağlayınca, O'nun bu husustaki 
m uradmı anlamış olur. 

Şu halde Allah Teala, kulunu günah karşısında, ancak iki manadan dolayı ser
best bırakır: Bunlardan birincisi kulun, O'nun kazasındaki izzetini, (günahını} ört
mesindeki iyiliğini, günah işlemeye kalkıştığında, kendisine müddet vermesindeki 
hilmini, günahtan dolayı kulunun özrünü kabUl ebuesindeki keremini ve kulun 
günahı tanıması hususundaki fazlım anlaması içindir. 

İkinci latife; (kulun kendisine destek olacak} sadık bir destekçinin, (bütün 
iyiliklerini silip süpürecek ve} hiçbir iyiliğini bırakmayacak bir kötülüğün işlenme
sini istemesinin imkansız olduğunu bilmesidir. Çünkü bunu yapmakla o destekçi, 
bir yandan nlıneti görerek hareket ederken, diğer yandan nefsin ve arnelin nok
sanlığını istemiş olur (ki böyle bir şey de imkansızdır}. 

Üçüncü latife ise şudur: Kulun hikmetleri müşahedesi, bütün manalardan hik
metler manasma yükseldiği için, iyilikleri güzel, kötülükleri de çirkin bulmaz. 

Avamın tevbesi taatını fazla görmekten tevbedir. Bu {hata} onu üç şeye götü
rür: Günahının örtülmesi ve kendisine (tevbe ebnek için} müddet verilmesi nırne
tini inkar ebnek, {sevabından dolayı} kendisinin Allah Teala üzerinde hakkı bu
lunduğunu görmek, ceberutun {isyankarlığın} ta kendisi olan istiğna (Allah'a 
muhtaç olduğunu görmeme} ve {bu sebeble} Allah Teala'ya karşı gelme. 

Evsatın (tevbe hususunda vasat ya da ortadaki insanların} tevbesi, masıyyeti 
küçük görmekten tevbe ebnektir. Bu da cür'et ve mücadelenin ta kendisi olup, sa
dece inada sarılmak ve düşmanlığı sürdürmekten ibarettir. 

Havassın tevbesi vaktin heba edilmesinden dolayıdır. Bu (hata}, noksanlığa 
götürür, murakabe nürunu söndürür, sohbet (dostluk} havuzunda bulanıklığa se
bebiyet verir. 

Tevbe makamı, ancak neticede Hakk'ın dışındaki her şeyden tevbe etmekle, 
sonra bu tevbedeki illeti görmekle, daha sonra da bu illeti de görmekten tevbe et
mekle tamamlanabilir. (Meniizil, 7) 

* Allah � buyurmuştur ki: "Rabb'inize dönün!" [Zümer, 39/54] İniibe {dönüş} üç 
türlüdür: {Kişi, } nasıl özür dileyerek {hatasından} dönüyorsa, ıslah yoluna girerek 
de Hakk'a dönmesi; nasıl O'na ahd ederek dönüyorsa, (ahdinde} vefa ederek de 
dönmesi; yine nasıl O'na icabet ederek dönüyorsa, hali itibariyle de O'na dönmesi
dir { içiyle ve dışıyla tam olarak O'na yönelmesidir} .  
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{Bunlardan} ıslah yoluna girerek O'na dönrnek üç kısma ayrılır: Tabi olduğu 
{her türlü kötü} işten sıyrılrnak, {başına gelen} tökezlernelerden dolayı acı duymak, 
geçmişte kaybettiklerini telafi etmek 

O'na vefa ederek dönrnek de üçe ayrılır: Günahın lezzetinden ihlasla vetaya 
dönmek; nefsinden ürnidli olduğu halde gaflet ehli hakkında korktuğu için, onları 
küçümserneyi terk ederek vefaya dönmek; {Hakk uğrunda yaptığı} hizmetteki ku
surları incelerne hususunda vetaya dönrnek 

Hal itibariyle O'na dönrnek de üçe ayrılır: Arnelinden ümidini kesrnek; {fiille
rini işleme hususunda tam olarak hür olmayıp hakikatte o arnelleri işlemeye} mec
bur olduğunu bizzat görmek; O'nun sana lütuf şimşeklerini beklemek. (Meniizil, 8) 

'� Tevbe, sıra ile üç şeyin birleşme ve intizarnından meydana gelen bir rnanadan 
ibarettir. Bunlar da ilim, hal ve füldir. Önce ilim, sonra hal, sonra da fiil gelir. Bi
rinci ikinciyi, ikinci de üçüncüyü gerektirir ki bu, Allah'ın mülk ve rnelekutunda 
değişmeyen sünnetidir. 

İlirn, günahın büyük zararlarını, kul ile sevdikleri arasına giren bir perde oldu
ğunu bilmektir. Bunu böylece kalbden kesin olarak bildiği zaman, sevdiğini kay
bettiği için içinde bir elem duyar. Çünkü sevdiğini kaybeden kalbe mutlak surette 
acınır. Eğer kusur kendisindeyse elerni daha da çoğalır. Sevdiğini kaybetmesine 
sebeb olan bu işinden dolayı duyduğu acıya "nediimet {pişmanlık}" denir. 

Bu acı kalbi iyice kapladığı zaman, bundan yeni bir durum meydana gelir. 
Buna da "lıiil {şimdi}, miizz {geçmiş} ve istikbiil {gelecek} ile aliikalı olan bir işi iriide ve 
kasd etmek" denir. Hal ile alakası yapmış olduğu kusuru hemen terketmektir. İstik
bal ile alakası sevdiğinden kendisini ayıran bu kötü işi ebediyyen yapmamaya az
rnetmektir. Mazi ile alakası ise elinden kaçırdığı şeyi, onarması mümkünse onarıp 
kaza etmekle telafi etmeye çalışrnaktır. 

İşte ilim birincisidir ve o, bu hayırlara rnuttalldir, onları bilir. Bu ilirnden rnak
sadırnız da iman ve yal<ındir. Çünkü iman, günahların öldürücü bir zehir oldukla
rını tasdikten, yakin de, bu tasdiki teyid, şübheyi ondan uzaklaştırarak kalbe onu 
yerleştirmekten ibarettir. Bu imanın nuru kalbde parladığı an orada nedarnet ate
şini yaktırır. Kalb iman nfuu ile sevdiğinden uzaklaştığını anlayınca buna üzülür. 
Karanlıklar içerisinde kıvranan bir kimseye güneşin doğması gibi veya uzaktan 
sevgilisini tehlikede görür görmez heyacanından adeta helak olacak bir duruma 
gelen kimse gibi, bu kişinin de sevgi ateşi kalbini yakrnalı; kaybettiği şeyi bu ateşle 
tedarik etmelidir. 

Dernek ki ilim, nedarnet ve kasd; hal ve istikballe alakah şeyleri bırakıp rnaziyi 
telafi etmeye götüren ve birbirini takib eden üç rnefhurndur. Bunların hepsine bir
den "tevbe" denir. Çoğunlukla sadece pişman olmaya "tevbe" denir de, ilim onun 
rnukaddirnesi, terk ise onun neticesi olarak gelir. (İhyii', IV, 4) 
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* Tevbe, günruu terketmektir. Bir şeyin terki ancak onu tanıdıktan sonra müm

kün olur. Tevbe vacib ise ona ancak vacib ile ulaşılır. O halde günahları tanımak da 

vacibdir. Günah, yapmak veya yapmamak cinsinden olsun Allah'ın emrine muha

lif olan her şeydir. (İhya', IV, 20) 

•• MeMi {günahlar}:  İnsanın her günün sabahında yedi organını inceden ineeye 

denetlernesi gerekir. Sonra bütünüyle bedenini denetlernesi lazımdır. O esnada 

günahlada kirlenmiş midir? Öyleyse onları terketmelidir. Dün günaha karışmış 
mıdır? O halde terketmek veya pişman olmak suretiyle onu gidermelidir. (İhya', V, 

167) 

* Ey talib! İbadet etmen gereklidir. Allah seni tevbe yapmaya muvaffak kılsın! 

Bu iki şey için olur: Birincisi, taata muvaffak olabilmek için tevbe etmen gerekir. 

Şübhesiz günahların kötülüğü mahrUıniyet doğurur. Bunun ardından aşırılık gelir. 
Günahlar Allah'a taata yürümeye, O'na hizmet etmeye mani olur. Çünkü günahla

rın ağırlığı hayırlara atılmaya ve taatlar hususunda istekli olmaya manidir. Gü
nahlarda ısrar etmek kalbi karartır. Böylece kalbi karanlık ve kasvet içinde bulur

sun. Orada bir kurtuluş, saflık, lezzet, tatlılık bulamazsın. Eğer Allah merhamet 

etmezse, bu kalbin sahibi küfre gidebilir. Ne tuhaftır! Böyle kötü ve kasvetli bir 
haldeyken, taata nasıl muvaffak olsun! Masıyyette ısrar ederken ve zalimliğe de

vam ederken nasıl hizmet iddiasında bulunsun! Her türlü rezillik ve pisliğe bat

mışken nasıl münacata yaklaşsın! 

İkincisi, ibadetinin kabUl olunması için tevbe etmen gerekir. Şübhesiz dillin 

Rabb'i hediye kabul etmez. İşte masıyyetlerden tevbe etmek ve hasım olduğu kim
selerin rızasını kazanmak farzdır, gereklidir. Niyet edilen ibadetlerin çoğu nafile
dir. Dillin herhangi bir emrini yerine getiremediğİn bir hal sende varken, {nafile 
olan} bağışın nasıl kabUl edilsin! Bundan dolayı sen yasak fiilde ısrar ederken, he

lal ve mübah fiili nasıl terkedersin! Allah korusun! Sana kızgınken O'na nasıl dua 
eder, O'nu nasıl översin! İşte bu masıyyette ısrar eden isyankarların açık halidir . . .  

. .  . Tevbe kalb hallerinden biridir. Ulemaya göre tevbe kalbi günahtan temizle

mektir. Şeyhimiz {Ebu Ali Farmedi?}rh tevbeyi şöyle tarif eder: "Tevbe, Allah'ı ttızinı
den dolayı ve O'nun öfkesinden sakınarak, benzeri hiçbir sfJ.reti olmayacak derecede {tevbe 
etmeden önce} geçmiş olan günah işleme arzusunu terk etmektir." 

O halde bunun dört şartı olmalıdır. Birincisi günah arzusunu terk etmektir. Bu, 
terk edişin kalbe iyice yerleşmesi ve bir daha o günaha dönmemeye azın etmesidir. 

Nefsinde bazen ona dönme hissi bulunduğu halde veya buna azın edemeyip 

tereddüd içinde olduğu halde o günahı terk etmezse, o zaman ara sıra günahı iş
lemek kaçınılmaz hale gelir. O zaman da, o günahtan kaçınamayan ondan tevbe 
etmiş olmaz. 

İkincisi, benzeri geçmiş bir günahtan tevbe etmesi gerekir. Çünkü daha önce 

bu günahın bir benzerini işlememiş olsaydı, taib {tevbe eden} değil, muttaki olması 
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gerekirdi. Görmüyor musun Hz. Peygamber'in �' küfürden muttakl [korunmuş} 
olduğuna dair görüş sahihtir, ama onun küfürden tevbe ettiğine dair görüş ise sa
hih değildir. Şu halde, Hz. Peygamber $ önceki halinde de küfür işlememiştir. Hz. 
Ömer b. Hattab'a � gelince, o önceden küfür içinde bulunduğundan, küfürden 
tevbe etmiş olduğu doğrudur. 

Üçüncüsü, önceden yaptığı şeyin, sılret [şekil} değil, derece ve mertebe bakı
mından arzulamayı terk ettiği günahın benzeri olmasıdır. Görmüyor musun, ön
ceden zina ve yol kesrnek gibi fiilieri işleyen, iyice kocamış yaşlı bir adam, bunlar
dan tevbe etmeyi istediğinde tevbe onda mekan tutar, çünkü başka çaresi yoktur. 
Tevbe kapısı ona kapanmamıştır, ama zinayı ve yol kesme arzusunu terk etme 
kudretine sahib olması mümkün değildir. O an bunları yapmaya gücü olmayabilir. 
O halde arzu ettiği şeyi terk etmeye de gücü yoktur. Bu durumda onun, fiilini 
terkeden ve ondan kaçınan kişi olarak vasfedilmesi doğru olmaz. Çünkü o, bu fiili 
yapmaktan acizdir, o fiili işlemeye gücü yetmez. Ancak, derece ve mertebe bakı
mından zina ve yol kesme fiilierinin yalan, iftira, gıybet gibi benzerlerini yapmaya 
gücü vardır. Günahların her biri kendi miktarınca birbirinden farklı olsa bile, 
bunların hepsi masıyyettir. Bu fer'i masıyyetlerin tümü derece itibariyle birdir. 
Bunlar bid'at derecesinin altındadır. Bid'at derecesi de küfür derecesinin altında 
yer alır. Bundan dolayı bu kişinin, bugün şekil itibariyle benzerlerini işlernekten 
aciz olduğu zina, yol kesrnek ve sair günahlardan tevbe etmesi sahihtir. 

Dördüncüsü de, dünyevi bir arzu, insanlardan korkma, övülmeyi isteme, bir 
makama ulaşma, nefsteki bir zafiyet, fakirlik gibi sebeblerle değil de, sırf Allah' ı �  
tazirnden dolayı, O'nun kızgınlığından ve cezasının yakıcılığından korkarak gü
nahı isterneyi terk etmektir. (Minhac, 9) 

* Tevbenin üç mukaddirnesi vardır: Birincisi, günahların çirkinliğindeki son 
noktayı; ikincisi Allah'ın � cezasını ve günaha karşı olan kızgınlık ve gazabının 
tahammül edilemeyecek kadar elem verici olduğunu; üçüncüsü ise bu konuda za
yıflığını ve hayanın azlığını hatırlamandır. Güneşin sıcaklığına, polisin tokadına ve 
karıncanın ısırmasına tahammül edemeyen kimse cehennemin ateşinin sıcaklığına, 
zebanilerin kamçılarına, yılanların ısırmasına, akreblerin sok.masına nasıl taham
mül edecektir?! (Minluic, 10) 

* Tevbe, lugatte "dönmek'' demektir. "Tdbe fülanün min keza (Falan tevbe etti}" 
demek "Falan, o şeyden döndü" manasındadır. Şer'i manada tevbe, dinde yerilen fiil
lerden, övülen fiillere dönmek; günah ve masıyyetlerin öldürücü, Allah'tan ve 
cennetinden uzaklaştırıcı olduğunu bilmek; Allah'a ve cennetine yaklaşmak için 
onları terk etmektir. (Gımye, I, 116) 

* Tevbenin üç şartı vardır: Birincisi dine muhiHif olarak işlediği günahlara piş
manlık duymaktır. Hz. Peygamber .$ "Tevbe pişmanlıktır" sözüyle bunu ifade et
miştir. Sahih bir pişmanlığın alameti kalbdeki rikkat {incelik} ve gözyaşının çoklu
ğudur. 
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İkincisi tüm hallerde ve anlarda hataları terketmektir. 

Üçüncüsü işlediği günah ve hataların ldeğil kendisine} bir benzerine {bile} 
dönınemeye azın edip karar vermektir. İşte bu, kendisine tevbe-i nasılhun ne ol
duğu sorulduğunda, Ebu Bekr Vastti'nin verdiği cevabın manasıdır. Demişti ki: 
"Sahibinde günahın gizli ya da aşikô.r herhangi bir izinin {ya da te'sirinin} kalnıanıasıdır." 
Tevbesi nasllh olan kimse, nasıl sabahiayıp akşamladığına aldırış etmez. Pişman
lık, azmi ve yönelmeyi doğurur. Azim, işlediği günahlara bir daha dönınemektir. 
Çünkü o {tevbe eden kimse}, pişmanlık sayesinde günahların, kendisiyle Rabb'i 
arasında ve dünya sevgisiyle sellın ahiret akıbetieri arasında perde olduğu husu
sunda elde ettiği bir bilgiye sahibdir. (Gunye, I, 122) 

•• Tevbe iki türlüdür: Biri kul hakkıyla, . .  . ikincisi ise seninle Allah arasındaki 
şeylerle alakalıdır. Bu, dille istiğfar, kalble pişman olmak ve bir daha o günahı iş
lememeye azın etmek suretiyle gerçekleşir. 

Zulümden tevbe eden kişi, iyilikleri artırmaya kemal derecede gayret etsin ki, 
kıyamet günü sevablarından alınıp zulmettiklerinin terazisine konulduğunda 
kendisine de yeteri kadar kalsın! Kullara zulmü miktarınca iyiliklerini de artırsın! 
Aksi takdirde başkasının günahı sebebiyle kendisi helak olacaktır. Bu durum, 
ömrü zulüm yaptığı müddete göre uzun olsa da, tüm ömrünü iyilikler içinde ge
çirmeye sebeb olur. Fakat nasıl olur ki? Ölüm gözetlemektedir. Bazen eceli yaklaşır 
da, temenn1 ettiği şeylere ulaşamadan ecel onu seçer. 

Denilmiştir ki: "Anıelin ilıliisı, niyeti n tashihi {düzeltilmesi} ve yediği loknıanzn he
liilliği . . . " İşte bunlara girişıneli ve çokça gayret göstermeli dir. Bütün bunları ve zul
mettiklerinin adlarını tek tek yazmalı, {helallik almak için} bulundukları memleket 
ve şehirlere gidip dolaşmalı, onları arayıp bularak onlarla helalleşmeli ve onların 
haklarını eda etmelidir. Onları bularnazsa haklarını varisierine ödemelidir. 

İşte böyle bir insan Allah'ın azabından korkar, rahmetini ümid eder. 
Mevla'sının sevmediği her şeyden tevbe eder. O'na canla başla itaat etmeyi ve 
O'nun rızasını arzular. Bu haldeyken ecel onu yakaladığında, !yaptıklarının} ecrini 
vermek Allah' a aittir. ( Gımye, I, 127 -128) 

* Tevbe-i tiiibi ltevbe eden kişinin tevbesini ya da kişinin tevbe ettiğini] dört şey
den anlarsın: Bunlardan birincisi, dilini boş şeylerden, gıybetten, laf taşımaktan ve 
yalandan korumasıdır. 

İkincisi, kalbinde hiç kimseye karşı hased !kıskançlık} ve düşmanlık bulama
masıdır. 

Üçüncüsü, kendisini maksadından uzaklaştıracak, azminin sağlamlığında bu
lanıklıklara sebebiyet vererek kendisini maksadına ulaşmaktan alıkoyacak ilivan
dan ayrılmaktır. Bu gayeye, ancak sürekli olarak müşahede makamiarına ulaş
maya gayret etmekle varılabilir. Kulun tevbeye olan rağbeti bu gayret netkesinde 
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artar ve kendisini azınettiği şeyi tamamlamaya çağıran havf ve redsını kuvvetlen
dirİcİ mfıhiyetteki hisleri çoğalır. İşte bu esnada, kalbinden, üzerinde bulunduğu 
çirkin fiiller hususundaki ısrar düğümü çözülür. Nefsini, yasaklanmış olan fiillerle 
meşgul olmaktan bu sayede alıkoyar ve onun dizginlerini eline alarak, onu şeh
vetlere uymaktan uzaklaştırır. Böylece, içinde bulunduğu halde hata yapmaktan 
uzaklaşır, gelecekte de bu hataların benzerlerine dönmernek üzere azınini keskin
leştirir. 

Dördüncüsü de, pişman olduğu geçmiş günahlarından mağfiret dileyerek ve 
Rabb'ine taat hususunda gayret ederek ölüme hazır olmasıdır. (Gunye, I, 140) 

* Ebu Ali Dekkak demiştir ki: "Tevbe üç kısımdır: Başı tevbe, ortası iniibe ve sonu 

evbedir. Tevbe bidiiyet {başlangıç}, iniibe viisıta {ara, orta}, evbe ise nihayettir {sondur}. 

Ukubetten havf ederek {ceza korkusımdan dolayı} tevbe eden kimse tevbe sahibi, seviib ar

zulayarak Vetja ikabdan rehbet ederek {hesaba çekilmekten korkarak} tevbe eden kimse iniibe 

sahibi, sevab veya ceza korkusuyla değil de, emri yerine getirmek süretiyle tevbe eden kimse 

ise evbe saJıibidir." (Gunye, I, 141) 

* Makamat, kulun ibadetler konusunda Allah Teaiii'nın huzurundaki manevi 
yeridir. Nitekim Allah Teala buyurmuştur: "Bizim her birimiz için bilinen bir makanı 

vardır." [Saffat, 37/164] İlki kulun gafletten sıyrılması demek olan intibahtır. Sonra, 
hataya düştükten sonra çokça istiğfar ve nedamete devam ederek Allah'a dönrnek 
demek olan tevbe gelir. Tevbenin sonrası gafletten zikre !hatırlamaya} dönrnek ına
nasındaki iniibedir. Denildi ki: "Tevbe korku, iniibe ise ümid ve arzudur." Yine denildi 
ki: "Tevbe ziihirde, iniibe ise batındadır . . . .  " (Adab2, 21) 

* Tevbe, tüm makamların temeli ve dayanağı, her halin anahtarıdır. O, ilk ma
kamdır ve bina için olan arsa mesabesindedir. Arsası olmayanın binası olmaz. 
Tevbesi olmayanın da hali ve makamı olmaz. ('Aviirif, 277) 

* İnabe, başka bir şeyden değil, Allah'tan yine Allah'a dönrnektir. Başka bir şey
den Allah'a dönen kişi, inabenin iki hususiyetinden birini kaybetmiştir. Münib 
!inabe sahibi}, her zaman hakikat üzere olan, Allah'tan başka dönecek yeri olma
yıp, Allah'tan yine Allah'a dönendir. Sonra bu dönüşünden de döner, Hakk'ın hu
zurunda, davranışlarındaki eksiklikleri görme ve nefsine muhalefet halinde 
Hakk'ın Zat denizinde cem' haliyle müstağrak olur. Artık hiçbir vasfı kalmayan 
adeta bir gölge, bir hayal gibi kalır. Bu hal, mücahede, riayet ve mücadelenin ger
çekleşmesinden sonra meydana gelir. ('Aviirif, 279) 

,. Sabrın hakikati, nefsin itminana ermesiyle; onun itmınana ermesi, nefsin tez
kiyesiyle; nefsin tezkiyesi ise, tevbe etmekle ortaya çıkar. Nefs tevbe-i nasıl/ı ile tez
kiye edildiği !samim1 bir şekilde tevbe ederek temizlendiği} zaman, ondaki bütün 
tabi! çirkeflikler gider. Sabır azlığı, nefsin içindeki çirkefliklerden, bunlar sayesinde 
!doğru olan şeyden} yüz çevirmesinden ve isyan etmesinden dolayıdır. 
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Tevbe-i nasuh nefsi yumuşatır ve onu çirkef tabiatından çıkarıp yumuşamaya 
sevk eder. Çünkü nefs, muhasebe ve murakabe ile berraklaşır, onun tutuşan ateşi 
ise hevaya uymakla söner. Yine nefs, itmi'nan haliyle rıza mahal ve makamına ula
şır, kaderin akışı karşısında mutmain olur. ( 'Avarif, 280) 

* Hasan Megazili'ye tevbenin ne olduğu sorulduğunda "Bana inabe tevbesini mi, 
isticabe tevbesini mi soruyorsunuz?" dedi. Soran kişi de "İniibe tevbesi nedir?" şeklinde 
sorunca o "Allah'ın senin üzerindeki kudretinin büyüklüğünü hissederek O'ndan kork

mandır" cevabını verdi. Soruyu soran tekrar "İstic/:ibe tevbesi nedir?" diye sorunca bu 
defa da " Allah'ın sana olan yakınlığını yürekten duyarak O 'ndan utannıandır" diye kar
şılık verdi. Bu sözlerde ifade edilen isticabe tevbesi, bir kulda tahakkuk ettiği {ger
çekleştiği} zaman, o kul, namaz kılarken kendisini meşgul eden Allah'ın dışındaki 
her şeyden istiğfih eder. Bu tevbe kurb ehlinin batınianna gerekli olan bir tevbedir. 
( 'Aviirif, 283) 

* {Ebu Yakub} Susi'ye tevbenin ne olduğu sorulunca şöyle demiştir: "Tevbe, il
min {Kur'iin ve Sünnet'ini yerdiği şeıjlerden övdiiğiı şeıje dönmektir." Kendısine ilmin 
bütün sarahati keşf ettirilmiş kimseye göre bu vasıf, zahiri ve batını içine alan 
umUıni bir sıfattır. Çünkü, güneşin doğuşuyla ortada gece kalmaması gibi, ilimle 
birlikte cehalet de bulunmaz. Bu durum, umUıni ve husus! bütün yönleri ile 
tevbenin kısımlarını içine alır. Bu ilim, tevbenin umUıni ve hususi bütün vasıfla
rıyla zahir ve batını temizlemesinden dolayı, zahir ve batın ilmi olur. ( 'Aviirif, 284) 

* sağlanamaz hiçbir fayda tevbeden 
ancak 

tevbeden tevbe edenin tevbesi başka 

insanoğlu uykudadır 
ulaşır arzusuna mutlaka 

tevbe eden 

insaniann tevbesinden 

bilmeden 

(Divan, 22) 

* Tevbe üç kısımdır. Onun başlangıcı, ortası ve sonu vardır. Başlangıcı tevbe, 

ortası iniibe, sonu da evbe olarak isimlendirilir. Tevbe havf sahibierine {korkanlara}, 
inabe taat sahiblerine, evbe ise ilahi emri gözetenlere aittir. Bu taksirnde tevbenin 
bilhassa yasaklardan dönüş olmasına da işaret vardır. Zirnınetine havale edilmiş 
olan başkalarına ait haklara gelince, bunlar ancak sahibinin affıyla veya kısasla ya 
da vermeye gücü yettiği şeyi vermesiyle ortadan kalkar. (Fiitılhiit, II, 140) 

* Yakin makamları dokuz tanedir: Onlar, tevbe, zühd, sabr, şükr, havf, rıza, 
reca, tevekkül ve mehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedbir ya da 
tercihin ortadan kalkmasıyla {düşünülmesi} doğru olmaz . . .  
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. . .  Tevbe, O'nun senin için razı olmadığı her şeyden ve senin için razı olmadığı 
tedblrden Allah'a rücu etmektir {dönmektir} .  Çünkü o {tedblr}, rububiyyete şirk 
{ortak} koşrnak; akıl nimetine karşı küfretmektir {nankörlüktür} .  Allah kullarının 
küfrüne razı olmaz. Mevla'sına karşı güzel muameleden gafil olarak dünyası hak
kında tedblrde bulunmaya gayret eden kulun tevbesi nasıl sahTh olabilir?! (Tenvır, 
8) 

* Sürekli olarak tevbe etmek vacibdir. İnsan rnasıyyetten hali değildir. Bedenle 
masıyyet işlernekten hali olsa, kalbiyle günahları düşünmekten hali olmaz. Bundan 
da hali olsa, bu defa Allah Teala'nın zikrinden alıkoyan hatıriarın gelmesiyle şey
tanın vesvesinden hali olmaz. Bundan da hali olsa, gafletten, Allah' ı fiil ve sıfatları 
ile bilmedeki kusurdan hall olamaz. Bunların hepsi noksanlıktır. Hiç kimse bu 
noksanlıklardan salim değildir. Halkın kaderleri birbirinden farklı farklıdır. Bunun 
aslı bundan olmalıdır. (Kudame, 266) 

* Tevbe, azim ve niyeti ortaya çıkaran bir pişmanlıktan ibarettir. Bu pişmanlık, 
masıyyetlerin insan ile sevdiği arasında bir perde olduğunu bilmesini sağlar. 
(Kudarne, 275) 

* Tevbe konusunda insanlar dört tabakadır: Birinci tabaka, ömrünün sonuna 
kadar ettiği tevbe istikametinde yaşayan tevbekardır. Bu insan, yaptıklarındaki aşı
rılıkları idr ak eder, bir beşer olarak işleyebileceği hatalar hariç günaha dönmemeye 
azın eder. İşte bu, tevbede istikamettir. Sahibi ise sabık bi'l-hayrattır {hayırlarda öne 
geçmiştir} .  Bu durum "tevbe-i nasüh" ve böyle bir nefs de "nefs-i mııtnıainne" olarak 
isimlendirilir. Bunlar farklı farklı olur. Aralarında marifetin gücü altında şehvetleri 
sakinleşen ve nefslerinin çekişmeyi bıraktığı vardır. Yine aralarında, dişe diş 
mücahede ettiği halde, nefsin direndiği kişiler de bulunur. 

İkinci tabaka, taatların esasları ve büyük günahlar hususunda istikarnet yoluna 
süluk eden tevbekardır. Şu kadar var ki o, günahlara bulaşmak istemediği halde, 
işlediği günahlardan da uzaklaşarnaz. Lakin o, bu günahları işlemeye azın etmese 
de, çeşitli hallerinde onlarla imtihan olunur. Her ne zaman bu günahlardan birini 
işlese nefsini kınar, pişman olur, sebeblerini ortadan kaldırmaya azın eder. İşte bu 
{nefs}, nefs-i levviimedir. Çünkü bu nefs, sahibini kötü halleri gaye edindiği için kı
nar. Birinci tabakadan aşağı olmakla beraber, bu mertebe de yüce bir rnertebedir. 
Bu, tevbekarların başına en sık gelen bir haldir. Çünkü şer, Ademi {Hz. Adem'in 
�� yaratıldığı} çamurla yoğrulmuştur. Her ne zaman o günahtan uzaklaşsa, hase
natı ağır basar. Zaten onun çalışmasının gayesi sadece, mizanında ağır gelene ka
dar iyiliklerinin kötülüklerinden üstün gelmesini sağlamaktır. Seyyiat {kötülükler} 
kefesinin boş olması ise uzak ihtimaldir. Bu tür kişiler, Allah'ın � güzel vaadine 
eren kirnselerdir. "Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günii/ılardan ve 
edebsizliklerden kaçınırlar. Rabb 'inin mağfireti geniştir." [Necm, 53/32] Bu mertebeye 
Hz. Peygamber � "Allah, çok tevbe eden giiniihkiir mii 'nıini sever'' [Miisned, I, 80] sö
züyle işaret etmiştir. 



tevbe-inabe-evbe 1085 

Üçüncü tabakada, tevbe eden ve bir süre istikamet üzerinde istikrarlı olan 
tevbekar yer alır. !Ancak tevbe ettikten) sonra, bu kişiye şehveti bazı günahlar hu
süsunda galib gelir ve kişi, şehvetin gücünden kaynaklanan aczinden dolayı gü
naha düşer. Ancak o, bununla birlikte taata devam, günahları da terk etmeye çalı
şır. Fakat bir veya iki şehvet ona hakim olur. O ister ki, Allah kendisine hakim ol
sun ve şerre karşı yardım etsin. Bu durum sona erdiğinde !günahı işlediğinde) de 
pişman olur. Fakat, !günahta ısrar etmez ve} kendisini bu günahtan tevbe etmeye 
hazırlar. Bu nefs, "nefs-i nıüsevvile" olarak adlandırılır. Sahibi, Allah'ın haklarında 
şöyle buyurduğu kimselerdir: "Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler; iyi anıelle kötü 
ameli birbirine karıştırdı/ar." [Tevbe, 9/102] Bu kişinin taatlara devam etmesi ve gü
nahla meşgul olmasından hoşlanmaması sebebiyle Allah ona, layetin devamında 
gelen) "Belki Allah onların tevbesini kabıli eder" sözüyle ümldli olmasını emretmiştir. 
Bu kişinin akıbeti, tevbeyi te'hir etmesi ve başka bir zamana bırakması yüzünden 
tehlikededir. Bazen tevbeden önce !günahlara aldanarak} gözü kamaşır. Arneller 
hatimeleriyle {sonuçlarıyla) değerlendirilir. Buna göre havf {korku} hatimedir. 
Ölümün herkese yetişmesi mümkündür. İşte bu da hatimedir !sondur}.  O halde, 
herkes kendisini murakebe etsin ve mahzürlu işler yapmaktan sakınsın! 

Dördüncü tabakada, tevbe eden, bir müddet istikamet tutturan, ancak sonra 
nefsi tevbeye alışmadan ve yaptığına üzülmeden hemen günahlara dalan tevbekar 
yer alır. Bu kişi günahta ısrar etmektedir. Bu nefs de nefs-i emmare bi's-sıl'dur !kötü
lüğü emreden nefstir} .  Bunun hakkında su-i hatimeden !kötü bir sonia, yani iman
sızlıkla öleceğinden) korkulur. Tevhid üzere ölürse, bir süre !cennetten ve nimet
lerden} uzak kalsa bile ateşten kurtulacağı ümid edilir. Anlayamadığı gizli bir 
sebeble affın umümuna dahil olması da laf kapsamına girmesi de} imkan dışı de
ğildir. Ancak buna güvenip dayanmak doğru değildir. "Allah Teiilii Kerfm 'dir, hazi
nesi geniştir, benim giinfi.Jıını O'na zarar vermez" diyen kimseyi, bir süre sonra para 
kazanmak için deniz yolculuğuna çıkmış görürsün. (Kudame, 278) 

* Tevbe mehabbetin sebeblerinden biri kılınmıştır: "Allah tevbe edenleri ve temiz
/enenieri sever." [Bakara, 2/222] Tevbe, !bu ayettel Allah'ın kulunu sevmesinin bir 
sebebi kılınmıştır. Allah'ın kulu için sevgi elde etmesi muhaldir !çünkü Allah'ın 
sevgisi hadis değildir, böyle olduğunu söylemek, O'nda bir tegayyürü, yani de
ğişmeyi kabUl etmeyi gerektirir, dolayısıyla Allah'ın kamil olmadığını iddia etmek 
demektir} .  -Bu, O'nun kuluna inayetinden, kurbu {yakınlığı) ve rahmetini ona has 
kılmasının önce gelişinden kirıayedir.- O, önceliği yönüyle "mııhibb {seven}" olmaz. 
Onun sevgisi, önceliğinin ve has kılmasının meyvesidir. Tevbenin, Allah Teala'nın 
mehabbetinin önceliği yönüyle fail {yapan}, zahirle irtibatı bakımından da ta
mamlayıcı bir sebeb olduğu doğrudur. (Ravza, 258) 

* Tevbe, "rücıl {dönmek}" demektir. "Tiibe {tevbe etti}" demek, "Dinde yerilen şeı;
den övülen şeye döndü" demektir. Biri şöyle demiştir: "Biddyette en nziilıim makam 
tevbedir. Tevbe, mıılıdlefetten nıııvafakata; tabfattan şeriata {d'ine}; ziihirden batına; halktan 
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Hakk'a dönmektir." Buna, mütekaddim {mürşide uyan}, musiliib {sohbetlere katı
lan} ve tabi {mürşidin izinden giden} kişiler arasındaki yakaza, inabe ve muhasebe 
de dahildir. İkisi arasında büyük bir süre yoktur. 

Şeyh Ebu Kasım şöyle der: "Tevbe üç şeyi tertfb eden bir manfidan ibiirettir. Birin
cisi ikinciyı; ikincisi üçüncüyü gerektirir. Bunlar ilim, hiil ve fiildir. İl im, günahları ve za
rarlarını bilmek, hiil pişmanlık, fiil ise azim ve {günalılardan} sıyrılmaktır." (Ravza, 259) 

* Tevbe önce günahtan olur, sonra çok taat yaptığını düşünmekten, sonra az 
masıyyet işlediğini düşünmekten, sonra vakti zayi etmekten, sonra tevbe ve diğer 
amellerinde, Hakk'ın dışındaki her şeyden tevbe etmektir. (Ravza, 260) 

* Tevbe mehabbetten önce gelir, bazen mehabbetin ardından gelir. Çoğunlukla 
onun te'siri üzerinde çakan kıvılcım, reca {ümid} çerağıdır, onu perdeler. istikamet 
bu ümidi teyid eder. İşte bu, tevbe haliyle iç içe olmaktır. Bu durum, Allah'ın 
evinde, yani kalbde mehabbet nurunu aydınlatır. Çünkü nefs, perdeleri kaldır
maya ve Allah'la iyi muamele yapma hususunda kendine gelmeye başlamış, {bu 
yeni} haliyle ünsiyet kurmuştur. (Ravza, 261) 

* Tevbeyi mehabbet sebeblerinden biri ve mehabbetten önce gelen bir { fiili ka
bUl etmiştik. Bu, muhibbiyyet {sevme} ve mahbubiyyetin { sevilmenini mevcudiyeti 
hususunda bir illettir {sevenin ve sevilenin var olmasını gerektirir}. (Ravza, 409) 

* İnabe; ıslah, özür dileme, vefa, ahd {Allah'ın ahdine vefa göstermek}, hal ve 
{davetine} icabet maksadıyla Allah'a dönmektir. (Ravza, 477) 

* Tevbe: Kişi günaha döndüğü zaman, ne murakabede bulunabilir, ne de 
Hakk'ın kendisine nazarına nazar edebilir. Çünkü ancak, Allah'ın kendisini gör
düğünü görebilen kimsenin kuvvetleri günaha, kalbi de masıyyete boyun eğmez. 
Bu tevbe, muhsinin tevbesi, {yani} salihlerin, mü'minlerin ve müslimlerin ihsan 
makamındaki tevbesidir. Bu tevbe, günilitan tevbedir. 

Şehadet makamındaki kimselerin tevbesi, masıyyeti hatırlamaktan; sıddlkıyyet 
makamındakilerin tevbesi ise, akıldan Allah'tan başka bir şeyin geçmesindendir. 
Mukarreblerin tevbesi de, halin hükmü altına girmekten olur. Haller onlara sahib 
olamaz. Bu, ehlini tanıyarak her telvindeki temkinden dolayı, rahmam istivada ta
hakkuk etmekten {gerçekleşmekten} ibarettir . . .  

. . .  İnabenin ihsan makamında şart olması şundan dolayıdır: Kul ilahi heybeti 
tefekkürle noksanlardan feragat ederek Cenab-ı Hakka inabe etmedikçe, muraka
besi sah"ıh değildir. Şu halde, ihsan makamında olanlarla, bunların alt makamında 
bulunan salihlerın, mü'minlerin ve müslimlerin inabesi, Allah'ın yasakladıklarının 
tamamındandır. İlahi yasaklardan çekinenlerin, ilahi emirlerle hareket edecekleri 
ve ilahi hududu muhafaza edecekleri tabildir. 

Şühedanın inabesi, kendi nefslerinin iradesinden, ilahi iradeye dönmekle olur. 
Bunlar kendi nefslerinin iradesini terk etmişler, Allah'ın iradesine uymuşlardır. 
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Sıddiklerin inabesi, Hakk'tan Hakk'a dönmektir. Mukarreblerin inabesi, esma ve 
ilahi sıfatıardan Zat'a dönmeleridir. Bu, tahakkuku sıddiklere müşkül gelen bir 
makamdır. Sıddiklere dahil olanların hemen hepsi, Zat-ı ilahi ile beraber oldukla
rını iddia ederlerse de işin hakikati böyle değildir. Onlar {Zat ile değil, hakikattel 
isim ve sıfatlarla beraberdirler. Vahidiyyet şarabıyla sarhoş olmaları, işin aslını 
görmelerine mani olmuştur. (İnsan, II, 91) 

* Tevbe-i nasfth; söz, fiil ya da taleb olsun, fayda vermeyen her şeyden tevbe et
mektir. Zünnıln Mısri şöyle derdi: "Dünya şehvetlerinden herhangi birine meı;lettiği 

hiilde tevbe iddiasında bulunan kişi yalancıdır " (Enviir, I, 36) 

'' Ziibıt-ı tevbe {tevbenin kaidesi) dinde yerilen şeyden övülen şeye dönmektir. 
Her tevbekar kendi mertebesine göre tevbe eder. Bazen bir insanın harndettiği 
şeyden başka bir insan istiğfar eder. İşte bu "Ebrarın haseniitı {iyilik/eri}, 

mukarreblnin seyyiatıdır {kötülük/eridir}" denilen şeydir. 

Bil ki, {Allah'a )  muhalefet eden fiilieri işlemeye, şehvetlerle iç içe olmaya ve 
vesveselere {uymaya) devam etmekte ısrarlı olan kişinin, kendisiyle yol {sırat-ı 
müstakim) arası, gök ile yer arası gibidir. Nefste yalancı iddiaların bulunmasının, 
onun hallerinden olduğu gizli bir husus değildir. Bazen nefs, yalancı olduğu halde, 
tevbede sadakat iddiasında bulunur. Tevbe hususunda her bir makamcia sadakat 
sahibi olup olmadığı, ancak şeyhinin, şehadet etmesiyle kabul olunabilir. Rabb'ini 
müşahede etmekten göz açıp kapayıncaya kadar gafil olup da, tevbe edecek bir 
makama ulaşıncaya kadar bu böyle devam eder. Ardından ebedi ebedi, zamanla
rın dehri olan Allah' ı Hizim etme makamiarına ulaşır. Tazim hususunda ne bir ma
kamda durur, ne de karar kılar {durmadan makamdan makama ilerler) .  Bu, 
tevbeyle alakah söyledikleri şeyin nihai amacıdır. (Enviir, I, 53) 

'' Tevbe, önce büyük günahlardan, soma küçük günahlardan, soma mekrıihlar
dan, sonra evla olan helalden, sonra hasenatı görmekten, sonra zamanın sayılı fa
klrlerinden biri olduğunu görmekten olur. (Enviir, I, 54) 

'' Tevbe, her makam ve halin aslı, makamların ilkidir. O, binaya göre arsa mesa
besindedir. Arsası olmayının binası da yoktur. Tevbesi olmayanın, hali de, makamı 
da olmaz. 

Tevoe {hususiyet itibariyle) iki türlüdür: İniibe ve isticiibe. İnabe, Allah'tan, se
nin üzerindeki kudretinden dolayı korkmandır. İsticabe ise, sana yakın olmasın
dan dolayı Allah'tan haya etmendir. 

Tevbe günahtan rücu etmektir. {Derece itibariyle) iki kısma ayrılır: Havassm ve 
av amın tevbesi. A varnın tevbesi de üç mertebedir: Birincisi kafirlerin tevbesidir. 
Onların tevbesi imanla, İslam'la ve tuğyanı {azgınlık, zorbalık ve isyanı) terk et
mekle olur. 
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İkincisi Hisıkiarın tevbesidir. Onların tevbesi, geçmişe pişmanlık duyarak ve 
halde {içinde bulunduğu anda} günahları terk ederek büyük günahlardan uzak
laşmaktır. {Bir daha o günahlara} dönmemeye azm etmek, {büyük küçük yaptığı 
tüm} haksızlıkları iade etmek, daha önce kaçırmış olduğu farzları eda etmek, taat 
hususunda nefsi terbiye etmek ve seherlerde ağlamaktır. 

Üçüncüsü de, mü'minlerin kendilerinden yanılma, gaflet, cehalet ve unutma 
sebebiyle ortaya çıkan küçük günahlardan tevbe etmeleridir. (Cami', 21) 

* Tevbe, yerilen fiillerden övülen fiiliere dönmektir. İniibe ise, başka bir şeyden 
değil, Allah'tan yine Allah'a dönmektir. . .  (Cami', 54) 

* Tevbenin mukaddimelerinden {tevbeye öncelik etmesi gereken işlerden} ilki, 
kalbin gaflet uykusundan uyanması; kulun, üzerinde bulunduğu kötü hale bak
ması; kalb kulağıyla dillin yasakladığı şeylere kulak kesilmesidir. Bundan dolayı 
Hz. Peygamber � "Her mü 'minin kalbinde Allah Teiila'nın bir vciizi vardır" buyur
muştur. 

İkinci mukaddime, kötü arkadaşları terk etmektir. Çünkü onlar sözle, fiille ve 
daha başka yollarla tevbeye mani olurlar. Bir veya birkaç kere bozup sonra yeni
lemiş olsa bile tevbesini bozmayan kimse saidler {mutlu insanlar} içinde sayılır. 
Çünkü bu kişi, tevbesinde sebat etmeyi ümid etmektedir. Şübhesiz her vadenin bir 
kitabı (yazıldığı bir zaman} vardır (kararlı olursa, tevbesinde sebat edeceği zaman 
gelecektir} .  (Cami', 186) 

* Bil ki, yakin ehline ait hallerin turUlarının ulaştığı yakin makamlarının asılları 
yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, redi, havf, zühd, tevekkül, mehabbet ve rıza. 
(Cami', 218) 

* Tevbenin bidayattaki aslı, terk edip yüz çevirmek suretiyle masıyyetlerden 
dönmektir. Ebvabda, mübah olan fuzuli söz ve fiilieri terk etmek, nefsi o tür şeylere 
meyletmekten arındırmak ve Hakk'a yönelmekten alıkoyan şehvetleri bırakmaktır. 

Muiinıeleta, başkasının fiilini görmekten yüz çevirmek, Hakk'ın fiilierini göre
rek nefsin iddia ve hallerinden kaçırımaktır. Ahliikta, nefsani reziliikierden ve 
{bunlara yönelen) kendi irade, güç ve kuvvetinden tevbe etmektir. 

Usulde, başkasına iltifat etmekten dönmek ve azimde sebat etmektir. Edviyede, 
ilmini Hakk'ın ilmiyle mahvederek kendi ilminden sıyrılmak; Hakk'ın huzurunda 
O'nunla beraberken kendi sıfatıarını görmekten tevbe etmektir. Ahvalde, Sevgili'yi 
unutmaktan, kendi nefsi bile olsa başka bir şeye yönelmekten feragat etmektir. 

Ve/fiyatta, telvini hatırlamaktan ve keşfin nurundan mahrfun kalmaktan tevbe 
etmektir. Hakaikte, {O'ndan) başkasını müşiihede etmekten ve kendisinde enniyyet 
{benlik} kalmasından tevbe etmektir. Nihayiitta ise {O'ndan başka) kalan diğer 
şeylerin zuhur etmesinden tevbe etmektir. (Ciimi', 273) 
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* İnabenin bidayattaki aslı, tevbe ettikten sonra buna sadık kalarak Hakk'a dön
mektir. Ebvabda inabe, Allah'ın emrine itirazsız uyabilmek için nefsin kuvvetlerini 
ltidale kavuşturarak {dengeleyerek} evbede birleştirmektir. 

Muanıelatta inabe, kalbin, m1ruyla nurlanıp, huzuru esnasında sükiln bulması 
için nefsin kalbe yönelmesidir. Ahlakta inabe, Rabb'e doğru yükselirken kalbin itaat 
ve boyun eğmesi konusunda sebat göstermek, bu sonuca gönülden razı olup 
mutmain olmaktır. 

inabenin ıısılldeki aslı, azınin sağlamlığı, iradenin güçlülüğü, ünsiyet rühunun 
teneffüs edilmesi ve meveddet {sevgi} nurunun aydınlatmasıyla kalbin terallide 
uçmasıdır. Edviyedeki aslı, hikmetin hidayetiyle tevhid yoluna girmek, himmetin 
güçlülüğü sayesinde tecelli nurlarının pırıltılarının aydınlığı için basireti incelt
mektir. Ahvaldeki aslı, basiretin gücüyle Cenab-ı ilahi'ye incizab, aşırı şevkten do
layı cemalin nuruyla yanıp tutuşmaktır. 

Velayattaki aslı, cemalin secde yerlerinde istişrak etmek, celal perdelerini yırt
mak için Allah'dan başka her şeyden alakayı kesmektir. Hakaikte inabe, sıfatıarın 
çokluğunun saltanat ve istilasından Zat'ın ahadiyyetinin nuruna sığınmaktır. 
Nihayatta inabenin aslı, {hakiki} vücudun ayn-ı cem'inde yok olmak, mutlak müşa
hede ile taayyünün şekillerinden kurtulmaktır. (Cami', 274) 

* Ulemaya göre tevbenin üç şartı vardır: Geçen günahlara pişmanlık duymak, 
halde {şu anda} günahları terk etmek ve {istikbalde, yani gelecekte de} işlediği gü
nahların bir benzerine dönmernek Sonra haklarını eda etmek suretiyle hasımları 
razı etmek ve kendilerine yaptığı haksızlıklara karşı onların rızasını almak {onlar
dan hetallik istemek} gerekir. Böyle bir şeyden aciz kalırsa, imkan nisbetinde kal
biyle bundan çıkmaya azmeder. Bu haldeyken heraat-i zirnıneti {kendisini bu 
borçtan kurtarmasıl için yalvararak ve hasımları için dua ederek Allah'a � döner. 
(Nebhani, I, 249) 

* Tevbe-i inabe {inabe tevbesi}, kulun Allah'ın cezasından korkarak tevbe 
etmesidir. 

Tevbe-i isticabe {isticabe tevbesi), Allah'ın sana olan kereminden haya ederek 
tevbe etmektir. Ebu Hüseyin Nurirh şöyle demiştir: "Tevbe, Allah'ın dışındaki her şey
den tevbe etmektir." 

Kuşeyri der ki: "Ebu'I-Kasını Cüneı;drlı de şöyle demiştir: 'Bir gün Seri Sakati'niw'' 

yanına girdim. Yüzünde bir değişiklik gördüm. 'Sana ne oldu ? '  dedim. Şöyle dedi: 'Bana 

bir genç geldi ve tevbenin ne olduğunu sordu. Ona 'Günahını unııtınanıandır' dedim. Bana 

Itiraz etti ve 'Bilakis tevbe günahını unutnıandır' dedi. Bunun üzerine ben de 'Bana göre de 

işin doğrusu gencin dediği gibidir' dedim. ' {Ve bundan sonra Cüneı;dJ şöyle dedi: 'Cefa 

halindeyken, beni vefa haline nakletti. Safa halinde cefayı hatırlamak cefadır. ' {Bunun üze

rine Ser!} sustu. 
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Aynı şekilde, Se/ıl b. Abdullah da {Tüster'i de}rh Seri gibi cevab vermiştir. Ebıl Nasr 

Serriic {Tusi} şöyle der: 'Sehl, bazen kendi lelılerinde, bazen de aleyhlerinde hareket eden 
müridierin hallerine işfiret etmiştir. Cüneyd ise muhakkiklerin tevbesine işiiret etmiştir. 

Onlar, Allah'ın � azametinin ve sürekli zikrin kalbierine galib gelmesinden dolayı giinalı

larını Jıatırlaınazlar. "' .(Nebhani, I, 250) 

* Tevbenin rnukaddirneleri, alametleri, sernereleri !meyveleri}, sınırları ve şart
ları vardır. Mukaddirnelerinin ilki, kalbi gaflet uykusundan uyandırmak ve {böy
lece} kulun üzerinde bulunduğu kötü hali görmesi; Allah'ın kızgınlığından ve ce
zasının elerninden kaçınrnası; azabın şiddetine tahammül etme hususunda sabrı
inn zayıf olduğunu hatırlarnasıdır. Bu husus, kişiyi tevbeye sevk eder. 

!Tevbenin} alametleri arasında şunlar yer alır: Kötü arkadaş ve yakınları terk 
etmek, onlardan sıkılmak; uzleti sevmek; az konuşmak; kendini {insanlarla bir 
arada bulunmaya} kapturnayı bırakmak; fuzı1li işlerden kaçınrnak; bedeni kötü ha
reketlerden korumak; ibadeti çoğaltmak; zikre devarn etmek; başını öne eğmek; 
{gözün harama takılınasını engellernek için} bakışları azaltmak; bedenin zayıfla
ması; gözün yaş dökmesi; kalbin hüzünlenrnesi; geçirdiği günlere, {ilahi ernirlere} 
muhalefet hususundaki aşırılıklarına, örnrünün cevherlerini !en değerli zamanla
rını} nefsi arzuların, {ilahi emirlere} muhalefet etmeyi gerektiren hareketlerin ve 
adi şehvetlerin peşinde zayi ettiğine üzülmek; devamlı ağlamak; gece gündüz 
ikaleyi laHedildiğini kabul ettirmeyi ya da bozduğu ahdini yenilemeyil arzulaya
rak tazarru ve niyazda bulunmak. (Nebhani, I, 251) 

,. {Sufiler} cemaatine göre ilhad ve bid'at ehli dışında kalan mü'minler için 
tevbenin şartları icma ile kabUl edilmiştir. Bu şartlar şunlardır: Kulun, ( ilahi emir
Ierel muhalefet ederek işlediği şeylerden dolayı pişmanlık duyması; hiç düşünme
den ve başka bir yere yönelmeden ani olarak o vakitte {o fiilden} sıyrılması, istik
balde !gelecekte} de bu fiili bir daha işlernemeye azm etmesi, aldığı kıymetleri geri 
vermesi ve bu kıymetlerden vaki olan haklardan dolayı helallik istemesi. 

Avaının tevbesi hatalardan; havassın tevbesi adetlerden {alışkanlıklardan}; 
ahass-ı havassın tevbesi ise Allah'ın dışındaki her şeyden, makamlara ve nuriara 
dayanmaktan olur. 

Tahzir {Sakındzrma}: KabUl edildiğine dair !kesin} bir işaret gelse bile, sadık 
tevbene güvenrnekten sakın! (Kavanfn, 13) 

* İştiyak d uyarak seven kişinin tevbesiyle, havf ve işfiikla {korku ve endişeden 
dolayı} tevbe eden kişinin tevbesi arasında dağlar kadar fark vardır. Birincisini 
! ilahi tecellillerden} cemiilin müşahedesinden dolayı şevk harekete geçirir, ikinci
sini ise { ilahi tecellilerden} celalin kuvvetinden dolayı korku sakındırır. (Kavanin, 

14) 
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tevekkül ( JS" j )  { 'alamet-i mütevekkil; hısn-ı tevekkül; iddihar; mütevekkil; 

tasarruf; tekessüb; tevekkül-i ehl-i husus; tevekkül-i hususu'l-husus} 

* Tevekkiil, takdir edilen şeyin tefvizi hususunda kalbini ikaz ederek, sadece Al
lah'a � dayanmak, kendi güç ve kuvvetine güvenınemektir. (Adiibı, 161) 

* Alimıet-i miitevekkil {mütevekkilin aliimeti}, doğru söylemesi kendisine zarar 
verecek ve yalan söylemesi kendisine fayda sağlayacak olsa bile, doğru söylemeyi 
yalan söylemeye tercih etmesidir. Çünkü Allah' a tevekkül eden kimsenin, başka 
bir şeyden korkması doğru değildir. Yine iyiliği emrederken ve kötülüğü yasaklar
ken de Allah'tan başkasından korkmaz. Çünkü onun Allah'a olan ümidi, yaratıl
mışlarm tehdidinden kaynaklanan korkudan daha fazladır. Çünkü Allah'a tevek
kül eden kimse, kalbinden Allah'tan başkası için olan her türlü korku, çekinme ve 
hüznü çıkarmıştır. Hatta onun havf ve redisı Allah'la birleşmiştir. (Adiibı, 180) 

* Tevekkül imanın ta kendisidir. Çünkü tevekkül etmek her kula farzdır. Tevek
kül olmadan iman olmaz. Nasıl imanın artıp eksiliyorsa, tevekkül de artar ve eksi
lir. Tevekkül hususunda insanlar birbirinden farklı mertebelerdedir. Yakin ise kişi
nin imanı kadardır. (Adabı, 185) 

* Tevekkül, kulluk hususunda bedeni devreden çıkarıp, kalbi rububiyyete bağ
lamak ve kifayet miktarıyla tatmin olabilmektir. {Böyle kimseler} verilince şükre
der, verilmezse kaderlerine razı olarak sabretmeyi yeğlerler. 

Zünnun'arh tevekkülün ne olduğu sorulduğunda şu şekilde karşılık vermiştir: 
"Tevekkiil, nefsin tedblrini terk edip, kendi güç ve kuvvetinden sıyrılmaktır." 

Ebu Bekr Verrakrh da "Tevekkiil, hayatı bir güne indirmek ve yarın endişesinden kur
tulmaktır" demiştir. 

Ruveym'e tevekkülün ne olduğu sorulmuş, o da "Allah 'ın vaadine giivenmektir" 

şeklinde cevablamıştı. 

Sehl b. Abdullah {Tüsteri}rh, tevekkülün ne olduğunu soranlara "Kişinin kendini 
Allalı Teaiii'nın inidesine teslim etmesidir'' cevabını vermışti . . .  

. . .  Tevekkül-i ehl-i lııısüs {havassın tevekkülü}, Ebu'I-Abbas b. Ata'nm'h dediği gi
bidir: "Allalı 'a, Allalı'tan başka bir sebeb/e tevekkül eden kimse, bu tevekkiiliinii Allalı 'a, 
Allalı ile ve Allalı için yaparak, sebebiere bağlanmadan sadece Allalı 'a tevekkül etmedikçe, 
lıak'ikz miiniida tevekkiil etmiş olmaz."  (Lııma', 78) 

* Tevekkül-i husiisu'l-husils {ehass-ı havassın tevekkülü}: Şibli'yerh tevekkiilün ne 
olduğu sorulunca şöyle cevab vermişti: "Tevekkiil, Allalı için yokmuş gibi olman, Al
lah'ın da senin için hep var gibi olmasıdır {asla O'nu ıınutmamandır}." (Lııma ', 79) 

+ Sed Sakati'ye göre tevekkül, "Kendi güç ve kuvvetinden sıyrılmaktır " (Ta 'arruf 
71) 
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İbn Mesrılk, "Tevekkül, tecelli eden kazanın hükmüne teslim olmaktır" demiştir. 

Sehl {Tüsteri} ise "Tevekkül, Allah'ın huzurunda teslim olma hiilidir'' demiştir. 

Abdullah Kureşi "Tevekkül, Allah'tan başka bütün sığınakları terk etmektir" de-
miştir. 

Cüneyd "Tevekkülün haklkati, kulun Allah'a karşı var olmadığı zamanki gibi olması; 
Allah'ın da kulu için, kendisini yaratmadan önceki gibi olmasıdır'' demiştir. 

Ebu Said Harraz demiştir ki: "Padişah halkına yetecek rızkı temin etmiş, onlar da bu 
durumun kendileri için yeterli olmasından dolayı tevekkül makamiarına ihtiyaç duyma
mışlardır. Safıi makamında olanların, kendilerine yetecek kadar rızıklarına kefil olunması 
karşılığında tevekkül etmeleri {tevekküle karşılık beklemeleri}, ne çirkin bir ödeşnıe şekli
dir." Şibli'nin de dediği gibi: "Tevekkiil, güzel bir ödeme gibidir." {Allah rızkını ga
ranti etmese bile, arif, O'na dayanıp güvenmelidir. } 

Sehl şöyle der: "Tevekkül hiiriç, her makamın bir yüzü {önü} ve bir de ensesi {arkası} 
vardır {her makanı artar, eksilir, i/erler ya da geriler}. Tevekkiilün yüzü vardır, fakat ensesi 
yoktur." Sehl bu sözüyle kifayet tevekkülünü değil, inayet tevekkülünü kasd et
miştir. Bu da tevekkül için bir karşılık beklememek demektir. Sılfilerden biri de 
"Tevekkül, kul ile Allah arasında bir sırdır'' demiştir. (Ta'arruf, 72) 

* Tevekkül, ihtiyaç esnasında kendi yerine bir başkasına dayanıp güvenmektir. 
Bil ki, tevekkül edilen kimseye güvenince, tevekkül edenin kalbi sakin, nefsi mut
main olur. Eğer hiçbir kimseye güveni yoksa, ne kalbi sakin olur, ne de nefsi mut
main. 

Kardeşim bil ki {aslında} herkes tevekkül etmektedir. Ne var ki, bu tevekkül 
çoğunlukla Allah'tan başkasına yönelir. Bu, tıpkı çocukların, yeme, içme, elbise ve 
diğer ihtiyaçları için babalarına güvenınesi türünden bir tevekküldür. (İhvan, II, 
68) 

* Allah'a tevekkiil etmek, kulu O'na sevdirir. İşleri Allah'a havale etmek Al
lah'ın hidayetindendir. Kul ancak Allah'ın hidayetine sarılmakla O'nun rızasına 
muvaffak olur. (Kiit, II, 2) 

* Tevekkül makamının başı, Vekil olan'ı {Allah'ı} tanımaktır. O, Aziz ve Ha
kim'dir {üstündür, hüküm ve hikmet silhibidir} .  İzzeti sayesinde dilediğine verir, 
hüküm ve hikmeti gereği dilediğine de vermez. Kul da O'nun izzetiyle yücelip, 
hükmüne razı olmalıdır. (Kiit, Il, 3) 

* Firar-ı tevekkül {tevekkülden kaçmak}, tevekküldeki sükıln makamını {tevek
kül yoluyla sükılnete ermeyi, tevekkül sayesinde rahatlamayıl terk etmek demek
tir. Yani kul, tevekkül eder, ama tevekkülünü görmez. Çünkü O, ona yeter, afiyet 
verir ve kendisini korur. Tevekkülünü, tevekkülünün sebebi olarak görür. Bu da 
kendisini tevekkülden kaçarak Vekil'i görmeye zorlar. O'nu saf bir tevhidle tevhid 
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eder, aralıksız olarak hiç durmadan şehadet getirir. Öyle ki kendisiyle Vekll ara
sında, tuttuğu yol olan tevekkül de dahil olmak üzere, nazar edeceği ya da daya
nıp güveneceği hiçbir şey kalmaz. (Küt, II, 5) 

* Tasarruf ve tekessüb {kazanç}, tevekkülü sağlam olan kimselere zarar vermez; 
onların makamına te' sir etmez ve hallerinde de bir noksanhğa sebeb olmaz. (Küt, 
II, 15) 

* Tevekkülün, farz ve fazilet {nafile} olmak üzere iki yönü bulunur. Farz olan 
yönü lınana dayanır, bu da Kadir olan Allah tarafından gelen bütün kaderlere tes
lim olmak, bunların tamamının Allah'ın kaza ve kaderi olduğuna inanmaktır. Te
vekkülün fazllet yönüyse, Vekil'in {Allah'ın} müşahede edilmesinden kaynaklanır. 
Bu müşahede marifet makamında olur. Bu makamda olan kul ise yakin gözüyle 
bakar. Tıpkı {Kur' an-ı Kerlın'de bahsi geçen} salih kulun {Hz. Hud'un} şu sözünde 
olduğu gibi: "Haydi hepiniz bana tuzak kurıın ve sonra da bana hiç göz açtırmayzn " 
[Hud, 12/55] Bunun üzerine Allah tarafından onda muazzam bir güç meydana 
geldi ve Aziz olan Allah'ın izzet ve gücünü onlara bildirdi. Sanki ona "Sen de bizim 
gibi zayıf bir insanszn, sana bu güç nereden geliyor?" diye sorulmuştu da, şöyle cevab 
vermişti: "Ben, Allalı 'a tevekkiil ettim." (Küt, II, 10) 

* Tevekkül hususunda sağlam bir makama sahib olan Ebu Yakub Susi şöyle de
miştir: "Tevekkiil üç makam üzeredir: Avam, haviiss ve ehiiss-ı haviisszn tevekkiilii. 
Sebebler tilemine dalıp ilmi kullanarak Allah 'a tevvekül eden, ama yak'ine ulaşamayan 
avamdır. Sebebleri bırakıp Allah'a tevekkül ederek yak'ini tahakkuk ettiren haviisstır. Yak'i
nin varlığıyla sebeblerden hakiki miiniida sıyrılan, ardından tekrar sebebiere dahil olup baş
kası için tasarrufta bulunan da ehiiss-ı lıaviisstır." (Küt, II, 16) 

* Sağlam bir tevekkülle yapılan iddihar {depolamak, biriktirmek} zarar vermez. 
Biriktiren kişi Allah için ve Allah yolunda harcamak için biriktiriyorsa, o kimsenin 
malı, Allah rızası için vakfedilmiş olup, nefsinin hazları ve arzuları için biriktiril
miş olmaz. Bu takdirde Allah'ın üzerine yüklediği hukukunu yerine getirmek için 
biriktirmiş olur. Kulun malını Allah yolunda ve hukukunu yerine getirmek için 
harcadığını görmesi, bilmesi, kulun makamını eksiltmez, bilakis derecesini artırır. 
(Küt, II, 19) 

* Sabır, tevekkül hususunda ilk makamdır. Sabır, kazayı imtihan olarak gör
mektir. Şükür bundan daha üstündür. Bu da, belayı nimet olarak görmektir. Rıza 
da bunların hepsinden üstün olup, tevekkülün zirvesidir. Rıza, tevekkül sahibieri 
arasında bulunan muhiblerin makamıdır. (Küt, II, 35) 

* Tevekkül kalbin ameli; tevhid ise sözüdür. (Kuşeyri, 7) 

* Tevekkül, Ebu Türab Nahşebi'nin dediğine göre şudur: "O {tevekkül}, kulluk 
hususunda bedeni devreden çıkarıp, kalbi rubilbiyyete bağlamak ve kifliyet miktarıyla tat
min olabilnıektir. {Böyle kimseler} verilince şükreder, verilmezse kaderlerine rfızı olarak 
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sabrederler." Zünnfın'unrh dedığı gibı: "Tevekkul, nefsin tedbirini terk edip, kendi güç ve 

kuvvetinden sıyrılmaktır. Kul, Allah'ın :1\!i. içerisinde bulunduğu durumu bilip gördüğünü 
bildiği zaman, tevekkül hususunda giiçlenir." (Kuşeyl'l, 83) 

* Tevekkiil, huzursuz bir ıstırab, ıstırabsız bir huzı1rdur. Denilmiştir ki: "Tevek

kül, bollukla azlığın gözünde bir olmasıdır." İbn Mesrı1k ise şöyle demiştir: "Tevekkiil, 

Allah'ın kazasına ve hükümlerinin akışına teslim olmaktır" . . .  

. . . Ebu Ali Dekkak'ın şöyle dediğini işitmiştim: "Tevekkülün üç derecesi vardır: 

Tevekkiil, sonra teslim, sonra tefuiz. Tevekkiil eden, Allah'ın vaadine güvenip siikılnete ka

vuşur. Teslim olan O'nun {kendi hiilini} bilmesiyle yetinir. Tefuiz siihibi ise Allah'ın hük

müne razı olur" . . .  

. . .  Tevekkül başlangıç, teslim orta, rıza ise son haldir. (Kuşeyri, 84) 

* Hamdfın'a "Tevekkiil nedir?" diye sorulunca şöyle cevab vermiştir: "Tevekkül 

bir derecedir. Ben henüz o dereceıje varamadını. lman lıiili doğru olmayan kimse tevekkiil

den nasıl bahsedebilir?" Şöyle de denilmiştir: "Mütevekkil {tevekkiil eden} bebek gibidir, 

annesinin memesinden başka alacak şey bilmez. Miitevekkil de Allah 'tan başka gidecek hiç 

kimse bilmez." . . .  

. .  . "Tevekkül Allalı'ın elinde olana giivenip,lıalkın elinde olandan ümid kesnıektir" 

denmiştir. Yine denilmiştir ki: "Tevekkül, kalbin rızık arama lıusüsunda nasıl hareket 

edeceği endişesinde olnıanıasıdır." 

Haris Muhasibi'ye tevekküle tamahın sızıp sızmayacağı sorulduğunda şöyle 
cevab vermişti: "Evet, tabiatı 'iciibı tamalı hatırı yol bulabilir, ancak ona hiçbir zarar vere

mez. Hatta, tamalıı giderme ve insanların elinde olandan ümid kesme hususunda ona güç 

verir." (Kuşeyri, 85) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Eğer inanıyorsanız, Alla/ı'a tevekkiil edin " 

[Maide, 5/23] Tevekkiil, bütün işlere sahibini vekil kılmak ve onun vekaletine itim ad 
etmektir. Bu mertebe, avama en zor gelen mertebe olup, havassa göreyse yolların 
en kolayıdır. Çünkü Hakk, her işe bütünüyle kendisini vek11 kılmış, alem bu veka
letin zerresine bile sahib olmaktan ümidini kesmiştir. 

Bu, tamamı avaının seyr ettiği yol olup üç derecedir: Birincisi taleble (rızık iste
mekle} beraber olan tevekküldür. Nefsle, onu sebeblerle meşgul etmek niyetiyle 
uğraşmak, halka faydalı olmak ve iddiaları terk etmektir. 

İkinci derecesi, talebin de düşmesiyle beraber tevekkül etmektir. Bu da, tevek
külü düzeltmeye çalışmak, nefsin azgınlığını hakimiyet altına almak ve kendini 
farzları eda etmeye adamak suretiyle sebebiere göz yummaktır. 

Üçüncü derecesi ise, tevekkülün illetinden kurtulmak için mücadele etmektir. 
Bu da Hakk Teala'nın eşyadaki hakimiyetinin bir saltanat hakimiyeti olduğunu 
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bilmektir. O'nun, vekil kılmak suretiyle bu hakimiyetini paylaşacağı hiçbir ortağı 
yoktur. Hakk Teala'nın, eşyanın tek maliki olduğunu bilmesi, kulun ubıldiyyetinin 
zarfiri {olmazsa olmaz} şartlarından biridir. (Menazil, 17) 

* Tevekkül, dinin mertebelerinden ve yakin sahibierinin makamlarından biridir. 
Hatta mukarrabılnun en yüksek derecelerindendir. Bu husus, aslında ilim 
bakımından çözülmesi güç bir meseledir. Sonra amel bakımından da bir hayli zor
dur. 

Tevekkülün, anlaşılması zor olan tarafı şudur: Sebebiere sarılma düşüncesi ve 
bunlara güvenmek tevhid hususunda şirktir. Sebebler hususunda büsbütün ağır 
davranmak ise sünneti yaralamak ve şeriatı zedelemektir. Sebeblere, onları {sadece 
birer} sebeb olarak görmeksizin bütünüyle güvenmek, aklın ilkesini değiştirmek ve 
cehalet hastalığına düşmektir. 

Tevekkülün manasını şeriat, nakil ve tevhidin gereğine göre tahkik etmek ise 
son derece problemli ve zordur. Gizliliğin şiddetine rağmen bu perdeyi aralamaya 
ancak, Allah'ın lütfu olarak, gözleri hakikat nılrlarıyla sürmelenmiş bulunan sarraf 
alimierin gücü yetebilir. Bunlar görürler, hak"ıkati tahkik ederler, konuşmaları is
tendiğinde de müşahede ettikleri ne ise onu ifade ederler. (İiıya ', IV, 300) 

* Tevekkiil kelimesi, "vekalet" mastarından bremiştir. "Bir kfmse işine filanz vekil 

etti" demek "İşini ona lıavfile etti ve güvendi" demektir. Durumu kendisine havale 
edilen kişiye "vekll", havale edene ise, "müttekil ya da miitevekkil (tevekkiil eden ve gü

venen}" denir. Havale eden kişi, havale edileni kusurlu olmakla itharn etmez ve 
onun aciz ve kusurlu olduğuna inanınazsa içi rahat eder ve ona güvenir. Şu halde 
tevekkül, kalbin sadece vekile güven duymasından ibarettir. (İiıyfi', IV, 320-321) 

* Zünnıln'a tevekkülün ne demek olduğu sorulmuş, o da şöyle demişti: 
"Rabb'leri söküp atmak, sebebiere itimat etmemektir. Rabb'leri söküp atmak, tevhld i/mine, 

sebebleri terk etmek ise anıellere işarettir. Her ne kadar lafzın zımnında varsa da, aslında 

açık olarak hiile yönelik bir şeıJ yoktur." Soru sahibi biraz daha malılmat isteyince 
Zünnıln: "Yani nefsi Rabb olma durumundan çıkarıp, kul olma vaziyetine getinnektir. Bıı 

da güç ve kuvvetten (kendinde güç bulunduğunu velınıetnıekten} uzak kalmaya işarettir" 

buyurmuştu . . .  

. . .  Ebu Abdullah Kureşi'ye tevekkiilün mahiyeti sorulmuş, o da demişti ki: "Her 

lıfil içinde Allah Teaiii'ya bağlannıaktır." Soruyu soran kişi, biraz daha açıklama iste
yince: "Seni başka bir sebebe götüren tüm sebebiere dayanmayı bırakıp, sebebierin yaptığı 

işi Hakk Teaiii 'dan beklenıektir. Birinci cevfib, üç makamı da içine alan ıınıfmıl bir tiiriftir. 
İkincisi ise husus! olarak üçüncü makama işarettir." (İhyfi', N, 327) 

* Miitevekkil, kalbi güçlü, nefsi Allah'ın fazlıyla tatmin olmuş, zahiri sebebler 
olmadan da Allah'ın tedbirine güvenebilen kimsedir. (İhyfi', N, 343) 
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* Dört arızayı (engeli} dört şeyle aşmaya ihtiyaç vardır: Rızık konusunda Allah 

Sübhanehu ve Teala'ya tevekkiil, tehlike anında işleri O'na � tefviz (havale etmek}, 
sıkıntı anında sabır ve kazanın cereyan ettiği anda rıza. (Minhii.c, 4) 

* Tevekkiil üç durumda verilen bir isimdir: Birincisi kısmettir. Burada tevekkül 

Allah'a güvenmektir. Çünkü o, sana kısmet ettiği şeyi geri bırakmaz (kısmetin 
neyse seni bulacaktır, nasibin ne ise odur}. O'nun hükmü asla değişmez. Bu, 

nasslarla vacibdir. 

İkincisi yardım ve zaferdir. Burada tevekkül, çalışıp yardım istediğinde Al
lah'ın � yardımına dayanıp güvenmektir. Allah Teala: "(Bir şeye) azınettiğinde Al
lah'a tevekkiil et" [Al-i İmran, 2/159] buyurur . . .  

Üçüncüsü rızık ve ihtiyaçtır. Çünkü Allah Teala, kendi hizmeti için ve O'na 

ibadet etmene imkan vermek amacıyla bedenini ayakta tutmayı üstlenmiştir. 
(Minhii.c, 47) 

* Tevekkiilün tarifi (hakkında} bazı şeyhlerimiz demişlerdir ki "Tevekkiil, kalbin, 
başkalarından alii.ka ve ümidi keserek Allah 'a dayanmasıdır " 

Bazıları ise, "Maslahata göre, kalbin başkalarından alii.kasını keserek Allah'a yönelme
sidir" demişlerdir. 

Şeyh İmam Ebu Amr � tevekkül hususunda şöyle demiştir: "Tevekkiil, alfi.kayı 
kesmektir. Aliika ise, niyelindeki desteği Allah'tan başkasına mal etnıendir." 

Şeyhim İmam (Ebu Ali Farmedijrtı de demişti ki: "Tevekkiil ve taalluk iki zikirdir: 
Tevekkiil, niyetini destekleıjenin Allah olduğunu söylemek, taalluk ise Allah'tan başkası ol
duğunu ifade etmektir." 

Bana göre bu sözler bir tek asla döner: Tevekkül, bedenini ayakta tutan ve ihti
yaçlarını karşılayanın Allah olup, O'nun dışındaki dünya metaı veya başka her

hangi bir sebeb olmadığına kalbinin inanmasıdır. Üstelik Allah dilediği takdirde, 
bir kulunu veya bir dünya metaını sebeb kılabilir. isterse sebebleri araya katmaksı
zın kudretiyle yetebilir. Buna kalbinle inanır, bu inancı kalbine yerleştirir, yaratık
lardan ve sebeblerden bir kere kalben alakayı keser de bir olan Allah Teala'ya 
bağlanırsan, gerçek bir tevekkül hasıl olur ki, işte bu tevekkülün tarifidir . . .  

. . .  Hısn-ı tevekkiil (tevekkül kalesi}, tevekküle sebeb olan şeydir.  Bu da Allah'ın 

teminatını hatırlamaktır. O, kalelerin kalesi, Allah'ın celalini, ilminde kemalini, 
kudretini, tagayyürden (değişiklikten} beri olduğunu zikretmek, kendi yanılma
sını, aczini ve noksanlığını düşünmektir. Kul bu tür zikirlere devam ederse bunlar 

onu rızık işinde Allah' a tevekkül etmeye götürecektir. (Minhii.c, 48) 

* Şeytanla mücadelede ve onun def edilmesinde yardımcı olan hasletlerin ba

şında ihlas gelir . . .  Bundan başka, istiğna billah {Allah'la yetinmek}, O'na güven
mek ve tevekkiil etmek, bütün hal ve hareketlerinde O'na dönmek, şübheli şeyler-
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den ve haramlardan sakınmak konusunda verii sahibi olmak, halka minnet etmeyi 
terk etmek, dünya işlerinde mübah ve hel.3.lleri azaltmak, geceleyin araştırma 
yapmaksızın rastgele odun toplayan gibi, helal haram demeden, iştahla ve hırsla 
eline geçirdiğini yememek Kim yiyeceğinin ve içeceğinin nereden geldiğine al
dırmazsa, Allah da onu, cehenneme hangi kapısından atacağına aldırmaz. Kula 
düşen, bu hususta gerekli hassasiyeti göstermektir. Bunu yapmalıdır ki, şeytan 
kendisinden ümidini kessin ve böylece Allah'ın rahmet ve yardımıyla kurtulsun. 
Eğer böyle hassas davranın azsa, şeytan onun gönlünü ve kalbini hükmü altına alır. 
(Gunye, I, 98-99) 

* "Niyetin anahtarı nedir?" diye sordular, ben de "Yakindir" dedim. Yakinin 
anahtarının ne olduğunu soranlara ise, "Tevekküldür" dedim. Bu sefer de tevekkü
lün anahtarının ne olduğunu sordular, buna da "Havf' cevabını verdim. (Gunye, II, 
125) 

* Tevekkül, işleri Allah'a � tefvlz etmek {ısmarlamak), ihtiyar {seçme} ve tedbi
rin karanlığından kurtulmak, ahki'ım ve takdiri müşahede makamına çıkmaktır. Bu 
haldeki bir kul, taksirnde herhangi bir değişme olmadığını, kendisine ayrılan şeyin 
elinden alınamayacağını, kendisine ayrılmayan şeye ise asla kavuşamayacağını ke
sin olarak bilip, Mevla'sının vaadine inanır ve hissesini O'ndan alır. 

Tevekkülün üç derecesi vardır: Tevekkül, teslim, tefviz. Tevekkül eden, Al
lah'ın vaadine güvenip huzur bulur. Teslim olan, O'nun {halini} bilmesiyle yetinir. 
Tefviz sahibi ise Allah'ın hükmüne razı olur. 

"Tevekkül başlangıçta, teslim ortada, tefviz ise sondadır'' diyenler de vardır. Yine 
denilmiştir ki, "Tevekkül mü'minlerin, teslim evliyiinın, tefviz ise muvahhidlerin sıfatı
dır." Yine "Tevekkül avamın, teslim lıavassın, tefviz ise elıiiss-ı havassın sıfatıdır" de
mişlerdir. Bazıları ise "Tevekkül nebllerin, teslim Hz. İbrahim 'in �1, tefviz ise Peygam
ber Efendimiz'in � sıfatıdır'' demişlerdir. (Gunye, II, 189) 

·� {Makamlardan . . . } . . . tevekkül, Allah'a güvenip, Allah'tan başkasında olana ta
mah etmemek, yalnız O'na itirnat etmektir. (Adtlbı, 20) 

* . . . kul, makamlara terfi etmeyi halleri artırarak sürdürür. Bu münasebetle, 
tevbeye varıncaya kadar hallerle makamların iç içe olduğu görülür. İçerisinde hal 
ve makam bulunmayan hiçbir fazilet yoktur. Zühdün hali ve makamı vardır, tevek
külün de hali ve makamı vardır, rızanın da hali ve makamı vardır. (' Avarif 275) 

·� Seri Sakati'ye göre tevekkül, "Kendi güç ve kuvvetinden sıyrılnıaktır." Cüneyd 
"Tevekkülün lıakikati, kulun Allah'a karşı var olmadığı zamanki gibi olması; Allah'ın da 
kulu için, kendisini yaratmadan önceki gibi olmasıdır'' demiştir. 

Sehl şöyle der: "Tevekkül hariç her makamın bir yüzü {önü} ve bir de ensesi {arkası} 
vardır {her makanı artar, eksilir, i/erler ya da geri/er}. Tevekküliin yüzü vardır, fakat ensesi 
yoktur." Bazıları Sehl'in bu sözüyle kifayet tevekkülünü değil, inayet tevekkülünü 
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kasd ettiğini söylemiştir. Allah Teala tevekkülü lınanla birlikte zikretmiştir: "İnanı
yorsanız sadece Allah'a tevekkül edin."  [Maide, 5/23] ( 'Avô.rif, 291) 

* [Zühdden sonra tevekkül gelir ki  bu yolun en büyük rükünlerinden biridir. 
Şeyh {Ibn Arabi}rlı şöyle demiştir (Esfô.r):] "Tevekkül, kalbin Allah'a dayanması, Al

lah'zn dünyô.da yaratmış olduğu ve nefsin meyledip hoşuna gittiği şeyleri elde edemediği 
için ıstırô.b duymamasıdır. Eğer üzülür, ıstırô.b duyarsa miitevekkil değildir {tevekkül et

memiştir}. 

Tevekkül mii 'nıinlerin sıfatıdır. Ya mü'nıinlerin ô.linılerine ne dersin ? Tevekkiil, Allah 
Teô.lô.'nzn Kitô.b'znda ifô.de buyurduğu gibi {"Inanarak sô.lih anıel işleyenleri, altiarzndan 
ırmaklar akan yüksek oda/ara yerleştiririz, orada ebedi olarak kalırlar. Amel edenlerin ücreti 
ne güzeldir! Onlar sabrederek Rabb'lerine tevekkiil ederler" [Ankebut, 29/58-59]}, ô.lime 
ancak mü 'min olması sebebiyle sıfat olur. Allah'ın böyle ifô.de etmesi boşuna değildir. 

Tevekkül, eğer nazari ilim sô.hibi olan ô.linılerin sıfatı olsaydı, {Allah} tevekkiilii imô.nla 
birlikte zikretmezdi. Şu hô.lde, hangi şerzat olursa olsun, nıü'minlerin dışında kalanların te
vekkülde ortaklığı bulunmaz. 

Bunun sebebi, hiçbir ŞelJin Allah'a aklen viicib olmanıasıdır. O bir Şelji, ancak kendisi 
kendisine viicib kılar. Bu da ilim sıfatıyla değil, iman sıfatıyla kabıli edilir. Çünkü O, kefil 

olduğu zaman, kefil olduğu hıısılsta 'Fe'ô.lün linzii yürid'dir {dilediğini yapar}' [Hud, 
1 1/107; Büruc, 85/16]. Böyle haber vermiştir. " (Fütılhiit, II, 196; Esfô.r, 95) 

* Mesela tevekkiil, kalbin Allah'a dayanması, Allah'ın dünyada yaratmış olduğu 
ve nefsin meyledip hoşuna gittiği şeyleri elde edemediği için ızdırab duymarnası
dır. Bu dururnda kalbin meyli, tayın edici sebebe {nihai sebeb olan Allah'a} olur. 
Bu hususta, kendisinde Allah'a karşı bir güven bulur ki O, kendisini buna götüren 
diğer bütün sebeblerden daha büyüktür. Mesela aç olup, açlığını giderecek gıda 
türünden bir sebebi olmayanla, aç olup da açlığını giderecek gıda türünden bir se
bebe siliib olan kimse gibi. Açlığını giderecek sebebe sahib olan kişi, bundan do
layı kuvvetli olur {daha kuvvetli görünebilir, ama}, yanında Allah'tan başka bir 
şeyi olmayan diğer kişi, huzur ve sükıln bakımından onunla aynı durumdadır. 
(Fiitılhiit, IV, 222) 

'' Yakin makarnları dokuz tanedir: Onlar, tevbe, zühd, sabır, şükür, havf, rıza, 
reca, tevekkiil ve rnehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedbir ya da 
tercihin ortadan kalkmasıyla {düşünülmesi} doğru olmaz. (Tenvzr, 8) 

* Tevekkiil, Allah' a tevekkül eden kimsenin, kontrolünü Allah' a tesrım etmesi 
ve bütün işlerinde O'na dayanmasıdır. Bunları yapan kimse, tedbiri kaldırır, kade
rin akışına teslim olur. Tedbirin ortadan kaldırılmasının tevekkül ve rıza rnaka
rnıyla alakası, diğer makamlarla alakasından daha açıktır. Bu, rnehabbet rnaka
rnıyla tenakuz teşkil eder {çelişir} .  Çünkü seven kimse, sevgilisinin sevgisine bat
rnış, sevgilisiyle irade birliği halinde olmuştur. Artık sevgili, onun bizatihi arzusu 
olmuştur. 
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Sevenin Allah'a karşı tedbir almaya zamanı yoktur. Çünkü onun Allah'a olan 

sevgisi, kendisini yeteri kadar meşgul etmektedir. Bunun içindir ki bazıları şöyle 

söyler: "Kim sırf Allah rıziisı için bir şeıJin lezzetini tadarsa, Allah da onu miisivadan 

alıkoıJar." 

{Tevekkül, } rıza makamıyla da tenakuz oluşturur. Bu da açıktır, kendisinde 

hiçbir karışıklık yoktur. Razı olan kimse, Allah'ın ezelde kendisine takdir ettiğine 

razıdır ve onunla yetinir. Durum böyleyken, Allah'ın kendisi hakkında takdir etti

ğine karşı nasıl tedbire yeltenebilir? Tedbire yeltenmez, çünkü Allah'ın kendisi 

hakkındaki takdirine boyun eğer. Rıza ışığının kalblerdeki bütün kirleri temizledi

ğini bilmiyor musun? Allah'tan razı olan kimseye, Allah da kendi hükümlerinin 

rıza nurunu gönderir, böylece o kimse, tedbir diye bir şey düşünmez. Kula, 
efendisinin kendisi için seçmiş olduğu güzel şeyler yeter. (Tenvzr, 14) 

* Rızık hususunda sebebin bulunması, Allah'a tevekküle aykırı değildir. (Ten

vir, 53) 

* Tevekkül, tevhid üzerine bina edilir. Tevhid birkaç tabakadır: Birincisi, kalbin 

Allah'ın birliğini " Allah'tan başka iliih yoktur, O birdir ve ortağı yoktur, mülk O'nımdıır, 

hamd de sadece O'na mahsilstur, O her şeıje kadirdir" diyerek tasdik etmesidir. Delilini 

bilmeden bu sözü tasdik etmek avarom itikadıdır. 

İkincisi, muhtelif varlıkları görmek, ama bunların sadece bir olan Allah'tan su

dur ettiğini bilmektir. Bu ise mukarrabfınun makamıdır. 

Üçüncüsü, insanın basireti, Allah'tan başka fail olmadığını görebileceği şekilde 

açılınca, O'ndan başkasına nazar etmez. Korkusu O'ndan olur, O'ndan ümid eder, 

sadece O'na güvenip dayanır. Çünkü, haklkatte fail sadece O' dur. O herşeyden 

münezzehtir, her şey O'nun emrindedir. Ekinin bitmesinde yağınura güvenınediği 

gibi, yağmurun yağmasında buluta, geminin hareket etmesinde de rüzgara gü

veronez. Çünkü işlerin meydana gelmesinde sebebiere dayanmak cehalettir. Ken

disine haklkatin kapıları açılan kimse, rüzgarın kendi kendine esemeyeceğini, onu 

estirecek bir gücün mutlaka olması gerektiğini bilir. 

Kulun, deniz yolculuğunda sağ salim karaya çıkmasını rüzgara bağlaması, 

boynunun vurulması için krala getirilen, sonra onun affına mazhar olan, sonra da 

{af emrinin yazıldığı} mürekkeb, kağıt ve kaleme teşekkür etmeye başlayan ve 

"Bunlar olmasaydı ben kurtulamayacakhm" diyerek kalemi görüp, kalemi tutan eli 

görmeyen kimsenin yaptığı işe benzer. Bu büyük bir cehalettir. Kalemin bu hu

susta bir vazifesi olmadığını bilen kimse ise kaleme değil, yazana teşekkür eder. 

Allah'ın bütün yaratkıklarına hakimiyeti, katibin elindeki kaleme hakimiyetinden 

daha büyüktür. Sebebleri var eden ve istediğini yapma gücüne sahib olan Allah'ı 

noksanlıklardan tenzih ederim. (Kudame, 354) 
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.. Tevekkiil kelimesi, "vekalet" mastanndan türemiştir. "Bir kimse işinefilanı vekil 
etti" manasında "İşini ona havtile etti ve güvendi" denilir. Şu halde tevekkül, kalbin 

müvekkel'e lvekil kılınan Allah' al dayanıp güvenmesinden ibarettir. Bir kimse bi
rine ancak şu husfısiyetleri taşıdığı takdirde güvenip dayanır: Şefkat, kuvvet ve 
hidayet !doğruyu gösterme} . 

Bunu anladınsa, Allah'a tevekkülü ona kıyasla. Eğer sende, O'ndan başka fail 

olmadığı düşüncesi sabit olduysa, bunun yanında ilim, kudret ve şefkatinin de tam 
olduğuna, O'nun gücünün üstünde bir güç olmadığına, O'nun ilminin üstünde 
i l im !sahibi} olmadığına, O'ndan daha merhametiisi bulunmadığına inandınsa, 
kalbin kesin olarak sadece O'na güvenip, O'ndan başkasına yönelmez. Eğer ken
dinde bu hali bulamıyorsan, sebebi şu iki şeyden biridir: Ya bu hasletlerden birine 

karşı yakmin zayıftır, ya da varlığını korkaklığın kaplaması sebebiyle, kalbin, za
yıflığı ve vehimlerinin te'sirinde kalarak tereddüdde kalmasıdır. Çünkü kalb, 

vehmin devam etmesi ve kendisinin ona uyması sebebiyle, yak'ininde eksiklik ol
masa bile bazen tereddüd geçirir. Şöyle ki bal yiyen bir kimsenin nazarında, bal 

pisliğe benzetilse, her halde ondan tiksinir ve artık yi yemez. (Kudame, 355) 

.. Tevekkül, muhibbin !sevenin}, sıkıntısını mahbfıbun !sevgili} eliyle atması, gü

venini O'na bağlamasıdır. Muhiblerin havassına göre bunda şaibe kalıntısı ve hey
betİn kaybedilmesi durumu vardır. Bunun için onlar, kendilerini gerçek 
Mahbub'un Zat'ından başka hiçbir şeye bağlamadılar. Kullar O'na güven ve te
vekküllerinde samimi olurlarsa, O, onların her şeyine yeter. (Ravza, 413) 

.. Tevekkülün ihsan makamında şart olmasının sebebi şudur: Bir kimse Allah 

Tea la' nın kendisini gördüğünü görürse, o kimsenin bütün işlerini Cenab-ı Hakk' a 
havale etmesi şarttır. Çünkü Allah, o kimseye ait maslahatları daha iyi bilir. Bun

dan dolayı mütevekkil olan kimse, elinde olmayan şey hakkında kendisini asla 
yormaz. Tevekkülün şartı, kölenin efendisine, istediğini yapması için teslim olma
sıdır. (İnsan, II, 29) 

* Tevekkül üç kısım dır: A varnın tevekkülü şefaate, havassın tevekkülü taate, 
ehassın tevekkülü ise inayete yöneliktir. (Cami', 61 ) 

* Bil ki, yak'in ehline ait hallerin turillarının ulaştığı yakin makamlarının asılları 
yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, reca, havf, zühd, tevekkül, mehabbet ve rıza. 
(Cami', 218) 

* Tevekkül, Allah'ın katında bulunana güvenmek, insanların elinde olana ümid 

bağlamamaktır. Denilmiştir ki "Tevekkül, insanın yanında az ile çoğun eşit olmasıdır " 
Yine denilmiştir ki, "Henüz gelmemiş zamanın kaygısını üzerinden almaktır." 

"Tevekkül, kulun hiçbir alaka olmaksızın Allalı 'la baki olmasıdır" da denilmiştir. 

Yahya b. Muaz, alakanın açıklamasına dair olmak üzere "Sı1finin dükkanı olmaz. 
Zühd hakkında söz söylemek zanaattır, kafilelerle sohbet etmek açığa vurmaktır. Işte bunla
rın hepsi aliikadır" demiştir. 
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Yine denilmiştir ki "Tevekkiil, Allah'a yakinin tam olmasıdır." Çünkü Allah'a ya
kin, ancak O'na hüsn-i zan beslemekle, vereceği rızık vaadine güvenmek ve kaza
sına razı olmakla tamamlanır. Allah'a yakinin tam olmasına "tevekkiil" denir. 

Ayrıca şöyle de söylenmiştir: "Tevekkiil bidm;et {başlangıç} olup mii 'minin, teslım 
vasıta {orta hal} olup evliyanın, tefviz ise nihayet {son basamak} olup ehass-ı havassın sıfa
tıdır." (Cami', 242) 

* Tevekkül iki kısımdır. Birincisi, av amın tevekkülü olup, rızık işini Allah' a ha
vale etmek, Allah'ın keremine dayanıp {rızık hususundakil vaadine güvenerek 
sebeblerle ilgiyi kesmektir. 

İkincisi havassın tevekkülüdür. Bu da kulun her türlü işini Allah' a ısmarlayıp, 
O'nun kaza ve kaderinin hükmü altında, bedenini istediği tarafa evirip çevirdi
ğinde iradesiz ve ihtiyarsız kalan -gassal elindeki meyyit {ölü yıkayan kişinin elin
deki ölü} gibi- hareketsiz ve iradesiz kalmasıdır. Eğer kalbinde bir hareket mey
dana gelirse Allah'la hareket etmiş olur, yok eğer sükun hasıl olursa yine Allah'la 
sükunete ermiş olur. "Tevekkül, siikiinsuz ızdırab, ızdırabsız sükiindur" diyen kimse
nin sözü de bu duruma işaret eder. (Cami', 243) 

* Tevekkül, acizliği izhar ederek başkasına güvenmektir. Tüklan {dayanmak, te
vekkül etmek} isminin lugatteki manası, din alimlerinin verdikleri manaya muva
fıktır. 

İmam Muhasibi•" tevekkülü şöyle tarif etmiştir: "Tevekkül, sevdiği veya sevme
diği, umduğu veya ummadığı her husüsta sebebsiz olarak ve Allah'tan başka hiçbir sebebe 
dayanmaksızın sadece O 'na güvenmektir." 

Şeyhler tevekkül hususunda konuşmuşlar, yine Muhasibi şöyle demiştir: 
"Tevekkülün hakfkati, Allah'tan başka her husiistaki arzuyu gidemıek, gıda husunda nefsin 
tedbfrini terk etmek, kafi olanla yetinmek, kalbin Rabb'in muradım kabiillenmesi, 

ubiidiyyet {kulluk} gölgesinde oturmak, Allah Teala'ya iltica etmek, Allah � dışındakiler
den bir şey beklememektir." 

Zünnun'a'" tevekkülün ne olduğu sorulduğunda şu şekilde karşılık vermiştir: 
"Tevekkiil, nefsin tedbfrini terk edip, kendi güç ve kuvvetinden sıyrılmaktır." Zünnıln'un 
bu soruya bir başka cevabı da şöyle olmuştur: "Rabb'leri söküp atmak, sebebiere itinzat 
etmemektir." Soru sahibi biraz daha malılmat isteyince Zünnıln: "Yani nefsi 
rubübiyı;et {Rabb'lik, Rabb olma} vaziyetinden çıkanp, ubiidiyyet {kul olma} vaziyeline ge
tirmektir" buyurmuştu. 

İbn Mesruk ise şöyle demiştir: "Tevekkül, Allah'ın kazasına ve hükümlerinin akı
şına tesilm olmaktır." 

Sehl {Tüsteri} � demiştir ki: "Tevekkülde ilk makam, kulun Allah � huzurunda, 
hareket ve tedbire sahib olmayıp kendisine yapılacak her şeyi kabül eden, gassill elindeki ölü 
gibi olmasıdır." 
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Sfıfilerden birine tevekkülün ne olduğu sorulunca şöyle cevab vermiştir: "[/im 
bileğine kııdar ejderhanın ağzına sakmuş o/san bile, yine de Allalı 'tan başlaısından kork

mamandzr." 

Denmiştir ki, "Gına {gönül zenginliği ya da istiğnii} ile izzet ikisi beraber nıii 'ıninin 

kalbinde gezinti yaparlar, tevekkül bulunan bir yere ulaşıriarsa oraya yerleşirler." Demek 
ki orada tevekkül bulunan bir yer bulamazlarsa oradan uzaklaşırlar. (Nebhani, I, 
326) 

* Tevekkiil, yaratılmışları görmeksizin Halik'a güvenip dayanmaktır. Melik ve 
Vehhab !olan Allah)'ı görmek, sebebiere sarılmaya mani değildir. Sırlarını anlaya
madığın bir şeyi hemen inkar etmekten sakın. Elde edemediği şeyi inkar eden, 
elindekinin bereketinden de mahrum kalır. (Kavanın, 86) 

{Ayrıca b k tedbir; tefviz-teslim} 

tevelll ( Jy / :ıy- ) * Tevelll, O'ndan O'na dönmendir. (Istılalı, 537) 

tevfik ( JJ y ) * Sfıfi şeyhlerden bazıları, "Tevfik, kul tiiat yapmak istediğinde, 

bunu yapacak gücün kendisinde bulunmaszdır" demişlerdir. O halde kul Allah'a itaat 
ettiği zaman, kendisine Allah tarafından daha fazlası gelir, önceden sahib olduğu 
güçten daha fazlasına sahib olur. Artık bundan sonraki hallerin tamamı, kulun 
bütün hareket ve sükfınu, Allah Teala'nın fiil ve yaratması olur. İşte kulun Allah'a 
itaatini sağlayan bu güç ve kuvvet, "tevfik" diye adlandırılır. (Hücviri, 9) 

* İnsanın her hal içerisinde ihtiyaç duyduğu tevfik, insanın irade ve fiilinin Al
lah' ın kaza ve kaderine muvafık olmasıdır. Bu tevfik, hayra da, şerre de kullan
maya müsaittir. Fakat hayır ve saadetle alakah anlaşılır hale gelmiştir. (Mizan, 88) 

* Rfıh iyiliğin, nefs de kötülüğün kaynağıdır. Akıl, rfıhun, heva da nefsin 
ordusudur. Tevfik !Allah'tan gelen iyiliğe yönelik muvaffakiyet} ruhun, hizlan da 
!kötülük yapmaya yönelik kuvvet de) nefsin yardırncısıdır. İki ordunun hakimiyet 
alanı da kalbdir. (Adiibı, 33) 

* Meselenin deliliyle isbatı talıkzk; bir başka delille isbatı ise tedklk; te'sirli 
cümlelerle onu ifade etmek terklk; bu ifadenin terkibinde bedi ve meani ilimlerini 
gözetmek tenmlk; o hususta itiraza mahal bırakmama ise tevfiktir. (Kaviinln, 61)  

tevhid ( J� y ) !erkan-ı tevhid; 'ilm-i tevhid; tevhid-i 'akl'i; tevhid-i 'amme; 

tevhid-i hassa; tevhid-i hüviyyet; tevhid-i vücudi; tevhid-i zat; vahdaniyyet} 

* Ebu Yezid Bistam}ks şöyle demiştir: "Tefrzd yurduna ulaşınraya kadar tevhld mey

danında yürü! Ebediyet vadisine kavuşuncaya kadar tefrıd ıneı;danında uç! Sıısadıysan, O 

seni bir bardak suyla sular ve bir daha zileirden ağzın kuru kalmaz, susamazszn." (Şatalıiit, 

89) 
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* Ebu Yezid Bistfuni'ye tevhidin ne olduğu sorulunca "Yakfndir" demiştir. "Ya

kin nedir?" diye sorulunca şöyle demiştir: "Halkın harekat ve sekenatının {hareket et

melerinin ve durmalarının} Allah'ın � fiili olduğunu, fiilierinde O'na ortak bulunamaya

cağını bilmektir. Rabb'ini tanıdığın zaman ve Rabb'in sende karar kıldığında, O'nu bul

muşsun demektir." Bunun manası şudur: Sen, Allah'ın, fiillerinde hiçbir ortağı bu
lunmayan tek varlık olduğunu ve hiç kimsenin O'nun fiilierini yapamayacağını 
anlarsın. (Şatalıat, 129) 

* Tevhld bir sır, marifet de birr'dir {iyiliktirl .  İman, sırrı muhafaza, birri müşa
hede etmektir. İslam, birre şükretmek, kalbi sırra teslim etmektir. Çünkü tevhid bir 
sır olup kul o sırra ancak Allah'ın kendisine hidayet etmesi ve kendisine delil gös
termesi yardımıyla ulaşır. Yoksa Allah'ın desteği ve hidayeti olmadan kendi ak
liyle onu idrak edemez. 

Marifet, Allah'ın ona bir lütfü ve ihsanıdır. Çünkü kul onu hak etmeden, Allah 
bunun için ona nimet ve İhsanının kapısını açmış, ona hidayeti lütfetmiştir. Kul da 
bunların hepsinin Allah'tan olduğuna iman etmiştir. Ona hem nimet vermiş ve 
hem de o nimete şükretmeyi ihsan etmiştir. Allah'ın tevfiki olmadan kul O'na şük
redemez. İşte bu da, Allah'ın kuluna yeni bir nimet ve ihsiinıdır. Böylece kul, Al
lah'ın lütfunu görür ve sırrını korur. Çünkü onu buna muvaffak kılan ancak O'dur. 
Çünkü kul, O'nun rubı1biyyetinin keyfiyetini idrak edemez. Böylece O'nun bir ol
duğunu anlar ve teşbih {O'nu başka varlıklara benzetme}, tatil {sıfatlarını inkar 
etme}, tekyif {O'na bir keyfiyet yükleme, nasıl olduğu üzerine yorum yapma} ve 
tecnif {sapık düşüncelere saplanarak O'ndan uzaklaşmal gibi {tehlikeli düşünce ve} 
işlerden kaçınır. İşte birri müşahede ve sırrı muhafaza eden bu imandır. (BeıJan, 39) 

* İslam, dinin hem esaslarını ve hem de furularını {dallarını} içine alan bir 
isimdir. Şübhesiz Allah bu dini furı1at ve hükümleriyle beraber olarak yirmi küsür 
yılda tamamlamıştır. Ancak hükürnlerin bir kısmını nesh ederek yenisiyle değiş
tirmiştir. Ama iman, marifet ve tevhld hususlarında nesih caiz olmadığı gibi, 
bunlardan herhangi bir şey de değiştirilemez. (Beyan, 61) 

* Tevlıld, muvahhidin {tevhid edenin} değil, muvahhedin {tevhid edilenin, tev
hide konu olanın} sıfatıdır. O "Ben" deyince, ancak senin için der, O'nun için değil. 
"Tevhldin riicfıu muvalıhidedir {tevhld tevlıld edene aittir)" dersen, mahlükların tevhi
dini ortaya koyarsın. "Tevlıldin riicüu mııva!ılıededir {tevlıfd, tevhfd edilene aittir}" der
sen, kim tevhid ediliyor, tevhide nasıl dönüyor? "Tevhldin riicüıı mııvahhedden ınıı

vahlıidedir {tevhfd, tevlıld edilenden tevhld edene döner}" dersen, O'na bir sınır nisbet 
etmiş olursun. (Tavasln, 211) 

* İlk daire O'nun mef'ı1latıdır {fiilleridir, yaptıklarıdır}; ikinci daire, O'nun 
mevsı1matı {izleri, eserleri} ve iki alemin daireleridir. Noktalar, daireden ayrı olsa 
bile, tevhldin kendisi değil, manasıdır. Bu ikinci daire ürnmetlerin, kendilerine 
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mühlet verilmiş olanların, yaptıklarına şahidlik edilenlerin ve yok olup gitmiş 
olanların haberlerine dair şeylerdir. İlk daire zahir, ikinci daire batın, üçüncü daire 
ise işarettir . . .  

. . . Tevhidin manasının sıhhati teşbihtir. Oysa teşbih, Hakk'ın sıfatıarına 
münasib değildir. Tevhid Hakk'a da, halka da nisbet edilmez. Çünkü {birlemek 
için bile olsa) saymak sınırlamaktır. 

Tevhidde ziyade yaparsan, o ziyade hadis olur. Hadis ise Hakk'ın sıfatı değil
dir. Zat, tek bir zattır. O'ndan hiçbir şey ortaya çıkmaz. Hak ya da batıl manalar
dan hiçbir şey ondan n eş' et etmez. 

"Tevhld keliimdır" dersen, kelam Zat değil, Zat'ın sıfatıdır. Eğer "0, tek olmayı 
iriide etti" dersen, irade Zat'ın sıfatıdır, m ur ad edilenlerse mahlılktur. "Allah" der
sen, tevhid Zat'tır, Zat da tevhidin ta kendisidir. "Allah Ziit değildir" dersen, O'nu 
mahlılk olarak isimlendirmiş olursun. 

"İsim ve müsemmii tektir" dersen, o zaman tevhidin manası ne olur? "Allah, Al
lah'tır" dersen, evet Allah Allah'tır, ayn ayndır, O, O'dur, yani tevhid Zat'ın ta 
kendisidir. Dikkat et, ilk olan ezeldir, ikincisi ebed, üçüncüsü cihet, dördüncüsü de 
malılmat ve mefhılmattır. Geriye kaldı "Lii {yok, değil}": sıfatiarın gayrı {değil) Zat. 
(Taviisln, 214) 

'� Zünnıln Mısri'yerıı soruldu: "Tevhld nedir?" {Zünnıln cevab olarak) dedi ki: 
" Tevhld, Allah'ın eşyayla imtiziic etmeı;en {eşyiinın içine girmeyen, onun tablatma karış
mayan} kudretini, eşyii ile bütünleşmeyen yaratışını bilmek, her şeyin sebebinin Allah'ın 
yaratması olduğunu ve O'nun yaratmasında bir bozukluk bulunmadığını bilmendir. Yük
sek olan göklerde ve alçak olan yen;üzünde Allah Teiilii'dan başka müdebbir yoktur. Senin 
ve/ıim ve tasavvııruna her ne gelirse gelsin, Allah ondan farklıdır." Ya da bunun benzeri 
başka bir şey söylemişti. 

Cüneyd'erh tevhidin ne olduğu sorulunca şu cevabı vermiştir: "Tev/ıld, Allalı'ın 

a/ıadiyyetinin kemiili ve vahdiiniyyetinin tahkiki sılretiyle Muvalıhed'in {Tev/ı'id Edilen 'in, 

Birlenen 'in} tek kılınmasıdır. Bu da O'nu, doğmamış, doğurmamış tek varlık, zıddı, ortağı 
ve benzeri olduğunu ve O'ndan başkasına ibiidet edilebileceğini reddederek, teşbi/ı {ben-
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zetme}, tasvir {şekil sahibi sayma}, tekı/if {mfihiyetini açıklama} ve temsile {herhangi bir şe

yin dengi olduğunu kabıli etmeı;e} düşmeden, Bir olan Iliih ve Tek olan Samed {muhtaç ol
mayan, fakat kendisine muhtaç olunan} olduğunu ikrar etmekle mümkün olur." {Nitekim 
ayette de şöyle buyrulur:} "O'nun bir benzeri yoktur, O işitendir, görendir." [Şura, 
42/1 1 ]  

Bir başka seferinde Cüneyd'erh aynı soru sorulduğunda da şu cevabı vermiştir: 
"Tevhid, içinde her türlü sılretin yok olduğu ve hakkındaki ilimierin derecelere ayrıldığı bir 
miinfidır. Allah ise ezelde nasılsa öyledir {O'nda bir değişiklik olmaz}." . . .  

. .  . Cüneyd'e havassın tevhidi sorulduğu zaman şöyle cevab vermiştir: "Kulun 
Allah Teiilfi'nın huzürunda bir hayfil gibi olması, iliilli kudret hükümlerinin akışı altında, 
ona Allah 'ın tedbir ve tasarrufunun hfikinı olması, bu haldeyken O'nun tevhid den;asının 
dalgalarında boğulnıası, böylece Hakk'a kurb makanıında Allah'ın vahdfiniyet ve viicı/du
nun hakikati içinde his ve hareketlerini kaybettiğinden dolayı, nefsinden, halkın kendisine 
seslenmesinden ve buna ceviib vermekten fiini olarak, Hakk'ın kuldan istediği şeı;i, bizziit 
kendisinin yerine getirmesidir. Yani, kulun son hillinin ilk hilline dönmesi, olmadan önce 
olduğu gibi olmasıdır {nasıl ki var olmadan önce iriidesi, kudreti ve hareketi yoktuysa, 
şimdi de öyle olmasıdır} ." 

Yine demiştir ki: "Tevhid, zamana ait şekli kayıtların dar sınırlarından, 
sermediyyetin {ebediyetin} sınırsızfezfisına çıkmaktır. " (Lunıa', 49) 

* Tevlıld-i finıme {avarnın tevhidi}, hakiki manada tasdikin bulunrnayışından do
layı kişinin rehbet {korku} ve rağbet {isteme} çatışmasıyla sükunete ermesi; her 
türlü şekil, benzerlik, denklik ve zıtlıkları görmekten uzaklaşarak Hakk'ı tevhid et
mesidir. Çünkü gerçek tasdikin bulunduğu bir durumda kişi rehbet ve rağbet ça
tışmasıyla süklınete ermez. (Luma', 50) 

* Tevhidin son noktası, tevhid sayesinde tevhidden başka her şeyi unutrnaktır. 
Bu da hakikat hükmünün gerektirdiği yerde olur. 

Ruveyrn demiştir ki: "Vahdiiniyyet, O'ndan başka her şeyin fiini olmasıyla, Hakk'ın 
baki olmasıdır." Yani demek istiyor ki: Fenayı gerektiren fena, hakikat hükmünü de 
gerekli kılar. 

Yine denilmiştir ki: "Vahdiiniyyet, Hakk'ın bfiki olması ve Hakk'ın dışındaki her şe
yin fani olmasıdır." Bu da kulun, devamlı Hakk'ı zikrederek ve O'na tazirnde bulu
narak nefsini ve kalbini hatırlamaktan fani olması demektir. (Lunıa ', 52) 

* Ebu Said Ahmed b. İsa Harraz'a göre, tevhfd ilmini bulup da bunu tahakkuk 
ettirenlerin {gerçekleştirenlerin} ilk makamı, kalbdeki eşya ile alakah fikirlerin fani 
olup yalnız Allah'ın baki kalmasıdır. Yine ona göre tevhidin ilk alarneti, kulun her 
şeyden çıkarak bütün eşyayı idare eden Zat'a bırakmasıdır. Bu suretle idare edilen 
{kul}, eşyaya, O'nu idare eden Zat'la bakar, O'nun sayesinde eşya ile kaim olur ve 
yine O'nun sayesinde eşya hakkında temkin ehli olur {her hali Allah ile olunca, eş-
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yaya karşı kayıtsız hale gelir}. Böylece Allah, onları kendilerinden gizleyip yine 
kendilerini kendilerinde öldürerek onları sırf kendi Zat'ına has kılar. İşte bu, tev
h'idin zuhfırunun ezel'i olması bakımından, tevhide girişin ilk basamağıdır. (Luma·, 
53) 

* Şibll demiştir ki: "Nefı;i, isbdt manası taşımayan kimsenin tevlıfdi salıflı değildir." 
{Şıbll'ye} "İsbdt nedir?" diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir: "{Arabca 'da benlik 

ifiide eden} ya'ları ibtdl etmektir." Bunun manası -Allah � bilir ama- şu demektir: 
Gerçek muvahhid kendini ortaya koymayı nefyeder {ortadan kaldırır }, yani her 
şeyde benlik ve nefsi gönlünden çıkarır. "Ben, bana, beni, benimle, benim hakkımda, 
benden" gibi lafları bırakır. Her ne kadar dilinden bu tür laflar çıksa bile gönlünde 
bir benlik ve varlık iddiası bulunmaz . . .  

. .  . Şiblırh şöyle der: "Tevlıid ilminden zerre miktarı bir şeye muttali olan kişi, taşıdığı 

bu ilmin ağırlığı yüzünden karınca kadar bile olsa bir ağırlık taşıyamayacak kadar zayıf dü
şer." Bir başka seferinde şöyle demiştir: "Tevlıld ilminden zerre miktarı bir şeye muttali 
olan kişi, gökleri ve yeri göz kapağındaki kirpik/eriyle taşıyabilir." Allah bilir ama bu sö
zün manası şudur: Bu kul, kalbiyle Allah'ın azametinin nfırları cinsinden olan tev
h'idi müşahede edince, gökler ve yer ile Allah'ın yarattığı her şey gözünde küçülür. 
(Luma', 54) 

* Tevlıid-i lıiissa {havassın tevhidi}, . . .  daha önce de zikrettiğimiz gibi, . . .  Allah 
Teala'nın vahdaniyyet {birlik} ve azametinin mevcfıd olmasıdır. O'nun yakınlığı
nın hakikati ise, Allah'ın muradı olan yerde, kulun his ve hareketinin, Allah'la 
kaim olmasından dolayı yok olmasıdır. 

Anlatıldığına göre tevhidden bahsedilen bir mecliste Şiblirh birine şöyle de
mişti: "Senin tevlıidin işte budur. " Adam: "Bana göre bundan başka ne olabilir ki?" de
yince Şiblirh şu cevabı vermişti: "Tevlıld, Mııvalılıad'ın {tevlıid edilen Allalı 'ın} tevhld 
edilmesidir ki, o da Allalı'ın seni o tevlıldle muvalılıid kı/ması, seni o tevlıfd hususunda 
tejrfd etmesi {eşsiz kı/ması}, sana bunu müşiihede ettirnıesi, gördüğün şeyden de seni o 
tevlıfdle gaybet Iziiline sevketmesidir. Işte bu, haviissın tevlıfdinin sıfatıdır." (Lımıa', 424) 

* Tecrid, tefrid ve tevlıfd aynı manaya gelen değişik lafızlardır. Tafs'ilatları ise 
vecd sahibierine gelen hakikatler ve işaretler kadardır. Birisi şöyle demiştir: 

"Haktır Hakk'ın hakikatı 
Anlayamaz onu 
Gerçek manada tecrld ehli olmayan hiç kimse" 

(Lımıa', 425) 

* Tevhidin rükünleri yedi tanedir: Kadim {ezelll olanı, hadis olandan {ezeli ol
mayıp sonradan yaratılandan} ayırarak, Kadim olanı, sonradan olanın idrak etmesi 
düşüncesinden tenzlh etmek, Kadim olanla hadis olanın vasıflarını eşit tutmamak, 
Rubfıbiyyet'ten illeti kaldırmak, mahlfıkatın gücüyle meydana gelen fiillerin yüce 
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Allah'ı etkileyemeyeceğini ve değiştiremeyeceğini bilmek, O'nu düşünmekten, 
temyizden !ayırd etmekten} tenzlh etmek, kıyas yapmaktan beri tutmak {yani dü
şünüp taşınarak bir sonuca varıp fiilierini ortaya koyan bir varlık olarak düşün
memek}. 

Muhammed b. Musa Vasıti şöyle demiştir: "Tevhidin özü {şudur}; tiizzm, tecrid 
veya tefrid husıisımda dil ile ifiide edilen, sözle işiiret olunan her şey illetlidir, hakikat bu
nun ötesindedir." Bunun manası şudur: Bütün tarlflerin senin vasıf ve sıfatlarındır. 
Hepsi de senin gibi hem mahluk, hem de illetlidir. Doğru olan ise Hakk'ın kendini 
vasfetmesidir. 

Büyük sı1filerden birisi şöyle demiştir: "Tevhzd, O'nu tek olarak görebilmendir. Bu 
da, seni sana göstermemesidir." 

Faris der ki: "Tecrzdle {dünya ve iihiretle aliikayı kesme gayreti} alakan bulunduğu sü
rece tevhidin salıZlı olmaz. Sadece sözle tevhid eden kişinin sırrı {kalbi} yalnızca O'nu 
nıüşiihede etmez. Hiil ile tevlızd eden ise, hali içinde söz söıjlemekten giiib olur. Hakk'ı gör
mek bir hfıldir. Hiil içinde olan kendine ait Jıer şeyi, ancak Hakk olarak nıiişiilıede eder. 
O'nun tevhzdine kiil ve hiil olmadan ern1enin yolu yoktur." 

Yine bır sufl de şöyle der: "Tevlıid, üzerine düşeni yerine getirmen kaydıyla, bütün 
benliğinden kopman ve senin Hakk'a ulaşmana engel olan durımza bir daha dönnıenıendir." 
Yani, Allah'ın hakkını yerine getirebilmen için var gücünle çalışacaksın, ama bun
dan sonra Allah'ın hakkını ödediğini düşünmekten uzak duracaksın. Tevhld sana 
kendi vasıflarını terk ettirecek ve bunlardan hiçb_iri sana bir daha dönmeyecek 
Çünkü onlar senin Hakk'a giden yolunu keserler. 

Şıbli: "Hakk'ın tecellllerinin zuhurımdan ötürü kul sırrıyla {içinden} kendinden tam 
olarak sıkılmadıkça tevhzdi gerçekleştiremez" demiştir. Bir başka sufi de: "Muvahhid, 
kendisi ile iki diinyii arasına Allah'ın girdiği kimsedir. Çünkü Hakk, harimini himaye 
eder." (Ta 'arruf 103) 

* Ebu Ali Ruzbari demiştir ki: "Tevhid, kalbin, ta 'tili fAllah 'ın sifatlarını ibtiil et
meyi} red, teşbihi inkiir ettiğini isbiit ederek istikanıet üzere olmasıdır. Tek bir kelimeıjle 
tevhid, vehimlerin, Jikirierin tasavvur ettiği şeyin tamamının, O'ndan başka bir şeıJ oldu
ğunu anlamaktır. " (Kuşeyri, 6) 

* Tevekkül kalbin ameli; tevhid ise sözüdür. (Kuşeyri, 7) 

* Tevlıid, Allah'ın bir olduğuna hükmetmektir. Bir şeyin bir olduğunu bilmek 
de tevhiddir. Denilmiştir ki: "Birini şeciiata nisbet ettiğin zaman, 'Onu teşci ettim ' de
diğin gibi, birini tek olmakla vasfettiğin zaman da 'Onu tevhid ettim' dersin." 

"Ferede {jerd oldu, tek hiile geldi}" fiilinden "ferdiin" "fiirid", "ferd" ve "ferid" de
nildiği gibi lugat itibariyle "vahade-yahadu (bir oldu}" fiilinden "O viihiddir", "O 
valıddır" ve "O valıiddir" denilir. 
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Ahad kelimesinin aslı vahd kelimesidir. Vav hemzeye kalbedilince ahad ol
muştur. Meksur {kesreli} ve mazmUın {zammeli} olan hemze gibi, meftUh {fethalı} 
olan vav da bazen hemzeye dönüşür. Mesela "güzel kadın" demek için "imraatiin 
esmiiün" denilir. Burada "esmli", "vasmii {zarif, güzel, ince}" manasını ifade eder ve 
"visamet" kökünden gelir. 

Alimierin ıstılahına göre, Allah'ın vahid oluşunun manası hakkında denilmiş
tir ki: "0, senin 'tek insan ' demenin aksine, ref' {kendisinden bir şey eksiltilmesi} ve vaz' 
{kendisine bir şey eklenmesi} ile vasıflanması sah1h olmayan varlıktır." Çünkü sen, "bir 
insan" dediğin zaman, {bunu} elsiz ve ayaksız bir insan {manasında} kullanabilir
sin. İnsandan el ve ayağın eksiltilmesi mümkündür. Hakk Sübhanehu ise, bu veri
len mananın aksine ahadiyy-i Zat'tır {Zat bakımından bir olan, parçalanması 
mümkün olmayan varlıktır} .  

Tahkik ehlinden biri, vahid kelimesinin manasını şöyle izah etmiştir: "Viilıid, 
Zat hakkında, taksimi {bölünebilir olmayı}, sıfatlarında da teşbıhi nefı; etmek, Hakk'zn fiil 
ve eserlerinde ortağı bulunduğunu inkiir etmektir {0, ne ziitznda, ne sıfatlarznda, ne de !i

illerinde başkasına benzer, Mutlak Bir' dir}."  

Tevhid üç türlüdür. Birincisi Hakk'ın Hakk için tevhididir. Bu tevhid, Allah'ın 
kendisinin bir olduğunu bilmesi ve kendisinin vahid olduğunu haber vermesidir. 
Ikincisi Hakk'ın � halk için olan tevhididir. Allah'ın $, kulunun muvahhid 
{tevhid ehli, Allah'ın bir olduğunu kabul eden} olduğuna hükmetmesi ve kulunun 
tevhidini yaratmasıdır. Üçüncüsü ise halkın Hakk � için tevhididir. Bu da kulun, 
Allah'ın � bir olduğunu bilmesi, buna hükmetmesi ve O'nun vahid olduğunu ha
ber vermesidir. Kısaca ve öz olarak tevhldin manası budur. (Kuşeyri, 146) 

·� Zünnun'a tevhidin ne olduğu sorulunca şöyle demiştir: "Tevhid, Allah'ın eş
yiiyla imtizac etmeyen {eşyiinın içine girmeyen, onun tabiatma karzşmayan} kudretini, eşyii 

ile bütünleşmeyen yaratışını bilmek, her şeyin sebebinin Allah'ın yarahnası olduğunu ve 
O 'nun yaratmasında bir bozukluk bulunmadığını bilmendir. Senin vehim ve tasavvııruna 
her ne gelirse gelsin, Allah ondan farklıdır." 

Ceriri de demiştir ki: "Tevlıid ilminin tevhld dilinden başka hiçbir viisıtası yoktur 
{tevhidi anlatmanın yolu onu yaşamaktır} ."  

Cüneyd'erıı tevhidin ne olduğu sorulunca şu cevabı vermiştir: "Tevhld, Allah'ın 
ahadiyyetinin kenıiili ve vahdiiniyı;etinin tahkiki suretiyle Muvahhed'in {Tevlıid Edilen'in, 
Birlenen 'in} tek kılınmasıdır. Bu da O'nu, doğmamış, doğurmamış tek varlık, zıddı, ortağı 
ve benzeri olduğunu ve O'ndan başkasına ibiidet edilebileceğini reddederek, teşblh {ben

zetme}, tasvir {şekil siihibi sayma}, tekyif {miihiyetini açıklama} ve temsile {herhangi bir şe

yin dengi olduğunu kabul etme-ı;eJ düşmeden, Bir olan İlii/ı ve Tek olan Samed {mu/ı taç ol
mayan, fakat kendisine muhtaç olunan} olduğunu ikrar ehnekle mümkün olur " {Nitekim 
ayette de şöyle buyrulur: }  "O'nun bir benzeri yoktur, O işitendir, görendir." [Şura, 
42/11]  
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Yine Cüneyd şöyle der: "Akıllı kişilerin akılları tevhldde son hadde vardıgı zaman, 

hayret mertebesine ulaşmış olurlar." 

Bir başka seferinde Ciineyd'erh aynı soru sorulduğunda da şu cevabı vermiştir: 
"Tevlıld, içinde her türlü suretin yok olduğu ve hakkındaki ilimierin derecelere ayrıldığı bir 
miiniidır. Neticede Allah ise ezelde nasılsa öyle olur {O'nda bir değişiklik olmadığı anlaşı
lır}." 

Husrl: de şöyle der: "Tevhld bahsinde beş esasımız vardır: fAllah'tan ve O'nu tevlıid 
etmekten} hadesi kaldırmak fAllah'tan başka her şeıjden yüz çevirmek ve her şeıJin tek se
bebi olarak O'nu görmek}, kıdemi ferd hilline getirmek {sadece O'nunla meşgul olmak}, 
dostları terketnıek, vatandan ayrılmak, {tevhid ve Allah hakkında daha önceden} bildiği ve 
bilmediği her şeyi unutmak." . . .  

. . .  Şibli demiştir ki: "Tevhid, hakikat olarak muvahhadın {Allah'ın} sıfatı, şeklen ise 
muvahhidin {kulun} süsüdür." 

Cüneyd'e havassın tevhidi sorulduğu zaman şöyle cevab vermiştir: "Kulun Al
lah Teiilii'nın huzurunda bir haytil gibi olması, ilahi kudret hükümlerinin akışı altında, ona 
Allah'ın tedbir ve tasarrııfımım hiikinı olması, bu hiildeıJken O'nun tevhld denjasının dal
galarında boğulması, böylece Hakk'a kıırb makamında Allah'ın vahdiiniyet ve vücüdıınım 
hakikati içinde his ve hareketlerini kaybettiğinden dolayı, nefsinden, halkın kendisine ses
lenmesinden ve buna ceviib vermekten fiinl olarak, Hakk'ın kuldan istediği şeıji, bizzat ken
disi yerine getirmesidir. Yani kulun son hdlinin ilk hdline dönmesi, olmadan önce olduğu 

gibi olmasıdır {nasıl ki var olmadan önce iradesi, kudreti ve hareketi yoktuysa, şimdi de öyle 
olmasıdır}." (Kuşeyri, 147) 

* Ebu Bekr Tamestanl'ye: "Tevhzd nedir?" diye sorulduğunda şöyle cevab 
vermiştir: "Tevhfd, mııvahlıid {kul} ve muvalılıad {Alla/ı} olmak üzere üç şeıjdir." 

Ruveym ise şöyle demiştir: "Tevlıld, beşeri izleri yok etmek ve sadece ulülıiyyeti or

taya çıkamıaktır. " (Kuşeyri, 148) 

* Tevlıid üç türlüdür. Birincisi Hakk'ın Hakk için tevhididir. Bu tevhid, Al
lah'ın, vahdaniyyetini (kendisinin bir olduğunu} bilmesidir. 

İkincisi Hakk'ın � halk için tevhididir. Bu da, Allah'ın �' kulunun tevhidine 
(muvahhid, tevhid ehli, Allah'ın bir olduğunu kabul eden kişi olmasına} hükmet
mesi ve kalbinde tevhidi yaratmasıdır. 

Üçüncüsü ise halkın Hakk � için tevhididir. Bu da kulların, Allah'ın � 
vahdaniyyetini bilmeleridir. İşte kul, Hakk'ın marifetine erince ancak, Allah 
TeaJa'nın vasl ve fasl {birleşme ve ayrılma} kabul etmeyen bir olduğuna ve iki 
olamayacağına hükmedebilecek hiile gelir. (Hücvirl:, 332) 

* Cüneyd'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Tevlııd, kıdemi lıadesten ayırd etmek
tir." Yani sen (tevhid ehli olunca}, Kadim olanı {ezeli varlık olan Allah'ı} hadislerin 
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{sonradan yaratılmış olan şeylerin}, hadisleri de Kadim'in mahalli olarak görmez
sin {bu iki varlık tipini birbirinden kesin çizgilerle ayırırsın}. Allah Teala'nın ka
dim, kendinin de zarfiri olarak muhdes olduğunu bilirsin. Senin cinsinden olan 
hiçbir şey O'nunla asla birleşemez. O'nun sıfatlarından hiçbir şey de seninle 
imtizac etınez. Bu, Kadim ile muhdes olanın aynı cinsten olma ihtimalinin bulun
maması sebebiyle böyledir. Çünkü Kadim, hadis şeylerden önce de vardı. (Hücvirl, 
334) 

·• Hüseyin b. Mansur Hallac demiştir ki: "Tevhidin ilk adımı tefridin fenasıdır " 

Çünkü tefrid, kişinin afetlerden ayrılmasını, tevhid ise tek olandan başka hiçbir şe
yin kalmamasını gerektirir. Tefridde O'ndan başkasını isbat caizdir, ancak bu sı
fatla vasıflandırmak caiz değildir. Hakk' dan başkası için böyle bir vasıflandırma 
layık değildir. Tefrid bir ortaklık ibaresi olarak gelir. Tevhid ise ortaklığı ortadan 
kaldırır. Tevhidde ilk adım ortaklığın ibtal edilmesi ve mizacın yoldan kaldırılma
sıdır. Çünkü yolda mizacın bulunması, ışıksız yola çıkmaktan farksızdır. 

Husrirh şöyle demiştir: "Bizim tevhid hususunda usılliimüz beş şeı;dir: Hadesi orta

dan kaldırmak, kıdemi isbiit etmek, vatanlan terk etmek, dostlardan ayrılmak ve bilinen ve 

bilinmeı;en her şeyi unutmak." 

Hadesi ortadan kaldırmak, muhdes olan şeylerin tevhidle birlikte 
bulunabileceğini reddetınek ve Yüce Allah'ın mukaddes Zat'ında hadislerin {son
radan yaratılmış varlıkların} bulunmasını imkansız görmektir. 

Kıdemin isbatı, Allah Teala'nın varlığının devamlılığına inanrnaktır. 

Vatanları terk etınekten kasd edilen ise nefsin ülfet edip alıştığı her şeyden 
kesilmek, kalbin rahat bulduğu her yerden kopmak, insan tabiatının yerleştiği her 
yerden ayrılmaktır. Müridierin dünyanın her türlü şeklinden hicret etmeleri, yüce 
makamlar la, paha biçilmez hallerle ve yüksek kerametlerle mümkün olur. 

Dostlardan ayrılmaktan murad, halkın sohbetinden yüz çevirip, Hakk'ın soh
betine yönelmektir. Çünkü ağyarın zikrinin uğradığı her hatır {Allah'tan başka 
varlıkları hatırlatan her şey}, muvahhidin kalbinde kaldığı miktarca bir perde ve 
afet olur. Çünkü bütün ümmetierin ittifakıyla tevhid, himmetleri toplamaktır. Ağ
yada rahat bulmak, himmetin dağınık olmasının alametidir. 

Bilinen ve bilinmeyen her şeyi unutmaktan murad da şudur: Halkın bilgisi "Ne 

zaman" ve "nasıl" veya cins ve tabiat ile olur. Halkın bilgisinin Hakk'ın tevhidi 
hakkında isbat ettiği her şeyi tevhid reddeder. Halkın bilgisizliğinin kabUl ve isbat 
ettiği her şey, onların bilgilerinin aksi olur. Çünkü cehalet tevhid değildir. {Beşeri} 
tasarruf reddedilmeden, tevhidin hakikatine ait bilgi sahih olmaz. Bilgide ve bilgi
sizlikte olan ise tasarruftan başka bir şey değildir. Bu tasarruf ya basirete veyahut 
da gaflete istinad eder. (Hücviri, 335) 
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* Allah Teala buyurmuştur ki: "Allah, kendisinden başka hiçbir iliih olmadığına 

şiilıidlik ebniştir. " [Al-i İmran, 3/18] 

Tevhfd, Allah Teala'yı hadesten {yaratılmışlıktan) tenzih etmektir. Bu yolda, 
tevhidi {tevhid hususundaki anlayışları) tashill etmek maksadıyla alimler söyleye
ceklerini söylemişler, muhakkikler de işaret edecekleri hususlara işaret etmişlerdir. 

Tevhidin üç yönü vardır: llk yönü avaının tevhidi olup, şahidlerle sahih olur. 
İkinci yönü havassın tevhidi olup, hakikatlerle sabit olur. Üçüncü yönü ise, kı
demle kaim olan tevhiddir, bu da ehass-ı havassın tevhididir. 

hk tevhid, Allah'tan başka ilah olmadığına; O'nun ortağı bulunrnadığına; 
O'nun Ahad {Bir}, doğmamış ve doğurmamış, Samed {hiç kimseye ve hiçbir şeye 
muhtaç olmayan) bir varlık olduğuna; kendisine hiçbir şeyin denk olamayacağına 
şehadet etmektir. Bu tevhid, en büyük şirki ortadan kaldıran, üzerine kıblenin 
istinad ettiği, {mü'minlerin) himaye edilerusini gerekli kılan, kan ve malın bağış
landığı, İslam yurdunun küfür diyarından ayrıldığı zahir ve açık tevhiddir. 
A varndan olan millet, istidlal hakkına sahib olmasa bile, kalbierinin kablll etme
siyle sanıh olan şehadetteki sadakat sayesinde her türlü şübhe, şaşkınlık ve şaibe
den salim olduktan sonra, ancak bu tevhidle kurtuluşa erebilir. Bu tevhid, 
şahidlerle sahih olan avaının tevhididir. Şahidier de risalet {peygamberlik) ve ha
beri işitmeyi gerekli kılan fiiller olup, bunlar da Hakk Teala'nın göstermesi 
{naslardaki emirleri) yoluyla elde edilebilir ve şahidierin müşahede edilmesiyle 
gelişebilir. 

İkinci tevhid türü ise, hakikatlerle sabit olan havassın tevhididir. Bu da zahiri 
sebebierin düşmesi ve {salikin, } akılların çekişmelerinden ve şahidiere bağlı kal
maktan {kurtularak) üst seviyelere yükselmesidir. Bu tevhid, tevhid hususunda 
delil, tevekkül hususunda sebeb, kurtuluşta da vesile görmemektir. Böylece kişi, 
hükmü, ilmi ve her şeyi yerli yerine koyarak, bunların sadece O'nun tarafından 
belli zamanlara bağlanması ve şekiller içinde gizlenmesi gibi fiiller yoluyla, Hakk 
Teala'nın her şeyden önce geldiğini müşahede eder. İlietleri tanımayı tahakkuk et
tirir, hadesin ortadan kaldırılması yoluna süluk eder. Bu tevhid, fena ilmiyle sahih 
olan, cem' ilminde saflaşan, cem' erbabının tevhidine cezb eden, havassın tevhidi
dir. 

Üçüncü tevhid türü ise, Hakk Teala'nın sadece kendisine has ve kadrine 
müstehak kılmış olduğu kişilerin tevhiddir. O'nun kadri O'ndan bir panltı olarak 
O'nun saflığından gelen topluluğun sırlarını aydınlatmış, onları kendisinin sıfatları 
hususunda dilsiz hale getirmiş, o aydınlığın yayılması hususunda onları aciz bı
rakmıştır. O parıltıyla O'na, kendisine işaret edenlerin diliyle işaret edilir ki bu, 
hadesin ortadan kalkması ve kıdemin isbiH edilmesidir. 
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Bu tevh!ddeki remzin üzerinde bir illet vardır: Bu tevhld ancak o ilietin orta

dan kalkmasıyla sahih olur. İşte bu, bu yolun alimlerinirı sözlerine göre O'na işaret 

etmenin merkezidir. (Menazil, 47) 

•• . . .  Bu tevhid sıfatlarla süslenip, kısırnlara ayrıldıkça, ibaredeki gizlilik, sıfatıar

daki fazlalık ve genişletilmesindeki zorluk artar {açıklandıkça anlaşılmaz hale ge
lir} .  Bu tevhide ancak riyazet ehli, hill ve makam erbabı olan kişiler yükselebilir. 

Buna ancak tazlın ehli niyetlenebilir, ayn-ı cem' hakkında konuşabilenler bununla 
meşgul olabilir. Bu tevhJ:d haklanda işaretler silinir, diller konuşamaz hale gelir, 

hiçbir ibare ona işarette bulunamaz. Tevh!d yaratılmış olanın kendisine işaret et

tiği, elde edenin meşgul olduğu ya da sebebin azalttığı şeyin ardındadır. Geçmiş 

zamanda bana sfifilerin tevhJ:dini soran bir kişiye şu şiirdeki üç mısra ile cevab 
vermiştim: 

hiç kimse tevhid edememiştir 
vahid'i 

o Vfihid'den başka 
çünkü O'ndan başka 
kim tevlıid etmişse 
inkfir etmiştir O'nu 
sıfatlarından söz edenin 
tevhfd etmesi O'nu 
ibtdlden ibarettir sifatlarını O Vahid'in 
O'nun kendisini tevlıld ehnesidir ancak 
O 'nun tevlı'idi 
O'nu vasf edenin vasfıysa 
ilhfiddır ancak 

Allah � daha iyi bilir. (Menfizil, 48) 

* Tevhidin dört mertebesi vardır. TevhJ:d, öz, özün özü, kabuk ve kabuğun ka

buğu gibi kısırnlara ayrılır. Anlayışı zayıf olanların daha iyi kavrayabilmeleri için 
bunu misallendirelim. Çünkü cevizin bir üst kabuğu, bir alt kabuğu ve bir de özü 
vardır. Özün de yağı vardır ki, bu da, özün özüdür. 

Şu halde tevhJ:din birinci mertebesi, insanın manasından habersiz olarak veya 

inkar ederek diliyle "La ilfilıe illallalı" demesidir. Münafıkların tevh1di böyledir. 

ikinci mertebesi, kalbin, {kelime-i tevhJ:d} lafzının manasını tasdik etmesidir. 
Nitekim bütün Müslümanlar bunu tasdik etmişlerdir. Bu avaının itikadıdır. 

Üçüncü mertebesi, Hakk'ın nı1ru vasıtasıyla, yani keşf yoluyla o manayı müşa
hede etmektir. Bu da nıukarmbiinun makamıdır. Bunlar baktıklarında pek çok şey

leri görürler. Ancak gördükleri bu pek çok şeyin, sadece Kahhar olan bir tek Al

lah'tan sud ur ettiğini de bilirler. 



tevhid 1 1 13 

Dördüncü mertebesi, varlıkta birden başkasını görmemektir. Bu da sıddlklerin 

müşahedesidir. Sufiler buna "fena fi't-tevhid {tevhidde yok olmak}" derler. Çünkü bir
den başkasını görmediği için kendisini de görmez. Böyle bir kimse tevhidde 
müstağrak olması sebebiyle kendisini görmediği için, kendisini tevh'idinde yok 
etmiştir. Yani hem kendini, hem de halkı görmekten fani olmuştur. 

Birinci mertebecieki muvahhid, sadece diliyle muvahhiddir. Bu şekildeki 
tevhid, sahibini sadece dünyada şeriatın kılıç ve mızrağından korur !müslüman ol
ması sebebiyle canını emniyete almış olur). 

İkinci mertebecieki muvahhid, dilinin söylediğine kalbiyle inanır ve kalbi de 
inandığını yalanlamaz. Bu, kalbin üzerine vurulan çözülmez bir düğümdür. Fakat 
bu kimse günahlarla bu düğümü gevşetmeden o imanla ölmüş ise, bu iman onu 
ahirette azabdan korur. Bu iman düğümünü gevşetip çözecek bazı çözücüler var
dır ki buna "bid'at" denir. Iman düğümünü gevşetip çözen hususlar olduğu gibi, 
onu çözülmekten ve gevşemekten koruyan, sağlamlaştıran, onu kalbe bağlayan bir 
kısım çareler de vardır ki buna "kelam", kelamı bilene de "mütekellim" denir. Müte
kellim mübtedinin lbidatçınınl zıddı olup maksadı, bu iman ukdesini halkın kal
binden çözmesini önlemektir. Hatta buna bazen mütekellim yerine -kelamıyla hal
kın kalbinden düğümü çözülmemesi için tevhldi koruması sebebiyle- "muvalıhid" 
de denir. 

Üçüncü mertebecieki muvahhid, Hakk'ın kendisine olduğu gibi keşf olması se
bebiyle bir tek failden başkasını görmez. Hakikatte bir failden başkasını görmeyen 
kimseye, hakikat olduğu gibi açılmış demektir. Çünkü o, kalbini hakikat lafzının 
mefhı1muna bağlanınakla mükellef kılmıştır. Bu mertebe, avarum ve kelamcıların 
mertebesidir. Çünkü itikad hususunda kelamcılarla halk arasında fazla bir fark 
yoktur. Kelamcının halk tabakasına üstünlüğü olsa olsa, sadece bidatçilerin hilele
rini yok etmeye yönelik kelam sanatını iyi bilmeleri yönünden olabilir. 

Dördüncü mertebecieki muvahhid, müşahedesinde sadece biri görmektedir. 
Gördüklerini çok olma cihetiyle değil, bir olma yönüyle görür. Işte tevhidde en 
üstün gaye budur. Şu halde birinci mertebe cevizin üst kabuğu, ikinci mertebe alt 
kabuğu, üçüncü mertebe cevizin özü, dördüncü mertebe ise özden çıkarılan yağ 
gibidir. (İhyii', IV, 303) 

* Maşuk aşıka şöyle dedi: "Gel, kendini ben kıl. Eğer ben kendimi sen kılarsanı, o 
zaman miişük ihtiyaç içinde olur ve eğer sen, ben olacak olursan bu durumda artış maşılkta 
olur. Böylece her şeı; maşük olur, aşık değil; her şeı; naz olur, niyaz değil; her şey lıiizır ve 
nıevdid olur, ihtiyaç değil; hep zenginlik olur, fakirlik değil; her şeı; çare olur, çaresizlik de
ğil ." ( Seviinih, 39) 

* Aşıkın kendini maşukta kaybetme süreci öyle bir noktaya gelir ki aşık, ken
dini kendi gözünden ve hatta kendinden bile kıskanır . . .  
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Senden dolayı sevıyonını seni sevgilİm 

Kıskançlığımdan kendi gözüın/e bile dost değilim 
Kederİnı Seninle birlikte olmamaktan değil 
Seninle aynı tende olmamak benim derdim 

Bu incelik zaman zaman öyle bir noktaya gelir ki eğer bir gün maşfık daha da 
güzelleşecek olursa aşık incinir ve gazablanır. Bu hal, bu zevki tatmayanların anla
yabileceği bir durum değildir. (Sevanilı, 40) 

* Aşk mahiyeti gereği beladır; ünsiyet ve rahat ona yabancı ve iğreti bir şeydir. 
Çünkü ayrılık aşkta aslında ikiliktir, vuslatsa mahiyeti gereği tekliktir. Bunun dı
şındaki her şey gerçek vuslat değil vuslat yanılsamasıdır. Bu konuda şöyle söy
lenmiştir: 

Beladır aşk çekinmem üstüne üstüne varının 
Hatta uyuyacak olursa onu ben uyarın m 

Kurtul şu beladan diyor dostlar bana 
Bela gönüldür gönülden nasıl uzak dururum 

Çiçeğe durmuş aşk ağacı kalbimin tam ortasında 
Susuz kalınca onu gözyaşınıla sularım 

Aşk lıoş da atısı lıoş değilse eğer 
Hoştur bu bana ikisini birbirine kararını 

(Sevanilı, 41) 

* Aşıklık bütünüyle o olmak, maşfıkluk ise bütünüyle Sen olmaktır. Zira ken
din olman sana yaraşmaz; sana yaraşan maşfıka ait olmandır. Aşıklığa yaraşan asla 
kendine ait olmamaktır ve kendi başına kalmamaktır. 

Heviiya bağlı kaldıkça ya altın ya kadındır yolun 
Aşık ol bunlardan kurtulmaktadır kurtuluşun 
A.şıka yaraşır mı tevhid yolunda iki kıble 
Ya kendi heviina uy ya kazan nziisını dostunun 

Hiçbir değeri yok kralların kapımızda 
Miskin iişıktan başkası yaraşmaz şiinıınıza 
"Ben, ben" dedikçe efendi sırrınııza eremezsin 
Ki tiicımız yakışır ancak başsıziarın başına 

(Sevanilı, 103) 

* Aşk, hem aşık hem de maşfık için esrarengiz bir aynadır: Hem kendini, hem 
maşuku ve hem de ağyarı {bunların dışında kalan her şeyi} gösteren bir ayna. Eğer 
aşkın kıskançlığı duruma hakim olursa aşık başkasına bakamaz; maşukun cemali
nin mükemmelliğini aşk aynası dışında asla göremez. (Seviinilı, 109) 
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* Bazen maşılkun bela v e  cefası tam bir özen v e  ihtimarula ve aşkın inayetiyle 
aşıkın arzu toprağına atılan bir tohum olur ve bu topraktan itizar (özür dileme) 
gülü biter, tomurcuklanır ve vuslata götürür. 

Ve eğer talih yaver giderse bu vuslat "birlik"e dönüşür. Yeter ki şimşek 
çakmasın, yıldırım düşmesin ve yoluna engel çıkmasın; talihi yaver gitsin. Bu 
yüzden, aşık, aşk yolunun tekin olmadığını anlar. Bunun için şöyle denmiştir: 

Gönlümü sana verdiğimi sanıyarsan eğer bil ki 
Yüzlerce kafile geçti daha önce bu yoldan 

Gönlümü vuslatından şen şakrak görüyorsanı da 
Ayrılığın payını da görüyorum arada 
Ayrılığında vuslatın nasıl gizli değilse 
Vuslatında da ayrılığın apaçık bana 

(Sevfinih, lll)  

* Tevlıfd, insanın veya talibin nefsinde, kendini var edenin bir olduğuna, 
uluhiyyette ortağı bulunmadığına dair bilginin hasıl olmasına çalışmaktır. Vahdet, 
Hakk'ın sıfatıdır. Bunun isim şekli Ahad ile Vahid'dir. Vahdaniyyet ise, vahdetin 
Vahid'le kaim olmasıdır. Çünkü bu, ancak Vahid'le kaim olmasıyla düşünülebilir. 
Onunla olan nisbeti, sadece tenzih nisbetidir. Tevhldin bu manası, tecrl:d ve 
tefridin manası gibidir. 

Tefrid ise, infiradın {tekliğin} husılle gelmesine çalışmaktır. Bu öyle bir vasıftır 
ki mevsılfa nisbet edildiğinde, onunla mevsılf olan 'jerd" diye isimlendirilir. "Ferd" 
olarak isimlendirildiğinde ona "münferid" veya "miiteferrid" denir. Şu halde tevhid, 
muvahhidden bir fiilin nisbeti olup, aliının nefsinde Allah'ın bir olduğuna dair 
bilgi meydana getirir. (Fütulıfit, II, 285) 

* Tevhid-i akll [akli: tevhld} ile, tevhl:d-i ef'ali (fiillerin tevhl:dini}, yani "Lfı faile il
/allah {Allalı 'tan başka hiçbir Jfiil yoktur}" [cümlesinde ifadesini bulan} tevhl:di kasd 
ediyorum. Bu mertebe çok şerefli bir mertebedir. 

Şunu bil ki alem yokken bile Vacib-i Vücud'a şehadet ediyordu. Çünkü alem, 
yokken de var olması tercih edilmişti, ayn-ı sabitti o {Hakk'ın ilminde mevcılddu} 
ve Hakk onu yok halde iken de kendisini dinlemek ve itaat etmekle sıfatlandır
mıştı. 

Yokken onları görmek Hakk'a muhal değildi. Bundan dolayı mümkünattan 
hiçbiri yokluktan varlık sahnesine çıktıklarında bunu asla inkar etmedi. Ancak 
alem içerisinde sadece tabıatının perdesinin hakim olduğu bu insani mevcud inkar 
etti ve bazı şeyleri O'na ortak koştu. 

Allah onu, aslında sadece kendisine şahid olan bir tek Rab b' e kulluk etmek, 
dinleyip itaat edecek bir yapıda yaratmıştı. Mabud {Allah} bu tabiat perdesini ona 
bir gayb olarak yarattı. Böylece onlardan bir kısmı, bir olan Allah yerine, (tabiat 
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perdesinin etkisiyle} gözüyle görmeye alışık olmasından dolayı, semavi alemden 
{gök alemindenl yıldızlar veya süfli alemden unsurlar ya da bunlardan oluşan gö
züyle görüp müşahede edebildiği birtakım maddi varlıkları kendisine rabb edindi, 
nefsi bununla sükful buldu. Edindiği bu ilahın, Hakk'a şahidlik ettiğini ve kendi
sine O'ndan daha yakın olduğunu vehmeder. Allah'a � yaklaştırsın diye onun 
hizmetinde bulunup ona kulluk eder. (Fütiihiit, III, 301) 

* Yaksalar bir yerde on şem 'i eger 
Birbirinin gayrıdır kılsan nazar 

Birbirinden fark yokdur n urda 
Nuruna baksan şeb-i detjcilrda 

Ger fişürde olsa yüz slb ü eniir 
Yek olur ol 'add olundukda şümiir 

Kısmet-i tiidiid yokdur miinlde 
Rütbe-i addd yokdur manide 

İttihiid-ı yiir· ı yiiriin hubdur 

Miinf-i silret aceb mergübdur 

Mahv u ifnii eyler isen sureti 
Eyledin tahsil-i genc- i vahdeti 

Sende kudret yok iniiyiit-ı Hüdii 
Mahv ider eltiifına canlar fedii 

Cümleıje oldu iniiyet etjleyen 
Kul/ara fetJZ ü hidiiyet etjleyen 

Miinbasıt bir gevher idik ser be ser 
Reste-i pii vü ser idik ser be ser 

Nur ile rahşiin idik çiin iifitiib 
Saf i dik ekdiirdan miinend-i ii b 

Sı1rete geldi çiin ol nılr-i basit 
Oldu meşhUd-z 'aded zıll-i halit 

Ber-tariif olsa zıliil-i muhtelif 

Nur olıırdu vahdet ile mııttasıf 

Belki kabil idi tafsll-i saded 
Lik havfım lagziş-i pa-yı Jııred 

(Mesnevzı, I, 28) 

* Bir yere görünüşte, şekil ve sılret bakımından, her biri öbüründen ayrı on 
tane m um getirseler . . .  
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Sen, yüzünü mumların aydınlattığı yere çevirsen, bu on mumun her birinin 
nurunu, öbürünün nurundan ayırd etmek imkansızdır. 

Eğer sen, yüz tane elma, yüz tane de ayvayı sayarak bir yere toplar, sonra 
bunların hepsini sıkar, sularını çıkarırsan yüz sayısı kalmaz, hepsi de bir olur. 

Manalarda bölüm, sayı yoktur. Manalarda ayırd ediş, tek tek sayış olamaz. 

Dostun dostlada buluşması hoştur. Sen de mfmayı yakala, eteğinden tut, suret, 
görünüş inatçıdır, serkeştir. 

inatçı sureti, görünüşü eziyetle, riyazetle erit ki, onun altında gizlenmiş bulu
nan vahdet hazinesini görebilesin. 

Sen o inatçı sureti eritemez isen, kulu, kölesi olduğum Allah, inayeti ile, mer
hameti ile onu eritir. (Not: Ey Hakk aşıkı, sen dini ve insani vazifelerini yap. "Gö
nül göziinı açılnıadı, kesret görüşünden kurtulanıadım" diye ümidsiz olma. Esirgeyen 
ve acıyan Allah, hiç ummadığın bir zamanda, sfırete, şekle bağlılığı senden gidere
cektir. Şefik Can) 

Bu baş gözü ile görünmez, ancak gönül gözü ile hissedilir. Çünkü o, hem ken
dini gönüllere gösterir, hem de dervişin dünyevi hadiselerle yırtılmış olan gönül 
hırkasını diker de onu aşk ve irfan yoluna düşürür. (Not: Mfıtezile inancında 
olanlar, Allah'ı görmenin imkansız olduğuna inanırlarken, sünnet ehli, Peygambe
rimizin "Ayın andördüncü gecesi, ayı semadiı gördüğünüz gibi Rabb'inizi göreceksiniz" 
hadisine göre Hakk'ı görmenin mümkün olduğu kanaatindedirler. Hakk, kendi 
aşıklarına, kendini müş.iliede etme lütfunda bulunur da, böylece Hakk' dan ayrı 
düşmenin verdiği ümidsizliği, kalb kırıklığını giderir, onların gönül yaralarını te
davi eder. Ezell inayeti ile ona yardım eder. Şefik Can) (Mesnevzı, I, 46) 

Biz bütün kainata, tek bir cevher halinde yayılmıştık, orada hepimiz de başsız
dık, ayaksızdık. (Not: Ezelde, bütün rUhların bir kaynaktan geldiklerini anlatmak 
için Hz. Mevlana'nın "Tek cevher hillinde yayılmıştık" diye buyurması Peygamber 
Efendimiz'in şu mealdeki bir hadisinden mülhemdir: "Allah'ın ilk yanıttığı beyaz bir 
inci idi." Bu beyaz inciye "Hakikat-i Muhamnıediyıje" deniliyor. "Ruhların Rithıı", 
"Nılrların N uru", "Akl-ı küll" "Kalem-i kiill", "Kalem-i iili/" da tabir ediliyor. Bu cev
her, bileşlik olmayan bir cevher idi. Mahlfıkların hepsi bundan yaratıldı. Bütün ya
ratıklar bu cevherde, elsiz ayaksız ve birbirinden farksız bir halde bulunuyordu. 
Şefik Can) 

Bu alemde görülen bölünmeler, tefrikalar, imtiyazlar o alemde yoktu. Biz o 
alemde Ahadiyyet Mertebesi'nde, güneş gibi her tarafa nfır saçan bir cevher idik. 
Su gibi berrak ve saf bir halde bulunuyorduk. (Not: Cenab- Hakk'ın, Gayb-ı Mut
lak'ın meydana çıkmayan, belirmeyen ilk zuhfır mertebesine arifler, "alıadiyyet nıer
tebesi" demişlerdir. Bu mertebeye "Gaybii 'l-gayb {bilinnıeı;enin bilinnıeı;eni}" ve 
"Kenz-i Mahfi {gizli hazine}" de denir. Allah fikrinin kalbde zuhfır ve tecell'isi olan 
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feyz de feı;z-i akdes ve jeı;z-i mukaddes diye ikiye ayrılır. Allah'ın ahadiyyet sıfatının 
tecellisi olan feyz-i akdes, Allah'ın kendi kendine tecelll etmesi ve ayan-ı sabiteyi 
var kılmasıdır. Feyz-i mukaddes ise varlıkların vücuda gelmesine sebeb olan Al
lah'ın isimlerinin tecell!sidir. Şefik Can) 

o güzel ve latlf nur surete gelince, şekle bürününce, kal'a burçlarının gölgeleri 
gibi sayılar meydana geldi. 

Burçları mancınıklarla yıkın da, birbirinden bölünenlerin, ayrılanların arasın
daki fark kalksın (Not: Kal'a burçları, insanların maddi varlığı, benliği ve gururu
dur. Şefik Can) 

Ben bu sırrı etraflıca açıklamayı, aniatmayı çok isterdim, ama, zayıf akıllı biri
sinin ayağının kaymasından, inkara düşmesinden korkuyorum. (Mesnevz2, I, 47) 

* Cümle şey hıiliktır illa veeh-i Hakk 
Veeh-i Hakk'da hiilik olmaktır ehak 

Kim olursa veeh-i Baki'ye sezii 
"K ülfü şeıfe hiilikün " olmaz eezii 

Geçdi "li!" dan oldu "illii"da bil 
Kim ki "illii"da ola fiinz değil 

Ol ki nzii vü men dise der-gahda 
Redd olur yok kadri biib-ı şii/ıda 

(Mesnevzı, I, 120) 

* Allah'ın Zat'ından başka her şey fanidir. Madem ki O'nun Zat'ında yok olma
mışsın, artık varlık arama. 

Kim bizim Zat'ımızda, hakikatimizde yok olursa, "yok olmak" tan kurtulur, beka 
bulur. 

Çünkü o "ıllii"dadır; "lii"dan geçmiştir. Makamı "illii"da olanlar ise yok olup 
gitmez, yani Hakk'da faru olamaz. (Not: Tevhidi bildiren "Uz ila/ıe illallah" cümle
sinde kablll ve inkar kelimeleri bir arada geçer. "Lti iliihe" dediğimiz zaman, Al
lah'tan başka tanrı inkar edilir. "İllallah"da ise Allah'ın varlığı tasdik ve kabul olu
nur. İşte bu tevh!d kelimelerini söyleyenlerden bir kısmı Allah'tan başka tamıyı in
kar eder de, "Yalnız Allah vardır" demez. Böyle kişiler "Lıl"dan geçmiştir. "İllii"da 
takılıp kalmıştır. Halbuki, kurtuluş yolunu bulan mü'mirı; Allah'tan başka tanrıyı 
değil, kendi de dahil olmak üzere, Allah'tan başka ne varsa her şeyi inkar eder, 
onları yok bilir. Şefik Can) 

İşte bu yüzdendir ki, kim Hakk kapısında "ben" ve "biz" diyerek varlık iddia 
ederse, o kapıdan kovulur, "La" makamında dolaşır durur. (Mesnevh, I, 196) 

* "Tevhfd, kıdenıi hadesten ayırd etmektir." Bu sözle Cüneyd, tevh!dirı, Kadim 
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olanla sonradan olan, Halık ile mahlılku birbirinden ayırmak olduğunu anlahnış
tır. (Furkiin, 87) 

•• Tevekkül, tevhid üzerine bina edilir. Tevhid birkaç tabakadır: Birincisi, kalbin 
Allah'ın birliğini "Allalı'tan başka iliih yoktur, O birdir ve ortağı yoktur, mülk O'nundur, 
hanıd de sadece O'na nıahsüstıır, O her şeı;e kadirdir" diyerek tasdik ehnesidir. Delılini 
bilmeden bu sözü tasdik etmek avaının itikadıdır. 

İkincisi, muhtelif varlıkları görmek, ama bunların sadece bir olan Allah'tan su
dur ettiğini bilmektir. Bu ise mukanabunun makamıdır. 

Üçüncüsü, insanın basireti, Allah'tan başka fail olmadığını görebileceği şekilde 
açılınca, O'ndan başkasına nazar ehnez. Korkusu O'ndan olur, O'ndan ümid eder, 
sadece O'na güvenip dayanır. Çünkü, hakikatte fail sadece O'dur. O her şeyden 
münezzehtir, her şey O'nun emrindedir. Ekinin bihnesinde yağınura güvenınediği 
gibi, yağmurun yağmasında buluta, geminin hareket ehnesinde de rüzgara gü
venmez. Çünkü işlerin meydana gelmesinde sebebiere dayanmak cehiHettir. Ken
disine hakikatİn kapıları açılan kimse, rüzgarın kendi kendine esemeyeceğini, onu 
estirecek bir gücün mutlaka olması gerektiğini bilir. 

Kulun, deniz yolculuğunda sağ salim karaya çıkmasını rüzgara bağlaması, 
boynunun vurulması için krala getirilen, sonra onun affına mazhar olan, sonra da 
{af emrinin yazıldığı} mürekkeb, kağıt ve kaleme teşekkür ehneye başlayan ve 
"Bunlar olmasaydı ben kurtulanıayacaktım" diyerek kalemi görüp, kalemi tutan eli 
görmeyen kimsenin yaptığı işe benzer. Bu büyük bir cehalettir. Kalemin bu hu
susta bir vazifesi olmadığını bilen kimse ise kaleme değil, yazana teşekkür eder. 
Allah'ın bütün yarattıklarına hakimiyeti, katibin elindeki kaleme hakimiyetinden 
daha büyüktür. Sebebleri var eden ve istediğini yapma gücüne sahib olan Allah'ı 
noksanlıklardan tenzıh ederim. (Kudaıne, 354) 

* Tevlıid, mehabbet makamlarının en hususi olanıdır. Çünkü Sevgili ancak 
onunla taayyün eder. O mücmeli açıklar, mühmeli tayin eder, sevgi yönünü ayırd 
eder, özü kabuktan temizler. (Ravza, 414) 

•• Tevhid, Allah'ı hudustan {yaratılmışlık belirtilerinden} tenzih ehnektir. Ilk in
celiği, avaının tevhidi olup, şehadet manasma gelir. Bundan maksad da şirki orta
dan kaldırmaktır. Kıble onun üzerine dikilmiştir. Onunla canlar korunmuş, onunla 
kanlar ve mallar muhafaza edilmiştir. 

İkinci inceliği, havassın tevhidi olup, hakikatlerle sabit olan tevhiddir. Bu da 
zahiri sebebleri ortadan kaldırmak, akli münakaşalardan sıyrılıp şevahidie {müşa
hedelerle} alakadar olmaktır. Fena ilmiyle ıslah edilir, cem ilmiyle berraklaşır. 

Üçüncüsü, Hakk'ın kendisini, hak ettiği şekildeki tevhididir. Allah sufilerden 
bir taifeye bu tevhidin sırlarından bir kısmını göstermiştir. Onları kendisini 
vasıflamaktan dilsiz, anlatmaktan aciz kılmıştır. işaret eden ancak şuna "işaret" 
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eder ki tevhld, hudusu ortadan kaldırmak ve kıdemi {Allah'ın ezeliyetini) isbat et
mektir. O, zamanın ve mekanın işaret ettiği ve sebebierin sınırladığı her şeyin öte
sindedir. (Ravza, 497) 

* Tevhid, izafetleri {her türlü mensubiyeti) düşürmektir. (Buğı;e, 6) 

'' Makamiit, müddin birinden diğerine yükselerek, saadet için arzulanan gaye 
olan tevhid ve marifete varıncaya kadar devam eder. Müddin bu tavır içinde yük
selmesi gerekir. Bütün makamların aslı itaat, ikrar ve onlardan önce de iman ve 
bunlarla beraber devam eder. 

Neticeye varma konusunda bir acizlik veya halel vaki olursa, bilsin ki, bu daha 
önce vakl olan {başka) bir şeyden dolayı gelmiştir. İnsanı havatırda ve varidatta da 
durum böyledir. Bu sebeble mürid, diğer fiilierinde nefsini muhasebe etmeye ve 
onların hakikatlerine nazar etmeye muhtaçtır. Çünkü, arnellerden neticelerin elde 
edilmesi zarud olduğu gibi, hatalardan dolayı eksikliğin olması da zaruridir. Böy
lece mür1d bu {makamı) bulur. (Buğı;e, 18) 

* Ey şerefli oğlum! Bu fakirin küçüklüğündeki itikadı, tevhld ehlinin meşrebi 
olan tevhld-i vücilddu. Faklrin babasıks da zahir yönü ilibiiriyle bu meşrebde, batın 
yönü itibariyle de sürekli olarak keyfiyetsiz tam bir teveccühün varlığıyla bu yolla 
meşgul oluyordu. "Faklhin oğlu da yan Jaklhtir" hükmüne göre, bu fakir de ilim ba
kımından bu meşrebden pek çok haz almış, benim için bu meşrebden büyük bir 
lezzet hasıl olmuştu. 

{Bu hal,) Allah'ın beni halis ikramıyla, irşad madeninin hazreti, irfan ve haki
katler mazharı, {Allah'ın) razı olduğu dinin destekleyicisi Şeyhimiz, Efendimiz ve 
Kıblemiz Muhammed Baki Billah'aks ulaştırana kadar devam etti. Allah onun sır
rıyla bizi de takdis eylesin. O, bu fakire Nakşibendi tarikatını öğretti. Bu miskine 
bol bol mükemmel teveccüh bahşetti. Tarikat-i Aliyye ile meşgul olmaya başladık
tan sonra kısa bir süre içinde bana tevhid-i vücudi kapıları açıldı. Bu keşf husu
sunda bende bir aşırılık hasıl oldu ve bu makamın ilim ve mariletierinden pek çok 
şey zuhur etti. Hatta bu makamın inceliklerinden bana açılmayan tek bir şey bile 
kalmadı. Şeyh Muhyiddin b. Arabi'nin ilim ve mariletierinin incelikleri görünür 
hale geldi. Onun Fusils'ta açıklamış olduğu tecel11-yi zilt! ile şereflendim. 

O, bu mertebenin, urucun nihayeti {yükselişin sonu) olduğuna, bu mertebeyle 
alakah olarak, bu mertebeden sonra adem-i mahzın {mutlak yokluğun) geldiğine 
inanmaktaydı. (Mektilbiit, I, 41) 

* Bu tecellinin, Şeyh Muhyiddin b. Arabi'nin tafsilatıyla {bütün ayrıntılarıyla)  
hatem-i velayete {velllerin mührüne, sonuncusunal mahsus olduğu ilim ve mari
fetlerinin tamamı bende hasıl oldu. Bu tevhidde vaktin sekri ve halin galebesi son 
noktaya ulaştı. Ben de Hazret-i Hace, yani Şeyh Baki Billah' a {karşılaşmış bulun
duğum) bazı arızları bir mektubla bildirdim. Mektuba, sekr lafızlarıyla dolu olan 
{aslında bir beyitten ibaret bulunan) şu mısraları da ilave ettim: 
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Eyvah 

bu yol kör bir milletin yolu 
kiifirler ve münkirler milletidir milletimiz 
küfür ve iman 
saçı ve gülyüzüdür o güzel perinin 
küfür ya da imfin 
aynı yola çıkar her ikisi de 
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Bu hal uzun bir süre, aylarca, hatta yıllar yılı devam etti. Sonra, Hakk'ın � son
suz olan inayeti gayb penceresinden zuhfır arsasına geldi. Matlfıbun yüzüne la 
keyfi {nasılı olmayan} ve lakeyfiyyet {keyfiyetsizlik} örtüsü inmişti. ittihad ve vah
det-i viicilddan haber veren ilimler kesilmeye ve yok olmaya başladılar. Yazılmış 
bulunan bu makamda açılan ihata {her şeyi kaplama}, sereyan {füyfızat, akış}, kurb 
{yakınlık} ve maiyyet-i Zat {Zat ile beraberlik} perdelendi. Sonra, sözü edilen {vah
det-i vücuda dair bu} nisbetlerde olduğu gibi Hazret-i Sanı'nin � alemle beraber 
sabit olmadığına dair olan yakin, yakin yoluyla bilinir hale geldi. Aksine, -Allah 
saylerini meşkilr etsin- hakikat ehlinin nazarında kablll edildiği gibi, O'nun ihata 
ve kurbu, sadece ilmi yönüyledir. O, eşyanın hiçbirisiyle birleşmiş değildir. O, Al
lah'tır �' alem de alemdir. O, her türlü nasıllık ve keyfiyyetten münezzehtir. 

Alem ise, farktan {farklılaşan yaratışlardan} kıdeme {yaratılış öncesine} kadar 
keyfiyyet tertibine göre tertib edilmiştir. Dolayısıyla alemin keyfiyyetten münez
zeh olduğu, keyfiyyetle keyfiyyet tertibini kuranın aynı olduğu, Viicib'in 
mümkünatın ta kendisi olduğu, Kadim'in hadisle aynı olduğu gibi görüşler ileri 
sürmek doğru değildir. 

Adem {yokluk}, mümkün olan ademin mümkün olan özünü asla ortadan 
kaldırmaz. Aklen ve şer' an hakikatierin değişmeye uğraması da imkansızdır. Biri
nin diğerine hamledilmesinde hiçbir yönden isabet yoktur. Çünkü bu her bakım
dan imkansızdır. Şeyh Muhyiddln ve takibcileri tarafından Vacib Zat hakkında 
söylenen şeyler acaibdir. Ziit, hiçbir hükmün altına girmemiş, mechill ve mutlak 
viicılddur {varlıktır}. 

Bununla beraber onlar, ihata, kurb ve maiyyet-i Zat'ı sabit görmüşlerdir. Bu 
hüküm, Zat için, O'nu yücelten ve tenzih eden bir hükümden başka bir şey değil
dir. Bu hususta doğru görüş, ulemanın söylediği kurb ve ilmi yakınlıktır. 

Tevhid-i vücildiye aykırı olan ilim ve marifetlerin ortaya çıkması fakir için tam 
bir ıstıraba yol açmıştı. Bu tevhidin ötesinde daha yüce bir şey olmadığını sanıyor
dum. Bu sebebden dolayı da, benden bu marifeti, yani tevhid-i vücildi milrifetini 
almaması ve bu halimin üzerindeki perdenin tamamıyla kalkması için Yüce Allah 
Teala'ya boyun eğerek, gönlü kırık bir halde dua ediyordum. 

Derken, haldeki hakikat ve meramdaki açıklık, makamın gerektirdiği şekilde 
ortaya çıktı ve şunlar malilm hale geldi: Alem her ne kadar sıfatıara ait kemalatın 
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görüldüğü ve isiınierin zuhfır ettiği tecelllgahlar olsa da, tevhid-i vücfıdi ehlinin 
ileri sürdüğü gibi mazhar zahirin {zuhfır edilen şey zuhfır eden şeyin} aynı, gölge 
de aslın kendisi değildir. (Mektftbiit, I, 42) 

* Bil ki bu Tarikat-i Aliyye mensfıblarına sülfık esnasında zahir olan tevhld iki 
kısma ayrılır: Tevhld-i şuhftdl ve tevhld-i vücftdi. 

Tevhid-i şuhftdi, Vahid'in müşahedesi, yani salikin müşahede ettiği varlığın 
Vahid'den başka bir şey olmamasıdır. Tevhid-i vücfıdi ise, salikin, mevcfıdun bir 
olduğunu bilmesi ve buna itikad etmesi, O'nun dışında kalan varlıkların ise yok 
olduklarına inanması ve böyle sanmasıdır. O'ndan başkasının yok olduğuna 
inanınakla beraber, onların, bu Vahid'in tecelllgahı ve mazharları olduğuna inanır. 

Tevhid-i vücftdi ilme'l-yakin, tevhld-i şuhfıdl ise ayne'l-yakin kabllindendir. Bu 
tevhid, bu tarikatın zarfiri usullerinden biridir. Böylece fena hali, tevhld-i şuhfıdl 
olmadan tahakkuk etmez, tevhid-i şuhfıdi tahakkuk etmeden de ayne'l-yakin mü
yesser olmaz. Bütün istilasıyla ahadiyyet müşahedesi, O'ndan başka hiçbir şey 
görmemeyi gerektirir. Tevhid-i vücfıdi ise böyle değildir, yani zarfiri değildir. 
İlmü'l-yakin, bu marifet olmadan da elde edilebilir. Çünkü ilme'l-yakin, başlan
gıçtaki gayesi itibariyle O'ndan başka her şeyi nefy etmeyi gerektirmez. Bu hal, 
Vahid'in, istila yoluyla bilinmesinin hakim olduğu vaktin ve O'nun dışındaki her 
şeyin ortadan kaldırılmasını gerekli kılar. (Mektftbiit, I, 56) 

* "Ene'l-Hakk {Ben Hakk'ım}" sözünün manası şudur: "Hakk O'dur, ben değilim ."  

Çünkü o kişi, nefsini görmediğinden, O'nu isbat etmiştir. Yoksa, nefsini Hakk'dan 
ayrı bir varlık halinde gördüğünden dolayı kendisinin Hakk olduğunu söylemiş 
değildir. Çünkü böyle bir söz küfürdür. Isbiitın olmamasının nefı;i gerektirmeye
ceği, bunun da tevhid-i vücftdinin ta kendisi olduğu söylenemez. Ama şöyle 
denilebilir: 

"İsbiitın olmayışı nefı;i mutlaka gerekli kılmaz. Çünkü bu makam, hayret makam ıdır. 

Burada hükümler tamamen düşmüştür. 'Sübhiini . . .  ' cümlesinde de, söyleı;enin kendisinin 

değil, Hakk'ın tenzihi söz konusudur. Çünkü nefsi, tamamıyla nazarından düşmüştür. 

Orada hiçbir hüküm taalluk etmez." 

Bu ve benzeri sözler, ayne'l-yakln makamında bulunan kişilerden zuhfır eder. 
Bu makam hayret makamıdır. Bu makamdan hakka'I-yakin mertebesine yüksel
diği zaman, bu ve benzeri kelimelerden çekinir ve ltidal sınırını aşmazlar. 
(Mektftbiit, I, 57) 

* Tevhid-i vücftdi'yi ilk olarak açıkça ortaya koyan Muhyiddin b. Arab!'dir. 
Daha önce gelen meşayıhın ibarelerini, tevhidi anlatıp ittihaddan haber vermiş ol
salar bile, bunları tevhid-i şuhftdiye hami etmek mümkündür. Hakk' dan � başka 
hiçbir şey görülmediği için bazıları {şatahiit cümlesinden olmak üzere) "M ii fi 
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cübbetf sivallah {Cübbemin içide Allah'tan başka hiçbir ŞelJ yoktur}", bazıları "Sübhiinf mii 

iizame şiinz {Kendimi tesbfh ederim, benim şOnım ne yücedir}", bazısı da "Leyse fi'd-diiri 

gayri {Evde benden başka hiç kimse yoktur}" demişlerdir. Bütün bunlar rü'yet-i Vahid 
{Vahid olan Allah'ı görmek} dalından toplanan çiçeklerdir. Bunlarda Vil.hid'le ala
kah olarak tevhld-i vücı1diye delalet eden hiçbir şey yoktur. Vahdet-i vücud mesele
sini bablara, fasıliara ve daha alt başlıklara ayıran, onu sarf ve nahiv ilimleri gibi 
tedvin eden Şeyh Muhyiddin b. Arabi'dir. Hatta o, bu bahisler arasında bulunan 
bazı çetrefilli milrifetleri kendisine tahsis etmiş ve şöyle demiştir: "Hiitenı-i niibüv
vet, bazı ilim ve miirifetleri hiitenı-i veliiyetten alır." O, hatem-i velayet-i 
Muhammediyye ile kendisini kasd etmektedir. Şarihler, bu cümlenin açıklanması 
sadedinde şöyle demişlerdir: "Sultan hazinedanndan bir ŞelJ alsa ondan ne eksilir?" 

HüHisa fena ve bekanın h usUle gelmesinde ve veliiyet-i sııgrii ile veliiyet-i kübriinın 
elde edilmesinde tevhid-i vücı1diye ihtiyaç yoktur. Aksine fenanın tahkiki sıra
sında masivanın {Allah dışındaki her şeyin} unutulmasının mümkün olması için 
gereken şey tevhid-i şuhı1didir. Üstelik, salikin bidayetten nihayete sülı1k edip de 
kendisinde tevhid-i vücı1di ilim ve marifetlerinden hiçbirinin asla zuhı1r etmemesi, 
bilakis bu ilimleri inkar edecek noktaya gelmesi bile imkan dahilindedir. 

Bu faklre göre de, sülı1ku, bu milrifetler zuhı1r etmeksizin mümkün olan kişi
nin yolu, bu marifetlerin zuhı1ruyla sülı1k eden kişinin yolundan daha kısadır. 
Yine bu {şuhı1di} yolun çoğu salikieri matlı1ba ulaşırken, bu yolun dışında kalan 
yolların çoğu salikieri de yolda kalırlar. Bunlar, denizden bir damla görürler, asıl 
yerine gölgeyle birleşme vehmine düşerler, böylece bu vuslattan mahrı1m kalırlar. 

Ben de bu manayı çeşitli tecrübelerle anladım. Doğruyu ilham eden Allah'tır 
�- Bu fakirin de seyri her ne kadar ikinci yoldan olmuş ve tevhid-i vücı1di ilim ve 
milrifetlerinin zuhı1ra gelmelerinden bol miktarda haz almışsa da, haline Hakk'ın 
� inayeti şamil olduğundan ve seyri de mahbı1bi seyir olduğundan, O'nun yardım 
ve inayetiyle bu yolun vadi ve çöllerini geçti, gölgeler mertebelerini aştı ve yine 
Allah Teala'nın tevfik ve yardımıyla asla ulaştı. 

Ancak {kendisi irşada ehil olup da}, irşad arayanlara muamelesi vaki olunca, 
diğer yolun vuslata daha yakın ve elde edilmesinin daha kolay olduğunu gördü. 
"Bizi bu hidiiyete ulaştıran Allalı 'a lıamd olsun! Eğer O'nun hidiiyeti onıasaydı, biz bu 
yolu bulamazdık. Rabb'imizin resulleri hakkı getirmişlerdir." [Arat, 7/43] (Mektiibiit, I, 
287) 

* Tenbzh: Yapılan tahkikten anlaşılmıştır ki mevcı1dat, her ne kadar müteaddid 
ve O'ndan başka her şey mevcı1d ise de, fena ve bekanm tahakkuk etmesi, velayet-i 
sugra ve velayet-i kübranın elde edilmesi mümkündür. 

Fena, sivanın {Allah'tan başka her şeyin} yok sayılıp, kökten ortadan kaldırıl
ması değil, unutulmasıdır. Fenanın gereği, masİvanın yok olması ve bir hiç mesa-
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besine indirilmesi değil, kaybolmuş görülmesidir. Bu kelam zahir olmakla beraber, 
havassın pek çoğundan gizli kalmıştır. Peki av ama ne demeli? Çünkü onlar, tevhid-i 
şuhudiyi tevhid-i vücudznin aynı sanarak, vahdet-i vücud marifetini tarikatın şartı ha
line getirmişlerdir. Bunun nihayetinde, vücudun çokluğu görüşüne inananları da 
hem sapmış, hem de saptırıcı olarak kabul etmişlerdir. Hatta bunların büyük bir 
çoğunluğu, Hakk'ın * ınarifetinin, tevh'id-i vücud'iye ınünhasır olduğunu düşün
müşler ve vahdeti kesret aynalarında ınüşahede etmenin, bu husustaki keınalattan 
geldiğini sanmışlardır. (Mektübiit, I, 288) 

'' Tevhid-i vücudi {vücudi tevhid} :  Zevk, şevk, varid, vüzüh-ı esrar-i maiyyet ve 
sıhhat {Hakk'la beraber olma sırlarının açıklığa kavuşması ve sıhhati}, gaybet, 
istiğrak, raks, sema, vecd ve tevacüddür. Bunların hepsi kalbin latifesinin seyrin
dedir. Bunun seyri öncelikle imkan dairesindedir. Cezb, huzur, ceın'iyyet, varidat, 
kevni keşf, ruhları keşf, misal alemini keşf, mülk alemini seyr bu dairenin husüsi
yetlerindendir. Mülk alemi feleklerin altında bulunanlardan, ınelekut alemi ise me
lekler, rUhlar, cinler ve semanın üstündekilerden ibaret olup bunların hepsi imkan 
dairesine dahildir. Barikulade görünen bu tür şeyler imkan dairesinin alt yarısında 
ınüşahede edilir. Buna "iifaki seyr" derler. 

Asıl kemal-i huzur, ceın'iyyet, kuvvetli cezbeler, isim ve sıfatıarın gölgelerinin 
seyri ile, ilahi fiilierin tecellilerinin seyrinden ibaret olan ikinci dairede hasıl olur. 
Bunlar, velayet-i suğra {en küçük velayet} dairesinin isimleridir. Kalbin velayet-i 
suğra dairesine ulaşınasının alaıneti, üst seviyedeki makamlara olan teveccühünün 
yok olması, altı yönü ihata etmesi, yüce Allah'la benzersiz ınaiyetini {beraberliğini} 
benzersiz idrakle mevcudiyetinin bütün alemi kapladığını ınüşahede etmesi ve 
vücudi tevhidin sırlarını keşfetmesidir. Bu ınüşahede salikin çokça ibadet etmesi, 
ınücahedeleri, sevdiği ve alıştığı şeyleri terk etmesi, devamlı zikir ve tefekkür, ha
Kık! Mahbub'una olan aşk ve ınehabbetinin galebesi sebebiyle zuhur eder. 

Kalbin cezbeye gelerek Cenab-ı Hakk' a yönelmesi gibi, bütün bu ınücahedeler 
ve nefsin arzularını terk etmesi, Hz. Peygamber'in $ sünnetine uygun olursa, sali
kin batmını ınasivadan arıtır, kalbini gaflet kirlerinden öyle temizler ki onun batını 
artık Allah'ın vacib olan isim ve sıfatlarının gölgelerinin aksettiği ayna olur. Ama 
miskin bir aşık olan salik Mahbub'unu görmemiştir. O'nun aşkı ona, O'nun sıfatıa
rını düşünmek ve aynadaki gölgelerini seyretmekle ulaşmıştır. Bu sebeble o şathi
yat ile konuşur, Mahbub'unun suretini batınının aynasında görür, gaybet haline 
girerek dehşete düşer. Sırrına, vuslat hayali düşer, aşırı susuzluğu sebebiyle, asılla 
gölgeyi ayıraınaz hale gelir. 

Işte bu durumda, ittihad ve ayniyyetten söz eder ve bu iddiayla ortaya çıkar. 
Bu rü'yet hali öyle bir noktaya varır ki kendini göremez olur, açıktan açığa 
"Siiblıiini {kendimi tenzilı ederim} . . .  " ve "Ene'l-Hakk {ben Hakk'ını}" demeye başlar. 
Kudsi hadiste şöyle varid olmuştur: "Kulum beni nasıl tanırsa, ben ona öyle muamele 
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ederim."  Bu ha1de olan kul, içinde bulunduğu bu halden kurtulunca artık ayıplan
maz, Allah'ın meczub velllerine dahil olur. (Cami', 64) 

* Tevh'id, lugatte bir şeyin bir olduğuna hükmetmek ve bir olduğunu bilmektir. 
Birini şecaata nisbet ettiğin zaman "Onu teşci ettim" dediğin gibi, birini tek olmakla 
vasfettiğin zaman da "Onu tevhld ettim" dersin. Hakikat ehline göre tevhid ise, Al
lah' ın Zat'ını, aklen tasavvur ve zihnen tahayyül edilebilen her şeyden tecrid et
mektir. Allah'ın bir olması demek, Zat'ından inkısamı, Zat ve sıfatlarından da teş
bih ve şirki kaldırmaktır {Allah'ı yaratılmışlara benzetmernek ve O'na ortak koş
mamaktır) . . .  

. . . Tevlıldin bir ibaresi, bir de manası vardır. ibaresi ihliis kelimesi, manası da o 
ibare hususunda ihlasın ta kendisidir. Bu da, ibaresinin hatırlanmasıyla, iki dün
yadan ve beşeri vasıflardan sıyrılmaktır. (Ciimi', 153) 

* Ebu'l-Feyz Zünnıln Mısri'yerh tevhldin ne olduğu sorulunca şu cevabı ver
mişti: "Tevhld, Allah'ın eşyiiyla imtizcic etmeyen {eşyanın içine girmeı;en, onun tablatma 
karışmayan} kudretini, eşya ile bütünleşmeı;en yaratışını bilmek, her şeyin sebebinin Al
lalı'ın yaratması olduğunu ve O'nun yaratmasında bir bozukluk bulunmadığını bilnıendir. 
Yüksek olan göklerde ve alçak olan yeryüzünde Allah Teiilii'dan başka miidebbir yoktur. 
Senin vehinı ve tasavvuruna her ne gelirse gelsin, Allah ondan farklıdır." (Nebhani, II, 
215) 

* Onun tevlıldi tadad {sayınak, tesbill çekmek), benim tevhidim ise ifraddır. 
Eğer sen ifrad denizinde gark olup, sahilde ifradla beraber olmak istiyorsan tevhi
dini O'nsuz olarak O yap. Bu takdirde ara'nın ara'lığı kaybolup gider. Gaynın 
noktasını eıtn'siz (neredesiz, mekansızi olarak avndan kaldır. Gayb ve huzur merte
besinde butftnun (b atın olmanın) karşılığı zuhilrdur. 

Dakika {İncelik}: Vahid (olan Allah), senin tevhidinle bir olmaz. O her zaman 
birdir . . .  Zaten alim de aslında hiç kimsenin kimseyi tevhid etmediğini bilir. 

Allah'ırn! Seni olduğundan başka şekilde tavsif etmekten tenzih ederim. 
Sen'den başkası Sen' i hakiki manada tevhid edemez. Allahırn! Sen öyle muhteşem
sin ki, seni, layık olduğun şekilde medh ü senada bulunamayız . . .  

. . . Tevlı'id-i Ziit { Zat'ın tevhidi), ahadiyyetin ezelde müşahedesiyle olur. bunun 
hakikati, vahidiyyetin ebedini müşahede etmekle görülmez. Çünkü ahadiyyet-i 
cem' mertebesinde ilk tecelli ancak ahadiyyetledir. 

Vahidiyyet farkının taayyün etmesindeki ikinci tecelli ise vahidiyyetle olur. İşte 
bu sebeble, müşahede edilenin açığa çıkması için müşahedeler farklı farklıdır. 
(Kaviinln, 6) 

* Tevhzd-i lıüviyı;et (hüviyyet tevhidi): Hüviyyet tevhidinin mahiyeti idrak 
edilemez. O kendisini O olması, O'nunla bulunması ve O'na ait olması bakırnından 
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tevhid eder ve bunun mahiyeti de O'nu tevhid edene gizli kalır. Hakı1<atte sınır 
yoktur. 

Dakika: İnkardan sonra isbat etmek {"Ltl iliihe illa/lah" demek} avamın tevhi.
dinde bulunduğu gibi, {tevhidde} Hu {O} işareti {"O" diyerek işarette bulunmak} 
havass tevhidinde bulunur. Bunun için bu tür işaret, "muhiidara-i ıyiin mertebesi"nde 
bulunanların tevhidi olmuştur. Bu ifade delil ve burhan makamında geçerlidir. 

Hakikat: Kainatla delil gösterme makamında kalan kimseye müşahede kapıları 
kapalı kalır. Akıl sahibi olsa bile öz yerine kabukla yetinir. Görmüyor musun ki, 
hitabın işareti, kapıda bekleyenle keramet sahibieri arasında ne kadar farklı. 
(Kaviinln, 8) 

* Nihayat {son mertebeler}, marifet, fena, beka, tahklk, telbis, vücud, tecrid, 
tefrid, cem' ve tevhlddir. (Rihle, 207) 

* Tevhld, Allah'ın ahadiyyetinin kemali ve vahdaniyyetinin tahkiki suretiyle 
Muvahhed'in {Tevhid Edilen'in, Birlenen'in}, doğmamış, doğurmamış tek varlık 
olarak kablll edilmesi; teşblh (benzetme}, tasvir (şekil sahibi sayma}, tekyif (mahi
yetini açıklama} ve temsile {herhangi bir şeyin dengi olduğunu kabul etmeye} 
düşmeden, O'nun zıddı, ortağı ve benzeri olduğunun ve O'ndan başkasına ibadet 
edilebileceğinin reddedilmesidir . . .  

. . .  Zamanında {şeriat ve tarikat imamı} iki taifenin müftüsü Şeyh Mustafa Neca 
tevhid hakkında şunları söylemiştir: "Şeriatta tevhid, Ziit ve sıfatlannda Allah'ın tek 

olduğuna inanmak ve nıiibud olarak sadece onu tanımaktır. Hakikat ehline göre tevhid, AL
lah'ın Ziit'ını, aklen tasavvur edilen ve zihnen tahayyül edilen her şeyden tecrfd etmektir." 
(Rihle, 215) 

te' vii ( J----tJG ) (tefsir} * Tevil, şeri kanunların şekillerini aslına ve kendine ait 

manalarma döndürmek ve gerçekleri bu suretierin altından keşfetmektir. (HeıJiikil, 
104) 

* Tefslr, ayetlerin nazil olması, durumları, kıssaları ve nüzlll sebebleriyle ilgili 
bir ilimdir. Ehil olmayan kimselerin bu alanda görüş bildirmeleri, söz söylemeleri 
mahzurludur. Çünkü bu hususla ilgili haberleri bilmek gerekir. 

Tevfl ise, ayetlere Kitab ve Sünnet' e uygun olarak mana vermektir. Tevıl, anla
yış safiyeti, bilgi seviyesi ve Allah'a yakınlık durumuna göre farklılık gösterir. 
( 'Aviirif, 20) 

teyakkuz ( J:ıi; ) {bk. gaflet-teyakkuz} 

te'yid ( ..�..ı.�.L____; ) (tesdid} * Tesdld, maksada çabuk ulaşabilmek için iradeyı 

harekete geçirmektir. Rüşd tarlfle tenbih (dikkat uyandırmak}, tesdid harekete 
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geçirmek için bir yardım ve destek; teı;id ise işini içeriden basiretle, dışarıdan da 
sımsıkı tutarak takviye etmektir. (Mizan, 90) 

te'yid-i i'tisami ( ioıS•L..:::ı=�l �L_____; ) * Teı;id-i itisami {itisfun teyidi}, sırat-ı 

müstakim üzere olabilmek için Allah'ın ipine dört elle sarılmak suretiyle takviye 
etmektir. (Sofyavi, 207) 

tezekkür ( }.i.:; ) {b k. tefekkür ve tezekkür} 

tezkiye-i nefs ( �:ll "J.$' y )  * Tezkiye-i nefse {nefsin arındırılmasına} giden yol, 

temiz ve kamil nefslerden sadır olan fiilierin itiyad haline gelmesidir. Öyle ki bu 
fiiller, zaman geçtikçe tekrar edilerek alışkanlık haline geldiklerinde, nefsten sağ
lam bir tavır olarak sadır olmaya başlarlar. Bu fiillerin, tabiat gibi kişide adet haline 
gelmesi gerekir ve istenir. Bu durumda kişiye daha önce ağır gelen iyilikler hafif 
gelmeye başlar. Mesela, kendisi için cömertlik ahlakını arzu eden kişinin yolu, cö
mert kişinin fiiliyle meşgul olmayı üzerine almaktır. Bu da malı dağıtmaktır. Bu fiil 
kendisi için kolay hiHe gelinceye kadar, bu konuda gayret etmeye devam eder ve 
böylece kişi bizatihi cömert hiHe gelir. Bunun gibi, kendisine kibir hakim olan ve 
tevazı1 ahlakını elde etmek isteyen kişinin yapması gereken de, zaman geçtikçe sü
rekli olarak mütevazi kişilerin fiilierini yerine getirmeye çalışmaktır. (Mizan, 55) 

* Sabrın hakikati, nefsin itminana ermesiyle; onun itminana ermesi, tezkiye-i 

nefs ile {nefsin arındırılmasıyla}; tezkiye-i nefs ise, tevbe etmekle ortaya çıkar. Nefs 
tevbe-i nası1h ile tezkiye edildiği {samimi bir şekilde tevbe ederek temizlendiği} za
man, ondaki bütün tabii çirkeflikler gider. Sabır azlığı, nefsin içindeki çirkeflikler
den, bunlar sayesinde {doğru olan şeyden} yüz çevirmesinden ve isyan etmesin
dendir. 

Tevbe-i nası1h nefsi yumuşatır ve onu çirkef tabiatından çıkarıp yumuşamaya 
sevk eder. Çünkü nefs, muhasebe ve murakabe ile berraklaşır, onun tutuşan ateşi 
ise hevaya uymakla söner. Yine nefs, itmi'nan haliyle rıza mahal ve makamına ula
şır, kaderin akışı karşısında mutmain olur. ( 'Avarif, 280) 

bbb-ı ruhani/tabib-i rtlhani ( iJI� )) '-:-'�:b 1 !JI� )) '-:-'b ) * Bu, kalbierin 

kemalatı, afetleri, hastalıkları ve tedavisi, sağlık ve itidalini muhafaza etme ve 
hastalıklardan koruma ilmidir. 

Tabib-i ruhani ise, tıbb-ı rUhani yi bilen, irşada ve te km ile gücü yeten arif şeyh tir. 
(Kaşanı, 65; Cami', 88-89) 

tılsım/blsım-ı kutbi ( �l:ıi ı-Jb 1 �ib ) * Tılsıma, {kök harfleri itibariyle} ken

disi ters çevrildiği için bu isim verilmiştir. Yani tılsım kendisini vekil kılan herkese 
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musaHat olur {hakimdir)'. Her hakim kılınan şey, hakim kılınmaya devam ettiği 
müddetçe tılsımlı demektir. Bundan dolayı tılsımda, akıllara hakim kılma husfısu 
yoktur. 

Bunun en kuvvetiisi şudur: Tılsım, kesif ilahi haberler ve nebevi ilimleri kabUl 
eden akılları, o akıllar bu haber ve ilimierin te'vili ve mizanı altına girmedikçe terk 
etmez. Tılsım bu mesabede olmadıkça, akıllar onu kabUl etmez. Bu, aleme hakim 
kılmanın en zor şeklidir. Bu tılsımın sahibi himaye altındadır. Allah hakkında ona 
pek çok ilim verilmiştir. Ona fikir hakim olmuştur. Allah, fikri ona, kendisinini dü
şünüp de herhangi bir işi sadece Allah ile bilmesi için hakim kılmıştır. Aksi du
rumda bu hakim kılınan şey ona "Ey akıl, bensiz Allah'ı bilemezsin!" der. 

Diğer bir tılsım da hayaldir. Allah, onu marralara musaHat etmiştir {hakim kıl
mıştır) .  Hayal, manaları; kendilerindeki manaya tam olarak yerleşmemiş, fakat 
kendisine mani bir durum da bulunmayan bir manayı ortaya çıkarabildiği mad
delerle bezer. 

Üçüncü bir tılsım, adetlerin tılsımıdır. Allah onu na tık nefslere musaHat etmiş
tir. Bunlardan bir şey kaybolduğunda, üzerinde, taleb ettiği ve sahib bulunduğu 
bir saltanat ve bir tesir kuvveti cereyan eder. İnsanlar ancak bu üç tılsımın yüksel
mesiyle temayüz edebilirler. (Fütfıhiit, III, 227) 

* Kendisi enmfızec feleğinin merkezi ve tasarruf madenierinin kutbu olan tıl
sım-ı kutbi {kutub tılsımı), tılsımiarın ilkidir. Nakış sılretleri kutub tılsımıyla kaim
dir. Böyle olmasaydı hükümlerinin vuku ve sübıltuna çare olamazdı. Kutub tılsı
mının tahkiki olmasaydı, menkuş heyetin zuhfuuna imkan olmazdı. O tılsım bir 
aynadır ki, onun dairesine mukabil bir heykel {kalıp, şekil) tasavvur etmezsen, 
ayna aksini veremezdi. Karşısında bir sılret olmasaydı, aynada aksin belirmesine 
nereden imkan olacaktı? Aynada karşılıksız bir suretin var olmasına imkan olma
dığı gibi, böyle bir suretin aynadan başka bir yerde ortaya çıkması da mümkün 
olmaz. Ayna karşısında bir varlık bulunmaktayken bile, aynada fazladan var olan 
şeyin aynadan başka bir şey olmasına da imkan yoktur. Çünkü ayna ondan başka 
bir şeyle karşı karşıya değildir ki onda başkası bulunabilsin. Hal böykeyken, senin 
"O aynada başka bir şeıJ denen şeyi gördüm" demen nasıl mümkün olur? (İnsiin, I, 10) 

tilmiz ( .i� )  * Tilmfz {talebe, öğrenci), bazen huzılrda bulunur ve bazen gaib 

olur; bazen hata ve bazen de isabet eder. Tilmiz, kendisi için {hocasına) bir mensfı
biyet meydana gelen; dirayet tahkıkini elde edemese bile, kendisini rivayete ada
yan kimsedir. Tilmiz kapı önünde durur, {ilim öğrenmek için) arkadaşlarının tü

münden ayrı kalır. Bazen mevsim ve bayramlarda olsa bile, ilmini artırma ve sık 

· Arab imlasında "tılsım" kelimesinin tersi "musallıt (bir şeye m usallat olan, hakim kılınan)" ya 
da "musallat" şeklinde okunabilmektedir (ed. notu). 
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tekrarlamanın faziletine ermiştir. Tilmiz yazar, kaydeder {öğrendiklerini yazar}; 
kaydetmeye yönelir. Tilmiz zekidir; yaklaşmaya hırs gösterir. Tilmiz nukabayı aş
mış, nüceba arasına girmiştir. (Kaviinin, 100) 

till-i emel ( Jo�l J}' ) * Tul-i emel {emelin uzunluğu ya da uzun emel}, ahireti 

unutturur, dünyayı hatırlatır, onu güzel gösterir ve sana sevdirir. Bu durum 
hasedin, ahireti ertemelenin, hevayı kuvvetlendirmenin, arzu ve istekleri çoğalt
manın ortaya çıkmasına yol açar. (Adiibı, 135) 

* Tul-i emel, her hayrı ve taat fiilini erteler; her şerr ve fitneyi davet eder. Halkı 
çeşitli musibetlere düşüren müzmin bir hastalıktır. Şunu bil ki, tfıl-i emel sahibi ol
duğun zaman sende dört şey harekete geçer: Biri taatı terketınek ve bu konuda 
tembellik göstermektir. Böyle hallerde "Günler geçse de zamanım var, yapacağım" 
dersin. Davud Tairlı ne kadar doğru söylemiştir: "Vaidden {tehdid, cehennem} korkana 
baid {uzak olan} yaklaşır. Enzelini uzatanın da anıeli kötü olur." 

Yahya b. Muaz Razirh de şöyle der: "Emel, her hayırdan uzaklaştırır. Tanıah, hak 

olan her şeye miini olur. Sabır, her türlü zafere ulaştırır. Nefs, her türlü şerre götürür." 

İkincisi, tevbeyi terketınek ve ertelemektir. Böyle hilllerde günler geçse de, 
"Daha gencim, yaşını küçük, zamanım var, tevbe edeceğim, istediğim zaman bunu yapabi
lecek durumdayım" dersin. Ne zaman ki, vade dolup da, ölüm böyle bir kişiyi avlar, 
arnelini d üzeltıneye fırsat kalmadan ecel onu zorla alır götürür. 

Üçüncüsü, {mal} toplama ve ahireti bırakıp dünyayla meşgul olmaya karşı 
hırslı olmaktır. Böyle bir durumda "İhtiyarladığımda fakir düşmekten korkuyorum" 
dersin. Bazen de "Giderek çalışamaz lıiile geliyorum, bana hastalığımda, yaşlılığınıda 
veya fakirliğimde değerlendirebileceğim biraz mal lazım" dersin. Bu düşünce dünyaya 
rağbetini, hırsını ve rızık elde etıneye karşı arzunu artırır . . .  

Dördüncüsü kalbin katılaşması ve ahiretin unutulmasıdır. Çünkü uzun yaşa
mayı arzu ettiğin zaman, ölümü ve kabri hatırlayamazsın. (Minhiic, 32) 

tum'anine/itmi'nan ( ıJ�) / �W, ) * Tuma'nine {itıni'nan}, yüce bir hal olup 

kulun aklını tercih etınesi, imanının kuvvetlenmesi, ilminin derinleşmesi, zikrinin 
duru ve hakikatinin sabit olmasıdır. Bunun üç türü vardır: Biri avaının 
itıni'nanıdır. Zikrettiklerinde zikirleriyle tahnin olurlar. Onların bundan nas'ibleri; 
rızıklarının genişletilmesiyle birlikte dualarına icabet edilmesi ve afetierin 
defedilmesidir. Nitekim Allah � şöyle buyurur: "Ey mutmain olan nefs!" [Fecr, 
89/27] Yani, "Allah'tan başka bir defeden ve miini olanın bulunmadığına imiin ederek 
mutmain olmuş nefs" demektir. 

İkincisi, havassın itıni'nanıdır. Çünkü onlar Hakk'ın kazasından razı olmuşlar, 
belasına sabretınişler, muhlis ve muttak'i olmuşlar, sükılna ermişler ve "Allah koru
nanlar ve muhsin kullarla birliktedir'' [Nahl, 16/128] ayetiyle mutınain olmuşlardır . . .  



1130 tum 'anlne/itmi 'nan 

Üçüncüsü, ehass-ı havassın itmi'nanıdır. Bunlar heybet ve azametinden dolayı 
sırlarının, Allah'a itmi'nana ve O'nunla sekinete ermeye güç yetiremeyeceğini bi
len kimselerdir. Çünkü Allah'ın idrak olunabilecek nihai bir sınırı yoktur. (Luma ', 
98) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Ey nefs-i muhnainne!" [Fecr, 89/27] Tuma'nfne, 
gözle görmeye benzer sağlam bir emniyet halinin kuvvetlendirdiği bir sükun hali
dir. Bununla sekinet arasında iki fark vardır: Sekfnet, bazen heybetin sükı1n bulma
sını beraberinde getirir. Tuma'nlne ise, kendisinde {heybetin zıddı olan} üns 
istirahati bulunan bir emniyet halinin verdiği sükunettir. İkinci fark ise şudur: 
Sekinet, peşpeşe gelen {bir gelip bir giden} bir sıfat olur. Ama tuma'nlne, sahibini 
asla terk etmeyen bir sıfattır. 

Tuma'nlnenin üç derecesi vardır: Birinci derecesi, kalbin Allah'ı zikr ederek 
mutmain olmasıdır. Bu, haifin {korkanın} recayla, kızgın kişinin hilmle, imtihanın 
sevabla itmi'nanındır. ikinci derecesi, ruhun maksad hususunda keşfle, şevk husu
sunda huzurla, tefrika hususunda cem'le itmi'nanıdır. Üçüncü derecesi ise, Haz
ret'i müşahede etme halinin lütufla, cem'in bekayla, makamın da ezeli nurla 
itmi'nanıdır. (Menazil, 31) 

* . . .  Tuma'nlne, kaderin cilveleri altında sükuneti korumaktır . . . (Adabz, 21) 

* Tuma'nfne, gözle görmeye benzer sahih bir emniyet halidir. İlk inceliği Al
lah'ın zikriyle kalbin itmi'nan bulması; ikincisi, mükaşefeye yönelme ve buna 
hazırlanma hususundaki iştiyakında nillun müşahedesinin itmi'nan bulmasıdır. 
Tefrika cem' içindir. Üçüncüsü, hazretin {huzı1rda bulunmanıni müşahede edil
mesi sırasındaki itmi'nandır. Cem' bekaya; beka da ezelin nuruna götürür. (Ravza, 

489) 

* Tuma'nfne, Allah'ın kazasına rıza, belasına sabır göstermektir. (Cami', 54) 

* Tuma'nfne üç kısımdır: Avarom itmi'nanı, Allah'ın zikri için, havassın 
itmi'nanı Allah' ı zikirle, ehass-ı havassm itmi'nanı da Allah iledir. (Cami', 61) 
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'ubbad < .)\� ) {b k. 'abid/ubbad} 

'ubfidiyyet-'ubudet ( Ö.) J�� - ��.) Jı� ) {b k. 'ibadet-'ubudiyyet-'ubudet} 

'ucb ( �� ) {'ucb bi'n-nefs; 'ucb min kıbeli'd-dünya} 

* {Dedim ki} "Nefsle ucub nedir?" Şöyle cevab verdi: "Kişinin güzelliği, bedeninin 
büyüklüğü, kuvveti, aklı, anıeli ve güzel sesi sebebiyle kendim beğennıesidir." . . .  

. . .  {Dedim ki:} "Dünyadan kaynaklanan ucub {nedir?}" Cevab verdi: "Dünyadan 

kaynaklanan ucub; nefsle, malla, soyla, hiznıetçilerin, çocuk/ann, kölelerin, akrabanın ve 
arkadaşiann çokluğunu beğenmekle {ve bunlarla böbürlenmekle} olur." (Ri'aye, 223) 

* İki büyük afet vardır: Riya {ikiyüzlülük} ve ucub {kendini beğenme}. Ucub, 
bazen kendi taatına insanları karıştırmak suretiyle olur. Bu şekilde olursa, ibadet 
ifsad edilir. Bazen de bundan kaçar, nefsini kınar, {ancak} bu şekilde nefsini be
ğenmiş olur, böylece ibadeti yine boşa gider. (Minhdc, 5) 

* Ucbun esası, yapılan salih arneli büyük görmektir. Kulun, salih arnelin yüce
liğini Allah'tan başka bir şeyle, insanlarla, nefsle birlikte düşünmesidir. Alimleri
miz şöyle der: "Bazen ucub, bunların üçiinü, bazen ikisini bazen da birini düşünmek su
retiyle olur." Ucbun zıddı minnettir. (Minhdc, 73) 

ufk-ı a'la ( I,Sl�i Jii ) * Ujk-ı ala {en yüce ufuk}, ruh makamının sonu, ahadiyyet 

ve iliihiyyet hazretidir {mertebesidir} .  (Kaşaru, 31; Cami', 76) 

ufk-ı mübln ( � ._;ii ) *  Ujk-t mübfn {apaçık ufuk}, kalb makamının sonudur. 

(Kaşani, 31, Cami ', 76) 

'ukab ( yW. ) * Ukab, kalem olup, o da İlk Akıl' dır. (Istıliih, 537) 
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* Ukab {kartal takım yıldızı}, onlara göre bazen "İlk Akıl", bazen de "Külti Ta
biat" olarak Wide edilir. Onlar, nefs-i niitıkayı, "verka {güvercin ya da kumrzı}" olarak 
adlandırmışlardır. 

İlk Akıl, ukab gibi, nefs-i natıkayı süfll alemden alıp ulvl alemin, kudsi fezanın 
zirvesine çıkarmıştır. Tabrat ise onu almış, süfll aleme götürmüştür. Çoğu kere her 
ikisi için de "ukab" tabiri kullanılır. Aralarındaki fark karineler yoluyla anlaşılır. 
(Kaşani, 131;  Cami', 90) 

{Ayrıca bk. 'akl-ı evvel; nefs-i natıka; verkii.'} 

uknum ( �!( ) 

* Bir iken üç oldu mahbubum 

Nasıl üç uknum olduysa tek uknum olan Zat 

Yani şair şöyle demek istiyor: Hıristiyanların "ekanim-i selase" dedikleri, {hatalı 
olarak} Rabb-Oğul-RCıhü'l-Kudüs üçlemesinin bir olduğunu iddia etmelerinde ol
duğu gibi, aded ayn'da çokluğu doğurmaz {bütün olan Bir parçalanmazl .  Bize in
dirilen şefiatta O Teala'nın şu sözünde olduğu gibi: "İster Allah diye çağırın, ister 
Rahman, O'nu hangi isimle çağırırsanız çağırın {O da, isimleri de birdir} . . .  " buyurdu, 
hemen ardından da şöyle ayırd etti: . . .  "Bütün güzel isimler O'nundur" [İsra, 17/110] 
Böylece {O'nu ve tüm isimlerini} tekleştirdi. Biz Aziz Kur'an'ı ineeledik ve gördük 
ki, onda geçen her şey şu üç ana isim etrafında dönüp durmakta ve bunlara izafe 
edilmektedir: Allah, Rabb ve Rahman. Malfundur ki bütün bunlarla kasd edilen bir 
tek ilahtır. Geri kalan bütün isimler bu isimlerin -bilhassa Allah isminin- sıfatları 
olarak geçer. (Tercüman, 46) 

'ukübat ( ..:.ı\uQ._ ) * Ukubıit {cezalari dört türlüdür: Azabla, helakla, imsakla ve 

hicabla olan ceza. Azabla yapılan ceza, haramların işlenmesinden kaynaklanır. 
Helak şeklindeki azab, istenen şeyi acele isternekten kaynaklanır. Bazen bunun ye
rini endişe alır, ardından helak gelir. İmsak cezası, aşın güvenli olmaktan kaynak
lanır. Hicab cezası ise taat yapanlara hastır. Bu da su-i edebden kaynaklanır. 
(Cami', 38) 

ulôhiyyet ( a�41 Jli ) * Ahadiyyet, isim ve sıfatların, hem te'siri hem de te' sir 

alanlarıyla birlikte yokluğunu gerektirir. Vahidiyyet ise Hakk'ın � isim ve 
sıfatlarının zuhuruyla alemin fenasını, rububiyyet alemin bekasını, ulfıhiyyet beka 
aynında alemin fenasını, fena aynında da bekasını gerekli kılar. İzzet Hakk'la � 
halkın arasındaki münasebetin defini gerektirir. Kayyilmiyyet Allah'la � kulunun 
arasındaki nisbetin doğru şekilde tayin edilmesini ister. Çünkü kayyilm, bizatihi 
var olan {zatıyla kaim}, başkalarının varlığı kendi varlığına bağlı olan demek oldu
ğuna göre, burada ifade edilenlerin hepsinin gereğinin yerine gelmesi kaçınılmaz 
olur. 
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Binaenaleyh deriz ki, ahadiyyet tecellisi yönünden bakılınca ne sıfat, ne de isim 
görülür. Vahidiyyet tecellisi ellietinden bakılınca ise halk yoktur. Çünkü her var
lığa şekil verme yönünde kudretinin zuhurunu ifade eden bir sıfattır. Rububiyyet 
tecellisi yönünde de Hakk ®. ve halk vardır. Hakk'ın ®. ve halkın vücudu için bu 
sıfat gereklidir. Uluhiyyet tecelllsi yönünde ise sadece Hakk ®. vardır. Ama onun 
sureti halktır ve ancak halk vardır. Onun mana ellieti ise Hakk'tır. İzzet tecelllsinde 
ise kulla Allah � arasındaki nisbet kalkar. Kayyı1miyyet ellietinden bakılınca Rabb 
sıfatının varlığı için Rabb olarak kabul edilecek bir Zat'a ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 
Rabb sıfatının var olabilmesi için de kendisine Rabb'lık yapılacak varlığa ait sıfatıa
rın var olması gerekir. {Deriz ki,} zahir ismi ellietinden bakılınca, O eşyanın aynı
dır. Batın ismi ellietinden bakılınca ise eşya onun aynı değildir. (Insan, I, 12) 

* Vücud hakikatlerinin hepsine ve o hakikatleri mertebelerinde muhafaza et
meye "ulUhiyyet" denir. "Vücud hakikatleri" ifadesiyle mezahirle zahirin hükümle
rini yani "Hakk" ile "halkı" kasd ediyoruz. İlahi mertebelerle kevni mertebelerin 
hepsinin muhtevası ve bunların her birinde vücud mertebelerinin hakkını vermek 
uluhiyyetin manasıdır. "Allah" o mertebe sahibinin ismidir. Bu isim, Vacibü'l
Vücud ve tekaddes hazretlerinin Zat'ından başkasına verilemez. Zat'ın zuhur yer
lerinin en yücesi uluhiyyet mazharıdır. Çünkü ulı1hiyyetin, her mazhar üzerine 
külli iliatası ve mutlak şümı1lü ve her vasıf ve isim üzerine de saltanatı vardır. 
Ulılhiyyet Ümmü'l-Kitab'dır. Kur'an ahadiyı;et, Furkan ise vahidiyyettir. (İnsan, I, 23) 

* Ulılhiyyetin eseri görülür, kendisi görülmez. Hükmü bilinir, resmi görülmez. 
Zat ise gözle görülür fakat vasfı bilinmez. Zat'ı açıkça görürsün, ama bunu idrak 
için yeterli izahı bulamazsın. Görmüyor musun? Bir adamı gördüğün vakit bilirsin 
ki, o adam birçok sıfatıara sahibdir. O adamda sabit bulunan vasıflar, senin ilim ve 
itikadınla meydana gelir. Onu müşahede edemezsin. Ama zatına gelince kendine 
özgü heyetiyle açıkça görürsün. Fakat o zatta, vakıf olmadığın diğer sıfatları bil
mezsin. Çünkü olabilir ki o adamın belki bin tane vasfı vardır ama onlardan sana 
pek azı ulaşmış olabilir. Velhasıl, zat görülür, ama sıfatlar mechuldür. Sıfatıarın 
ancak eserini {izlerini} görebilirsin. Ama vasfın kendisini görmek elbette mümkün 
değildir. 

Bunu bir misalle anlatacak olursak, cesur bir adamın muharebe anında, sadece 
ikdamını {cesurca yürüyüşünü} görürsün. Bu ikdam şecaat değil, şecaatin eseridir. 
Kerim olan kimsenin ilisanını görürsün. Bu görülen, keremin kendisi değil, eseri
dir. Çünkü sıfat, zatta gizlidir. O sıfatın ortaya çıkmasına imkan yoktur. Eğer bu 
mümkün olsaydı, sıfatın zattan ayrılması da mümkün olurdu. Oysa bu mümkün 
değildir. Bu sırrı anla. 

Ulı1hiyyetin bir sırrı daha vardır: "Şey" ismi kendisine verilen eşyanın her biri 
uluhiyyetin saltanatı altına dahil olan eşyanın her birini zatında ihtiva eder. Bu ko
nuda kadlın olsun hadis olsun, mevcud olsun madı1m olsun her şey eşittir. (İnsan, 
I, 24) 



1134 ulfihiyyet 

•• Ahadiyyet, vahidiyyet ve uh1hiyyet arasındaki fark ise şudur: Ahadiyyet sıfa
tında isim ve sıfatıarın zuhuru yoktur. O, zati olarak Sırf Zat'tan ibarettir. 
Vahidiyyet sıfatında, isiınierin ve sıfatiarın te'sir sahasına göre zuhurları vardır. 
Ancak bu zuhur, Zat'ın hükmüyle olur. Zat'tan ayrı bir hüküm ile değil, ancak 
böyle olunca diğer varlıklar birbirinin aynı olur. 

Uluhiyyet sıfatında, isimler ve sıfatlar neyi gerektiriyorsa o şekilde zuhur eder. 
Böylece zıtlar belirir. Mesela: Mün'im, Müntakim'in, Müntakim de Mün'im'in 
zıddı olur. Geriye kalan diğer isim ve sıfatlar da aynı şekilde zuhur eder. Mesela, 
ahadiyyet, uluhiyyet sıfatında ahadiyyetin gerektirdiği hükümle zuhur eder. 
Vahidiyyet de aynı şekilde zuhur eder. Çünkü ulı1hiyyet hepsinin tecelli şeklini 
kapsar. Her tecellinin hükmü ne ise onu meydana getirir. Zira ulı1hiyyet her hak 
sahibinin hakkını vermenin tecelli ettiği makamdır. 

Ahadiyyet "Ancak Allah vardır, O'nunla beraber hiçbir şey yoktur." sözünün tecelli 
yeri; vahidiyyet ise "Şu anda O, nasılsa öyledir'' sözünün tecelli yeridir. "O 'nun 

Zat'ından başka her şeı; yok olacaktır." [Kasas, 28/88] İşte bu hükmün kabıdır ki 
ahadiyyet, vahidiyyetten daha üstündür. Çünkü ahadiyyet Sırf Zat'tan ibarettir. 
Uluhiyyet ise ahadiyyetten üstündür. Çünkü ahadiyyetin hakkını ulı1hiyyet verir. 
Zira ulı1hiyyet her hak sahibinin hakkını verme makamıdır. Bu yüzden isiınierin 
en yücesi, en şumullüsü ve en yükseğidir. 

Ulı1hiyyetin ahadiyyete üstünlüğü, bütünün parçaya olan üstünlüğü gibidir. 
Ahadiyyet sıfatının diğer Zati tecellilere üstünlüğü, kökün dallara olan üstünlüğü 
gibidir. Vahidiyyet sıfatının diğer tecellilere üstünlüğü de cem'in fark'a üstünlüğü 
gibidir. (İnsan, I, 27) 

·• Rahmdniyyet, isim ve sıfatiarın hakikatlerinin zuhurundan ibarettir. 
Rahmaniyyet, zati isimler gibi Zat'a mahsus şeyleri ihtiva ettiği gibi, mahlukata 
bakan hakikat ve sıfatları da ihtiva eder. Alim, Kadir, Semi ve vücudi hakikatiara 
taalluk eden sıfatlar gibi. Rahmaniyyet, Hakk'ın mertebelerinin hepsine verilen 
isimdir. O mertebelerde halk mertebelerinin iştiraki söz konusu değildir. Bu 
sebeble rahmaniyyet, uluhiyyetten daha hususi bir mana ifade eder. Çünkü 
rahmaniyyet, Hakk Sübhanehu ve Teala'nın tek olduğu sıfatına mahsus olarak 
tektir. 

Ulı1hiyyet ise hem Hakk'ın, hem de halkın hükümlerini içine alır. Onun için 
umı1miyyet uluhiyyete, hususiyet ise Rahmaniyyete aittir. Bu itibarla rahmaniyyet 
uluhiyyeten daha güçlüdür. Çünkü Rahmaniyyet, zatın illiyet {yücelik} mertebe
sinde zuhur etmesi ve deniyyet {aşağılık} mertebesinde ise mukaddes olmasından 
{temiz olmasından, zuhfu etmemesinden} ibarettir. Bu yüzden Zat'ın muhteva iti
bariyle yüce mertebelere mahsus zuhfuu ancak rahmaniyyettir. 

Rahmaniyyet mertebesinin ulı1hiyyete nisbeti, şekerin şeker karnışma nisbeti 
gibidir. Şeker, şeker kamışında bulunan yüksek bir mertebedir; kamış ise hem şe
keri, hem de başka kimyevi maddeleri içinde bulundurduğu için, delaleti daha 
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umfunidir. Bunu göz önünde bulundurarak "Şeker, şeker karnışma nisbetle daha üs

tündür" diye düşünürsen, rahmaniyyet, uluhiyyetten üstün olur. Şayet kamışın 
hem şekeri, hem de başka kimyevi maddeleri içermesini düşünerek, "Kamış üstün
dür" dersen, ulı1hiyyet rahmaniyyetten üstün olur. 

Rahmaniyyet mertebesinde zahir olan isim Rahman ismidir. Çünkü bu hem 
zat! isimleri, hem de nefs! sıfatları içine alır. Nefs! sıfatlar yedi tanedir: Hayat, ilim, 
kudret, irade, kelam, sem' ve basar. Zat! isimler ahadiyyet, vahidiyyet, samediyyet, 
azamet, kuddusiyyet gibi Zat'a mahsus isimlerdir. Bu zat! isimler sadece Vacibü'l
Vücud, Melik-i Mabud olan Hakk'ın Zat'ına mahsustur. Rahmaniyyet mertebesi
nin Rahman ismine mahsus olması, rahmetİn Hakk ve halk mertebelerine şamil 
olması itibariyledir. Rahmetin Hakk mertebelerinde zuhuru, halk mertebelerinde 
zuhuruna sebeb olmuştur. Bu yüzden, bütün mevcudata şamil olan rahmet, 
Rahmaniyyet Hazreti'ndendir. (İnsiin, I, 27) 

* Meriitib-i vücüddan biri de ulühiyyettir. Ulı1hiyyet, sırf zuhurdan ibarettir. Bu 
ise vücud hakikatlerine hakkını vermektir. İşte kesret, bu mertebeden ortaya çıkar. 
Vahidiyyette olduğu gibi o mertebenin zuhfrr yerlerinin hiçbiri diğerinin aynı de
ğildir. Bilakis, her şey orada birbirinden tamamen ayrıdır. İşte buradan "vücüd kes
retinin neş 'eti", "iliihz taayyünler hazreti {mertebesi}", "cem 'ul-cem"', "esmii ve sıfiihn 
mecliisı {tecelll yeri}", "ekmeliyyet hazreti", "mertebe-i meriitib {mertebeler mertebesi}" 
diye isimlendirilmiştir. Bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi, mertebelerin tama
mının orada terneyyüz hükmüyle zuhur edip ortaya çıkmasından dolayıdır {yani o 
mertebede isimler birbirinden ayırd edilmeye başlarlar} .  İşte bu mertebe, esma, sı
fat, şuı1n, itibar ve izafetlerin her birinin hakkını tam ve kamil olarak verir. 
(Meriitib, 15) 

·• "Ulühiyyet .. " Zat'ın, esma, sıfat ve ilillerinin hepsini içine alan mertebenin 
adıdır . . . .  "me'lühu gerektirir." Me'lı1h {ilah edinen, ilaha kulluk eden}, varlık yö
nüyle aleme verilen isimdir. Me'lı1hiyyeti cihetiyle alem, sıfat ve fiilierin bütün ge
rekleriyle beraber Hakk'ın Zat'ının zuhur yeridir. Çünkü alemin mevcudiyeti, hem 
zatı ve hem de mahiyetiyle arızdır. Dolayısıyla Hakk'ın Zat'ını sıfat ve fiilierinin 
gerekleriyle birlikte izhar etmiştir. 

"Rubübiyyet ise . . . " rububiyyet, sadece bütün isim, sıfat ve fiilieri toplayan 
mertebenin adıdır . . . .  "merbübu gerektirir."  Merbub {rabb edinen, Rabb'e kulluk 
eden}, meydana geldikten sonra kazandığı vasıflarla beraber alemin ismidir. Alem, 
merbfrbiyet sıfatı itibariyle sıfatıarın ismine mazhar {zuhur yeri} olmuştur, o isim 
de "Rabb" ismidir. "Eğer böyle olmasaydı. . . " yani ulfrhiyyet me'lı1hu, rubfrbiyyet de 
merbfrbu gerektirmeseydi, ne me'luh ve ne de merbubdan herhangi birisi mevcfrd 
olurdu. Me'lı1h ve merbfrbdan herhangi bir şey mevcfrd değilse, ulı1hiyyet ve 
rububiyyetin herhangi bir yönü gerçekleşmemiş olur. 

Ulı1hiyyet ve rububiyyet, babalık ve peygamberlik gibi suyun varlığına bağlı 
olmak yönünden izafi olan işler cinsinden kendi varlıklarıyla tahakkuk ettikleri 
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zaman, merbı1bun ... "aynı olmaz", yani merbı1bun tahakkuku olmaz . . . . "onlara" 
yani ulı1hiyyet ve rubı1biyyete, .. . "ancak onunla olurdu" yani me'lı1h, merbı1b ve 
alem ile tahakkuk ederdi . . .. "vücud ya da takdir bakımından böyledir." Demek ki 
alemin bilfiil var olması veya varlığının mukadder olması bir ve aynıdır. 

"Hakk, Zat'ı itibarıyle alemiere muhtaç değildir. Ama rubübiyyet böyle değildir . . .  " 

yani rubı1biyyet için böyle bir şey söz konusu olamaz . . . . "0 bu hükme tabi değildir . . .  " 

Yani alerolerin varlığına muhtaç olmama hükmüne tabi değildir, ulı1hiyyet de 
böyledir . . . . "0 zaman, geriye emir {durum} kalmıştır . . . " emir, yani ilahi {ilaha ait} du
rum demektir. "{Bu emir de} rububiyyetin gerektirdiği ile, zahn iileme muhtaç olmaması 

arasındaki iştir. Rububiyyet, hakikat ve ittisaf üzere bu Zat'ın aynından başka bir şey de

ğildir." Eğer rubı1biyyet, Zat'tan sadece bir yönüyle ayrı olsaydı, Zat ahadiyyet iti
bariyle alemden müstağni, rubı1biyyet itibariyle ise ona muhtaç olmaya müstehak 
olurdu. (Sofyavi, 207) 

'um um ( � J"'" ) * Um um, sıfatlar konusunda vaki olan ortaklıktır. (Istılah, 539) 

umı1r-ı külliyye ( d,iS' JJ•i ) * Umur-i külliye {külli işler}, kul ile Allah arasında, 
birbiriyle irtibatlı olan ortak sıfatlardır. "Eğer bu sıfatların ayniarında varlıkları 

yoksa . . . " yani kendilerinin harici bir varlıkları yoksa, . . . "bunlar şüb/ıesiz zihni bakını

dan malUm ve mevcftd olurlar." Zihni manada vücı1dları vardır. "Bunlar bdtzni sıfatlar

dır." Makule {düşünülebilir} olmaları sebebiyle hariçte mevcı1d olmaları mümkün 
değildir. Fakat bunlar "ayni vücılddan gitmezler" yani ayrılmazlar. "Onların" yani 
külli işlerin, . . . "hükmü ve eseri vardır " Çünkü bu külli işler, ilahi isirnlerin sfuetleri
dir. Bu sebeble bunlar "bütün viicüd-i ayni sahibi olanların" illeti olmuştur. Zaten 
külli işler, harici vücı1d itibariyle . . . "onun aynıdır, gayrı değildir." Birbiriyle irtibatları 
son derece incedir. İrtibatın kemal ve nihayeti ittihaddır. (Sofyavi, 27) 

usul ( JJ-"i ) * Yedi usıllümüz vardır: Allah'ın Kitab'ına sarılmak, Resı1lullah'a 

$ uymak, helal yemek, başkalarına eziyet etmemek, günahlardan sakın_mak, 
tevbe, hakları yerine getirmek. (Luma', 289) 

* UsUlümüz yedi tanedir: Farzları eda etmek, haramlardan sakınmak, 
masivayla irtibatı kesmek, fakirliğe yanaşmak, isterneyi terk etmek, elde olanı 
başka bir zaman için biriktirmemek, her zaman için sadece Allah' a yönelmek 
(Luma', 289) 

* Usfil kısmı {makamları} on baba ayrılır. Bunlar; kasd, azın, irade, edeb, yakin, 
üns, zikir, fakr, gına ve makam-ı muraddır {murad makamıdır} .  (Menazil, 24) 

* Usıll şunlardır: Kasd, azın, irade, edeb, yakin, üns, zikir, fakr, gına, murad. 
(Rihle, 206) 



usul-i hükm ( ��� Jypi ) 
* Üç tanedir 

hüküm verme esaslan 
Kitab, icmti 
Bir de 
Sünnet'i Mustafa'nın 

(D'ivfin, 60) 

usul-i ketarn ( �')IS::l l  JJ.Pi ) 
* Altı harekesi harflerin 

Allah izhar etti benzerlerini 
Ref', nasb ve cerr halleri 
lrfib harflerinin harekeleri 

usill-i hükm 

Fetha, zamme ve kesreyse mebni harflerin 
Hazifve mevt 
aslı keZamın 
ya da sükun alır yerı ni harekenın 
İşte fiZemin hali 
bak 

ölüm içre bulıman garib hayata 

(FütUhfit, I, 130) 
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usul-i müştereke ( �S"' i".;,." JJ.Pi ) * Batın ehlinin kalbierinin meyli, müridin 

Sünnet-i Seniye'ye bağlılığı ile bid'atlerden kaçınması ve varlığını tümüyle terk et
tiği miktardadır. Zira, bu yolun önderlerinin arasında tamamının ortak usulü, vü
cudu {varlığı} nefy etmek, çokça gayret etmek, elde olana kanaat, ahitlere vefa, ye
gane mabud olan Mevla'yı müşahede esnasında masivayı hatıra getirmemektir. 
Ben bütün bunların hepsini yerine getirmenizi, gücünüzün yettiği kadar zikr-i ha
fiye ve hulasa olarak sunduğırmuz evrada devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü 
kalbi hastalıkları tedavi etme konusunda en başarılı ilaç budur. Keşf ve kalb uz
manları da bunları tatbik ederler. (Buğt;e, 244) 

'uşşak ( Jl::;.� ) * Bunlar, ilim diliyle değil, aşk ve sekr diliyle konuşurlar. 

(Envar, I, 171) 

'uşşak-ı ililiiyyiln ( � �l Jl.::_� )  * Uşşak-ı ilahiyyun {ilahi aşıklar}, "kendi imkan

ları nisbetinde heyulani, maddi bağlardan tecerrüd etmiş {soyutlanmış} insanlar" de
mektir. Nitekim "tecerrüd ederek kemale eren" bu insanlara "ilahiyyun" veya felek
lerle benzeşen akıllar olan "uşşak li'l-envari'l-ilahiyı;e {ilahi nuriara aşık olan kimseler}" 
de denir. (Heı;akil, 97) 
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'uzlet ( J.l j� ) {b k. halvet-'uzlet} 

ülfet ( J.A!i ) {'alamet-i ülfet} * Ülfetin alameti, {emirlere} muhalefetin azlığı ve 

iyiliğin çokluğudur. (Adabı, 147) 

* Ülfet, sevgi makamlarının ilkidir. Birçok sebebi vardır. Birincisi, mümazecettir 
{kaynaşmadır}, ki ünsü ve Sevgili'nin güzelliklerinin istikrarlılığını {bu istikrar, 
Sevgili'nin kişideki etkisinin istikrarıdır} gerektirir. Bunun manası, Sevgili'yi her 
türlü arzu ve dostluğa tercih etmektir. (Rtıvza, 348) 

{Ayrıca b k hubb; mehabbet} 

ümena' ( ., .. i ) *  Ümena {emin kişiler}, batını hallerini asla zahirierine yansıtma

yan Melamilerdir. Onların talebeleri raculiyyet [fütüvvet ehlinin (Kaşan1 ve Cami')] 
tavırlarında gezinirler .. . (Istılah, 531; Kaşan1, 31; Cami', 5) 

* Ünıena, Melamiyye' den bir taifedir. Başkasından ümena olmaz. Bunlar 
Melametilerin en husus! ve ulularıdır. İmanın gerektirdiği malfı.rn adetler sebebiyle 
halkla beraber oldukları için bunların halleri hakkında bir şey bilinmez. Bunlar Al
lah'ın emirlerini yerin� getiren, yasaklarından kaçınan yüksek lman sahibi kirnse
lerdir. Kıyamet gününde, dünyada insanların bilmediği o yüce makam ve mevki
leri ortaya çıkacaktır. Resulullah efendirniz "Allah'ın emin kullan vardır" buyur
muştur. Eğer Allah Teala Hz. Hızır'a �, kendisinde zahir olan bu tür şeyin Musa 
� için zahir olmasını emretmemiş olsaydı, -ümenadan olduğu için - ondan böyle 
bir şey suclur etmezdi {Bu sırların Hz. Musa'ya açılması emri olmasaydı, Hz. Hı
zır' dan böyle olayların sadır olduğunu Hz. Musa göremezdi}. 

Allah Teala insana emaneti teklif ettiğinde, insan bu tekilli kabUl etti. Zaten aslı 
itibariyle haksızlığa ve akılsızlığa meyilliydi. Çünkü insana emaneti üstlenmesi, 
sadece tekrıf edildi. Kabul etmeye zorlanmadı. Eğer zorlansaydı, ümenaya yardım 
edildiği gibi, ona da yardım edilirdi. Oysa ümena emaneti teklifle değil, zorla üst
lenmiştir. Kendilerine keşf hali gelince, bildikleri gibi hareket edemezler, halktan 
farklı gözükmek de istemezlerdi. Aksi takdirde kendilerine "Şunu izhô.r edin, bunu 
izhar etmeyin" denmezdi. Onlar kendilerine çizilen bu sınırda bekledikleri için 
bunlara "ünıena" denmiştir. Bunlar sayıca diğer tabakalardan fazladırlar. Öyle ki 
bunlar birbirlerini hakiki manada bilrnezler. Her biri, arkadaşını her mü'min gibi, 
bir mü'min olarak düşünürler. Bu hususiyet, sadece ümenaya mahsus olup, baş
kaları için böyle bir şey sözkonusu değildir. (Fütiihılt, II, 22) 

* . . . " 'Avarifü'l-me'arif' adlı eserin sahibi Sühreverdi, Melami'yi şöyle tarif etmiş
tir: "Melami, iyiliğini açıklamayan, kötülüğünü de gizlemeyen kimsedir'' Bunu şöyle izah 
edebiliriz: Melamiler, ihlası ve sevgiyi damarlarına kadar sindirmiş, sıdkı ve 
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fütüvveti elde etmişlerdir. Bu yüzden hiç kimsenin, kendi hill ve arnellerine 
muttali olmalarını istemezler. (Cami', 5) 

{Ayrıca bk. melametiyye/melamiyye} 

ümmü'l-kitab ( ._,.,\:.........S:ı ı  �i ) *  Ümmü'l-Kitab, Akl-ı Evvel'dir {Allah'tan ilk zuhur 
eden şey olan İlk Akıl' dır}. (Kaşani, 32, Cami', 76) 

* Ummii 'l-Kitab, Zat'ın künhünün mahiyetinden ibarettir. Bu mahiyete bazı 
yönleri itibariyle "mahiyyetü '1-hakaik" de denmiştir. Buna isim, nat, vasf, vücud, 
adem, Hakk ve halk gibi ifadeler kullanılmaz. Ki tab, kendisinde adem {yokluk} dü
şünülmeyen mutlak vücuddan ibarettir. Bu sebeble, Zat'ın künhünün mahiyeti 
" Ümmii 'l-Kitab" olmuştur. Çünkü vücud, Zat'ın künhünün mahiyetinde, harflerin 
mürekkebde gizli olması gibidir. Harflerin isimlerinden hiçbiri mürekkebe isim 
olarak verilmez. (İnsan, I, 65) 

üns-heybet ( l:�� - ._....;i ) {'alamet-i üns; ehl-i üns; mecalis-i heybet; üns bil-

lah! 

* Kendisine, "Mehabbet hakkında ne dersin ?" diye soruldu, o da şunları söyledi: 
"Seven le sevilen arasında hiçbir engel yoktur. Seven kimse şevkinden konuşur, zevkini an
latır. Tadan bilir, fakat vasfeden vasfedilemez. Hazretinde gaib olduğun, varlığında hareket 
ettiğin, şuhudunda zahib olduğun, sahvın ile sarhoşluğuna erdiğin, onun viisıtasıyla boş
luğımu doldurduğun, ondan gelen neşenle üziildüğün şeyi nasıl vasfedebilirsin ? Heıjbet, 
insanı dilsiz yapar ve konuşamaz, hayret, korkanın bir şeıji açığa çıkarmasına engel olur, 
gayret ise gözlerin ağyarı görmesine engel olur. Dehşet, akılları bağlar ve bir şey söyletmez, 
her zaman devamlı dehşet, ayrılmaz bir hayret, şaşkın kalbler, gizli sırlar ve hasta bedenler 
vardır . . .  ve mehabbet, güçlü devletiyle kalbiere hakim olur." (Şehzde, 173) 

* Allah ile üns, O'na güvenmek, O'nunla sükılnet bulmak, O'ndan yardım iste
mektir. Bu konuda bundan fazlasını söylemek mümkün değildir . . .  

. .  . Ehl-i iins {üns ehli}, iins hususunda üç derecedir: Birincisi, zikirle ünsiyet 
eden, gafletten vahşet duyan, itaata ünsiyet, günahlardan vahşet duyanlardır. 

Sehl b. Abdullah'ın {Tüsteri'nin} şöyle dediği anlatılır: "Ünsün ilk şekli kuldan
dır. Nefs ve organların iinsii akıl ile; aklın ve nefsin iinsii şerzat ilmiyle; akıl, nefs ve 
organların ünsii Allah'a ihliisla amel etmekledir. Kul bunu gerçekleştirince Allah 'la iinsi
yete erer ve O 'nunla sükunet bulur." 

Ünsün ikinci hali, Allah ile ünsiyeti sonucu kulun, kalbini meşgul eden her 
türlü hatır ve arıziardan kurtulmasıdır. Zünnıln'a Allah ile ünsiyetin ne olduğu so
rulduğunda şöyle cevab vermişti: "Allah seni halk ile ünsiyet ettiriyorsa, anla ki kendi
siyle ünsiyetten uzaklaştırıyor." 

Cüneyd'e Allah'la ünsiyet soruldu. O da "Heybetle beraber malıcubiyetin 
olmamasıdır'' dedi. 
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İbrahim Marİstani � ise üns hakkında şöyle demiştir: "Üns, kalbin mahbfibla se
vinç duymasıdır." 

Üçüncüsü, ünsle birlikte heybet, kurb ve tazim halleri bulunup, üns ehlinin 
ünsü göremez olmasıdır. Nitekim marifet ehlinden birinin üns hakkında şöyle de
dıği nakledilmiştir: "Allah'ın öyle kulları vardır ki, kendisine karşı duyduklan heı;betten 
dolayı, onları başkalarıyla ünsiyetten alıkoymuştur." (Luma', 96) 

* Cüneyd'e ünsün ne olduğu soruldu, o da şu cevabı verdi: "Heybet hissi olmakla 
beraber, haşmet hissinin yok olmasıdır." "haşmet hissinin yok olması" kulun üzerinde 
reca {ümid} halinin havfdan {korkudan} daha ağır basması manasma gelir. 

Zünm1n'a "Üns nedir?" diye soruldu, şöyle cevab verdi: "Aşıkın, maşfikun ya
nında serbest olması, resmiliğin ortadan kalkmasıdır." (Ta'arruf, 76) 

* Şibli'ye ünsün ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermiş: "Üns, kendinden 
sıkılmandır." 

Zünnun demiş ki: "Üns makamının en alt derecesi, kulun ateşe atılması, fakat bu ha
lin bile onu ünsiyet ettiğinden alıkoymamasıdır." 

Bazıları ise şöyle demiştir: "Üns, zikirle ünsiyetin başkalarını görmeye mani olması
dır." (Ta 'arruf, 77) 

* Şevk, bir endişe ve sıkıntı halidir. Bu haldeki kimse, izzeti müHilaa eder ve 
gayb perdesi arkasındaki lütufların gizliliklerinin evsafını gözüyle görür. Bu ma
kamda hüzün ve inkisar {gönül kırıklığı} vardır. Uns, huzurun, kudret latifelerini 
keşfetmeye kurb {yaklaşma} halidir. Bu makamda neşelenme ve müjde vardır. 

Bir zat şöyle der: "Sana bir bedel arm;an yaratığa şaşarım! Onun, masivayla nasıl 
ünsiyet ettiğine şaşanm!" 

Cüneyd şöyle der: "Sevginin kemalinin alametleri şunlardır: O'nu devamlı sılrette 
kalbde sevinçle zikretmek, O'na neşe ve şevk duymak, O'nunla ünsiyet peı;da etmek, O'nu, 
nefsini sevmeye tercih etmek, yaptığı her şeı;e rıza göstermek. Allah'la iinsiyet kazanmış 
olmanın alameti; halvetten zevk duymak, yaZvarıştan tad almak, dünyayı ve dünyadakileri 
düşünemeı;ecek derecede kendini ünsiyete vermektir. Bu durum, halkla ünsiyete hamledil
meı;ecek ve makul olan sınırlar üzerinde tertfb edilecektir. Mehabbet, yaratılmışları sev
meye ham/edilmeyecektir. Öyle olursa, düşünceleri kapsamına alır, çünkü şevk de bir dü
şünce halidir. Şevk, Sevgili'de huzur arama ve O'na ısınma ve O'ndan tad alma, O'nda ra
hat/ık hissetme ve O'nda hayat bulmadır." (Küt, Il, 64) 

* Heı;bet ve üns, kabz ve hastın üstünde iki haldir. Nitekim kabz havfın üstünde 
bir mertebe, bast ise recanın üzerinde bir derecedir. Heybet kabzdan daha yüce, 
üns ise kabzdan daha mükemmeldir. Heybetin hakkı gaybettir. Her heybet sahibi 
gaybet halindedir. Heybet sahibieri gaybetteki durumlarına göre farklılık gösterir
ler. Kimisinin gaybeti uzun, kimisiniTiki ise kısa sürer. 
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Ünsün hakkı ise sahvdır. Üns sahibi olan herkes sahv sahibidir. Sahv sahibieri 
şürb hallerindeki meşreb farklılıklarına göre farklılık gösterirler. Bunun için den
miştir ki: " Ünsün en aşağı mertebesi kızgın a teşler içinde bile olsa, salikin üns halinin bo
zulmaması ve bulanmamasıdır." (Kuşeyri, 36) 

* Üns ve hetjbet, Hakk yolunun fakirlerinin hallerinden ikisi olup şu demektir: 
Hakk Teala kulunun kalbine eelili şahidi ile tecelll edince kulun bundaki nasibi 
lıeybet, cemal şahidi ile kulun kalbine tecelll ettiğinde ise bundan nasibi üns olur. 
Heybet ehli olanlar, O'nun eelalinden dolayı yorgunluk içinde, üns ehli olanlar ise, 
O'nun cemalinden dolayı neş'e içinde olurlar. O'nun eelalinden mehabbet ateşiyle 
yanan bir kalb ile cemalinden müşahede nuruyla parıldayan bir kalb arasında fark 
vardır. 

Meşayıhtan bazıları, heybetin ariflerin, ünsün ise müridierin derecesi oldu
ğunu söylemişlerdir. Onun için kimin ayağı Hakk'ın huzurunda ve vasıflarının 
tenzihinde ne kadar sabit olursa, kalbi üzerindeki heybet gücü o kadar kuvvetli 
olur, tab' ı da ünsten o kadar kaçar. Çünkü üns cins ile birlikte olur. Kulun Hakk ile 
aynı cins ve şekilden olması muhal olduğuna göre, O'nunla beraber üns hali ta
savvur edilemediği gibi, Allah'ın halk ile ünsü de imkansızdır. 

Eğer üns mümkün alacaksa, ancak O'nun zikri ile ünsiyet mümkün olur. Onu 
zikretmek O dernek değildir. O başkadır, zikri başkadır. Çünkü zikretrnek kulun 
sıfatıdır. 

Mehabbet hususunda Allah'tan başkası ile üns yalancılıktır, kuru iddia ve ve
himdir. Yine müşahededen hasıl olan heybet bir azamettir. Azarnet ise Allah'ın � 
sıfatıdır. Şu halde durumu nefsinden nefsi ile olan kul ile, durumu kendi fenasın
dan Hakk'ın bekası ile olan bir kul arasında çok fark vardır. (Hücv1r1, 456) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Kullarını beni sana sorduklarında {onlara şunu ha
tırlat:} Ben {onlara çok} yakınım, bana dua edenin dualarına cevab veririm." [Bakara, 
2/186] Üns, kurbun {yakınlığın} rahatlığına işaret eder. 

Ünsün üç derecesi olup ilk derecesi, şevahidie {şahidlerle} ünsiyettir. Bu üns, 
zikri güzel görmek, sema ile beslenmek ve işaretiere vakıf olmaktır. 

Ünsün ikinci derecesi, keşf nfıruyla ünsiyet etmektir. Bu üns de, evvelki üns 
mertebesini aşmak, heyernan kuvvetinin bu ünsü arındırması ve fena dalgasının 
bu ünse darbe vurmasıdır. Bu tür üns, bir topluluğun akıllarına hakim olur, bir 
başka topluluğun da sabretrne takatini ortadan kaldırır, onlardaki ilim bağlarını 
çözer. Bu hususta, şu dua yoluyla bir haber varid olmuştur: "Zarar verecek sıkıntı ve 
saptırıcı fitneden sana sığınıyor, sana kavuşmak için şevk istiyorum." 

Ünsün üçüncü derecesi ise, kendisi hakkında hiçbir şey söylenerneyen, tarifine 
işaret edilemeyen ve künhüne vakıf olunamayan hazretin rnüşahedesi sırasındaki 
izmihlal {silinip yok olma} ünsüdür. (Menazil, 26) 
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'' Ünsiyet devam edip, ha.kim olarak yerleşirse, şevkin ızdırabı onu karıştırma
dığı, değişiklik ve hicab korkusu düzenini bozmadığı zaman bu durum, söz, iş ve 
Allah'a münacatta bir genişlik, bir neş'e meydana getirir. Bazen de heybetin azlığı 
ve cüretkarlığından dolayı kaba söz ve hareketlerde bulundurur. Bu hal ünsiyet 
makamında olanlarda görüldüğü gibi, bu makama ulaşmayan, ancak kendini söz 
ve hareketlerinde onlar gibi göstermeye çalışanlarda da görülebilir. Onların bu 
sözleri kendilerini küfre düşürebilir. (İhyfı', V, 59) 

* {Hallerden} . . . üns, Allah'ta sükfın bulmak ve bütün işlerde ondan yardım 
beklemektir . . . (Adabı, 21) 

* Allah'la ünsiyet, halktan uzaklaşıp, Allah'ın dostlarıyla ünsiyet etmektir. 
Çünkü Allah dostlarıyla ünsiyet etmek, Allah'la ünsiyet etmek demektir. ('Avfırif, 
251)  

* Zünnfın'a "Üns nedir?" diye soruldu, şöyle cevab verdi: "Aşıkın, mfışukun ya
nında serbest olması, resmiliğin ortadan kalkmasıdır." . . .  

. .  . Va sı tl d e  şöyle demiştir: "Kfıinfıttan bütünüyle uzak/aşmayan kimse üns mahal
line varamaz."  Ebu'I-Hüseyin Verrak ise şöyle demiştir: "Allah'la ünsiyetle birlikte 
mutlaka tfızim de bulunmalıdır. Çünkü Allalı'tan başka, kendisiyle ünsiyet ettiğin her şe
yin tfızimi kalbinden kalkar. O'na olan heı;bet ve tazimin artmadıkça O'na ünsiyetin de 
artmaz." . . .  

. . .  Harraz şöyle demiştir: "Uns, kurb meclislerinde riıhlarzn Mahbub'la {Allah 'Ia} 
sohbet etme/eridir." ('Avarif, 300) 

* Allah'a itaat, O'nu zikretmek, kelamını tilavet etmek ve Hakk'a yaklaştıran 
diğer emidere yapışmak gibi şeylerle ünsiyet etmek de bazen ünsten meydana ge
lir. Bu kadarlık bir üns de Allah'tan bir lütuf ve ihsandır. Fakat bu üns, muhiblerde 
olan üns hali değildir. üns, şerefli bir hal olup, batının temizlenmesi, sadık bir 
zühdle süpürülmesi, takviinın kemale ermesi, her çeşit sebeb ve alakalardan kopa
rak bütün havatın yok etmekle gerçekleşir. Bana göre ünsün haklkati, Cenab-ı 
Hakk'ın azametini görmenin ağırlığı ile beşeri varlığın silinip süpürülerek bir ke
nara atılması, rillıun fetih meydanlarında serbestçe yayılmasıdır. 

Ünsün, kalbi tek başına etkisi altına alan bir yönü vardır. Üns beraberindeki 
heybetle kalbi taparlar, onun muhtelif şeylerle olan alakasını keser. 

Heybet halinde olan rillıun bütün gücünü toplayarak nefsi hakimiyeti altına 
alması sözkonusudur. Buraya kadar anlatmış olduklarımız Zat ünsiyeti ile Zat 
heybeti olup, fena geçidini geçtikten sonra beka makamında meydana gelir. Bu 
ikisi fenanın varlığını gideren heybet ve ünsten başkadır. Çünkü heybet ve üns, fe
nadan önce celal ve cemal sıfatlarının zuhurundan sonra ortaya çıkar. işte bu, telvin 
makamıdır. ( 'Avarif, 301) 
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* Zürınfın şöyle der: "Hayli, geçmişte Allalı'a karşı işlediğin günalıların verdiği 
sıkıntının te'slri ile kalbde lıeybetin bulunmasıdır." 

İbn Ata şöyle der: "En büyük ilim lıeybet ve hayiidır. Kişiden lıeybet ve lıayii giderse 
onda hayır kalmaz." ( 'Aviirif, 302) 

* HeıJbet, kalbde Allah'ın celalini müşahede sayesinde beliren izdir. Bu, celalin 
cemali olan cemalden de kaynaklanabilir. 

Üns ise, celalin cemali, gönülde ulUhiyyet mertebesini temaşa etmekten dolayı 
kulda hasıl olan eserdir. (Istıliilı, 532) 

* Tecelll etmedikçe kalbde Sevgili 
Safa vermez üns ona 

(Dlviin, 12) 

* İnsanın, kabz ve bast diye adlandırılan iki halin bir araya geldiği birçok hali 
vardır. Bunlara ister havf ve reca, ister vahşet ve üns, istersen lıeybet ve teennüs 
{üns} bulma ya da daha başka şey söyle. İnsan ister arif, ister temkin, isterse telvin 
sahibi bir mürid olsun, herhangi bir vakitte, herhangi bir sebebe ve gereğe bağlı 
olmadan bu haller le vasıflanmamış olması imkansızdır. (Ruh, 39) 

* "Mecdlis-i heybetin {heybet meclislerinin} sıfatları nelerdir?" sorusuna şöyle cevab 
verilebilir: "Heıjbet olduğunda vakar lıiisıl olur." Allah'ın meclisini, yani Allah'ın hu
zfuunda oturduğunda O'nun meclisinin nasıl olduğunu sordu. Cevab: "Başka bir 
şeye iltifat etmemek, sırrın müşiilıede edilenle meşgul olması, kalbi hatan1ttan, aklı düşün
celerden, azalan ise hareketten alıkoymak, güzel ile çirkini ayıramamak, kulaklarını O'na 
dikmiş, gözleri yere çakılmış, hasiret gözü kör olmuş bir hiilde olmak, lıimmeti toplayarak 
O 'nun nefsinde küçülmek, organlarını cızıltı çıkacak kadar toplamak, gözü kımıldamadan 
donuk bir şekilde inierneden durmak, bast hillinin ancak nazlandırması, Rabb'iyle solıbette 
bulundugunda misiii alemi makamından mübarek mekanda; Tur'un sağ tarafındaki ağaç
tan konuştuğu gibi bir yere bağlı olarak sohbette bulunduğunda kulağının onda olmasıdır. 
Bir başka haklkate kulağını verirse Allah Teiilii, husus! bir yönde kendini ona bağlamışken, 
o O'na bağlanmamış olacağından edebsizlik etmiş olur. Bu takdirde de heıjbet meclisinde 
bulunmamış, heıJbet meclisi ve fenii sahibi olmamış olur. Ancak o huzur ya da istilıziir 
siihibidir. Örselemez ve örselenmez, ölçüyü tamamen kaldımıaz, ona 'insan ' da denmez. 
Çünkü insan zıtlık ve değişiklikleri bünyesinde toplar." (Fiitiilıiit, II, 103) 

* "Üns nedir?" diye soracak olursan deriz ki: "Ulılhiytjet mertebesinin cemalini 
temiişa etmenin gönüldeki te'slridir. Bu ise cemiilin eeliili olup, heybet hillinde iken ol
maz ."  . . .  

. . .  "HeıJbet nedir?" Deriz ki, "0, kalbde Allalı'ın cemalini müşiihede etmektir. Sıifi ta
bakalarının çoğu, iins ve bastın cemall sıfatiardan olduğunu iddia ederler. Oysa böyle de
ğildir." (Fütuhiit, II, 130) 
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* Bil ki heı;bet, kulun kalbine ilahl cemalin cetaliyle tezahür eden bir haldir. 
"Heybet, ilahi mertebe için Ziit 'a ait bir sıfattır'' diyen kimse görürsen, bil ki o doğru 
değildir. O, ilahi cemalin celalinin kalbe tecelli etmesiyle ancak ilahi mertebenin 
Zat'a ait bir izidir. Bu, kalbinde bu tecelliyi hisseden kimse için büyük bir şeydir. 
İfrata kaçtığında, bu halin vasfı kaybolur, ama kendisi devam eder. Rabb'in dağa 
tecelli ettiğinde, bu tecelli ile dağı paramparça etmiştir. Ancak O'nun yüceliği or
tadan kalkmamıştır. Hz. Musa'nın bakışı, dağın yüceliği içinde kaybolmuştur. 
Dağa tecelli, Hz. Musa'ya yakın olmayan taraftan olmuştur. Dağ paramparça 
olunca Hz. Musa için tezahür etmiştir. Hz. Musa yıldırım çarpmış gibi bayıldı. Zira 
Musa, suretini ayakta tutan rUh sahibi biriydi. Canlılar hariç, onun rUhu başka bir 
şey değil, hayatının kendisiydi. Hz. Musa'nın yıldırım çarpmış gibi olması gücü
nün farklı olmasından dolayı dağın paramparça olmasına benzer. Çünkü dağın sil
retini ayakta tutan bir rUhu yoktur. Böylece dağa bu ismin verilmesi imkanı orta
dan kalkmıştır. Ancak yıldırım çarpmış gibi olmasıyla, Hz. Musa' dan Musa ismi 
de, insan ismi de kalkmamıştır. Hz. Musa ayılmıştır, fakat dağ parçalandıktan 
sonra dağa dönüşmemiştir. Zira dağın kendini ayakta tutacak rUhu yoktur. 

Şübhesiz eşyadaki rUhların hükmü, onlarda bulunan hayatın hükmüdür. Ha
yat her şeyde süreklidir. RUhlar, valiler gibi -ki onlar bir vakit azledilir, bir vakit 
idarelerine devam eder, bazen de idareleri devam etmekle birlikte kendileri kay
bolurlar- zaman itibariyle sınırlıdırlar. (Fütiihdt, Il, 529) 

* Bir topluluğa göre üns, kula Hakk'tan gelen genişlik ve neş'edir. Bu bast hali 
bazen keşf ve hicab üzere olur. Üns, cemalİn tecellisinden dolayı kalbde hasıl olan 
bir haldir. Çoğunluğa göre bu hal, cemal tecellisinden meydana gelir. Bu ise onla
rın yaptığı yanlışlardan sadece biridir. Onlar doğruyla yanlışın arasını ayırama
dıkları için bu tür yanlışlıklar yapıyorlar. Ehlullahın hepsi, müşahedeleri sahih ol
makla beraber temyiz ve furkan kabiliyetine mazhar değillerdir. Fakat asıl mesele, 
müşahedenin vaki olduğu şeyin ne olduğunu bilmektir. Biz müşahedesi hak olan, 
fakat, müşahede ettiği şeyi bilmeyip de, dnu yolunun dışında bir şeye haml eden 
bir cemaat görmüştük. . .  (Fütiihat, II, 530) 

* Kendisine üns hali hakim olan kimse halvet ve yalnızlığı arzular. Çünkü Al
lah'la ünsiyet, başkasından uzak kalmayı gerektirir. Allah'la ünsiyet eden kalbe en 
ağır gelen şey, halvete mani olan şeydir . . .  

. . . "Ünsün alanıeti nedir?" Denildi ki: "Ünsün en belirgin alanıeti, halkın içine ka
rışnıaktan sıkıntı duymak, onlarla olmaktan sıkılmaktır. Kaldı ki halka karışsa bile yine 
yalnız gibidir. O sadece bedenen onlarla beraberdir, kalbi yalnızdır. Bil ki ünsiyet devanı 
edip galebe çalmak suretiyle yerleşirse, şevkin ızdırabı onu karıştımıadığı, değişiklik ve 
hicab korkusu düzenini bozmadığı zaman bu durum, söz, iş ve Allalı'la nıünacat bir geniş
lik bir neş'e meydana getirir. Bazen de heybetin azlığı ve cüretkarlığından dolayı kaba söz 
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ve hareketlerde bulundurur. Bu hiil ünsiyet makamında olanlarda görüldüğü gibi, bu ma
kama ulaşmayan ancak kendini söz ve hareketlerinde onlar gibi göstermeı;e çalışanlarda da 
görülebilir. Onların bu sözleri kendilerini küfre düşürebilir." (Kudfune, 377) 

* Heybet, kalbde tazirnin buhınmasıdır. Bu hizim, sevgiliden başkasına bak
maya man! olur. O, mehabbetten ayrılmayan zatl bir makamdır. Tecelli anında ce
lalin sıfatıarını kuvvetlendirir. Ancak müşiliedenin yokluğunda kesilir. (Ravza, 
643) 

* Üns, sevgilinin cemalini müşiliede etmekten dolayı rakib hissetmeksizin kal
bin neşesidir. Muhibbin uyanıklığını ve vaktinin sefasını gerektiren bir haldir. Bu 
halde bulunan kimse, kendisini zem edecek gailelerden korku duyar. (Ravza, 650) 

'� Şeyh İbn Arabi•" şöyle demiştir: "Bir topluluğa göre üns, kula Hakk'tan gelen ge
nişlik ve neş 'edir. Bu bast hiili, bazen keşf ve hiciib üzere olur. Üns, cemiilin tecellisinden 
dolayı kalbde hiisıl olan bir hiildir. Çoğımluğa göre bu hiil cemiii tecellisinden meı;dana ge
lir. Bu ise onların yaptığı yanlışlardan sadece biridir. Onlar gerçeğin arasını m;ıramadık
ları için bu tür yanlışlıklar yapıyorlar. Ehlulliihın hepsi, müşiihedeleri sah'ih olmakla bera
ber temyzz ve furkan kiibiliyetine mazhar değillerdir. Fakat asıl mesele müşiihedenin viikz 
olduğu şeı;in ne olduğunu bilmektir." 

Allah Teala ile ünsiyetin, üns sahibierinde bir kısım belirtileri vardır. Burası, 
ehl-i tarik kimselerin yanlış yaptığı bir yerdir. Kendilerinde üns hali peydah oldu
ğunda, hemen bunun üns billah olduğunu zannederler. Bu hal kaybolur olmaz, 
üns billah da kaybolur. Bize ve çoğunluğa göre o kimsenin ünsü aslında kendi ha
liyle ilgilidir, Allah'la üns değildir. Sebebine gelince, Allah'la ünsiyet hali bir kulda 
hasıl olduğunda o hal onda her zaman devam eder. Bundan dolayı bir kısım sufi 
demiştir ki, "Kim yalnızken Allah 'la ünsiyet eder de kalabalıkta bu ünsünü kaybederse, bu 
kimse halvetle ünsiyet etmiştir, Allah 'la değil." 

Şunu da bil ki, muhakkiklere "Allah" ismiyle ünsiyet sahih değildir. Üns sadece 
başka bir ilahi isimle olur, ama "Allah" ismiyle değil. Aslında bütün alem Allah'la 
ünsiyet halindedir. Fakat üzeride bulunduğu üns halinin Allah'la ünsiyet olduğu
nun farkında değildir. Çünkü ünsün farkına varabiirnek için üns ya devamlı olmalı 
veyahutta ünse intikal etmelidir. (Esfiir, 78) 

* Haller, hal sahibierine ancak bu semadan verilir. Bunlar kabz, heybet ve havf 
gibi eelaliyet de olsa; bast, üns ve reca gibi cemaliyet de olsa hakikatte birdir. (Esfiir, 
164) 

* Üns, zulmetsiz bir nur, gediksiz bir kaledir. (Ciinıi', 54) 

* Üns, üç kısımdır: Avaının {halkıni ünsü halk ile, havassın {aydınların! ünsü 
zikrullahla, ehass-ı havassın {seçkinlerinl ünsü Hakk iledir. Halk ile üns vakidir. 
Zikrullahla üns faydalı bir şeydir. Hakk ile üns aydınlatıcı bir nurdur. (Cami', 62) 
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* Unsün aslı, kurb ve ünsün rahatlığıyla rahatlamaktır. Bu haldeki kul, 
sülukundaki terakkisini müşahede ettikçe rahatlar, huzura kavuşur. Bunun 
bidayattaki {başlangıçtaki} şekli, itaat ve emre muvafakat etmesi, günahlardan ve 
emre muhalefetten uzak durmasıdır. Ebvabdaki şekli, hayra teşvik eden şeylerden 
zevk almak, rezil ve kötü şeylerden tiksinmektir. Muamelattaki şekli, nefsi ona me
kan yapmak ve onunla rahatlamaktır. 

Ahlaktaki şekli, faziletlerden hoşlanmak, re:i'ıletlerden hoşlanmamaktır. 
Edviyedeki derecesi, hasiret nurunun cezb ettiği, sekinet nurunun rahatlattığı şeyle 
ünsiyet etmektir. Ahvılldeki şekli, keşf nüruyla ünsiyet etmek, cemalin verdiği 
rahatlıkla rahatlamaktır. 

Velayattaki derecesi, vahidiyyet tecellisiyle ünsiyet etmektir. Hakaikteki dere
cesi, sıfat perdelerinin arkasından parıldayan Zat'ın cemal nürlarıyla ünsiyet et
mektir. Nihayattaki derecesi ise, ahadiyyetin zatında şekil ve görüntülerin tama
men yok olmasıdır. (Cami', 287) 

* Sütllerden biri şöyle demiştir: "Allah 'la ünsiyet, lıeybet hissi olmakla beraber, haş
met hissinin yok olmasıdır. Allah'tan başka ünsiyet edilen şeı;lere karşı kalbdeki tazim duy
gusu azalır. Alla/ı'a heybet ve tazim artmadıkça, ünsiyet de artmaz." (Nebhani, I, 237) 

* "Üns, lıeı;bet hissi olmakla beraber, haşmet hissinin yok olmasıdır." Bu, Cüneyd'in 
görüşüdür. 

Zünnunrı. şöyle demiştir: "Üns aşıkın, maşukun yanında serbest olması, resmiliğin 
ortadan kalkmasıdır." Hz. İbrahim'in �: "Rabb'im! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana gös
ter." demesiyle, Hz. Musa'nın �� "Bana (kendini) göster, sana bakayım." sözü üns ile 
açıklanmıştır. 

Vasıtirh ise: "Bütün kainattan kalben irtibatını kesmeyen kimse üns malıalline vara
maz." demiştir. 

Malik b. Dinar: "Malıliikatla sohbetten uzaklaşıp, Allah 'la sohbet etmeı;en kimsenin 
ilmi azalır, kalbi körelir ve ömrü zayi olur'' şeklinde açıklamıştır. 

Ebu Said Harrazrı. şöyle demiştir: "Üns, ruhun kıırb meclislerinde gerçek sevgili 
olan Allalı'la sohbet etmesidir. Allalı'a itaat, O'nu zikretmek, kelamını tilavet etmek ve 
Hakk' a yaklaştıran diğer emirlere yapışmak gibi şeı;lerle ünsiyet etmek de bazen üns saye
sinde meı;dana gelir. Bu kadarlık bir üns de Allah'tan bir lütuf ve ihsandır. Fakat bu üns, 
muhiblerde olan üns hali değildir. Üns, şerefli bir Jıa.l olup, batının temizlenmesi, sadık bir 
zülıdle süpürülnıesi, takvanın kemale ermesi, her çeşit sebeb ve alakalardan koparak bütün 
havatzrı yok etmekle gerçekleşir." 

Bana göre ünsün hak1kati, Cenab-ı Hakk'ın azametini görmenin ağırlığı ile be
şeri varlığın silinip süpürilierek bir kenara atılması, ruhun fetih meydanlarında 
serbestçe yayılmasıdır. 
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Ünsün, kalbi tek başına etkisi altına alan bir yönü vardır. Üns beraberindeki 
heybetle kalbi toparlar, onun muhtelif şeylerle olan alakasını keser. Heybet halinde 
olan rılhun bütün gücünü toplayarak nefsi hakimiyeti altına alması sözkonusudur. 
(Nebhani, ı, 372) 

üstaz/üstad ( ��;;...,( ) * Üstiidın temkin hususunda tasarrufu ve tebyin {açıklama/ 

hususunda da izah salahiyeti vardır. Üstfid, kamil dairelerden biridir. Evveller ve 
sonlar onun yaymasıyla dürülmüştür. Üstad, alim-i mutlaktır. Tahakkuk etmiş 
{gerçekten mevcud olan, uydurma olmayan} bir senedin efendisidir. Üstad, ahlak 
hususunda Halllik'ın (Yaratıcı olan Allah'ıni sevgilisidir. Bunun için her üstad 
şeyhtir, bunun aksi söz konusu değildir. Her mürid de, hiçbir şübhe götürmeyecek 
şekilde tilmizdir {öğrencidir}. (Kaviinin, 99) 
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vacib-mümkin-muhal ( J� - ,:ı�f. - ":-'�IJ ) {vacibü'l-vücôd} * Sufılere göre 

muhal, sufilerden belli bir kasda bağlı olmadan, sevinç, üzüntü, kabz, bast, şevk, 

şevksizlik, heybet veya ihtiyaç duymadan ve gayret göstermeden kalbe gelen bir 
manadır. Haller, mevhibeler {bağışlanmış olan manalar}; makamlar ise mekasibdir 
{kazanılmış mana.Iardır} .  Haller kendiliğinden gelir. Makamlar ise çaba sarfetmekle 
elde edilir. Makam sahibi makamında kalıcıdır. Hal sahibinin ise hali değişir. 
(Kuşeyr1, 36) 

* Sıfat, mahalline ihtiyaç duyan, fakat zatıyla vacib olmayan şeydir. Viicibü 'l
vüciid, sıfatıarın mahalli değildir. Zat'ında ona ait sıfatıarın bulunması caiz değil
dir. Çünkü şey, kendi zatının te's1ri altında kalmaz. (Heyiikil, 59) 

* Mümkün var olduğunda, varlığını devam ettirecek bir koruyucu da olması 

gerekir. Varlığı ancak bu koruyucu yardımıyla devam eder. Bu koruyucu yaratıl

mış varlıklardan değildir. Koruma Allah'ın yaratmasıdır, bu sebeble O'na nisbet 
edilir. Çünkü, kendi başına var olamayan mümkün varlıkların aksine, kendi za
tıyla var olan ayn {öz}, koruma hususiyetini kabili eder. Çünkü mümkün varlık ko
ruma hususiyetini kabul etmez {mümkünün devamını sağlamak, bir başka müm

kün varlığın değil, ancak Vacib'in yapabileceği bir iştir} .  

Mümkün varlığın var olduğu zaman dışında varlığı yoktur {öncesi ve sonrası 
bellidir, önceden varken} sonra yok olur. Koruroayla alakah olan şey, varlığının 
{mümkün olanın yaratılış} zamanını takib eden ikinci zamandır. {Bu zaman} art
maz. Allah Hafız, Raklb'dir. Kendi zatıyla var olan ayn murakabe ıtibariyle ko

runmuştıır ve yaratılanı, varlığının zamanını korumak suretiyle korur. Hakk da 

kul için, kul tarafından korunması mümkün olmadan gözetilen bir varlıktır. 
Çünkü O {Hakk} korunınayı kabul etmez. O, hiçbir benzeri olmayan Samed'dir. 
(Fiitfilıfit, m, 216-217) 

* Viicib {varlığı mutlak gerekli}, mümkün {varlığı gerekli olmayan} ve nıuhdlın 
{varlığı imkansız olanın} aynı olması doğru değildir. Muhiilin de tabii olarak müm

kün varlıkla aynı olması doğru olmaz. Böyle bir şeyi, ilim kokusundan az bir nas1bi 
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olan kimse {bile} söylemez. Ehlullah ve onun seçkinleri bunu nasıl söyleyebilir? 
(Esfar, 6) 

* Mümkünatı {mümkün, yani var olma ve olmama ihtimali eşit olan varlıkları} 
önce yok iken, sonra var bulduk. Böylece, onların yokluklarının varlıklarından 
önce olduklarını ve Allah Sübhanehu'nun önce var olduğunu ve mümkünatın ol
madığını anladık. (Esfar, 7) 

* Mümkünat, hala ilmi hazrettendir. Onun sfuetleri {şekilleri} Hakk'ın vücud 
{varlık} aynasında zuhfu etmiştir. Bunların {bu suretlerin}, sadece {varlıkların ilahi 
ilimdeki suretleri olan} ayan-ı sabitenin şuurunda bizzat kendileri olarak varlıkları 
bulunur. Görmüyor musun ki, aynadaki suretine baktığın zaman, onda senin şek
line benzeyen bir şekil bulunduğunu düşünüyorsun! Daha ince düşündüğünde 
anlıyorsun ki, ışık bakanın gözünden çıktığında ve parlayan aynaya ulaştığında, 
sertliğinden dolayı bakana döner ve kendini onun yerinde görür, kendisini aynada 
görmez, bilakis ayna, onun kendisini mekanında görmesine sebeb olur ve bulun
duğu halde görmesine vesile olur. Bu sebeble bakan kişi aynadan uzaklaştığında, 
ondan uzaklaştığı kadar şeklinin de aynadan uzaklaştığını görür. 

İlın! bakımdan bakan kişi mevcud, ayna da Allah Sübhanehu ve Teala hük
mündedir. Gözden çıkıp aynanın kesafeti {yoğunluğu} sebebiyle kendisine geri 
dönen ışınlar ise sübutl idraktir. {Varlığın} Hakk'a göre değil, ama kendisine göre 
yokluk karanlığındayken, ilmi mevcuda {Allah'ın, onun var olacağına dair bilgi
sine} yönelmesi bu idrakle mümkün olur. Hakk'a nisbetle o {var olmayan şey ger
çekte} mevcuddur {çünkü Hakk onun var olacağını bilmektedir}. Bu, Şeyh'in {İbn 
Arabi'nın)rh "Eşynyı hiç şübhesiz Hakk icad etmiştir. EŞ)jinın kendisi, O'na ait olmayan 
bir varlık değildir {her şeı;, hakiki varlık ve yaratıcı olan O'na aittir. Eşyti da O'nun bir 
yansımasıdır, çünkü yokken de O'nun ilminde mevcuddur}." sözünün manasıdır. (Esjar, 
17) 

* Mümkünat namütenahi {sonsuz} olsa da madlımdur. Hakk'ın müşahedesi al
tında görülebilen varlıklardır. Biz görmeyi vücud {varlık} yoluyla bir sebebe bağ
layamayız, ancak eşyayı sebebe bağiayabiliriz {görmeye değil, eşyaya varlık izafe 
edebiliriz}. ister bizzat madlım, isterse mevcud olsun görülebilecek olan şey; 
görme fiiliyle alakayı kabul etmeye istidadlıdır. Mümkünat namütenahi olsa da 
Allah Teala tarafından görülür. Bu {görüş} ilim nisbetiyle değil, aksine "rii 'yetii 
kanet ma kanet {olduğu gibi görme}" denilen başka bir {görme} nisbeti türündendir. 
(Esfar, 25) 

va'd-va'id ( J�� J - ..1$-J )  * "Havf ve recaya nasıl ulaşılır?" sorusuna "Vaad {cennet 

ve nimet konusunda Allah 'ın vaadi} ve vaid {cehennem ve azab konusunda Allah 'ın vaadi} 
kadar, marifetin {değerini} de yüce kabUl etmekle" cevabını verdi. 
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"Marifeti vaad ve vazd kadar yüce gönne sırrına nasıl varılır?" dedim, "Azabın şidde
tıyle tahvif {korkutmak} ve seviibın büyüklüğünü ümid etmekle" dedi. . .  (Ri'iiye, 24) 

* Vazd-i mutlak {mutlak ceza} kafirler için, mutlak vaad {mükafat} ise muhsinler 

içindir. Bazı sfıfiler, büyük günahlardan kaçınmanın, küçük günahların aifedilme
sini mutlak surette vacib kılacağını söylemişlerdir. (Ta'arruf, 30) 

* Haber (hadis} tarikiyle gelmiştir ki, bir şahsın şahsı hakkında vaadin sabit ol

ması ve nüfUz etmesiyle vazdin durması ve nüfUz etmesi, Rahman'ın kendisinden 
gelmiştir (ceza ve mükafat, Rahman sıfatının gereğidir} .  (Fütuhiit, Il, 464) 

vahdet-i kusô.d ( � J41�ll ö� J ) * Kusildun manası (bir işe} kasd etmeye (kalkış

maya} yakın olan irade ve sadık niyetlerdir. (Luma', 446) 

* (Sfıfilerin} kusi'tddan maksadı maksfıdun hakikatini taleb edecek azınin sağ

lam olmasıdır. Bu taifenin (sô.filerin} kasdı hareket ve sükô.na bağlı değildir. 
Çünkü seven sevgide sükô.n bulmuş ise kasıd (kasd eden} olur. Bu ise alışılmış du
ruma aykırıdır. Zira kasd edenlerin kasdı, ya onların zahirierinde bir te'sir mey
dana getirir, ya da biitmlarına ( iç dünyaJarına} dair bir delil olur. Çünkü sevenler 
istek ve hareketlerinde sebebsiz olarak kasd ederler ve böylelikle bütün vasıfları 
sevgitiyi kasd etmek olur. (Hücviri, 472-473) 

vahdet-i vücô.d-vahdet-i şuhô.d ( � J&-!JI ÖJ,.. J - � J:t:" Jll öJ,.. J ) ('ayn-ı vahide) 

* Pervane lambanın etrafında sabaha kadar uçarak şekilden şekle girer. Sonra 

halini en tatlı sözlerle haber verir. Sonra nazlanıp övünür de vuslat da kemale öze

nerek gıırurlanır. Kandilin ışığı hakikat ilmi; sıcaklığı ise hak"ıkatin hakikatidir. 
Alevin içine dalmaksa hakikatİn hakkıdır. Pervane ışıkla ve sıcaklıkla doymadı. 

Kendini var gücüyle attı ateşe. Şekiller hala gelişini bekliyor, yetinmediği haberin 

şahidliğini haber versin diye. Pervane uçtu, döndü, eritti kendini ve yok oldu o 
dem. Resimsiz, cisimsiz, isimsiz, ünvansız kaldı. Artık şekiliere niye dönsün ki? 
Vuslattan sonra hangi hal var dönecek? Nazara (görüşe, ayne'l-yakine) ulaşan ha
bere kulak vermez. Manzfıra (görülene, hakka'l-yakine} kavuşan nazara aldırmaz. 
(Taviisin, 194) 

* Maşük aşıka şöyle dedi: "Gel, kendini ben kıl. Eger ben kendimi sen kılarsam, o 
zaman miişilk ihtiyaç içinde olur ve eğer sen, ben olacak olursan bu durumda artış miişilkta 
olur. Böylece her şeı; miişuk olur, iişık değil; her şeı; niiz olur, niyiiz değil; her şeı; hazır ve 
nıevcud olur, ihtiyaç değil; hep zenginlik olur, fakirlik değil; her şeı; çare olur, çaresizlik de
ğil." (Seviinih, 39} 

* Aşıkın kendini maşfıkta kaybetme süreci öyle bir noktaya gelir ki aşık, ken

dini kendi gözünden ve hatta kendinden bile kıskanır . . .  
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Senden dolm;z seviyorum seni sevgiJim 
Kıskançlığzmdan kendi gözüm/e bile dost değilim 
Kederim Seninle birlikte olmamaktan değil 
Seninle aynı tende olmamak benim derdim 

Bu incelik zaman zaman öyle bir noktaya gelir ki eğer bir gün maşfik daha da 
güzelleşecek olursa aşık incinir ve gazablanır. Bu hal, bu zevki tatmayanlarm anla
yabileceği bir durum değildir. (Sevanih, 40) 

* Aşk mahiyeti gereği beladır; ünsiyet ve rahat ona yabancı ve iğreti bir şeydir. 
Çünkü ayrılık aşkta aslında ikiliktir, vuslatsa mahiyeti gereği tekliktir. Bunun dı
şındaki her şey gerçek vuslat değil vuslat yanılsamasıdır. Bu konuda şöyle söy
lenmiştir: 

Beliidır aşk çekinmem üstüne üstüne varırım 
Hatta uyuyacak olursa onu ben uyarırım 

Kurtul şu beliidan diyor dostlar bana 
Belii gönüldür gönülden nasıl uzak dururum 

Çiçeğe durmuş aşk ağacı kalbimin tam ortasında 
Susuz kalınca onu gözyaşımZa sularım 

Aşk hoş da acısı hoş değilse eğer 
Hoştur bu bana ikisini birbirine kararım 

(Seviinih, 41) 

,. Aşıklık bütünüyle o olmak, maşukluk ise bütünüyle Sen olmaktır. Zira ken
din olman sana yaraşmaz; sana yaraşan maşuka ait olmandır. Aşıklığa yaraşan asla 
kendine ait olmamaktır ve kendi başına kalmamaktır. 

Heviiya bağlı kaldıkça ya altın ya kadındır yolun 
Aşık ol bunlardan kurtulmaktadır kurtuluşun 
Aşıka yaraşır mı tevhld yolunda iki kıble 
Ya kendi heviina uy ya kazan nziisını dostunun 

Hiçbir değeri yok kralların kapımııda 
Miskin iişıktan başkası yaraşmaz şiinımıza 
"Ben, ben " dedikçe efendi sırrımıza eremezsin 
Ki tacımız yakışır ancak başsıziann başına 

(Sevilnih, 103) 

* Aşk, hem aşık hem de maşuk için esrarengiz bir aynadır: Hem kendini, hem 
maşuku ve hem de ağyarı {bunların dışında kalan her şeyi} gösteren bir ayna. Eğer 
aşkın kıskançlığı duruma hakim olursa aşık başkasına bakamaz; maşılkun cemali
niri mükemmelliğini aşk aynası dışında asla göremez. (Sevanih, 109) 
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* Bazen maşukun bela ve cefası tam bir özen ve ihtimarola ve aşkın inayetiyle 

aşıkın arzu toprağına atılan bir tohum olur ve bu topraktan itizar (özür dileme) 

gülü biter, tomurcuklanır ve vuslata götürür. 

Ve eğer talih yaver giderse bu vuslat "birlik"e dönüşür. Yeter ki şimşek 

çakmasın, yıldırım düşmesin ve yoluna engel çıkmasın; talihi yaver gitsin. Bu 

yüzden, aşık, aşk yolunun tekin olmadığını anlar. Bunun için şöyle derımiştir: 

Gönlümü sana verdiğimi sanıyarsan eğer bil ki 
Yüzlerce kafile geçti daha önce bu yoldan 

Gönlümü vuslatından şen şakrak görüyorsam da 
Ayrılığın payını da görüyorum arada 
Ayrılığında vuslatın nasıl gizli değilse 
Vuslatında da ayrılığın apaçık bana 

(Sevdnih, lll) 

•• Tevhld-i aklf {akli tevhid} ile, tevhid-i ef'ali {fiillerin tevhidini}, yani "Ld fiiile 
iliallah fAllah'tan başka hiçbir fdil yoktur}" {cümlesinde ifadesini bulan} tevhidi kasd 

ediyorum. Bu mertebe çok şerefli bir mertebedir. 

Şunu bil ki alem, yokken bile Vacib-i Vücud'a şehadet ediyordu. Çünkü alem, 

yokken de var olması tercih edilmişti, ayn-ı sabitti o {Hakk'ın ilminde mevcılddu} 

ve Hakk onu yok halde iken de kendisini dinlemek ve itaat etmekle 

sıfatlandırmıştı. Yokken onları görmek Hakk'a muhal değildi. Bundan dolayı 

mümkünattan hiçbiri yokluktan varlık sahnesine çıktıklarında bunu asla inkar 

etmedi. Ancak, alem içerisinde sadece tabiatının perdesinin hakim olduğu bu 
insani mevcud inkar etti ve bazı şeyleri O'na ortak koştu. 

Allah onu, aslında sadece kendisine şahid olan bir tek Rab b' e kulluk etmek, 

dinleyip itaat edecek bir yapıda yaratmıştı. Mabud {Allah} bu tabiat perdesini ona 

bir gayb olarak yarattı. Böylece onlardan bir kısmı, bir olan Allah yerine, {tabiat 

perdesinin etkisiyle} gözüyle görmeye alışık olmasından dolayı, semavi alemden 

{gök aleminden} yıldızlar veya süfll alemden unsurlar ya da bunlardan oluşan 

gözüyle görüp müşahede edebildiği birtakım maddi varlıkları kendisine rabb 

edindi, nefsi bununla sükıln buldu. Edindiği bu ilahın, Hakk'a şahidlik ettiğini ve 

kendisine O'ndan daha yakın olduğunu vehmeder. Allah'a � yaklaştırsın diye 

onun hizmetinde bulunup ona kulluk eder. (Fiitfthdt, lll, 301) 

* Yaksalar bir yerde on şem'i eger 
Birbirinin gaı;rıdır kılsan nazar 

Birbirinden fark yokdur n urda 
Nuruna baksan şeb-i deı;cftrda 
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Ger fişürde olsa yüz sib ü enar 
Yek olur ol 'add olundukda şümar 

Kısmet-i tadad yokdur manide 
Rütbe-i iiddd yokdur manide 

İ ttihad-ı yar-ı yari'ın hubdur 
Mani-i suret aceb mergübdur 

Mahv u ifnii eyler isen sureti 
E yledin tahsfl-i genc-i vahdeti 

Sende kudret yok inayat-ı Hüda 
Mahv ider eltaftna canlar feda 

Cümleı;e oldu inayet eı;leyen 
Kullara feı;z ü hidayet eı;leyen 

Münbasıt bir gevher idik ser be ser 
Reste-i pa vü ser idik ser be ser 

Nur ile rahşiin idik çün iifitab 
Saf id ik ckdardan manend-i ab 

Surete geldi çün ol nur-i basit 
Oldu meşhud-ı 'aded zıll-i hallt 

Ber-taraf olsa zılal-i muhtelif 
Nur olurdu vahdet ile muttasıf 

Belki kabil idi tafsil-i saded 
Uk havfım lagziş-i pa-yı hıred 

(Mesneviı, I, 28) 

•• Bir yere görünüşte, şekil ve suret baknnından, her biri öbüründen ayrı on 
tane m um getirseler . . .  

Sen, yüzünü ınınnların aydınlattığı yere çevirsen, bu on murnun her birinin 
nurunu, öbürünün nurundan ayırd etmek imkansızdır. 

Eğer sen, yüz tane elma, yüz tane de ayvayı sayarak bir yere toplar, sonra 
bunların hepsini sıkar, sularını çıkarırsan yüz sayısı kalmaz, hepsi de bir olur. 

Milnalarda bölüm, sayı yoktur. Milnalarda ayırd ediş, tek tek sayış olamaz. 

Dostun dostlarla buluşması hoştur. Sen de manayı yakala, eteğinden tut, suret, 
görünüş inatçıdır, serkeştir. 

inatçı sureti, görünüşü eziyetle, riyazetle erit ki, onun altında gizlenmiş bulu
nan vahdet hazinesini görebilesin. 
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Sen o inatçı sureti eritemez isen, kulu, kölesi olduğum Allah, inayeti ile, mer

hameti ile onu eritir. (Not: Ey Hakk aşıkı, sen dini ve insani vazifelerini yap. "Gö
nül gözüm açılmadı, kesret görüşünden kurtulamadım" diye ümidsiz olma. Esirgeyen 

ve acıyan Allah, hiç ummadığın bir zamanda, surete, şekle bağlılığı senden gidere

cektir. Şefik Can) 

Bu baş gözü ile görünmez, ancak gönül gözü ile hissedilir. Çünkü o, hem ken

dini gönüllere gösterir, hem de dervişin dünyevi hadiselerle yırtılmış olan gönül 

hırkasını diker de, onu aşk ve irfan yoluna düşürür. (Not: Miltezile inancında 

olanlar, Allah'ı görmenin imkansız olduğuna inanırlarken, sürınet ehli, Peygambe

rimizin "Ayın andördüncü gecesi, ayı semiida gördüğünüz gibi Rabb'inizi göreceksiniz" 
hadisine göre Hakk'ı görmenin mümkün olduğu kanaatindedirler. Hakk, kendi 

aşıklarına, kendini müşahede etme lütfunda bulunur da, böylece Hakk' dan ayrı 

düşmenin verdiği ümidsizliği, kalb kırıklığını giderir, onların gönül yaralarını te

davi eder. Ezeli inayeti ile ona yardım eder. Şefik Can) (Mesnevl2, I, 46) 

Biz bütün kainata, tek bir cevher halinde yayılmıştık, orada hepimiz de başsız

dık, ayaksızdık. (Not: Ezelde, bütün rUhların bir kaynaktan geldiklerini anlatmak 

için Hz. Mevlana'nın "Tek cevher hillinde yayılmıştık" diye buyurması Peygamber 

Efendimiz'in şu mealdeki bir hadisinden mülhemdir: "Allah'ın ilk yarattığı beyaz bir 
inci idi." Bu beyaz inciye "Hakikat-i Muhammediyıje" deniliyor. "Ruhların Ruhu", 
"Nurların Nuru", "Akl-ı kül/" "Kalem-i kül/", "Kalem-i iilii" da tabir ediliyor. Bu cev

her, bileşlik olmayan bir cevher idi. Mahlukların hepsi bundan yaratıldı. Bütün ya

ratıklar bu cevherde, elsiz ayaksız ve birbirinden farksız bir halde bulunuyordu. 

Şefik Can) 

Bu alemde görülen bölünmeler, tefrikalar, imtiyazlar o alemde yoktu. Biz o 

alemde Ahadiyyet Mertebesi'nde, güneş gibi her tarafa nur saçan bir cevher idik. 

Su gibi berrak ve saf bir halde bulunuyorduk. (Not: Cenab- Hakk'ın, Gayb-ı Mut

lak'ın meydana çıkmayan, belirmeyen ilk zuhur mertebesine arifler, "ahadiyyet mer
tebesi" demişlerdir. Bu mertebeye "Gaybü 'l-gayb {bilinmeyenin bilinmeıJeni}" ve 

"Kenz-i Mahfi {gizli hazine}" de denir. Allah fikrinin kalbde zuhur ve tecellisi olan 

feyz de Jeyz-i akdes ve Jeyz-i mukaddes diye ikiye ayrılır. Allah'ın ahadiyyet sıfatının 

tecellisi olan feyz-i akdes, Allah'ın kendi kendine tecelli etmesi ve ayan-ı sabiteyi 

var kılmasıdır. Feyz-i mukaddes ise varlıkların vücuda gelmesine sebeb olan Al

lah'ın isimlerinin tecellisidir. Şefik Can) 

o güzel ve latif nur surete gelince, şekle bürününce, kal' a burçlarının gölgeleri 

gibi sayılar meydana geldi. 

Burçları mancınıklarla yıkın da, birbirinden bölünenlerin, ayrılanların arasın

daki fark kalksın (Not: Kal'a burçları, insanların maddi varlığı, benliği ve gururu

dur. Şefik Can) 
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Ben bu sırrı etraflıca açıklamayı, aniatmayı çok isterdim, ama, zayıf akıllı biri
sinin ayağının kaymasından, inkara düşmesinden korkuyorum. (Mesneviı, I, 47) 

* Cümle şeıJ Mliktir illii veeh-i Hakk 
Veeh-i Hakk'da hal ik olmaktır ehak 

Kim olursa veeh-i Baki'ye sezıi 
"Küllü şeıfe luJ.likün" olmaz ceza 

Geç di "Iii" dan oldu "illii "da bil 
Kim ki "illii"da olafiini değil 

Ol ki mii vü men dise der-giihda 
Redd olur yok kadri biib-ı şiihda 

(Mesneviı, I, 120) 

* Allah'ın Zat'ından başka her şey fanidir. Madem ki O'nun Zat'ında yok olına
mışsın, artık varlık arama. 

Kim bizim Zat'ımızda, hakikatimizde yok olursa, "yok olmak" tan kurtulur, beka 
bulur. 

Çünkü o "illa"dadır; "lıi"dan geçmiştir. Makamı "illii"da olanlar ise yok olup 
gitmez, yani Hakk'da faru olamaz. (Not: Tevhidi bildiren "La iliihe illallah" 
cümlesinde kabili ve inkar kelimeleri bir arada geçer. "Lii iliihe" dediğimiz zaman, 
Allah' tan başka tanrı inkar edilir. "İllallah" da ise Allah' ın varlığı tasdik ve kabul 
olunur. İşte bu tevhid kelimelerini söyleyenlerden bir kısmı Allah'tan başka tanrıyı 
inkar eder de, "Yalnız Allalı vardır" demez. Böyle kişiler "La" dan geçmiştir. "İllii"da 
takılıp kalmıştır. Halbuki, kurtuluş yolunu bulan mü'min; Allah'tan başka tamıyı 
değil, kendi de dahil olmak üzere, Allah'tan başka ne varsa her şeyi inkar eder, 
onları yok bilir. Şefik Can) 

İşte bu yüzdendir ki, kim Hakk kapısında "ben" ve "biz" diyerek varlık iddia 
ederse, o kapıdan kovulur, "La" makamında dolaşır durur.(Mesneviı, I, 196) 

* Sıbgatullah oldu reng-i humm-ı Hil 
Anda yek yek-reng oldu kar-ı çiir-sil 

Her ne kim ol Humdadır itsen suiil 
Hum menem davasıdır lübb-i meal 

Humda benlikdir ene'l-Hakk'dan nişiin 
Ateşem dir ahen-i ateş-feşan 

Mahv olur iiteşde rengi fihenin 
Biiis oldu liifı ateştir anın 
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Ateş ile humretinden bl-zebiin 
Pes ene'n-niir ile liif eyler hernan 

İtdi rengin tab'-ı ateş muhteşem 
Dir anınçün ateşem ben iiteşem 

Ateşem ben viir ise sende gürnan 
Tut beni destinde eyle imtihiin 

Ateşem ben eı;ler ise iştibtih 
Bir teveccühdür tank-i intibiih 

Tutdu iidem tab-ı nur-ı Kibriya 
Oldu mescud-ı meliiik bl-riyii 

Hem anın meselldudur kim çün melek 
Ruhudur aziide-i tuğı;iin-ı şek 

(Mesnevlı, Il, 49) 
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* Vahdet küpünün rengi Allah'ın boyasıdır. [bk. Bakara, 2/138] Bütün sanatlar; 
her şey o küpte boyanır. 

Bir Hakk aşıkı o küpe düşse de sen ona; "Kalk, küpten çık" desen, neşesinden 
der ki "Beni kınama ben küp oldum." (Not: Tevhid mertebesine eren kişiye "Bu ma
kamdan ayrıl!" denilse, o oradan o kadar çok zevk duymaktadır ki, o neşe ile "Ben 
yabancı değilim, hatta ben küp oldum, ben küpten ibiiretim" der. Şefik Can) 

"Ben küpüm" demek; "Ene'l-Hakk {Ben Hakk'ım}" demektir. Demir demirdir, 
ama ateş rengine girmiştir; o renge boyanmıştır. (Not: Ariflerden birisi, "Allah 
adamları, yani ermiş kişiler Allah olamazlar, fakat Allah'tan da ayrı değillerdir" demiştir. 
Gerçekten de ilahi tecelliye mazhar olan Hakk yolcusu, demir gibi olan maddi var
lığını ilahi potada yakar. Kıpkırmızı ateş haline gelir. İşte o zaman Hakk aşıkının 
dilinden çıkan bu söz, ateşe sokulmuş ve kipkırmızı bir hal almış olan bir demir 
parçasının "Ben ateşim" demesine benzer. Bu halin devamı müddetince o "Ben ate
şim" demekte haklıdır. Çünkü ateşin rengini ve yakıcılığını almıştır. Fakat bu hali 
geçince, yani ateşten çıkınca, onun demirliği belirir. Şefik Can) 

Demirin rengi, ateşin renginde yok olmuştur. Susmuş gibi görünür ama hal dili 
ile ateşlikten dem vurmaktadır. Yani "Ben ateşim" demektedir. (Mesnevlı, Il, 364) 

* Madenden çıkan ateş de kipkırmızı olunca dilsiz, du d aksız "Ben ateşim" diye 
söylenir. O, ateşin renginden, ateşin huyundan alevlenmiş; ihtişam, ululuk peyda 
etmiş; bu yüzden de "Ben ateşim, ben ateşim" demeye başlamıştır. 

"Ben ateşim" der, "Şübhen varsa; ateş olmadığımı sanıyorsan, bir dene; elini bana do
kundur." 

"Ben ateşim; şübhe ediyorsan bir an için yüzünü yüzüme koı;ııver." 
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İnsan da Allah'ın nuru ile nurlanırsa, Hakk'ın seçkini olur da melekler ona 
secde ederler. 

O yalnız meleklerin secde ettikleri kişi olmakla kalmaz. Melekler gibi 
şübheden, isyandan, azgınlıktan kurtulan insanlar da onun önünde saygı ile eği
lirler. (Mesnevfı, Il, 365) 

* Vahdet-i vücud {varlığın birliği} : Sufiler, eşyanın hariçte -nazar ehlinin iddia 
ettikleri gibi- tek olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak nazar ehlinden farklı olarak, 
eşyanın Vahid olan Hakk Teala'nın vücuduyla mevcud olduğunu söylemişler, 
fakat, Hakk Teala'nın vücuduna zaid olan bir vücudla mevcud olmadığını 
savunmuşlardır. Bu, kamil ve tam keşf sahibierinin görüşü değildir. Bu tür 
ifadeler, ancak ehlullahın sözleriyle felsefecilerin sözlerinin birbirine karıştırıp, 
onların düşüncelerinden güzel gördüğünü alan bir cemaatten sadır olmuştur. 

Eğer kalb ehliysen, Allah'ın var olduğunu ve onunla birlikte hiçbir şeyin 
olmadığını, bu mertebede varlıkların başka yerde değil, sadece ilmiyyet 
mertebesinde {Allah'ın ilminde} olduğunu bilirsin. Bu mertebe, bu yönüyle 
{Allah'ın bir sıfatı olarak} tamamıyla kadimdir. Çünkü cehlin Allah'a nisbeti 
muhaldir. Allah'ın ilminde olmayıp da, sonradan onda meydana gelen hiçbir şey 
yoktur. O'nun ilmi, Zat'ının da, hariçteki mallımunun da {dış dünyadaki 
bildiklerinin de} aynıdır. Bu üç şeyin, taakkul dışında birbirinden üstünlüğü 
yoktur. Hakk'ın vücuduna kim arız olabilir ki, hariçte O'nunla beraber 
bulunabilsin! Orada sadece Zat vardır. Onunla hariçte birleşen malılm�H ise, 
hariçte ona arız olmaz. Çünkü bu malılmat, O Bari'nin ilmindeki değil, bizatihi 
kendisindeki aynıdır. Olduğu farz edilse bile, bu sadece daimı olanlar için doğru 
olurdu. Çünkü Allah'ın malılmatının tamamıyla kadim olduğu kat'iyyet arz eder. 

Böyle olmakla birlikte, Şeyh Hazretleri {lbn Arabi}rh, bu alemin fertlerinden 
herhangi birinin kadim olduğunu asla söylememiştir. Orada Hakk'tan başka 
mevcud yoktur ki, bu zuhur!ar O'nun ilminde bulunsun. Farz-ı muhal olsaydı bile, 
O'nun ilminde bu zuhurların değil, sadece eşyanın, yine hariçte değil, O'nun 
ilminde mevcud olduğu ifade edilmiştir. Eşya, ne onun ilminde, ne de hariçte Zat'a 
arız olmuştur. Şu halde, başka varlıkların ilminın zuhur!ara bağlanması, vakıanın 
hilafınadır. 

Vakıaya münasib olan görüş ise, bizim bu husustaki sözümüzle Şeyh {İbn 
Arabil Hazretleri'nin şerefli ifadeleri yardımıyla anlatmak istediğimizdir. Şöyle ki: 
Kadim ve Alim olan Allah' tan başka şeylerin vücudu {hakiki varlığı) yoktur. 
Bunların hadis olan vücudu, ancak Allah'ın ilminde bulunduğu şekle göre, dünya 
ve ahirette sonsuza kadar devam edecek olan şufuuna nisbetledir. Buna göre hadis 
olan başka bir şey değil, sadece şufudur. Mümkünatın mahiyetierine gelince, 
aslında bunlar hadis değildir. Çünkü ilm-i ilahide onlar kadimdirler. Asıl Itibariyle 
harici vücuddan bir koku koklamamışlardır. Buradan Şeyh Hazretlerininrlı: 
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"Eşyanın üzerinde bulunmayan alemi yaratmasından dolayı, Allah 'ın ne bir sıfatı, ne de 
bir nisbeti hadis olabilir." sözünün ne manaya geldiğini anlarsın. Şeyh 
Hazretleri'nin'" tahalli hakkındaki sözü de bunu destekler mahiyettedir. 

Sufilere göre tahalli, Hakk ile beraber olmaya mam olan her şeyden yüz 
çevirip, halveti ihtiyar etmektir. Bize göre ise, müstefad {sonradan var olduğu 
kabul edilen} vücuddan tahalli etmektir. Çünkü o, itikadda bu şekilde vaki ol
muştur. 

Aslında Hakk'ın vücudundan başka hiçbir şey yoktur. Vücud isnad edilen 
mevsuf, aslı üzeredir, imkanından intikal etmemiştir {mümkün ya da sonradan 
yaratılmış varlık olma durumunu kaybetmemiştir}. Hükmü baki, aynı sabittir. 
Hakk ise hem şahid, hem de meşhuddur. Allah Teala, kendisi olmayan bir şeye 
yemin etmesi doğru olmaz. Çünkü kasem edilen şey azametti olmalıdır. Kim 
kendisi olmayan bir şeye yemin eder? .. 

"Şahid ve meşhud", Allah'ın, kendisi için kasem ettiği şeylerdendir. Halbuki 
şahid de, meşhud da kendisidir. O'nun vücudu sonradan değildir, aksine O, ken
disi vücuddur. (Esfar, 13) 

* Ey şerefli oğlum! Bu faklrin küçüklüğündeki itikadı, tevhid ehlinin meşrebi 
olan tevhld-i vücuddu. Fakirin babasıks da zahir yönü itibariyle bu meşrebde, batın 
yönü itibariyle de sürekli olarak keyfiyetsiz tam bir teveccühün varlığıyla bu yolla 
meşgul oluyordu. "Faklhin oğlu da yan faklhtir" hükmüne göre, bu fakir de ilim ba
kımından bu meşrebden pek çok haz almış, benim için bu meşrebden büyük bir 
lezzet hasıl olmuştu. 

{Bu hal,} Allah'ın beni halis ikramıyla, irşad madeninin hazreti, irfan ve haki
katler mazharı, {Allah'ın} razı olduğu dinin destekleyicisi Şeyhimiz, Efendimiz ve 
Kıblemiz Muhammed Baki Billah'a'" ulaştırana kadar devam etti. Allah onun sır
rıyla bizi de takdis eylesin. O, bu fakire Nakşibendi tarikatını öğretti. Bu miskine 
bol bol mükemmel teveccüh bahşetti. Tarikat-i Aliyye ile meşgul olmaya başladık
tan sonra kısa bir süre içinde bana tevhid-i vücudi kapıları açıldı. Bu keşf husu
sunda bende bir aşırılık hasıl oldu ve bu makamın ilim ve mariletierinden pek çok 
şey zuhur etti. Hatta bu makamın inceliklerinden bana açılmayan tek bir şey bile 
kalmadı. Şeyh Muhyiddin b. Arabi'nin ilim ve mariletierinin incelikleri görünür 
hale geldi. Onun Fusus'ta açıklamış olduğu tecelli-yi zati ile şereflendim. 

O, bu mertebenin, urucun nihayeti {yükselişin sonu} olduğuna, bu mertebeyle 
alakah olarak, bu mertebeden sonra adem-i mahzın {mutlak yokluğun} geldiğine 
inanmaktaydı. (MektUbat, I, 41) 

·• Bu tecellinin, Şeyh Muhyiddin b. Arabi'nin tafsilatıyla {bütün ayrıntılarıyla} 
hatem-i velayete {velilerin mührüne, sonuncusunal mahsus olduğu ilim ve mari
fetlerinin tamamı bende hasıl oldu. Bu tevhidde vaktin sekri ve halin galebesi son 
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noktaya ulaştı. Ben de Hazret-i Hace, yani Şeyh Baki Billah'a {karşılaşmış bulun
duğum} bazı arızları bir rnekhıbla bildirdim. Mektuba, sekr lafızlarıyla dolu olan 
{aslında bir beyitten ibaret bulunan} şu rnısraları da ilave ettim: 

Eyvah 
bu yol kör bir milletin yolu 
kfiftrler ve münkirler milletidir milletimiz 
küfür ve iman 
saçı ve gülyüzüdür o güzel perinin 
küfür ya da imiin 
aynı yola çıkar her ikisi de 

Bu hal uzun bir süre, aylarca, hatta yıllar yılı devarn etti. Sonra, Hakk'ın � son
suz olan inayeti gayb penceresinden zuhur arsasına geldi. Matlubun yüzüne la 
keyfi {nasılı olmayan} ve lakeyfiyyet {keyfiyetsizlik} örtüsü inrnişti. ittihad ve vah
det-i vücuddan haber veren ilimler kesilmeye ve yok olmaya başladılar. Yazılmış 
bulunan bu rnakarnda açılan iliata {her şeyi kaplama}, sereyan {füyı1zat, akış}, kurb 
{yakınlık} ve maiyyet-i Zat {Zat ile beraberlik} perdelendi. Sonra, sözü edilen {vah
det-i vücuda dair bu} nisbetlerde olduğu gibi Hazret-i Sani'nin � alemle beraber 
sabit olmadığına dair olan yakin, yakin yoluyla bilinir hale geldi. Aksine, -Allah 
saylerini rneşkur etsin- hakikat ehlinin nazarında kabul edildiği gibi, O'nun ihata 
ve kurbu, sadece ilmi yönüyledir. O, eşyanın hiçbirisiyle birleşmiş değildir. O, Al
lah'tır 5, alem de alerndir. O, her türlü nasıllık ve keyfiyyetten rnünezzehtir. 

Alem ise, farktan {farklılaşan yaratışlardan} kıderne {yaratılış öncesine} kadar 
keyfiyyet tertibine göre tertib edilmiştir. Dolayısıyla alemin keyfiyyetten rnünez
zeh olduğu, keyfiyyetle keyfiyyet tertibini kuranın aynı olduğu, vacib'in 
mümkünatın ta kendisi olduğu, Kadim'in hadisle aynı olduğu gibi görüşler ileri 
sürmek doğru değildir. 

Adem {yokluk}, mümkün olan adernin mümkün olan özünü asla ortadan 
kaldırmaz. Aklen ve şer' an hakikatierin değişmeye uğraması da imkansızdır. Biri
nin diğerine hamledilmesinde hiçbir yönden isabet yoktur. Çünkü bu her bakırn
dan imkansızdır. Şeyh Muhyiddin ve takibcileri tarafından Vacib Zat hakkında 
söylenen şeyler acaibdir. zat, hiçbir hükrnün altına girrnerniş, rnechul ve mutlak 
vücuddur {varlıktır} .  

Bununla beraber onlar, ihata, kurb ve maiyyet-i Zat'ı sabit görmüşlerdir. Bu 
hüküm, Zat için, O'nu yücelten ve tenzih eden bir hükümden başka bir şey değil
dir. Bu hususta doğru görüş, ulernanın söylediği kurb ve ilmi yakınlıktır. 

Tevhid-i vücudiye aykırı olan ilim ve rnarifetlerin ortaya çıkması fakir için tam 
bir ıstıraba yol açmıştı. Bu tevhidin ötesinde daha yüce bir şey olmadığını sanıyor-



vahdet-i vücôd-vahdet-i şuhôd 1 161  

dum. Bu sebebden dolayı da, benden bu marifeti, yani tevhid-i vücudi marifetini 
almaması ve bu halimin üzerindeki perdenin tamamıyla kalkması için Yüce Allah 
Teala'ya boyun eğerek, gönlü kırık bir halde dua ediyordum. 

Derken, haldeki hakikat ve meramdaki açıklık, makamın gerektirdiği şekilde 
ortaya çıktı ve şunlar malUm hale geldi: Alem her ne kadar sıfatıara ait kemalatın 
görüldüğü ve isimlerin zuhfrr ettiği tecelllgahlar olsa da, tevhid-i vücfrdi ehlinin 
ileri sürdüğü gibi mazhar zahirin {zuhfrr edilen şey zuhur eden şeyin} aynı, gölge 
de aslın kendisi değildir. (MektUbtit, I, 42) 

* Bil ki bu Tarikat-i Aliyye mensublarına süluk esnasında zahir olan tevhid iki 
kısma ayrılır: Tevhid-i şuhıldi ve tevhid-i vücıldi. 

Tevhid-i şulıudi, Vahid'in müşahedesi, yani salikin müşahede ettiği varlığın 
Vahid' den başka bir şey olmamasıdır. Tevhid-i vücudl ise, salikin, mevcudun bir 
olduğunu bilmesi ve buna itikad etmesi, O'nun dışında kalan varlıkların ise yok 
olduklarına inanması ve böyle sanrnasıdır. O'ndan başkasının yok olduğuna 
inanınakla beraber, onların, bu Vahid'in tecelllgahı ve mazharları olduğuna inanır. 

Tevlıid-i vücudi ilme'l-yakin, tevhid-i şuhfrdi ise ayne'l-yakin kabllindendir. Bu 
tevhid, bu tarikatın zaruri usUllerinden biridir. Böylece fena hali, tevhid-i şuhfrd1 
olmadan tahakkuk etmez, tevhid-i şuhudi tahakkuk etmeden de ayne'l-yakin mü
yesser olmaz. Bütün istilasıyla ahadiyyet müşahedesi, O'ndan başka hiçbir şey 
görmemeyi gerektirir. Tevhid-i vücud1 ise böyle değildir, yani zaruri değildir. 
İlmü'l-yakin, bu marifet olmadan da elde edilebilir. Çünkü ilrne'l-yakin, başlan
gıçtaki gayesi itibariyle O'ndan başka her şeyi nefy etmeyi gerektirmez. Bu hal, 
Vahid'in, istlla yoluyla bilinmesinin hakim olduğu vaktin ve O'nun dışındaki her 
şeyin ortadan kaldırılmasını gerekli kılar. (MektUbat, I, 56) 

* Tevhid-i vücudi'yi ilk olarak açıkça ortaya koyan Muhyiddin b. Arabi'dir. 
Daha önce gelen meşayıhın ibarelerini, tevhidi anlatıp ittihaddan haber vermiş ol
salar bile, bunları tevhid-i şuhudiye hami etmek mümkündür. Hakk' dan � başka 
hiçbir şey görülmedi ği için bazıları {şatahat cümlesinden olmak üzere l "Ma fi 
cübbeti sivallah {Cübbemin içide Allah'tan başka hiçbir şeı; yoktur}", bazıları "Süb/ıiini ma 
azame şani {Kendimi tesbih ederim, benim şanını ne yücedir}", bazısı da "Leyse fi'd-diiri 
gayri {Evde benden başka hiç kimse yoktur}" demişlerdir. Bütün bunlar rü'yet-i Vahid 
{Vahid olan Allah'ı görmekl dalından toplanan çiçeklerdir. Bunlarda Vahid'le ala
kah olarak tevhid-i vücfrdiye delalet eden hiçbir şey yoktıır. Vahdet-i vücud mesele
sini bablara, fasıliara ve daha alt başlıklara ayıran, onu sarf ve nahiv ilimleri gibi 
tedvin eden Şeyh Muhyiddin b. Arabi' dir. Hatta o, bu bahisler arasında bulunan 
bazı çetrefilli marifetleri kendisine tahsis etmiş ve şöyle demiştir: "Hatem-i nübilv
vet, bazı ilim ve milrifetleri hiitem-i velayetten alır." O, hatem-i velayet-i 
Muhammediyye ile kendisini kasd etmektedir. Şarihler, bu cümlenin açıklanması 
sadedinde şöyle demişlerdir: "Sultan hazinedanndan bir şeı; alsa ondan ne eksilir?" 
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Hülasa fena ve bekanın husille gelmesinde ve ve/ayet-i sugrii ile velfiyet-i kiibriinın 
elde edilmesinde tevh1d-i vücı1d1ye ihtiyaç yoktur. Aksine fenanın tahkiki sıra
sında masivanın {Allah dışındaki her şeyin) unutulmasının mümkün olması için 
gereken şey tevhid-i şuhlıdidir. Üstelik, salikin bidayetten nihayete süluk edip de 
kendisinde tevhld-i vücudi ilim ve marifetlerinden hiçbirinin asla zuhılr etmemesi, 
bilakis bu ilimleri inkar edecek noktaya gelmesi bile imkan dahilindedir. 

Bu fakire göre de, süluku, bu milrifetler zuhur etmeksizin mümkün olan kişi
nin yolu, bu marifetlerin zuhCıruyla süluk eden kişinin yolundan daha kısadır. 
Yine bu {şuhıldi) yolun çoğu siHikleri matitiba ulaşırken, bu yolun dışında kalan 
yolların çoğu salikieri de yolda kalırlar. Bunlar, denizden bir damla görürler, asıl 
yerine gölgeyle birleşme vehmine düşerler, böylece bu vuslattan mahrılm kalırlar. 

Ben de bu manayı çeşitli tecrübelerle anladun. Doğruyu ilham eden Allah'tır 
�- Bu fak1rin de seyri her ne kadar ikinci yoldan olmuş ve tevh!d-i vücı1d1 ilim ve 
milrifetlerinin zuhura gelmelerinden bol miktarda haz almışsa da, haline Hakk'ın 
� inayeti şamil olduğundan ve seyri de mahbı1b1 seyir olduğundan, O'nun yardım 
ve inayeti yle bu yolun vadi ve çöllerini geçti, gölgeler mertebelerini aştı ve yine 
Allah Teala'nın tevfik ve yardımıyla asla ulaştı. 

Ancak {kendisi irşada ehil olup da), irşad arayanlara muamelesi vaki olunca, 
diğer yolun vuslata daha yakın ve elde edilmesinin daha kolay olduğunu gördü. 
"Bizi bu hidiiyete ulaştıran Allah'a hamd olsun! Eğer O'nun hidiiyeti omasaydı, biz bu 
yolu bulamazdık. Rabb'imizin resillleri hakkı getirmişlerdir. "  [Araf, 7/43] (MektUbfit, I, 

287) 

" Tenbfh: Yapılan tahkikten anlaşılmıştır ki mevcıldat, her ne kadar müteaddid 
ve O'ndan başka her şey mevcCıd ise de, fena ve bekanın tahakkuk etmesi, velayet-i 
sugra ve velayet-i kübranın elde edilmesi mümkündür. 

Fena, sivanın {Allah'tan başka her şeyin) yok sayılıp, kökten ortadan kaldırıl
ması değil, unutulmasıdır. Fenanın gereği, masivanın yok olması ve bir hiç mesa
besine indirilmesi değil, kaybolmuş görülmesidir. Bu kelam zahir olmakla beraber, 
havassın pek çoğundan gizli kalmıştır. Peki avama ne demeli? Çünkü onlar, tevhld
i şuhudiyi tevhid-i viicıldlnin aynı sanarak, vahdet-i viicCıd milrifetini tarikatın şartı 
haline getirmişlerdir. Bunun nihayetinde, vücudun çokluğu görüşüne inananları 
da hem sapmış, hem de saptırıcı olarak kabUl etmişlerdir. Hatta bunların büyük bir 
çoğunluğu, Hakk'ın � marifetinin, tevh1d-i vücudiye münhasır olduğunu düşün
müşler ve vahdeti kesret aynalarında müşahede etmenin, bu husılstaki kemalattan 
geldiğini sanmışlardır. (MektUbiit, I, 288) 

* Bil ki, yüce sufllerden vahdet-i vücuda inanıp da, eşyayı Hakk'ın � aynı gören 
ve her şeyin O olduğuna hükmeden kimsenin maksadı, eşyanın Hakk'la � ittihad 
ettiği {birleştiği), tenzlhin {Allah'ı yaratılmışlara benzetmeme, O'nu kendisine layık 
olmayan sıfatıardan uzak görme) teşblh {Allah' ı yaratılmışlara benzetme) mertebe-
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sine indiği, Vacib'in mümkün olması ve benzeri olmayanın benzeri olmaya dö
nüşmesi değildir. Çünkü bunların tamamı, küfür, ilhad, sapıklık ve zındıklıktır. Bu 
noktada ne ittihad, ne ayniyyet {aynılık}, ne tenezzül {rnertebenin düşmesi} ve ne 
de teşblh vardır. 

Şu halde Hakk �' şu anda olduğu gibidir. O, kainattaki hadiseler yoluyla Zat, 
sıfat ve isimlerinde değişikliğe uğramaktan rnünezzehtir. O, sürekli olarak mutlak 
sırflığı haliyle baki olup, vücub yüceliğinden imkan alçaklığına rneyl etmez. 

Bütün bu görüşlerin {hakiki} manası, eşyanın rnadfırn olup, O'nun � rnevcud 
olmasıdır. Hüseyin b. Mansur Hallac'ın {şatahiit türündekil "Ene'l-Hakk {Ben 
Hakk'ım!" sözündeki rnaksadı, "Ben Hakk'ım, O'nunla ittilıiid ettim" dernek değildir. 
Çünkü bu söz küfürdür ve sahibinin katlini gerektirir. Aksine, bu sözün manası 
şudur: "Ben miidilmum {yokum}, mevcild {var} olan O Hakk'tır." 

Bu hususta söylenecek son söz şudur: Sufiyye, eşyayı, Hakk'ın � zul1uratının 
aynaları olarak görmüşler, tenezzül şaibesi, tagayyür ve tebeddül {değişme ve bo
zulma} zannı olmaksızın onların, O'nun isim ve sıfatlarının tecelllgahları oldukla
rını sanrnaktadırlar. Tıpkı bir şahsın gölgesinin uzayıp durduğu zaman, "Bu gölge 
bu şahısla ittihiid etmiştir {birleşmiştir}, onunla ayniyı;et nisbetiyle beraberdir" ya da "Bu 
şahıs tenezzül etmiş ve gölge silretinde zuhilr etmiştir'' denmesinin mümkün olmadığı 
gibi{, Hakk için de benzer şeyler söylenemez}. Aksine o şahıs, kendi asıl 
sırflığındadır {kendisinin gölgeye dönüşmesi imkansızdır}. Gölge de, tenezzül ve 
tagayyür şaibesi olmadan ondan vücud bulmuştur. Hatta bazı vakitlerde, bir top
luluğun o şahsın vücuduna sevgisinin mükemmel olması sebebiyle gölgenin var
lığı gizli kalır. Hatta öyle ki, bazen o şahıstan başka hiçbir şey kalmaz. Belki de o 
zaman, "Gölge şahsın aynıdır'' derler, yani {haklkatte} gölge yoktur, rnevcud olan 
yalnız o şahıstır. 

Bu tahkikten bize gereken şudur: Sufilere göre eşya, Hakk Teala'nın aynı değil, 
sadece O'nun zuhurlarının aynalarıdır. Bu halde eşya Hakk'tandır, ama Hakk � 
değildir. O zaman, onların tüm söylemiş oldukları sözlerin manası şu olur: "Her 
şeı; O'ndandır." Büyük alimierin tercih ettiği görüş de budur. Bu hususta büyük 
alirnlerle, rnuhterern sufiler arasında bir ihtilaf olması mümkün değildir. Allah � 
onları hakikatte sabit kılarak kıyarnete kadar sayılarını çoğaltsın. 

Her iki görüşün de gideceği nokta birdir. Aralarındaki fark sadece, sufilerin 
"Eşya Hakk'ın z ııhılrlannın ayna/andır" derken, alirnlerin, hulfıl ve ittihad vehrnin
den korunabilmek maksadıyla böyle sözler söylernekten sakınrnalarıdır. (Mektübiit, 
II, 72) 

* "Ayn-ı vahide; . . . ", yani tek bir haklkatin kendisi, zatı.. . "İşte o . . . ", yani isim ve 
sıfatları bakımından . . .  " . . .  çokça ayndır . . .  " yani Hakk'tan başka varlıklarda bulunan 
muhtelif haklkatlerdir. Bunun manasının şöyle olması da mümkündür: O, yani 
üzerindeki sfıretlerin farklılığı bakırnından rnahlukun durumu pek çok aynlardır. 
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Ancak ilk Hirıf makama daha uygundur. Çünkü onun sözünden m ura d "lıi' dır, 
hatta başkalığı hissettirecek sözü terketmektir. Bu terk de sadece vücud {varlık} 
bakımından Hakk'tan başkasının bulunmadığını isbatla mümkün olabilir. Bu 
mana ise ikincisinde değil, ilkinde vardır. (Sofyavi, 98) 

vahid ( J�IJ ) * Viihid, Zat'ın, bu { "bir olma" manasma gelen vahidiyyet} itiba

riyle olan ismidir. (Kaşaru, 47; Cdmi ', 103) 

* Vahid, Zat'ın kesret {çokluk} kabul etmeyen ve bölünme ihtimali olmayan ha
kikatidir. Zat'a yaklaşmak, Zat ile olur. (Ravza, 309) 

vahid-i zaman ( ıJI..o jll J�IJ ) * Vahid-i zaman, alemlerde ilahi sfıretlerle zuhur 

eden kişidir. Bunun, nefsindeki alameti, O'nun O olduğunu bilmektir. Üstelik, 
hükmün tamamlanmış ya da tamamlanmamış olması hususunda muhayyerliği 
vardır. O'ndan başka bir şeyle beraber O'nunla zuhfır etmek de ona ait bir husus
tur. Onlar içinde zahir olanlar, zahir olmayıp kul olarak kalanlar vardır. Ancak, 
Hakk ona zuhur etmesini emretmiştir. O da, ilahi emrin kendisinde vakl olduğu 
kadarıyla zuhur etmiş, daha fazlasıyla zuhur etmemiştir. Bu yol, O'na itimad 
edenler için yüce bir makamdır. Çünkü kul, asıl itibariyle, Rabb olması için değil, 
sadece Allah'a ait ve böylece daimi olarak kul olması için yaratılmıştır. Allah ken
disine efendilik hil'atini {elbisesini} lutfederek, ona o makamda zuhfır etmesini 
emrettiğinde, o kendi nefsinde kul, ona bakanlara göreyse efendi olarak zuhur 
eder. Işte bu, Rabb'in zineti ve ona karşı olan hil'atidir. (FütUhat, III, 134-135) 

vahidiyyet ( ��J�IJ ) * Vahidiyyet, isimlerin kendisinden yayılması bakımından 

Zat'ın itibarıdır. Zat'ın isimlerle olan vahidiyyeti, sıfatıarın çoğalmasıyla beraber
dir. (Kaşani, 47; Cami', 103) 

* Ahadiyı;et, isim ve sıfatların, hem te'siri, hem de te'sir alanlarıyla birlikte 
yokluğunu gerektirir. Vahidiyyet ise Hakk'ın � isim ve sıfatlarının zuhuruyla ale
min fenasını, rubfıbiyyet alemin bekasını, ulfıhiyyet beka aynında alemin fenasını, 
fena aynında da bekasını gerekli kılar. İzzet Hakk'la � halkın arasındaki 
münasebetin def'ini gerektirir. Kayyumiyyet Allah'la � kulunun arasındaki 
nisbetin doğru şekilde tayin edilmesini ister. Çünkü Kayyfım, bizatihi var olan 
{Zat'ıyla kaiml, başkalarının varlığı kendi varlığına bağlı olan demek olduğuna 
göre, burada ifade edilenlerin hepsinin gereğinin yerine gelmesi kaçınılmaz olur. 

Binaenaleyh deriz ki, ahadiyyet tecellisi yönünden bakılınca ne sıfat, ne de isim 
görülür. Vahidiyyet tecellisi cihetinden bakılınca ise halk yoktur. Çünkü her var
lığa şekil verme yönünde kudretinin zuhurunu ifade eden bir sıfattır. Rububiyyet 
tecellisi yönünde de Hakk � ve halk vardır. Hakk'ın � ve halkın vücudu için bu 
sıfat gereklidir. Uluhiyyet tecellisi yönünde ise sadece Hakk � vardır. Ama onun 
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sureti halktır ve ancak halk vardır. Onun mana ciheti ise Hakk'tır. !zzet tecellisinde 
ise kulla Allah 5 arasındaki nisbet kalkar. Kayyfımiyyet ellietinden bakılınca Rabb 
sıfatının varlığı için Rabb olarak kablll edilecek bir Zat'a ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 
Rabb sıfatının var olabilmesi için de, merbuba {kendisine Rabb ittihaz edecek var
lığal ait sıfatıarın var olması gerekir. {Deriz ki,l Zahir ismi ellietinden bakılınca, O 
eşyanın aynıdır. Batın ismi ellietinden bakılınca ise eşya onun aynı değildir. (Insan, 

I, 12) 

* Ahadiyyette Zat sıfat olarak; sıfat da Zat olarak tecelli eder. Bu itibarla sıfat
ıardan her birisi birbirinin aynıdır. "Müntakim" Allah'ın aynı olduğu gibi 
"Mun'im" de Müntakim'in aynıdır. Yine vahidiyyet, ılımetin ve intİkarnın kendi
sinde zuhur edince, rahmetten ibaret olan nlınet, azabın kendisindan ibaret olan 
intikamın aynı olduğu gibi azabdan ibaret olan intikam da rahmetten ibaret olan 
nlınetten ibaret olur. Bunlardan her biri, Zat'ın sıfat ve eserlerinde zuhur etmesine 
nisbetle böyledir. Buna göre vahidiyyet hükmü ile Zat için herhangi bir şey zuhur 
ederse, orada her şey aynıdır. Fakat bu, tecelli-yi vahidi {Bir'in tecelli edişil itiba
riyle böyledir. Yoksa her hak sahibine hakkını verme bakımından böyle değildir. 
Bu ikincisi tecelli-yi Zati' de { Zat'ın tecellisindel olur. (İnsan, I, 26) 

* Ahadiyyet, vahidiyyet ve ulilhiyyet arasındaki fark ise şudur: Ahadiyyet sıfa
tında isim ve sıfatların zuhuru yoktur. O, zati olarak Sırf Zat'tan ibarettir. 
Vahidiyyet sıfatında, isimlerin ve sıfatıarın te'sir sahasına göre zuhurları vardır. 
Ancak bu zuhur, Zat'ın hükmüyle olur. Zat'tan ayrı bir hüküm ile değil, ancak 
böyle olunca diğer varlıklar birbirinin aynı olur. Ulfrhiyyet sıfatında, isimler ve sı
fatlar neyi gerektiriyorsa o şekilde zuhur eder. Böylece zıtlar belirir. Mesela: 
Mün'im, Müntakirn'in, Müntakirn de Mün'im'in zıddı olur. Geriye kalan diğer 
isim ve sıfatlar da aynı şekilde zuhur eder. Mesela, ahadiyyet, uluhiyyet sıfatında 
ahadiyyetin gerektirdiği hükümle zuhur eder. Vahidiyyet de aynı şekilde zuhur 
eder. Çünkü ulfrhiyyet hepsinin tecelli şeklini kapsar. Her tecellinin hükmü ne ise 
onu meydana getirir. Zira ulfrhiyyet, her hak sahibinin hakkını vermenin tecelli et
tiği makamdır. 

Ahadiyyet "Ancak Allah vardır .. O'nunla beraber hiçbir Şetj yoktur." sözünün te
celli yeri, vahidiyyet ise "Şu anda O, nasılsa öyledir." sözünün tecelli yeridir. "O'nun 

Zat'ından başka her şeıJ yok olacaktır." [Kasas, 28/88) İşte bu hükmün icabıdır ki 
ahadiyyet, vahidiyyetten daha üstündür. Çünkü ahadiyyet Sırf Zat'tan ibarettir. 
Ulfrhiyyet ise ahadiyyetten üstündür. Çünkü ahadiyyetin hakkını ulfrhiyyet verir. 
Zira ulfrhiyyet her hak sahibinin hakkını verme makamıdır. Bu yüzden isimlerin 
en yücesi, en kapsamiısı ve en yükseğidir. Ulfrhiyyetin ahadiyyete üstünlüğü, bü
tünün parçaya olan üstünlüğü gibidir. Ahadiyyet sıfatının diğer Zati tecellilere 
üstünlüğü, kökün dallara olan üstünlüğü gibidir. Vahidiyyet sıfatının diğer tecel
lilere üstünlüğü de cem'in fark'a üstünlüğü gibidir. (İnsan, I, 27) 
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Sonra şeyh müridine halvet ve uzleti tercih etmesini, bu hal içinde, hiçbir şe
kilde yok edilmesi mümkün olmayan dini havatın ve kalbini meşgul eden hevacisi 
{ nefsani çağrılan} defetmek için gayret sarfetmesini emreder. 

Bil ki, müridliğin başlangıcında bulunan bir kimse, halvet halindeyken 1tikad 
konusundaki vesveselerden nadiren korunabilir. Bilhassa müridde kalb kiytiseH 
varsa {ince ruhiuysal durum böyledir. Mürldliğin başlangıcında bu tür vesvese
lerle karşılaşmayan pek az salik vardır. Zikredilen hususlar müridierin karşılaş
tıkları imtihanlardır. Bu durumda şeyhin yapması gereken şey, kendisinde kiyaset 
görürse, müridi akli deliilere yöneltmektir. Çünkü marifet yolunu tutan salik, ken
disine arız olan vesveselerden ilim sayesinde kurtulabilir. 

Eğer şeyh mür1dinde tasavvuf yoluna dair bir kuvvet ve sebat bulunduğunu 
keşfederse, kalbinde kabul nurları ışıldayıp sırrında vuslat giineşi doğana kadar 
sabrı ve zikre devam etmesini emreder. {Mürid emre uyarsa} en kısa zamanda ne
tice alınır. Fakat bu {terbiye şekli} ancak seçkin birkaç müridden başkasına tatbik 
edilemez {bu yol herkeste başarılı bir sonuç vermez} .  Müridierin çoğıınun terbi
yesi, delile başvurmaları ve müride lazım olacak miktarda usul ilmini tahsil etmek 
şartıyla ayetler üzerinde düşünmeleri suretiyle mümkün olur. (Kuşeyri, 198) 

* Vakfe, iki makam arasında hapis kalmaktır. (Istıliih, 534) 

* Vakfe, iki makam arasında kalmaktır. Bu, önceki makamın gereklerini tam 
olarak yapmak ve bir sonraki makama da yükselmeye hazırlanmak amacıyla, o 
makamın edebierini yerine getirmek içindir. (Kaşani, 54; Cami', 104) 

vakı'a ( :iıJIJ ) * Viıkıa, hitab veya misal cinsinden herhangi bir yolla bu alem

den {gayb iHeminden} kalbe gelen şeydir. (Istılah, 536) 

* Vakıa, gayb i\.leminden herhangi bir yolla kalbe gelen şeydir. (Kaşani, 47; 
cami', 103) 

vaki' ( e:i'J ) * Hatır {insanın içine gelen düşünce}, başlangıcı olmaksızın sırrın 

harekete geçirilmesidir. Bir hatır kalbe geldiğinde sabit durmaz, o gider benzeri 
başka bir hatır gelir. Vaki' ise sabit olan şeydir. Bir başka vaki'in gelmesiyle zahir 
olmaz. (Lunıa', 418) 

* Sufiler, vaki' ile hatırın tam aksine kalbde meydana gelip daimi olan manayı 
kasd ederler. Hllibin hiçbir halde onu uzaklaştıracak imkanı yoktur. Nitekim 
sfrfiler bu konuda "Hatara 'ala kalbi' {kalbinıe bir hatır geldi}", "vaka'a fi kalbi' {kalbinıde 
bir şey vakf oldu}" derler. Kalbler tamamıyla havatırın mahallidir. Fakat vaki, 
Hakk'ın sözüyle dolan kalbden başkasında meydana gelmez. Bu sebeble Hakk'ın 
yolunda müridde bir kayıt {bağ} meydana gelse, ona "kayd" ismini verirler ve 
"Onun bir vakıası vaki' oldu" derler. (Hücviri, 470) 



vakt 1 169 

* Tavank, bevadl, bddih, vaki, kadih, tavall, levami ve levaih kelimelerinin hepsi de 
birbirine yakın manalar taşır. Bu konuda sözü uzatmak mümkündür. Bunlann ta
mamı faydasız yere sözü uzatacak aynı manayı ifade eder. Bunlarla aniatılmak is
tenen şey, bu isirolerin hepsinin hallerden önce gelen ve onların başlangıcı olan 
şeyler olduğudur. Hal sağlam olursa bütün bu isimleri ve manalarını içine alır. 
( 'Avarif, 311) 

{Ayrıca bk. hahr!havabr ya da hatre/hatarat} 

vakt ( ci) ) * Kulun irade ve ri yazeti belli bir sınıra varınca, Hakk'ın nuriarına 

muttali olma fırsatı elde eder ve bu ona lezzet verir. Yanıp sönen ışıklar gibi ki, 
onlar buna "evkat {vakitler}" derler. Her vaktin içinde iki vecd bulunur: Biri, salikin 
bulduğu vecd, diğeri saliki te'slri altına alan vecd. Sonra riyazeti çoğaldıkça bu tip 
şeyler çok olur. (İşarat, IV, 86) 

* V  ecd, kalblerin, kaybetmiş oldukları zikir safasma {berraklığına yeniden} ka
vuşmasıdır. Tevacüd ve tesakür ise mana.ları birbirine yakın olan iki lafız olup, 
kulun vecd ve sekri davet edecek gayretlerinin ve kendisini vecd ve sekr ehlinden 
olan sadık kişilere benzerneye zorlamasının da eşlik ettiği bir haldir. Vakt ise geç
mişle gelecek arasında bulunur. (Luma', 418) 

•• Vaktin haklkati, tahkik ehline göre şudur: Tasavvur edilen bir hadisenin bağlı 
olduğu, vuku bulması muhakkak olan diğer bir hadisedir. Şu halde, huslllü mu
hakkak olan hadise, düşünülen diğer hadise için vakittir. Mesela "Ay başında sana 
geleceğim" dersin. Gelme olayı tasavvurdur. Ay başı ise, huslllü muhakkak olan bir 
hadisedir. Şu durumda ay başı, gelme fiilinin vaktidir. 

Üstad Ebu Ali Dekkak'ın şöyle söylediğini duyınuştum: "Vakt, içinde bulundu
ğun hdldir. Eğer sen {zihnin, düşüncen ve meşguliyetinle} dünyada isen vaktin dünyadır, 
ukbdda {ahirette} isen vaktin ukbddır. Eğer süritrda {sevinçte} isen vaktin de süritr, hü
zünde isen vaktin de hüzündür." Bununla üstad, vaktin insana hakim olan şey oldu
ğunu söylemek istiyor. 

Sufiler vakitle, içinde bulunulan zamanı kasd ederler. Bu sebeble sufi toplu
luğu şöyle demiştir: "Vakt, iki zaman arasındaki Şeljdir." Yani burada iki zaman geç
miş ve gelecek demektir. 

Derler ki. "Sitfi ibnü'l-vakttir {vaktin çocuğudur}." Bununla kasd edilen şudur: O 
hal içinde en gerekli olan işle meşgul olur, o anın gerektirdiği işi yapar. Denilmiştir 
ki: "Faklrin vaktini ne geçmiş meşgul eder, ne de gelecek. O ancak, içinde bulunduğu vakt 
ile meşguldür." Yine denilmiştir ki: "Geçmişin vaktiyle meşgul olmak, ikinci bir vakti el
den kaçırnıaktır." 

Sufiler vakt ile, kendilerine iradeleri dışında isabet eden Hakk' a ait tasarrufları 
da kasd ederler ve derler ki: "Filan kişi vaktin hüknıüyledir." Yani "gaybdan, iradesi dı-
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şında gelen şeı;e teslim olmuştur'' dernek isterler. Ancak bu, üzerlerinde şeriatın hak
kıyla alakah Allah Teaiii'nın bir emri veya iktizası bulunmadığı takdirde böyle 
olur. Çünkü ernredilen hususları zayi etmek, bu hususta işi takdlre yüklernek ve 
işlenen kusurlar karşısında kayıtsız kalmak dinden çıkmak demektir. 

Sfrfilerin sözlerinden biri de "Vakt bir kılıçtır'' ifadesidir. Yani kılıcın keskin ol
ması gibi vakt de, Hakk'ın kul üzerindeki tasarrufunun te' sir ve ona hakim olarak 
cereyan etmesini sağlar. (Kuşeyri, 33-34) 

* Nefes, gaibden gelen letaif ile kalbieri ferahlandırrnaktır. Nefes sahibi kimse
ler hal sahibinde daha nazik ve saftır. Vakit sahibi henüz başlamış alandır, nefes 
sahibi ise son rnertebededir. Hal sahibi ise ikisi arasında bulunur. Bu sebeble haller 
vasıta, nefesler ise yükselmenin nihayetidir. Vakitler kalb, haller rfrh, nefesler ise 
sır sahibi olanlar içindir . . .  (Kuşeyri, 46) 

* Vakt, kulun, kendisiyle alakah olarak, geçmiş ve gelecek {düşüncesinden} ser
best kaldığı şeydir. Şöyle ki Hakk'tan bir varid, onun kalbine ulaşır. Bu varid, onun 
gönlünü kendisinde toplar. Öyle ki onun keşfinde ne geçmiş, ne de gelecek hatı
rına gelir. Şu halde bu noktaya hiç kimsenin kudreti ulaşamaz. Halk, işin öncesinin 
ne şekilde cereyan ettiğini, sonunun nasıl geleceğini bilemez. 

Erbab-ı vakt {vakt erbabı} olanlar derler ki "Bizim ilmimiz, önce ve sonra olanı 

{ezeli ve ebedi} idrlik edemez. Bizim için vakit içinde Hakk ile sürılr {neşe} vardır. Çünkü, 
yarınla meşgul olur veı;a kalbimizden dünle aliikalı bir fikir geçerse vakti idrlik etmekten 

mahcub oluruz {perdeleniriz}. Hiciib ise dağınıklıktır. Şu hiilde, elin ulaşmadığı bir husus 

hakkında düşünmek imkansızdır. Nitekim Ebu Said Harriiz'" der ki: 'Aziz ve kıymetli olan 

vaktini, en azfz ve kıymetli olan şeyden başkasıyla meşgul etme. Kulun en aziz şeı;i, geçmiş 

ve gelecek arasında bulunan şeyle {şimdiyle} meşgul olmasıdır. "' (Hücviri, 445) 

* Vakt ile aniatılmak istenen, kula hakim olan haldir. Kula hakim olan en kuv
vetli şey, onun vaktidir. Vakit aynen kılıç gibidir. Hükmüyle uğrayıp geçer ve ke
sip atar. 

Bazen de vakt ile, çalışınakla elde edilemeyen ve kula aniden gelen haller kasd 
edilir. Bu durumda, kulda vakit tasarruf eder ve kul vaktin hükmüyle olur. "Falan 

kimse vaktin hükmündedir" dendiğinde, bununla kendisine ait fiillerden alınıp, 
Hakk'a ait tecelliye çekilmesi kasd edilir. ('Aviirif, 310) 

* Denilmiştir ki "Nefes müntehiye, vakt miibtediye, hiil ise mutavassıta mahsustur." 

Bunun işaret ettiği şey, rnübtediye zaman zaman Allah'tan ilham gelmesidir. 
Mutavassıt, kendisine halinin hakim olmasından dolayı hal sahibidir. Müntehi ise, 
hal kendisine sağlam olarak yerleştiği için nefes sahibidir. Huzur ve gaybet halleri 
ise gelip geçici değildir. V ecd halleri nefesleriyle birlikte istikrar bulmuştur. Bunla
rın hepsi erbiibına ait hallerdir. ( 'Aviirif, 311-312) 
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* Vakt, içinde bulunduğım, geçmiş ve gelecekle aHikalı olmayan halinden iba
rettir. (Ishlah, 530) 

* Vakt, bulunduğım hal içinde, sana gelen varidatın zamanıdır. Bu ise iki yok
luk {geçmiş ve gelecek} arasında bulunan bir haldir. Şöyle denilmiştir: "Vakt, kulun, 
ihtiyiirı olmaksızın, Hakk'ın tasarrufu altına girmesidir." 

Yine şöyle denilmiştir: "Vakt, Hakk'ın iktizası ve bunun senin üzerinde cereyiin et
mesidir." "Vakt, seni eksilten, fakat yok etmeyen bir törpüdür" denilmiştir. 

Şöyle de tarif edilmiştir: "Vakt, seni hükmü alhna alan her şey, her şeıJin onun 
hükmü ve tasarrufu altında deveran etmesidir." 

Vaktin ilahiyyetteki dayanağı, Allah Teala'nın kendini "O her gün yeni bir iştedir 
{tecellfdedir}" [Rahman, 55/29] şeklinde vasfetmesidir. O halde vakt asıl olup, var
lığı fer' üzerinde, yani kainatta zuhur eder (ortaya çıkar} .  Hakk'ın şuı1nu da {fülleri 
de} mümkünatın ayniarında zuhfu eder. Şu halde hakiki manada vakt, içinde bu
lunduğım haldir. İçinde bulunduğıın hal ise isndadının aynıdır. Hakk'ın şuı1nu 
sende, senin istldadın kadar zuhur eder. Demek ki şe'n {Hakk'ın fiili}, asıl olarak 
O'nun hükmü altındadır. Çünkü, imkanla mümkünün istidadının hükmü, Hakk'ın 
fiilinin onda icad edilmesine sebeb olmuştur. Muhalin onu kabul etmediğini 
görmüyor musun? 

Vaktin aslı, Hakk cihetinden değil, kevrı {yaratılmışlar} cihetindendir. Takdirın 
hükmü ise sadece mahlukat hakkındadır. Şu halde vaktin sahibi kevndir, hüküm 
de kevne mahsus olan hükmüdür. (Fütfıhtit, Il, 528) 

* Vakt, içinde bulunduğıın halde üzerinde zuhur eden varidattır. Hakk'ın ta
sarrufuyla zuhur etmişse, rıza göstermen ve teslim olman gerekir. Böylece vaktin 
hükmünde olursun ve hatırına başkası gelmez. Eğer senin gayretinle alakalıysa, o 
zaman senin için daha mühim olana yapış. Geçmişle ya da geleceğinle alakadar 
olma. Çünkü geçmişi elde etmeye çalışman, içinde bulunduğım zamanı zayi et
mektir. Gelecekle alakadar olmak da böyledir. Çünkü belki de onu hiç elde ede
rneyecek ve vakti de elinden kaçıracaksın. Bunun için muhakkik, "Sufi ibnii 'l-vakttir 
{vaktin oğludur, vaktin iciiblarını yerine getirir}" demiştir. (Kaşani, 53; Cami', 104) 

* Vakt, kainat zarfının adıdır. Birinci yaprağı, lütfun aydınlığı yoluyla üns ha
line geçilebilecek sadık veedin zamanıdır. Bu an, ya reca safasıyla cezbe veya 
havfın sadakatiyle ismet, ya da mehabbet şulesiyle tutuşan bir şev k ateşidir. İkinci 
yaprağı, yola koyulup, telvin ve temkin halleri arasında yürüyen saliktir. Üçün
cüsü ise, o anda O'nda, vücudun {varlığın} değil, şekillerdeki keşfin yok olmasıdır. 
(Ravza, 491) 

* Vakt, geçmiş ve gelecekle alakah olmaksızın, içinde bulunduğıın andaki ha
linden ibarettir. Bu da iki yokluk {geçmiş ve gelecek} arasındaki zamandır. Eğer 
vaktinle haJin aynı ise, sen ibnii 'l vakt olursun. Vaktin hükmü altına girersin. 
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Çünkü o mevcud {var), sen ise madı1msun {yoksun). o sabit, sen ise mevhı1msun 
{vehimden ibaretsin}. Eğer senin her halin taat ve ubı1diyyeti {kulluğu) müşahede 
ise temkln ehlindensin. Eğer bunun tersi bir halde isen, telvin ehlindensin. Birinci 
duruma göre vaktin kurb, ikinci hale göre vaktin ise bu' d olur. 

Hangi halde olursan ol, vaktin sana varidatını vermesi gerekir. Vakti kurb ola
nın varidatı kurb mertebesinde, vakti bu' d olanın varidatı da bu' d mertebesinden
dir. Hali bırakıp geçmişe hüzünlenen mabildindendir. Çünkü o, geri gelmesi müm
kiin olmayanla meşgul olmuş, halin gerektirdiği şeyi kaçırmıştır. İşte bu ademin 
aynıdır. Gelecekle meşgul olan kişinin hali de böyledir. (Esfdr, 324) 

{Ayrıca b k. hal/ahval} 

vakt-I da'im ( ı-JI� .:.i J )  * Vakt-ı daim, an-ı daimdir {sürekli ve aralıksız andır) . 

(Kaşani, 54; C/imi', 104) 

vali ( JIJ 1 JIJ ) * Vali ve imam, vilayete mensı1bdur. Vall olarak isimlendiril

mesinin sebebi, velayetin gerektirdiği emri ihmal etmeksizin o makamı üstlenme
sidir. Böyle yapmazsa, vall olmaz, ancak hevasının hakimi {hevasına göre karar ve
ren bir hakim) olur. Ayette ona "Hevaya tabi olma, Allah yolundan seni saptırır" [Sad, 
38/26] denmiştir. Vallnin nefesleri, hareketleri ve tasarrufları sayılıdır. Vali ancak 
devamlı olarak hayırda tasarruf eder, böyle olması gerekir, çünkü mütemadiyen 
bir şey yapmaktadır. Onu devamlı olarak sadece faziletli bir işte, halk içinde ve 
arındırmak için haddi uygularken görürsün. Arındırmak hayırdır. Şübhesiz hakl
katte Vall Allah'tır. Vilayete mensı1b olan, O'nun hükmüyle, O'nun gösterdiği 
şeyle, yani hak olan şeyle hükmeder. (FütUhat, IV, 305) 

varid/varidat ( .:.ıl� JIJ 1 � JIJ ) {varid-i meleki; varid-i şeytani; varidat-ı ataya; 

varidat-ı ilahi} 

* Badiden {bir tür tecelliden) sonra kalbiere gelen ve onları kaplayan bir haldir. 
Varidde insan fiilinin etkisi varsa da badide yoktur. Çünkü bevadi {badiler), 
varidatın {varidlerin} başlangıcıdır. Nitekim Zürını1n {Mısrijrh şöyle demiştir: 
"Hakk' tan gelen varid kalbieri sarsar." (Lu ma', 418) 

* Varid, kulun kalbine kendi kasdı olmaksızın gelen övülmeye değer havatırdır 
{hatırlardır}. Havatır kabilinden olmayan varidiere de "vririd" denir. Varidler, ba
zen Hakk'tan, bazen ilimden gelir. Buna göre varidat, havatırdan daha umı1midir. 
Çünkü havatır, hitab türünden olan veya bu manaya gelen şeylere mahsustur. 
Varidat ise, süri'ır varidi, hüzün varidi, kabz varidi, bast varidi ve benzeri manaları 
da içine alır. (Kuşeyri, 47) 

* Vtirid, kalbe manaların hulul etmesidir {girmesidir} .  (Hücviri, 467) 
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* Varidat, havatırdan daha umfunidir. Çünkü hatırlar, hitab ve taleb türüne 
mahsustur. Varidat ise bazen hatır şeklinde tezahür eder; bazen de sevinç varidi, 
bazen hüzün varidi, bazen kabz varidi, bazen de bast varidi olur. ('Avarif, 271-272) 

* Varid, kulun kalbine düşünmediği halde gelen övülmeye değer hatırlardır. 
Varid, her {ilahi} isimden kalbe gelen her şey için de kullanılır. (lstılah, 533) 

* Vtirid, sufilere ve bize göre her ilahi isimden kalbe gelen şeydir. Bu husustaki 
görüşler, onun {fiil-i mazi olarak, "verede" şeklinde) değil, {ism-i fail olarak, "varid" 
şeklinde} varid olmasına dayanır. Böyle bir şey, sahv, sekr, kabz, bast, heybet, üns 
ve sayılamayacak pek çok şeyle gelebilir. Bunların hepsi varidattır. Ancak sufiler, 
zikrettiğimiz övülmeye değer havatır için varid ismini kullanmışlardır. 

Kardeşim, bil ki varid, varid olan şeyle beraber variddir. Hudı1s ya da kıdemle 
sınırlandırılamaz. Allah, kıdem sahibi olmakla beraber, kendisini "ityan {gelmek}" 
fiiliyle vasfetmiştir. Vürı1d da bir ityandır. Varidin ise ityanda farklı farklı halleri 
olur. Hücum ve bevadih gibi ansızın gelebilir. Mahallin istidadını {hazır olmasını} 
gerektiren belli bir vaziyetin vürfiduna delalet eden hallerin alarnet ve karinele
riyle farkında olmadan zamanla da gelebilir. Bu noktada, ke,mi olsun veya olma
sın, her ilahi varid, ancak bir faydayla gelir. 

Her varid için umfuni olan fayda, bu vüruddan varid sırasında hasıl olan ilim
dir. Burada ondan sevinç duyması veya üzülmesi şart değildir. İşte bu, varidin 
hükmü olan şeydir. ke'mi olsun veya olmasın Varidin hükmü ancak hasıl olan 
ilimdir. Bunun ötesinde olan şey, kendisiyle değil, o ilimle varid olması açısından 
bir mana ifade eder. 

Allah, kıyamet günü insanlar arasını ayırmak ve hükmetmek için gelir. Insan
lar içinde saadeti sebebiyle lehinde hükmedilecek olanlarla şekaveti sebebiyle 
aleyhinde hükmedilecek olanlar vardır. Bu geliş tektir, hüküm de tektir. Hükme
dilen ise farklıdır. Varid, şu iki halden birinden hali olamaz: Ya vürı1du halinde 
sudı1rla vasıflanır, böylece O'ndan sadır olması bakımından, sadır olarak gelme 
yönüyle varid olur. Bu varidin Allah'tan gelen bir ilham olması gerekir. Ya da vü
rı1du halinde sudurla vasıflanmaz, bu durumda kadim bir varid olur. Vürud, varid 
olan kul nazarında meydana gelen bir nisbettir. 

Vahid olan hem sadırdır, hem de variddir. Diğerleri ise sadece variddir. Bu
rada ilahi isimler dışında varid olan kadim yoktur.  Ayn {zatı, kendisi, özü} 
bakımından varid olursa, vürı1d farklılık arzetmez. Hüküm bakımından varid 
olursa, hükümlerin farklılığından dolayı farklı olur. Şübhesiz bunlar muhtelif ha
kikatlerdir. Ancak O'nun aynına delalet eden şeyde farklılık olmaz. Varidin kadim 
veya hadis olması birdir. Varidin ise hadis olması gerekir. Bu, kendisine gelen 
varid esnasında kalan ve varidin bıraktığı şeydir. Bunun bırakılması gerekir. Bu
nun sebebi hürmetin {saygının ya da haramlığıni baki kalmasıdır. Çünkü ona ge-
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len başka bir varidin olması da gerekir. Onun bu şahıs tarafından kabı.11 edilmesi 
de, orada bulunanlardan yüz çevirmesi de gerekir. Bu şekilde ilk varide hürmetin 
yerine getirilmemesi söz konusu olur. Bundan dolayı varidin gelişinden sonra göç 
eder. ikinci varid geldiğinde bütünüyle boşta kalmış olur ve bu yeni varide yöne
lir. Burada onu kendine bağlayarak cezbeden bir ha tır da yoktur. 

Her varid, O'nun hürmet ve haşmetiyle sadır olur. Allah'tan bir hayır olarak 
bu varid övülür. Böylece bu övme, o kişinin saadeti olur. Hakikatte varidat hadis 
olduğunda, bunlar nefeslerin aynı dışındadır. Emir ve hükümlerden varid olan 
şey, ehl-i tarikin varidat yoluyla tanıdığı şeydir. Nefesler bu varidatın suretlerini 
yüklenir. Bunlar hadis olan varidat olmayıp, kendi nefsleriyle vardırlar. Hatta on
lar nefeslerin suretleridir. Bunlar ise o varidattaki ilahi isiınierin hükümlerinin 
farklı olmasıyla suretleri de farklılık arzeder. (FütUhat, ll, 556) 

* Nefsler, viiridiitı almaya kabiliyetlidir. Varidat hallerle gelir. Bir halin umfımi 
olması muhiHdir. Bilakis her varidin hususi bir hali vardır. Bundan dolayı biri sekr 
hali yaşarken, diğeri sahv hali yaşar. Sekr de sahv da umfımi değildir. (Fiitiihiit, IV, 
414) 

* Varid [varidat (Cami')], kulun kalbine düşünrneksizin gelen manalardır. 
(Kaşani, 47; Cami', 103) 

* Varidiit-ı a tayii-yı sfibika minallah {Allah tarafından sana önceden bahşedilen 
varidat}, Allah'ın hükümlerini yüklenmende sana yardımcı olan o nimetleri hatır
laman içindir. Çünkü Allah sana, senin kendisinde sevdiğin şeyle hükmeder. O 
halde sen de, sende bulunan O'nun sevdiği şeye, O'nun yolunda sabret! (Tenvir, 5) 

* Sufilere göre vfirid, uzakta olanı haber vermek için ilahi mertebeden gelen 
elçidir. Bu, ya ruhaniyyet, ya da nariyyettir. Yani ya meleki ya da şeytani olur. 
Meleki ve şeytani varid arasındaki fark şudur: Melek! olanın ardından bir soğuk
luk ve lezzet gelir. Elem vererek terk etmez, sfueti değişmez, geriye ilim bırakır. 
Şeytani olanın ardından hayret {şaşkınlık ya da tereddüd}, sıkıntı, darbe, elem ve 
ağırlık meydana gelir. 

Faziletli kimselerden biri şöyle demiştir: "Varid, kulun kalbine hedeflemediği hiilde 
gelen öviilmeı;e değer hatırlardır." Havatır ellietinden olması da böyledir. Bunlar 
hitab türlerine mahsustur veya hitabın manasını ihtiva ederler. Varid, sürur varidi, 
hüzün varidi, kabz varidi, bast varidi veya bunların dışındaki manalardan her
hangi bir varid olabilir. Ariflerin tacı Ebu Medyen şöyle demiştir: "Sahibi konuşun
caya kadar varide bakılmaz." (Ravza, 515) 

* Varid, meleki olduğunda, onu bir soğukluk ve lezzet takib eder. Nitekim Hz. 
Peygamber'in � hali vahyin başlangıcında böyleydi. Hz. Peygamber �� Hira ma
ğarasında ibadet halindeydi. Cebrail � ona geldiğinde onu bir soğukluk aldı. Hz. 
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Hatice'nin � evine geldi. Soğuktan titriyordu. "Beni örtün, beni örtün!" dedi. 

"Bunda . . . " yani varidde "bir elem hissetmezsin." Çünkü m el eki varid, ancak senin 

rı1haniyyetine göre gelir. o rı1haniyyet de, bundan elem duymaz. Çünkü o varid, o 

rı1haniyyetin alemi cinsindedir, hatta ondan lezzet bile alır. Ancak varidin vürı1-

dundan dolayı mizac değişir. Çünkü varid nefse geldiği, alakah bulunduğu bede

nin tedbiriyle meşgul olduğu ve onu bir defeda yakaladığı için mizac değişir. "{O 
varid} suret Itibariyle bir değişikliğe uğramaz." Varid, misal aleminde de olsa, 

mücerredat aleminde de olsa, varidin sendeki bıraktığı izin sı1reti değişmez. Sen
den sadır olursa, "ilim bakınızndan seni terkeder." Çünkü varid-i melek! (meleki varid}, 

ancak hayırla gelir. (Esfar, 1 13) 

* Viirid, "şeytan! olduğunda, onu azaların ezilmesi . . .  " ,  hers vurarak ezmek demek

tir. (Et ve bulgurdan yapılan yemek ya da yağ, şeker ve undan yapılan bir çeşit 
pasta manasma gelen} "herzse" kelimesi de bu kökten türemiştir. "elemi, sıkıntısı, 
hayreti ve zilleti takib eder." Sendeki bu varidin sureti de değişmez. "{Bu viirid, sana} 
bir darbe indirerek seni terkeder. "  Bu, şeytanın alevii ateşten yaratılmış olması sebe

biyle böyledir. Kalbe varid olduğunda, kalbin sıcaklığı artar, onu hafakan basar 

(nabzı yükselir), kan, akışındaki tazy1k yüzünden kaynar, kanın hareket ve kay

namasındaki şiddetten dolayı damarlar ve sinirler dolar. Bir defada sadır oldu

ğunda, mafsallar uyuşur; damarların sıkışması sakinleşir. Bu da azaların ağrıması 

ve ezilmesine, kalbdeki hararet ve nefsteki tereddüdün hakim olmasından dolayı 

sıkıntıya götürür. Çünkü nefs, (aslında} Hakk'tan gelecek varide hazırdır (ama 

varid şeytandan gelmiştir}. 

Varid şeytani olduğunda, nefs onun ilahi olduğunu zanneder ve onu kabul et

meye meyleder. Ama onun (varidin) sür'atle şekil değiştirdiğini görür. Çünkü 

ateşten yaratılmıştır. Bu da nefsi tereddüde sevk eder. Dolayısıyla böyle bir varid 

geldiğinde, bir darbe indirerek terk eder. Çünkü o, nefsi tereddüde düşürmüş, mi

zacı değiştirmiştir. Ardından da onu zillet takib eder. Çünkü şeytan kovulup la

netlendiğinde zelil olmuştu. Bunun izi, ancak onun (şeytanın) tabiatma muvafık 

olur. (Esfiir, 1 14) 

* Bir halden bir başka hale yükselmek, kendisinden ayrılarak üst derecedeki bir 

hale geçtikten sonra, onun altındaki hale bir daha geri dönmemektir. Bununla kasd 

edilen, halin kendisiyle geldiği, varidiit-ı ilahi (ilahi varidat) ve marifetullah türün

den olan şeydir. Bunlar (Allah'ın verdiği) kerametierden olmayıp makamlar cürn

lesindendir. Haller defalarca geri dönerler. Ancak hal sahibi, hali içerisindeyken, 

Allah hakkında ilmi artınaclıkça medhedilemez. Bu bilgi ona gereklidir. Bu bilginin 

artması Hiihadır (tecelli nı1rudur) . Hal sırasında bu bilgide artma olmazsa, halin 

sıhhatiyle beraber laiha ortaya çıkmaz. Hal, beka ya da fena, sahv ya da sekr, cem' 

veya tefrika, gaybet veya huzur hallerinden biri içinde bulunmandır. (Esfiir, 161) 

* Havatır, Hakk'ın varidieri ve batılın yollarıdır. Viiridiit, Rabb'i tenzih ve 

tevhid etmekle meydana gelir. Işte bu, rabbiini variddir. Varidat, belli bir taati 
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azirnle harekete geçirebilir. İşte bu, kalbi variddir. Varidat, taatm tüm çeşitlerini 
harekete geçirebilir. Bu da melek! variddir. Bazen varidat, kalb ve melekten kay
naklanan bir varid olabilir. Daha ziyade çoğu melekten; daha az olarak kalbden 
meydana gelir. Çünkü kalbierin temizliği gerçekten azdır. (Kavan1n, 87) 

* Varid, {aksırığm) aksıran kişi {üzerindeki) galebesi gibi gelir. Varid oldu
ğunda gelmez, gayret etmekle de gelmez. Varid, Kahhar isminin teziihürü olarak 
gelir. Bundan dolayı sıfat ve izleri yok eder. Viirid, salike evradla, ehl-i inayete ise 
istemeden ve murad etmeden gelir.  

Varid, melek ve cinlerden gelebilir. Iyiin {müşiihede) mertebesinde Hakk'tan 
gelir. Varid, fayda veren, kıymetli ve nadir şeylerin bilgisini elde etmeye vesile 
olur. Siyadet (seyyidlik, efendilik}, kemal sıfatlarıyla adamlara {sfıfilere) aittir. 
Maksadlarm tahakkuk etmesi için öne geçirilmiş olan kişiyle, cevherinin diğer 
arazlarından saf hale getirilmesi için öne geçirilen kişi arasmda dağlar kadar fark 
vardır. Efendi olmayı ve başkalarını kulları haline getirmeyi taleb eden kimse, 
hayrı kaybetmiş ve dikkafalılık etmiş olur. (Kavanln, 88) 

* Varidiit, varidin çoğulu olup, kulun sonradan öğrenmeksizin kalbine gelen 
övülmeye değer hatırlardır. Varid, hiitır yönünden değil, bilakis ilim veya Hakk 
yönünden gelir. Vandat, havatırdan daha umfunidir. Çünkü havatır, hitab türle
rine mahsfıshır veya hitabm manasını ihtiva ederler. Varid, sürfır varidi, hüzün 
varidi, kabz varidi, bast varidi veya benzerlerine ait olabilir. (Cami', 160) 

{Ayrıca b k. hatırihavatır ya da hatre/hatarat; leva'ih-levami'-tavali'-tavank
şevank-kadih} 

vasf-ı zati li'l-hakk-vasf-ı zati li'I-halk ( J.b...ll ��� �� J 1 J,:Jl ��� ı.)...p J )  

* Vasf-ı zati li'l-Hakk {Hakk'ın zati vasfı} [vasf li'l-Hakk {Hakk'm zati vasfı) 
(Cami')]; cem' ahadiyyeti, vücfıb-i zat! {Ziit'm var olmasının zorunlu olması) ve 
alemiere muhtaç olmaktan müstağni olmasıdır. 

Vasf-ı zatl li'l-halk {halkın zati vasfı} ( vasf li'l-halk {halkın zati vasfı} (Cami ')]; im
kan-ı zat! (zatı itibariyle sonradan yaratılmalani ve fakr-ı zatidir (yaratılanların zatı 
ıtibariyle başkasına muhtaç olmalarıdır} .  (Kaşani, 50; Cami', 103) 

vasıta-yı feyz ve vasıta-yı meded ( � • .\ll ab...ıiJ J Jo=ıeıill al:ı...., \J )  

* Vfisıta-yı feyz ve vfisıta-yı meded (feyz vasıtası ve meded vasıtası}, birbiriyle 
münasebet içinde olan halk ve Hakk arasında bir bağ olan insan-ı kiimildir. Nite
kim bir kudsi hadiste şöyle buyrulur: "Sen olmasaı;dın, filemleri yaratmazdım!" 
[Aclfıni, II, 164] (Kaşani, 48; Cami', 103) 
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vasıyyet ( �;_.:) J) * Vasıyyet {nasihat}: Hazretrh şöyle dedi: "Sana zenginlerle kanıı

şurken vakarlı, fakirlerle konuşurken mütevazı olmanı tavsiye ederim. Alçakgönüllü ve 
ihlaslı ol. İlılds, sürekli olarak Halık'ı görmektir. Sebebler hususunda asla Allah'ı ithanı 
etme. Bütün O'na teslfm ol. 

Aranızdaki sevgi bağına güvenerek kardeşinin hakkını yeme. Fakfrlerle tevfizu, hüsn-i 
edeb ve cömertlikle sohbette bulun. Nefsin öldür ki hayata kavuşsun. İnsanların Allah'a en 
yakın olanı, ahlakı en güzel alandır. Amellerin en iyisi gönlü mfisivaya iltifat etmekten 
uzaklaştırarak gözetmektir. 

Sana daima hakkı ve sabrı tavsiye ederim. Dünyada sana iki şı;ı; yeter: Fak'irle sohbet, 
ve liye {Allah dostunal hizmet. Fakir odur ki, Allah Tefila'dan başka hiçbir şı;ı;le kanmaz. 

Senden aşağılara hücum etmen zayıflık, senden üstün kimselere hüciirn etmen kibir, 
kendin gibilere hüciinı etmense huysuzluktur." (Fütiih, 159-160) 

vasl ( j..P J )  {vasl-ı fasl; fasl-ı vasl; vasl-ı vasl} 

* Vasl, gaibi idrak etmektir. (Istılfih, 536) 

* Vasl, sufiler topluluğuna göre geçip giden şeyi idrak etmektir. Yani geçmiş 
nefeslerine ulaşmandır. Şu ayet buna işaret eder: "Allah onların kötülüklerini iyiliğe 
tebdıl eder {çevirir}." [Furkan, 25/70] Bunun sebebi, her halin kendine mahsus bir ne
fesi olmasıdır. Üstelik bu nefes, nefes alan kişinin aldığı nefeslerin üzerinde bulun
duğu bütün hükümleri içine alır. Hepsinin ona faydası vardır. Hiçbiri diğerinden 
ayrılmaz. Bu görüş belli bir sınıfın görüşüdür. Eğer kişi daima Allah'a yönelir de, 
göz açıp kapatıncaya kadar O'ndan yüz çevirirse, bu bir anda kaybettiği, elde etti
ğinden çok daha fazladır. Bu mesele, fasılasız vaslı tahakkuk ettirmenin ardından 
faslın {vuslattan sonra ayrılığıni gelip gelmeyeceği hususunda arifleri hayrete dü
şürmüştür. 

İşte o, Hakk'tır. Hakk Teala'nın vaslı ise infisal (ayrılık} kabul etmez. Bir şeye 
önce tecelll edip sonra da ondan tecelllsini perdelemez. Çünkü Alim olan Allah, 
onu olduğu gibi bilir. Onun bilmesi, ilminin hükmünün hilafına olamaz. Çünkü 
Hakk, vasıl halinde daima kainatla beraberdir. Işte O, bu hususiyetiyle ilah ol
muştur. (Fütuhat, II, 469-470) 

* Vasl, butı1nla {batın olmayla} zuhur {zahir olma, ortaya çıkma} arasındaki ha
kikat vahdetidir. Buna rahmetin öne geçmesinden dolayı "mehabbet {sevgi}" de de
nir. "Bilinrneı;i sevdim ve nıahlılkatı yarattını" kudsi hadisinde de buna işaret edil
miştir. "Kayyilnıiyyet-i Hakk li'l·eşya {eşyanın Hakk'la kaim olması}" da denir Çünkü o 
kesreti birbirine bağlayarak birleştirir. Fasl ile arif, Allah'ı hudustan tenzih eder. 

İmam Cafer b. Muhammed Sadık � buyurur ki: "Kim fasl ile vas/ı, hareket ile sit
kimu birbirinden ayırır, bunların farkını an/arsa, tevhid noktasında karar kılmıştır." Bu 
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söz, marifet hakkında da rivayet edilmiştir. Hareketten maksad, kararın ahadiyyet-i 

zatın aynında kalması için sühlk etmektir. 

Kulun kendi vasıflarından sıyrılıp Hakk'ın vasıflarında fan'i olması da "vas/" 
olarak adlandırılır. Bu da Allah Teala'nın isimleriyle tahakkuk eder. Buna ''ihsti-yı 
Esrna-yı Hiisna {Esma-yı Hüsna'nın sayılması}" denilmiştir. Nitekim Resuluilah Efen

dımiz $: "Onları {Esma-yı Hüsna'yı} sayan cennete girer." [Buharl. Tevhld, 9, 1 18, 
Daavat, 68; Müslim, Zikr, 5] buyurmuştur. (Kaşani, 50; Cami', 103) 

* Vasl-ı Jasl, dağınık olanın toplanması, kırılanın onarılması, farkın cem'e 

dönüşmesi, vahdetin kesrette zuhur etmesidir. Çünkü vahdet, fasıliarına kesretin 

ittihadı {çokluğun birleşmesi} ve çeşitlilikleri toplaması yoluyla ulaşır. 

Fasl-ı vasl da kesretin vahdetteki zuhurudur. Çünkü kesret, vahdetteki vaslı 

{birleşmeyi} fasleder {ayırır}, bir yüzün çeşitli aynalardaki şekilleri gibi muhtelif 

kabiliyetlerdeki vahdetin zuhurunun çeşitliliğini gerektiren taayyünlerle onu ço

ğaltır. 

Vasl-ı vas/, gidişten sonraki dönüş, inişten sonraki yükseliştir. Her birimiz, ezel

deki mutlak vasıl olan ahadiyyet cem'inin ayn'ı olan en yüce mertebeden, zıt un

surlar alemi olan düşülecek en alçak yere {madde alemine} düşmüştür. Bazılarımız 

inilecek en aşağı noktanın kaim olabilmesi için esfel-i safilille { aşağıların aşağısınal 

inmişler, bazılarıınız da Allah' a giden yoluna süluk ederek cem' makamına yönel

miş ve dönmüşler, O'nun sıfatlarıyla sıfatlanıp, Zat'ında fan'i olmuşlar, böylelikle 

ezelde olduğu gibi ebedde de hakiki vasla {vuslata, kavuşmaya} ermişlerdir. 

(Kaşanl, 51; Cami', 104) 

* Vasl {hakkında} biri demiştir ki: "Vas/, kulun yaratıcısından başkasını gönnenıesi, 
sırrının ve hatırının Sani'ınden başka hiç kimseyle ittisal etmemesidir." Bir başkası da 

şöyle demiştir: "Vasl, kulun düşüncesinin Allah �� meşguliyetinin Allah � yolunda, 
dönüşünün de Allah'a � olmasıdır." Daha başka biri ise, kalbierin mükaşefeleri ve 

sırların müşahedeleri olduğunu söylemiştir. (Nebhani, I, 236) 

vatanat ( ..:..ı\:l:ı J ) * Vatanat, ilahi manalardan, sırda bulunan şeyi vatan {ma

kam} haline getiren şeydir. (Hücviri, 466) 

vatar ( Jl:ı J ) * Vatar, temenni etmek ve beşeri sıfatlar ve nefsani arzular dışında 

kalan övülmeye değer bir faydalanmadır. Bununla alakah olarak "Filan kimse, 
vatanna yerleşmiş, arzularına kavuşmuştur" denir. (Luma', 445) 

vav ( JIJ ) * Vav, kül (bütünlük} içindeki veeh-i mutlaktır (mutlak yöndür} .  

(Kaşani, 47; Cami', 103) 

vecd ( ""-':' J ) {bk. tevacüd-vecd-vüciid} 
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vecel ( J:ı:-J ) (b k havf-reca'; şefkat) 

veeh-i hakk ( J�l <�:ı:-J )  * Veeh-i Hakk (Hakk'ın yüzü, gerçek yön}, bir şeyin ken

disiyle gerçek olduğu şeydir. Çünkü bir şeyin hakikat olması, ancak Allah Teala ile 
mümkün olur. "NereıJe dönerseniz Allah'ın vechi {yüzü} oradadır." [Bakara 2/115] 
ayetiyle bu hususa işaret edilir. O tüm eşyada var olan Hakk'ın aynıdır. Eşyanın 
kayyfı.miyyet-i Hakk'ını (Hakk ile kaim olduğunu} gören, her şeyde Hakk'ın 
vechini görür. [O halde sen de basiret sahibi ol (Cami')] .  (Kaşani, 49; Cami', 293) 

vechan-ı ıtlak ve takyid ( .ı..:::a:.lıJ J')\1:.�1 l&:ı:-J ) * Vechiin-ı ıtlak ve takıJid (mutlak 

ve mukayyed olmanın iki yönü}, bütün Itibarların redd ve isbat edilmesi bakı
mından, Zat'ın itibarının iki yönüdür. Hakk'ın Zatı, vücudu kendinden olan bir 
vücuddur. O bu şekilde itibar olunursa buna "mutlak" denir. Yani, bunun mahiyeti 
olan hakikat, her şeye yakın değil, her şeyle beraberdir. Vücud-ı baht (saf vücud) 
olmayan şey adem-i mahzdır (mutlak yokluktur}. Şu halde, O'nunla mevcud, 
O'nsuz madfı.m (yok}, her şeyin gayrısı olan ve hiçbir şeyle irtibatı olmayan şey, 
nasıl olur da O'nunla bir araya gelebilir? 

O'nun dışında kalan şeyler, vücud olmayan, madum olan ayandır. Eğer ondan 
ayrılırlarsa var olamazlar. Her şey O'nunla, O da kendi Zatı sebebiyle mevcuddur. 
O kendisiyle beraber bir şey olmama tecerrüdü, yani kaydı ile kayıtlanırsa, o za
man kendisi ile hiçbir şeyin bulunmadığı Ahad olur. Bu sebeble muhakkik (tahkik 
ehli olan kişi), "0, hiilii önceden olduğu gibidir'' demiştir. 

O'nunla beraber bir şey olması bakımından kayıt altına alınırsa, bu takdirde 
kendisiyle mevcud, kendisi dışındakiyle madfı.m olan kayıtlayıemın ayn'ı olur, 
(Hakk} onun suretinde tecelli eder ve böylece ona vücud izafe edilir. İzafet kal
karsa, o kendi zatında madfı.m olur. Bu (mana, sufilerin} tevhidle alakah olarak 
ileri sürdükleri manadır: "{Tevhid} iziifetin kaldırılmasıdır." (Bu söz,} şöyle diyenin 
sözünü de tasdik eder: "Vücild, Vncib'in hakikatinin aynı, mümkün olan her şcyitı haki
katinden ayrıdır." Çünkü O, her mahiyet ve aynın üzerinde ziyade (fazla} olan bir 
şeydir. Çünkü mesela siyahın siyahlığı ile, insanın insanlığı hakkında hiçbir şübhe 
yoktur. Şey, O'nun vücudunun gayrı, vücudsuz olarak da madfı.mdur. (Kaşani, 48; 
Cami', 103) 

vefa' ( �tJ J ) (vefa bi'l-ahd) * Veftl, kalbin ferdaniyyetle (Allah' ın tekliğiyle ) 

başbaşa kalması, O'nun ezeli nuru ile vahdaniyyetini müşahede etmekte sebat et
mesi, O'nunla beraber yaşamasıdır. (Luma', 302) 

* Vefö. bi 'l-ahd (sözünde durmak) :  "{Allah:} 'Ben sizin Rabb'iniz değil miyim ? '  {de
diğinde} onlar ceviiben: 'Elbette! '  demişlerdi." [Araf, 7/172] ayetinde geçen, (Adem 



1180 vefa' bi hıfzı abdi't-tasarruf 

oğullarının}, Allah'a verdikleri sözü, "bela {elbette}" diyerek kabUl etmeleri ve 
{böylece} O'nun rubfıbiyyetini {Rabb olduğunu} ikrar etmelerinden çıkar. İşte buna 
"vefa bi'l-ahd" denir. 

Bu, avfun için, vaade {cennete} rağbet, vaidden {tehdidden, cehennemden) de 
rehbetle {korkarak} yaptığı ibadettir. Havass için, rağbet ve korkuya kapılmadan 
ve hiçbir karşılık beklemeden, emri sırf emir olduğu için yerine getirmesi ve kula 
öğretilen şeylere vefa göstermesi esasına göre yerine getirilen ubfıdiyyettir. Ehass-ı 
havass içinse, kuvvet ve kudretten yüz çevirerek sevenin kalbine Allah'tan başka
sını sakmaması esasına göre yerine getirilen ubfıdettir. 

l Jbfıdiyyet {kulluk} abdine vefa göstermenin gereklerinden biri de, noksanlığın 
kendinden ortaya çıkıp tekrar kendine döndüğünü görmek ve Rabb'inden başka 
hiç kimsede kemal görmemektir. (Kaşani, 52; Cami', 104) 

vefa' bi hıfzı abdi't-tasarruf ( J�.a:!l -4� .l::ı.U:. �'li J ) * Vefa bi hıfzı ahdi't-tasar

ruf { tasarruf sözünü korumaya vefa göstermek}; sana {Allah tarafından maddi ve 
manevi} tasarruflar ve adetlerin kaldırılması türünden nimetler ihsan edildiği 
vakitlerde, ubfıdiyyetini {kulluğunu) ve acizliğini gözden kaçırmamandır. (Kaşani, 
53; Cami', 104) 

vehhab ( y\A J ) * Vehhab; verdiğini halis olarak {herhangi bir amaç gütmeksi

zini hibe edendir. Vehhab'a yaklaşmak isteyen kişinin yolu, isar {başkaların ken
dine terelli etmek} ve igzadır {görmezden gelmek, aldırmamak sabretmektir}. Bu, 
fetih {kalbin açılması} için gereklidir. Kişiye ilimler böyle açılır. (Ravza, 315) 

vehm ( � J )  * Vehim, nefsin sıfatı, aklın perdesi ve kalb güneşini örten şeydir. 

Vehim perdeleri kalktığı zaman, ilham mertebesinin nurları müşahede edilir. Ve
him, senin inniyyetini Hakk'la birlikte gösterir; halkın {yaratılışın} vasfının sayıl
masını sana çok gösterir. Vehirn, seni ümidsizliğe düşürür; insanlardan korkınana 
sebeb olur. Vehirn, zihin karışıklığına sebeb olur. Kemal vasfına mani olur. Vehirn, 
ancak tenvir {nurlanma, aydınlanma} sebeblerine sarılmakla ve takdir edilene 
dönmekle ortadan kaldırılır. Dilediğini yapan ve istediğine hükmeden kimse için 
vehirn, tevhidle ortadan kalkar. Kalb fehm ile aydınlandığında, ondan perde ve 
vehirn kalkar. (Kavanin, 92) 

velayat ( .::.ıi��J ) * Velayat kısmı {makamları} on baba ayrılır. Bunlar {sırasıyla} 

lahz, vakit, safa, sürur, sırr, nefes, gurbet, gark, gaybet ve temekkündür. (Meniizil, 
35) 

* Velayiit: Lahz, vakit, safa, sürfu, sırr, nefes, gurbet, gark, gaybet ve 
temekkündür. (Rihle, 207) 
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velayet-nübüvvet-risalet ( ;ıı�...ı J - ö:Jı; - �"i) ) {'adavet; nübüvvet-i teşri'-nü

büvvet-i velaye; nübüvvet-i 'amme; nübüvvet-i beşeriyye; teshir; velayet-i 
'amme-velayet-i hassa; velayet-i beşeriyye; velayet-i kübra} 

* Nübüvvet nurları, O'nun nurundan çıkmıştır. Nfuların aydınlığı da O'nun nil

mndan zuhur etmiştir. Nurlar içinde Sahibu'l-harem'in nurundan daha parlağı, 

daha açık olanı, daha kıdemlisi yoktur. Onun himmeti, tüm himmetlerden önde

dir. Varlığı yokluktan, adı kalemden önce. Çünkü bütün ümmetierden önceydi O. 
Bu niteliklerin sahibinden daha merhametli, daha zarif, daha şerif, daha arif, daha 
insaflı, daha rauf, daha merhametli, lütufkar hiçbir yerde yoktur. Ne ufuklarda, ne 
ufukların üstlinde ve ne de altında . . .  (Tavtisin, 192) 

* Velliı;et, lugatte "nusret {yardım}" manasma gelir. Viliiyet şeklinde ise "emirlik" 
demektir. Her ikisi de "veli" kelimesinin masdarıdır. Hill böyle olunca, bu iki keli
menin, "delil" kelimesinin masdan olan "del/ilet ve diliilet" gibi olması gerekir. 

Yine velayet, rubıibiyyet manasma gelir. Bundan dolayı Allah Teala: "Orada 
velfh;et, Hakk olan Allah'a aittir." [Kehf, 18/44] buyurmuşhır. Çünkü ancak o zaman 

kafider ona yönelir ve { taptıkları diğer} mabudlarından uzaklaşıp, O'na dönerler. 

Velayet, ayrıca "mehabbet" manasma da gelir. Veli kelimesinin ise, 'je'il" vez

ninde ism-i mef'ıll manasında bir kelime olması mümkündür. (Hücviri, 254) 

* Nübüvvet, kudsi nefsin, İlk Akl'ın cevherinden bilginin hakikatlerini kabul et

mesi; ristılet ise, bu malılmat ve makulatı {bilinen ve düşünülebilen bu hakikatleri}, 
istifade etmek isteyen ve kabul edenlere tebliğ etmektir. (Risale, 146) 

* Nübüvvetin diğer husılsiyetleri, tasavvuf yoluna girmekten meydana gelen 

zevk ile idrak edilir. Çünkü bunu uyku misaliyle anlamıştın. Bunun misali sende 
olmasaydı, peygamberi tasdik edemezdin. Peygamberde sende misali bulunmayan 

ve {bu sebeble} asla anlayamadığın bir husılsiyet varsa, onu nasıl tasdik edebilir
sin? Bir şeyi tasdik etmek, ancak onu anladıktan sonra olur. Bu misal, tasavvuf 
yolunun başlangıcında elde edilebilir. Sende bu misalden doğan miktar kadar bir 
tür zevk {tatma} ve buna kıyas yoluyla elde edilemeyecek şeyin tasdiki hasıl olur. 
Bu tek husılsiyet bile, nübüvvetin aslına lınan etmek için sana yeter. (Munkız, 147) 

* Nübiivvete iman, aklın ötesinde bir vaziyetİn var olduğunu kabul etmektir. O 

noktada aklın idrak ederneyeceği bazı şeyleri idrak edecek bir göz açılır. Nasıl ki, 
kulak renkleri, göz sesleri ve bütün hisler {duyular} makuHitı idrak edemiyorsa, 
göz ile idrak edilenler de akıl ile idrak edilemezler. {Filozofun} böyle bir şeyi caiz 

görmemesi durumunda, bunun mümkün olduğunu, hatta var olduğunu delllle 
isbat etmiştik. Eğer mümkün görüyorsa, burada etrafında aklın kabul etme ihti

mali bile asla dolaşmayan, bilakis akıl tarafından yalanianan ve muhal olduğuna 

hükmedilen hususiyet olarak isimlendirilen vaziyetlerin bulunduğunu isbat etmiş 
olur. (Munkız, 161) 
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* Velinin mertebelerinin sonu, nebinin mertebelerinin başlangıcıdır. 

Nübüvvet {peygamberlik} ile veltiyet arasındaki fark şudur: Nübüvvet, Allah 
Tea.la'dan gelen kelam ve vahiydir. Onunla beraber Allah'tan gelen bir ravh 
{kalbde reddedilmesi mümkün olmayan ve sükı1n veren esintiler} bulunur. Allah 
vahyini ravhla tamamlar. Bunun kabUlü de Allah'tandır, peygamber vahyi bu sa
yede kabul eder. Bu kelam ve vahyin tasdik edilmesi şarttır, bunları reddeden kafir 
olur. Çünkü Allah Teala'nın kelamını reddetmiş olur. 

Yelayet ise Allah Teala'nın veli olarak seçtiği kişide ilham yoluyla ortaya çıkan 
hadisidir. Bu da Allah'tan Hakk lisanına göre {inkar edilemez derecede doğru ola
rak} gelir, bununla beraber {ravh değil,} sekinet {sükUn ve ferahlık veren, fakat 
ravh kadar kesinlik arz etmeyen bir rahatlık hali} vardır. Allah o sekineti meczu
bun kalbine ilka eder, o da onu kabul eder ve sükı1na erer. 

Kelam enbiyaya, hadis ise evliyaya aittir. Kelamı reddeden kafir olur, çünkü 
Allah'a karşı çıkarak, O'nun kelamını ve vahyini inkar etmiştir. Hadisi inkar eden 
ise kafir olmaz. Ancak zarara düşer ve bu, kendisi için bir vebal olur. Kalbi {derece 
bakımından} geriler. (Gunye, II, 162) 

* Niibüvvet ve veliiyet akıl sınırının üstündedir. Akıl bunlar hakkında ya susar 
ya da bunları tasdik eder. Akıl, tevhid ve şeriatın rükünlerinden birini yıkacak bir 
şey getirmemiştir. Onu inkar sahasında dinieyenin cürmü, tasdik etme hususun
daki zayıflığından başka bir şey değildir. Bu sıfat ona aittir. Sufi ise, kendisine {bu 
sıfatıni nisbet edilmesinden uzaktır. (Tedbiriit, 1 17) 

* Esrdr-ı guyi'ib {gaybların sırları}, ziihir ve batın olmak üzere iki kısımdır. Zahir 
olanları, nazar ve tahkik ettikleri takdirde ziihir ehli bilir. Batın olan sırlar ise hiçbir 
zaman nazarla {teorik bilgiyle} bilinmez. Onları bilmek, ancak ilahi yardıma bağlı
dır. İşte bu, nübüvvet ve veliiyet tavrıdır. Bu ikisinin birbirinden ayrı olduğu 
apaçıktır. Çünkü nebi metbudur {kendisine uyulur}, vell ona tabi olur ve onun 
kandilinden aydınlık iktihas eder. (Tedbiriit, 208) 

* Nübüvvette (peygamberlikte} mutlaka teklif bilgisinin bulunması gereklidir. 
Muhaddeslerin konuşmalarında toptan ve baştan teklif yoktur. Bu, bir şeriati temsil 
eden bir peygamber murad edilirse böyledir. Ancak mutlak peygamberliğe erişmiş 
olan peygamberler kasd edilecek olursa, muhaddesler mutlak peygamberliğin bir 
parçasıdır. Onun vasıtasıyla vahyedilmiş olan hususlarda şeriat sahibi olmayan 
peygamber, velilerin başı ve RUh-ı Emin'in {Cebrail'in �1} aracılığı ile şeriatlarını 
alan peygamberlerin şeriatlarında olmayan ilahi isiınierin gerektirdiği makamları 
bünyesinde toplayan kimsedir. Muhaddesin hadis {ilham} dışında ve bunun so
nucu olarak haller, arneller ve makamlardan başka bir şeyi yoktur. Şu halde her 
peygamber muhaddestir, fakat her muhaddes peygamber değildir. (Füti'ilıiit, II, 78) 

* "Nübüvvet nedir?" {Şudur:}, '"Arşa siihib olan yüksek dereceler'in [Mü'min, 
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40/15] kendisini desteklediği bir mertebedir. Kul o mertebetje salih bir ahliikla, lıalkça 

güzel görülen ve övülen anıellerle yerleşir. Bu anıelleri kalbler tanır, nefsler onları 
reddetmez, akıllar onları işiiret eder, bu anıeller maksadZara müniisib olur ve hastalıkları 
giderir. Kullar bu mertebetje varır/arsa, işte bu mertebe, 'arş sahibi yüksek dereceler'den 
oluşan o mertebetji elde eden herkes için ilahi ve mutlak haber mertebesidir. Eğer Hakk, bu 
mertebeıje ulaşan kimseıje hilafet ve niyabet nazarıyla bakarsa {onu halife ve niiib olarak 
görürse}, Ruh-ı Emin {Cebriill �}, Hakk'ın emriyle seçilen halifenin kalbine haberler ilka 
eder {bırakır}. İşte bu, nübüvvet-i teşrudir {teşru niibüvvettir}. Nitekim Allah şöyle 
buyurmuştur: 'İşte böyle, sana emrimizden bir ruh olarak vahyettik. ' [Şura, 42/52] 
'Kullarından {peıjgamber olarak seçmek suretiyle} dilediğine, emrinden Rüh'la beraber 
melekleri indirir. ' [Nahl, 16/2] Bu ammedir {umumi niibüvvettir}, çünkü nekre olarak 
gelmiştir. 'Benden başka ilah olmadığı ve benden sakınmanız gerektiği hususunda sizleri 
uyarmaları için . '  [Nahl, 16/2] 

Niibüvvet-i hiissa ise teşri nübüvvetidir. 'Kullarından dilediğine emrinden rı'lhu ilka 
eder. ' [Mü' min, 40/15] '0, dereceleri yiikelten arşın sahibi {olan Allah}, kavuşma günü 
hususunda uyarması için, kullarından dilediğine emrinden olan Rüh'u ilka eder. Onlar o 
gün ortaya çıkarlar. Onlardan hiçbir Şet} Allah 'tan gizli kalmaz. {Soru/ur:} 'Bugün mülk 
kimindir? '  {diye}' Viihid ve Kahhar olan Allah'ındır. ' [Mü'min, 40/15-16] Niibiivet-i teşri 
{şeriat getirme husılsundaki peygamberlik} umüml bir nübüvvet değildir. 'Senin inziir et
men {uyarman} için kalbine onunla beraber Ruh-ı Emin inmiştir. ' [Şuara, 26/193-194] 
İnziir, ayrılmaz biçimde niibiivvet-i teşri ile irtibatlıdır. Bu tür nübüvvetin, hakkında so
rular sorulan ve haberlerde viirid olan ciizleri mevcılddur. 

Nübüvvet-i amme'nin ciizleri {unsurları, parçaları} ihiita edilemez ve sayılar onları sı
n ır/ayıp zabt edemez. Onlar belirli bir vakit/e sınırlı değildir, dünya ve iil1irette diiimidirler. 
Bu, yolumuzda gidenlerin gafil olduğu bir meseledir. Onların maksadını bilmiyorum. Ya 
Allah onların bu konuda bilgi sahibi olmasını muvaffak kılmamış ya da onlara bunu lıatır
latnıış da, bu bize ulaşmamış olmalıdır. Işin nasıl olduğunu en iyi bilen Allah'tır." 

Ebu'l-Bedr Temaşiki el-Bağdadi � Babü'l-Ezc tarafındaki üstadlarımızdan 

Şeyh Beşir'den, o da zamanın imilım Abdülkadir'den naklen, {Şeyh Abdülkadir 

Geylani'nin} şöyle dediğini anlattı: "Peygamberler topluluğu size lakab olarak verildi ve 
size verilmeyen bize verildi." "Lakab olarak verildi" yani, umümi nübüvvet insanların 

ileri gelenleri arasında yürüyor olsa da, nehi ismi bize verilmedi, bu bizden men 
edildi. 

"Size verilmeyen bize verildi" sözüne gelince; bu söz, alimierin Hz. Musa'yı �. 
Hz. Hızır'dan üstün gördüklerini bilmekle beraber o, adaletine, ilimdeki önceliğine 

ve talebi sebebiyle Hz. Musa Kelimullah'ı bıktırmasına Allah'ın şahid olduğu Hı

zır'ın Wl sözünün manasıdır. Hz. Hızır Hz. Musa'ya � dedi ki: "Ben Allah'ın bana 
öğretmiş olduğu, senin bilemediğİn bir bilgiye siihibim ." Bu "Onlara verilmeıJen bize ve
rildi" sözünün manasıdır. Burada "enbiya" ile umümi nübüvvet sahibi velilerin ne

bilerini kasd etmişse "Allah onlara vermediğini ona verdi" sözünü açıklamış olur. 
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Çünkü Allah onların bazısını üstün bazısını ise daha az üstün kılmıştır. Bunun gibi 

şeyler inkar edilemez. (Fütfihtit, II, 89-90) 

* VelO.yet, ilahi bir sıfathr. Kul için bir tahalluk değil, bir ahlaktır. İki tarafla 

{hem Allah, hem de kulla} alakası umfiınidir. Allah'ın umfiıni olarak alakası fark 

edilmez. Onun taallukunun umfuniliği, bütün varlıklara göre kainatta daha zahir 
ve açıktır. 

Şurası bir hakikattir ki velayet, velinin yani yardım eden kişinin yardımıdır. Bu 

yardım, ya Allah için, ya hamiyyet için veyahut da bir asabiyyet uğruna vaki olur. 
Işte bu, taallukun umfiınlliğidir. 

Bu sıfat, ilah için olursa, o zaman taalluku umfuni olur. Bunun gibi, her ilahi sı

fatın taallukunun umftmi olması şarttır. Eğer bir sıfatın taalluku umftmi değilse, o 

sıfat ilahi bir sıfat olamaz. Fakat, velayet sıfatı gibi bazı sıfatlar vardır ki, Allah 

bunları sadece kullarından mü'minlere ve salihlere mahsus olan hususi bir alaka 

ile kendine nisbet eder. {Mesela} O yardım eder. Ama O'nun yardımı, yardım gö

ren herkes için umftmidir. "Veliiyet" diye ifade edilen ve Allah'ın kendisiyle isim

lendiği bu ilahi yardım, onun "Veli" ismidir. Mukayyed olarak gelen {isimlerinin} 

çoğu {da böyledir}. (Fütfihiit, II, 243-244) 

* Veliiyet-i beşeriyye {beşeri velayet} iki kısımdır: Yelayet-i amme ve velayet-i 

hassa. Birincisi, kainatta bilinen maslahatın verdiği kuvvetle insanların birbirlerini 

dost ve yardımcı edinmeleridir. Bunlar, bazen yüksekte olanın alçakta olana, bazen 

de alçakta olanın da yüksekte olana hizmet etmesi şeklinde birbirlerine 

musahhardırlar. Bunu, aklı olan hiç kimse inkar edemez. Çünkü vakıa böyledir. 

Makam ve mertebelerin en üstünü padişahın makamıdır. Padişah, reayanın 

{halkının} işlerine musahhar {onların işlerini yerine getirmekte}, reaya da padişa
hın emrine musahhardır {boyun eğmektedir}. Padişahın reayaya musahhar olması 

insanların emriyle değil, masiahat gereği olur. Reaya da teba olarak ondan istifade 

eder. Çünkü, kendilerine ait teshlrden faydalanmanın maksadı bunlardır. Reaya

nın tcshirinin iki yönü vardır: Birinci yönü şudur: Onlar teshir hususunda padi

şahla müşterektirler. Çünkü onları teshire götüren sebeb, kendilerine yönelik olan 

ortak menfaattir. Bunu aynı şekilde padişah da yapar. 

Teshirin ikinci yönü ise şudur: Reayanın zorlukta, kolaylıkta, hoş veya hoş ol

mayan hususlarda padişahın emrine uyma mecburiyeti bulunmayan yönüdür. Bu 

sebeble padişahlara ait olan teshirden ayrılırlar ve her zaman zelll ve perl:şan olur

lar. Padişahın onlara ihtiyacı olmakla beraber, onların başları hiçbir zaman yukarı 

kalkmaz. Bu teshirin umftmi kısmıdır. 

Tesh'irin husılsi kısmına gelince, bu, "bazı iliihi isimlerin hükümlerini başkaları ye
rine mücerred fiilieriyle kabıil etme hususundaki yardım" manasma gelen velayettir. 

Kendi alemlerinde zuhılr eden ise, isiınierin te' sirlerini kabıli ettikleri için bu vela-
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yetten, ilahi hakikatierin menzillerine yerleşirler. Onlar hakkında verilecek hüküm, 
kendilerinde bulunan istidad sebebiyle isimlere ait olan hüküm gibidir. Hal 
sahibierindeki bu velayet, makam sahibierindeki zuhurundan umfimi olanlarda 
daha çok zahirdir. Bu velayetin, husus makamında bulunanlardaki zuhuru da, hal 
sahibierindeki zuhurundan daha zahirdir. (Fütılhiit, II, 246) 

* Nübüvvet, Yüce Allah'ın katında Semi isminin tesbit ettiği bir ilahi sıfattır ve 
onun hükmünü Hakk' dan istenilen konusunda, kullarına icabet ettiği duadaki ha
lin sıfatı olarak tesbit etmiştir. Yine nübüvvet, Allah'tan, kulları hakkında "Yap" 
veya "Yapma" tarzındaki ilahi bir sıfatla talebde bulunmaktrr. Kullar da "İşittik ve 
itaat ettik" derler. Hakk Sübhanehu ise "Işittim ve iciibet ettim" buyurur. Cenab-ı 
Hakk şöyle buyurmuştur: "Bana duii ettiklerinde duii edenlerin taleblerine karşzlzk veri
rim." [Bakara, 2/186] Kulun duasında emir sigası {kipi} "Beni affet", "Bana merhamet 
et", "Beni bağışla", "Bana yardım et", "Bana hidiiyet ver", "Beni rzzklandzr" gibi 
ifadelerdir. 

Kulun duasında nehiy sigası {yasaklama kipi} ise "Kalblerimizi saptırnıa", "Zii
limler topluluğunu bize fitne yapma", "Kzyiimet gününde bizi mahzun etme" gibi 
ifadelerdir. (Fiitılhiit, Il, 249) 

* Niibiivvet-i beşeriyye {beşeri nübüvvet} iki kısımdır: Birincisi, Allah'tan kuluna, 
Allah ile kulu arasında hiçbir meleki rUh olmayan beşeri nübüvvettir. {Bu nübüv
vette} kul, gaibden gelen ilahi bilgileri nefsinde bulur. Bu, haram ve helal kılınayla 
alakah olmayan haberlere dair ilahi bir bilgilendirme, ilahi olanla ilgili fazla bilgi 
sahibi olma ve zahir alimlerince doğruluğu, Hz. Peygamber'den $ nakille sabit 
olan meşru bir hükmün tasdiki suretiyle gelen tecelliler şeklinde olur. Bu makam 
sahibi kimse bunun neticesinde sahili olanın doğruluğunu veya sahih olmayanın 
da sahili olmadığını bilir; yahut da hakkında zayıf bir nakil bulunmakla birlikte 
nakilcilerce doğru sayılanın yanlış, yanlış sayılanın da doğru olduğunu bilir. Yine 
arnelierin neticelerini, saadet {mutluluk} yollarını, zahir ve batındaki teklifierin ve 
bu teklifierin sınırının hükmünü haber verir. 

Bütün bunlar, Allah'tan açık bir delil ve kendisindeki ilahi adaletin şahididir. 
Şu da var ki, ona gönderilen ve uymakla emr olunduğumuz resul ve nebinin getir
diğine aykırı bir şeriat üzere olmasına imkan yoktur. Bu makam sahibi kimse ona 
sahili bir bilgi ve Allah katında sabit kuvvetli delil üzere ona tabi olur. Sonra bu 
makam sahibi kimse bilgisi bulunmadığı vakitlerde gaybe muttali olur. Fakat bu
nun şartı alemdeki sebebierin vaziyetlerini bilmektir. 

Sebebiere vakıf olan kişi, edeb gereği onun önüne geçmez, sebeblerle beraber
ken, sebebiere dayanrr. Bütün bunları bu makam sahibi bilir. Onun ittiba {tabi 
olma} mertebeleri vardır. O tabidir {uyar}, metbu {uyulan} değildir, mahkfimdur, 
hakim değildir. Yolunda ilerlerken resul ve imamının {ayak} izini, kum tepesinin 
içinde bile kaybolması mümkün olmayacak şekilde müşahede etmelidir. 
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Tüm bunlar geçmiş ümmetierde mevcuddu. Ancak bu ümmet-i Muhammed'in 
hükmü, söz konusu ettiğimizdir ve hatta daha fazlasıdır. O da onların, Hz. 
Muhammed'in $ şeriatının hükmüyle haram ve helal ortaya koymayan ve meşru 
hükümlerde temeli bulunan, ancak şeriatın hükme ve karara bağladığı iyi bir yol 
tutmaları ve ona meşruiyetini veren o sünneti takib etmeleridir. 

İkinci kısım ise, Melik'in önünde bulunan öğrenciler gibi olanlardır. Rfıh-ı 
Emm kendileri hakkında Allah'tan getirdikleri bir şeıiatla onlara inerler. Onunla 
ibadette bulunurlar. O, onlara dilediğini haram, dilediğini helal kılar. Onların pey
gamberlere uymaları da gerekmez. Bunların hepsi Hz. Muhammed'in $ gelişin
den önceydi. Bugün bundan hiçbir eser kalmamıştır. Ancak alimlerden müctehid 
olanlar bu şeriatı takrir etmekle onlar hakkında hüküm vermişlerdir. Başka bir 
müctehid haram görse de, helal olduğunu gösteren bir delllle bir şeyi helal kabUl 
etmişlerdir. Fakat bu ilahi vahiyle ve keşfle olmaz. 

Hz. Muhammed'in $ şeriatında ittihad hükmünü gerektiren bir şeyi tashih 
eden keşf sahibi kimse, bugün bu makam sahibi müctehidin mükafatını ve hüküm 
mertebesini elde edemez. Şeriatta emrin dayandığı ilim onları bundan men eden 
bir seviyedir. Keşf sahibi kimsede sabit olan husus, müctehidde gerçekleşse dahi 
bu hüküm batıldır ve ona yasaklanmıştır. Bundan dolayı müctehid sadece mey
dana gelen hadiselere fetva verir, hadiselerin takdirine fetva veremez. Bu ancak 
asıl şari {Allah} için söz konusudur. Çünkü ileride ortaya çıkacak bir durum sebe
biyle müctehid vermiş olduğu hadiselerin takdiriyle alakah fetvadan dönmek zo
runda kalabilir. Bu sebeble alimler taklidle fetva vermeyı yasaklamışlardır. 

Kendi zamanıyla alakah vermiş olduğu hükümde taklid ettiği imam bugüne 
kadar yaşasaydı, vermiş olduğu fetvaya aykırı bir şey ortaya çıkabilir ve bu hü
kümden başka bir hükme dönmesi gerekebilirdi. Allah'ın dilli konusunda 
müctehidden başkasının fetva vermesine geçit yoktur. {Fetva verecek olan kişi,} 
delilini bilmediği bir imarnın sözüyle değil, Kitab ve Sünnet'ten bir nas ile fetva ve
rebilir. (Fütuhdt, II, 251-252) 

* Velliyet, umfımi çerçeve ve en büyük dairedir. Velayetin hükümleri arasında; 
Allah' ın, kulları içerisinden dilediği birini nübüvvete seçmesi yer alır. 

Nübüvvet, vetayet hükümlerinden biridir. Allah bazen nebiye risalet verir, 
risalet de velayet hükümlerindendir. Her resulün nebi, her nebmin de veli olması 
gerekir. o halde her resul de veli olmalıdır. 

Risalet, velayette husus} bir makamdır. Melekler arasındaki risalet, hem dün
yada, hem de ahirette mümkün olabilir. Çünkü onlar, Hakk'ın dünya ve ahirette 
kendilerinden başka bazı sınıf ve topluluklar için insanların bir kısmına {gönder
diği} elçileridir. İnsanlar arasındaki risalet ise sadece dünyaya ait olup, ahirette ge
çerli değildir. Bunun gibi, ahirette cennet ya da cehenneme girildikten sonra sadece 
teşri nübüvveti kesilir, umfımi nübüvvet ise devam eder. 
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RisiHetin aslı ilalll isimlerdedir. Hakikati ise, konuşanın sözünün dinleyene 
ulaştırılmasından ibarettir. Bu da, tebliğ sona erdikten sonra, makam ya da beka 
olmayan bir haldir ve {insanlar ihtiyaç duydukça zaman zaman) yenilenir. (Fütii
hiit, Il, 253-254) 

* Veliiyet, kulun nefsinden fan1 olduğu sırada Hakk'la kaim olmasıdır. Bu hal, 
Allah'ın O'nu dost edinerek, kurb ve temekkün makamının zirvesine ulaştırma
sıyla mümkün olur. (Kaşani, 74; Cii.mi', 104) 

•• Nübüvvet, Hakk'ın Zat'ı, isimleri, sıfatları ve hükümlerinden oluşan ilahi 
haklkatlerden haber vermektir. İki kısma ayrılır: Tarifi nübüvvet, teşrlı nübüvvet. 
İlki Zat, sıfat ve isirolerin marileti hakkında haber vermek; ikincisi ise, bütün bun
larla beraber, hükümleri tebliğ etmek, ahlakı terbiye etmek, hikmeti öğretmek ve 
siyaseti ayakta tutmaktır. Bu {ikinci kısım nübüvvet), risıllete mahsustur. (Kaşani, 
94; Cii.mi', 101) 

* Veliiyet, adiivetin zıddıdır. Veliiyetİn aslı mehabbet ve kurbdur {yakınlaşma
dır). Adavetin aslı buğz ve uzaklaşmadır. Denilmiştir ki "Veli, taatlarla dostluğun
dan, yani onlara uymasından dolayı 'veti' diye isimlendirilmiştir." İlki daha doğrudur. 
Vell, karib {yakın ya da yaklaşan} anlamındadır. "{Bu buna yaklaşıyor manasında} 
hazfi yeli hiiza" denir. Yani "{Bu ona yaklaşıyor manasında} yukarribü minh." 

Hz. Peygamber'in � {İbn Abbas'tan nakledileni şu sözü de böyledir: "Mzriis 
paylarını sahibierine veriniz. Bu paylardan geri kalan herhangi bir şey de baba tarafından 
en yakın olan erkek kişiye aittir" [Buhar!, Feraiz, 5]. Yani ölüye en yakın erkeğe. "Er
kek" lafzı da onu te'kid eder. Bu müzekkerliğe has bir hükmü ifade eder. Bunda 
müzekker ve müennes {erkeklik ve dişilik} ortak değildir. Allah'ın velisi, sevdiği, 
razı olduğu, buğzettiği, kızdığı, emrettiği ve nehyettiği konularda O'na muvafık 
olduğunda, O'nun velisine düşman olan O'na da düşman olur. Nitekim Allah 
şöyle buyurur: "Benim de sizin de diişmanlarınız olanları kendilerine sevgi gösterdiğiniz 
ve/ller edinmeyin." [Mümtehine, 60/1 ] Allah'ın velilerine düşmanlık eden, Allah'a 
düşmanlık etmiştir. Kim O'na düşmanlık ederse, O'na harb ilan etmiş olur. (Fur
kiin, 6) 

* İbn Arabi, şu mea1de bir şiir nakletmiştir: 

Berzahtadır makamı nübüvvetin 
Resul'ün ötesinde 
berisinde velinin 

(Furkiin, 74) 

* Ve/ayet, mukaddes mertebesine viisıl olan kuluna, Allah'ın, -peygamberine 
yaptığı hıfz, tevfik, temkin, istihlaf, ve tasrif gibi pek çok şeyle- yardım etmesidir. 
Veli, birçok hususta peygambere denktir. Bunlar arasında, kesbi yolla {öğren
mekle} elde edilmeyen ilim, harikulade işler türünden olan beden ve organlada 
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gayret göstermeksizin fiil ortaya koyma gibi alemdeki {sıradan} bedenierin yapa

ınayacağı hususlar yer alır. (Ravza, 519) 

* Kurbet yedi rükün üzerine bina edilmiştir. Bu yedi rükün şunlardır: İslam, 

iman, salah, ihsan, şehadet, sıddikiyyet ve yedinci rükün olarak da ve/ayet-i kiibra. 

Velayet-i kübranın dört hazret makamı vardır: Birinci hazret makamı, girenin 

emin olduğu Makam-ı İbrahlın olan hullet ınakamıdır. 

İkinci hazret makamı, hubb {sevgi} ınakamıdır. O ınakaında Hz. Peygamber � 
için "Habibııllah {Allah'zn sevgilisi}" adını taşıyan bir elbise ortaya çıkmıştır. 

Uçüncü hazret makamı, hitam ınakaınıdır. Orası haınd sancağının yükseldiği 

Makam-ı Muhammed!' dir. 

Dördüncü hazret makamı, ubudiyyet ınakaınıdır. O ınakamda Allah, kuluna 

"kul" adı vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Kulunu gecenin bir vaktinde yürüten Rabb'in 
şanı ne kadar yücedir." [İsra, 17/1] Hz. Peygamber o ınakaında peygamber olmuş ve 

alemiere rahmet olması için ınahlukata gönderilmiştir. (İnsan, n, 85) 

* Ve/ayet; kul ile Rabb'i arasında husus! bir durumun adıdır. Nübiivvet-i velciyet 
{velayet nübüvveti}, velide, Hakk ile halk arasındaki ortak bir durumun adıdır. 

Niibüvvet-i teşri {teşrlı nübüvvet} ise ibadetleri hususunda kendi başına hiç kimseye 

ihtiyaç duymaksızın istiklal {hür ve bağımsız olma} durumunun adıdır. 

Ris[i/et, kul ile diğer halk arasındaki durumun adıdır. Bundan anlaşılıyor ki, 

nebmin velayeti, nübüvvetinden mutlak olarak daha fazlletlidir. Onun nübüvvet-i 

velayeti, nübüvvet-i teşriinden daha fazlletlidir. 

Nübüvvet-i teşri ise, onun risaletinden daha fazlletlidir. Çünkü nübüvvet-i 

teşri kendisine, risalet ise kendisi dışındakilere aittir ve uınfıınidir. Kendisine ait 

olan ibadetler ise, başkasını başkasına ait olanlardan daha faziletlidir. (İnstin, II, 86) 

* Şeyh İbn Ar abi buyurmuştur ki: " . . .  Teslıir {boyun eğdirnıe} iki kısma ayrılır: 

Musalılıirin nıuriidı olan teslıir, emri altında olan şalısı {kendisine} ranı etme husılsunda 
Jı[ikinıiyet siihibi olmasıdır. İns[iniyyet salıasında bunun mis[i/i olarak, efendinin kölesine 
Jı[ikinıiyyeti ve sıtltanın teb[isını emir altında tutması gösterilebilir. Bu ikinci mis[//, 
ins[iniyyet sahasına enıs[i/ gösterilirse, sultan tebasını {aralarındaki} mertebe farkından do
layı emri altında tutmaktadır . . . " Yani sultan tebasını hakiıniyyeti altına almıştır. 

" . . .  Diğer teshir ise Jı[i/ ile teslıirdir. Reayanın, korun up kollanması, düşmanlanyla sa
vaşı/ması, can ve mallarının mu/ı[ifaza edi/nıesi işlerini yürüten hükümdar/arına hiikmet
meleridir. İşte . . .  " zikredilen " . . .  bu {teslıir}, bütünüyle reiiy[idan kaynaklanan /ı[il yoluyla 
teshirılir. Onlar, bununla hükümdarlarını hükümleri alhna almış olurlar. İşte bu da . . .  " 
yani bu teshir de, " . . . hakikate göre nıertebe teslıiri olarak adlandırılır . . .  " Zahire göre ise 

hal ile teshirdir. " . . .  Mertebe ona hüknıetnıiştir . . .  " Yani reayanın ınertebesi hüküm-

clara hükınetıniştir. 
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" . . .  Hükümdarlar arasında bunun {bu hiikmiin) yoluyla kendi nefsi için çalışanlar var

dır . . . " Bunlar, mevcud halde te balarının itaat etmesinin mertebesini anlayamamış

lardır. " . . .  {Hükümdarlarznın) aralarında durumu anlayanlar, tebfilannın boı;un eğdikleri 

mertebeı;i anlamışlar, aniann değer ve lıaklarznı da gözetmişler, böylece Allalı da onlara 

ecir vermiştir . . .  " Yani Allah bilen ve bildiğiyle amel eden bu hükümdarlara ihsanda 

bulunmuştur. " . . .  Hangi durumda bulunuyarsa onunla alfikalı olarak alimierin ecri de 

buna göredir . . . " Bu, ilim ve arnele göredir. " . . .  Bunun . . .  " yani bu arnelin " . . .  misli 

olan ecir, Allah'ın kullannın işlerini yürütmesi hususunda Allah'a aittir . . . " Bu hüküm

dar Allah'ın hallfesi gibidir ve {tebasının) ihtiyaçlarını karşılama konusunda O'nun 

makamında bulunur. Bu arnelin ecri Allah'a aittir. 

" . . .  Alim bütün gücüyle hill ile nıusalıhirdir {boyun eğdirir) . . .  " burada ism-i fail ola

rak kullanılmıştır " . . .  {teshirin, yani boyun eğdinnenin) kendisine hamledilmesi mümkün 
olmayan ise nıusahhardır {boyun eğdirilendir) . . . " Şeriat ehline göre bu {musahhar) is

minin Allah'a verilmesi imkansızdır. Hakikat ehline göreyse, mananın varlığı 

mücerreddir {soyutturl, bu manadaki ismin Allah'a verilmesi mümkündür. Bu tür 

bir teshirin kendisiyle kulları arasında mümkün olduğu konusunda " . . .  Allah 

buyurmuştur ki: 'O Jıer an yeni bir iştedir' [Rahman, 55/29]" {Burada kasd edilen} 

kullarının işleridir. (Sofyavi, 377) 

* Şunun bilinmesi gerekir: Sekriyı;et hükümlerinden {sekr haline ait hükümler

den} olan her şey velayet makamındandır. Salıv hükümlerinden olan her şey de nü
büvvet makamına bağlıdır. Salat ve selam üzerlerine olsun, peygamberlere uyma 

hususundaki en mükemmel velilerin, tabilyyet yoluyla ve sahv vasıtasıyla bu ma

kamdan nas'ibleri vardır. 

Bistamiler sekri sahvdan üstün tutarlar. Bu sebeble, {şatalıfitından birinde) Ebu 

Yezid Bistamiks demiştir ki: "Benim sancağını, Muhammed'in sancağından daha yüksek

tir." {0, bu sözünde, } kendi sancağıyla velayet sancağını, Hz. Muhammed'in san

cağıyla da nübüvvet sancağını kasd etmiş, sekre dönük olan velayet sancağını, 

sahva dönük olan nübüvvet sancağına tercih etmiştir. Bazı sufilerin, velayetin nü

büvvetten üstün olduğu görüşü bu kabildendir. Bunun böyle olması, onların vela

yeti Hakk'a, nübüvveti ise halka müteveccih görmelerinden dolayıdır. Hakk'a 

müteveccih olan bir şeyin, halka müteveccih olan bir şeyden daha üstün olduğu 

hususunda hiçbir şübhe yoktur. 

Bazı sufiler, bu sözdeki tevclhle alakah olarak demişlerdir ki: "Peı;gamberin 
velfiyeti nübiivvetinden daha üstündür." Bu faklre göre, buna benzer sözler doğru ol

maktan uzaktır. Çünkü nübüvvetteki teveccüh sadece halka doğru değildir. Ak

sine bu teveccühle beraber aynı zamanda Hakk'a doğrudur. Çünkü onların batın

ları Hakk ile, zahirieri ise halk ile beraberdir. Teveccühü sadece halka doğru olan

lar ise {Hakk'a) yüz çevirmekte ve sırtlarını dönmektedirler. Salat ve selam üzerle-



1190 velayet-nübüvvet-risalet 

rine olsun peygamberler, bütün mevcudattan daha üstündürler. En üstün devletler 
onlara mahsustur. Yelayet nübüvvetin bir parçası olup, nübüvvete dahildir. Nü
büvvet her bakımdan velayeti içine alır. 

Nübüvvetin velayetten üstün olduğu hususunda hiçbir şübhe yoktur. Bu hu
susta peygamberin velayetiyle, başkasının velayeti arasında hiçbir fark yoktur. Şu 
halde, sahv hali sekr halinden daha çok tercihe şayandır. Sekr, sahvın muhtevasına 
dahildir. Bunun gibi, velayet de nübüvvet içinde yer alır. Sahv hali, avama ait olan 
sekr halinden halidir. Dolayısıyla burada söz konusu olan sekrin dışında kalır ve 
bu sebeble bunun üzerinde durulmasının bir manası da yoktur. Sekri içine alan 
sahv, elbette ki sekrden daha üstündür. 

Şu halde, kaynağı nübüvvet olan şer'! ilimierin tamamı, sahvın kemalinden 
neş'et etmiştir. Dolayısıyla şeriata muhalif olan şey sekr halinden gelir. Sekr sahibi 
mazurdur ve taklid edilmeye müstehak değildir lkendisine uyulmaz}. Asıl dört 
elle sarılmayı gerektiren, sekr halinin ilimleri değil, sahv makamlarını ilimleridir. 
(MektUbat, I, 101) 

* Tevhid-i vüci'tdi'yi ilk olarak açıkça ortaya koyan Muhyiddm b. Ar abi' dir. 
Daha önce gelen meşayıhın ibiirelerini, tevhzdi anlatıp ittihaddan haber vermiş ol
salar bile, bunları tevhid-i şuhi'tdlye haml etmek mümkündür. Hakk' dan .\ılt. başka 
hiçbir şey görülmediği için bazıları {şatahiit cümlesinden olmak üzere} "Mii fi 
cübbetl sivallah {Cübbemin içide Allah'tan başka hiçbir şeı; yoktur}", bazıları "Sübhiini ınii 
iizame şiinf {Kendimi tesbih ederim, benim şiinım ne yücedir}", bazısı da "Leyse fi'd-diiri 
gayri {Evde benden başka hiç kimse yoktur}" demişlerdir. Bütün bunlar rü'yet-i Vahid 
{Vahid olan Allah'ı görmek} dalından toplanan çiçeklerdir. Bunlarda Viihid'le ala
kah olarak tevhid-i vücudiye deıalet eden hiçbir şey yoktur. Vahdet-i vüci'td mesele
sini bablara, fasıliara ve daha alt başlıklara ayıran, onu sarf ve nahiv ilimleri gibi 
tedvm eden Şeyh Muhyidaın b. Ara bi' dir. Hatta o, bu bahisler arasında bulunan 
bazı çetrefilli milrifetleri kendisine tahsis etmiş ve şöyle demiştir: "Hiitem-i 
nübüvvet, bazı ilim ve milrifetleri hiitem-i veliiyetten alır " O, hatem-i velayet-i 
Muhammediyye ile kendisini kasd etmektedir. Şarihler, bu cümlenin açıklanması 
sadedinde şöyle demişlerdir: "Sultan hazinediirından bir şeı; alsa ondan ne eksilir?" 

HüHisa fenii ve bekanın h usule gelmesinde ve veliiyet-i sugrii ile veliiyet-i kübriinın 
elde edilmesinde tevhid-i vücudiye ihtiyaç yoktur. Aksine fenanın tahkiki sıra
sında masivilnın IAllah dışındaki her şeyin} unutulmasının mümkün olması için 
gereken şey tevhid-i şuhudidir. Üstelik, salikin bidayetten nihayete süluk edip de 
kendisinde tevhid-i vücudi ilim ve marifetlerinden hiçbirinin asla zuhur etmemesi, 
bilakis bu ilimleri irıkar edecek noktaya gelmesi bile imkan dahilindedir. 

Bu fakire göre de, süluku, bu milrifetler zuhur etmeksizin mümkün olan kişi
nin yolu, bu marifetlerin zuhuruyla süluk eden kişinin yolundan daha kısadır. 
Yine bu lşuhudi} yolun çoğu salikieri matluba ulaşırken, bu yolun dışında kalan 
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yolların çoğu salikieri de yolda kalırlar. Bunlar, denizden bir damla görürler, asıl 

yerine gölgeyle birleşme vehmine düşerler, böylece bu vuslattan mahrlım kalırlar. 

Ben de bu manayı çeşitli tecrübelerle anladım. Doğruyu ilham eden Allah'tır 

�. Bu faki:rin de seyri her ne kadar ikinci yoldan olmuş ve tevhid-i vücıldi ilim ve 

marifetlerinin zuhılra gelmelerinden bol miktarda haz almışsa da, haline Hakk'ın 

� inayeti şamil olduğundan ve seyri de mahbılbi seyir olduğundan, O'nun yardım 

ve infiyetiyle bu yolun vadi ve çöllerini geçti, gölgeler mertebelerini aştı ve yine 
Allah Teala'nın tevfik ve yardımıyla asla ulaştı. 

Ancak {kendisi irşada ehil olup da}, irşad arayanlara muamelesi vakl olunca, 

diğer yolun vuslata daha yakın ve elde edilmesinin daha kolay olduğunu gördü. 
"Bizi bu hidii.yete ulaştıran Allah 'a hamd olsun! Eğer O'nun hidii.yeti omasaydı, biz bu 
yolu bulamazdık. Rabb'imizin resulleri hakkı getirmişlerdir." [Araf, 7/43] (MektUbii.t, I, 
287) 

* Tenbih: Yapılan tahkıkten anlaşılmıştır ki mevcıldiH, her ne kadar müteaddid 
ve O'ndan başka her şey mevcıld ise de, fena ve bekanın tahakkuk etınesi, velayet-i 

sugra ve velayet-i kübranın elde edilmesi mümkündür. 

Fena, sivanın {Allah'tan başka her şeyin} yok sayılıp, kökten ortadan kaldırıl
ması değil, unutulmasıdır. Fenanın gereği, masivanm yok olması ve bir hiç mesa

besine indirilmesi değil, kaybolmuş görülmesidir. Bu kelam zahir olmakla beraber, 
havassın pek çoğundan gizli kalmıştır. Peki aviima ne demeli? Çünkü onlar, tevhfd
i şuhi'ıdzyı tevhzd-i viicfıdfnın aynı sanarak, vahdet-i vüci'ıd marifetini tarikatın şartı 

haline getirmişlerdir. Bunun nihayetinde, vücudun çokluğu görüşüne inananları 
da hem sapmış, hem de saptırıcı olarak kabıli etınişlerdir. Hatta bunların büyük bir 

çoğunluğu, Hakk'ın � marifetinin, tevhid-i vücıldiye münhasır olduğunu düşün
müşler ve vahdeti kesret aynalarında müşahede etınenin, bu husılstaki kemalattan 
geldiğini sanmışlardır. (Mekti'ıbiit, I, 288) 

•• Velii.yet-i amme {umılmi velayet): Allah'ın $ hukukuna riayet eden, O'nun 

razı olduğu şeyleri yapan, razı olmadığı şeyleri terkeden mü'min kulların velaye
tidir. 

Riibıt: Velayet, bid'ata sapmaksızın ittiba {uymak) ile irtibatlıdır. İktidadan 

{ittibadan, Resıll'e uymaktan} uzaklaşan kişinin ihtidası {hidayeti} yoktur {ne ken

disi hidayete ermiştir, ne de başkasını hidayete erdirebilir} .  

Ziibit: İstikameti sebebiyle kendisinden keramet zuhılr eden kimse, safidir 

{saflaşmıştır} ve velldir. İbadeti olmadığı halde kendisinden harikulade işler zuhılr 

eden kimse ise, azgın bir şeytandır. 

Riibıt: Takva hidayetin şiarı, zikir ise velayetin menşılrudur. Zikir ve takvadan 

mahrılm kalan kimse, heva {nefsani arzuların peşine takılmış) ve {kuru bir} iddia 
siliibidir. (Kavii.nln, 49) 
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* Ve/ayet-i hassa: Kenz tılsımının açılması :  İnsani tılsımın harflerini al, ondan rfi
hanl ismi çıkar. Onu tevfikinle vefk yap. Yolunda onunla hicablan. Kapıya gelip, 
eşikte durduğunda, manileri kaldırmaya gayret et. Yol kesenierin şerrinden {Al
lah'a} sığın. Müvekkeli ancak en güzel isimleriyle zikret. Maksadına erişene kadar 
azminden gafil olma. Varid için tütsüne güzel kokular takdlın et. Müsait olan yar
dımın gelmesi halinde, sana fırsat verirse, fethinden, lütuf ve müsamahasından, 
eşyaya koşup onlardan mal almasına dikkat et. Çünkü bu, hal ve meal sırasında 
tehlikelidir. Maksactın {mülk değil,} Melik'ten başka bir şey olmasın. Seyr esna
sında mührünün sırrını verirse, her ha yrı elde ettin demektir. İşte orada hizmet ar
zusunun yayılması, avam ve havass arasında mümkün olur. O zaman gayretsiz ve 
kendini helak etmeden mülk sahibi olmak kolaylaşır. 

Bilnıecedeki muammanın hal/i {çözümü}: Gizli olan sır, korunmuş velidir. O irade 
sa:Iıiblerini, saadet kimyasıyla zengin kılar. 

Kenz tılsımının açılması: Hakk'ın � velisine bahşettiği veHiyet-i hassanın haki
kati; husı1Sı inayet, ezen riayet ve kendisi üzerinde ebediyyette zuhfir eden ezen 
mehabbettir. 

Süslü ve nakzşlı bir elbise üzerindeki yama gibidir 
Velinin üzerinde görünen indyet eserleri 

Bu vasıf, Süryanl ve İbrani sahifeleri içine alan rabbam sırlar hazillesinin tılsı
mının anahtarıdır. 

Bilmecedeki muammanın ha/li: Allah'ın sevgili veli kulu, gaybın ve sırlar 
hazinesinin bekçisi, faaliyette olan şerefli kadir gecesidir. Cevab, isim ve faal harf
tir. Ondan keramet, harikulade işler zahir olursa sakın şaşma. Çünkü o, Allah'ta 
baki olmuş, fiili de Mevla'sının fiili haline gelmiştir. 

Hepsi adettendir bizdeki emrinin tamanız O 'nun 
Bize göre harikuldde hiçbir şey yoktur kdiniitta 

Kenz tılsımının açılması: Allah'ın seçkin velisi, Zat mertebesine girince, sıfatıarın 
hakikatı ona açılır, isimterin ve diğer tecelliyatın manalarını müşa:Iıede eder, orada 
hiçbir gözün göremediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiç kimsenin hayal bile ede
rneyeceği şeyleri görür. 

Bilnıecedeki nıuammiinın halli: İksir, ey üstadlar; Allah'ın büyük vensidir. Bu 
mertebeye eren kul, O'nun yolunda gınayı {ihtiyaçsızlık durumunu} elde eder. 
Yorgunluk ve bıkkınlıktan kurtulur. 

Kenz tılsımının açılması: Bir arifi irşad postuna oturmuş, hal ya da kal diliyle in
sanları davet ederken görürsen ey talib, taleblerini yerine getirmesi için zaman 
kaybetmeden hemen ona koş! 

Bilmecedeki muammiinın lıalli: Düşün heca harflerini elif şeklinde bulduğunu ve 
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tasavvur et inkişaf etmeleri için bütün mertebelerinin umfuni olduğunu {bütün 
harflerin, Allah'ın isminin ilk harfi olan elif şeklinden neşet ettiğini, ondan doğdu
ğunu} .  İşte kamil veli de böyledir. Bütün tavırları inkişaf ettirmek için, tavırdan 
tavıra girer durur. (Kaviinln, 51) 

* Makanı-z velayet {ve1.3.yet makamı}, Allah'tan Allah'la almaktır. Yani ey Allah' ı 
tanıyan kişi, veliiyet-i hii.ssa, velii.yet-i ii.nınıenin aşağısındadır. Bu hakikatler, resul
lerde bulunur. Sen ehl-i tarikin sözlerindeki hakikati inceden ineeye anlamaya bak. 
Onların velayetin, nübüvvet ve risaletten üstün olduğuna inandıklarını zannetme. 
Onları bu tür itikadlardan tenzih et. Çünkü bu, hatalı bir görüştür. 

Bilnıecedeki nıuanınıiinın halli: Bir arif şöyle demiştir: "Veli öyle bir nıertebeı;e varır 
ki, teklif külfeti üzerinden kalkar." Biz deriz ki: "Veli ilk önce yorulnıa külfetini bulur. 
Vuslata erdiğinde, Allah Resi'ılü 'nün $ Hz. Bilii/'e 'Ey Biliil, bizi rahatlat' dediği kabilden 
bir rahatlık ve neşe teklifi bulur. Si'ıfilerin nıaksadz budur." 

Kenz tılsımının açılması: Bir arif şöyle demiştir: "Rubi'ıbiyyetin öyle bir sırrı vardır 
ki, zuhiır edecek olsa, onun nıirıı şeriatın nCırunu te'slrsiz hiile getirir. " Bu sırla kasd 
edilen şey, yaratmak ve icad etmek fiilierinin hepsini iliata eden sırdır. Hatta her 
itaatkar kula ait şeriatın dayanağı olan, "kesb-i mutii {itaat edilen gayret}" manasın
daki hususlar da buna dahildir. (Kavii.nln, 54) 

•• Veliiıjet, Hakk'ın kulunu sevmesidir. (Ciimi', 55) 

* VeiCiyet üç kısırndır: Avaının velayeti adiiveti {düşmanlığı} bırakmak, havassın 
velayeti mehabbetle donanmak ehass-ı havassın velayeti ise velayetle ıstıfadır 
{velayet yoluyla tamamen saf hale gelmek ve bu hususta seçkin bir kişi olmaktır} .  
( Ciimi', 62) 

* Velii.yet-i kübrii. {en büyük velayet}; Allah Teala'nın Zat'ının şuılnları {fiilleri} 
ile isim ve sıfatlarının dairesinin seyrinden ibarettir. Bil ki salike, tevhidin sırlarıyla 
maiyyet {Allah'la beraberlik} sırrı varid olduğunda {geldiğinde} vicdanında, Arş-ı 
Mecid'den hatta, onun üzerinden yere kadar kendisini ve mümkünatın {sonradan 
var olmuş varlıkların} bütün zerrelerini iliata eden bir nur görür. Bu nurun rengi, 
renk kabul etmeyen cinsten olduğu için siyah demek münasib olur. Böylece "Allah 
Ama'da idi" sözünün doğruluğuna delil olur. O nurun, ufuktan bir güneş gibi doğ
duğunu, Allah Teala'nın Zat'ı olduğunu zannettiği bu nuru yok ettiğini ve ondan 
hiçbir eser bırakmadığını görmüştür. Ve yine bu siyah nurun içinde kaybolmuş
ken, mümkünatın vücudunun zuhura yöneldiğini görür. Tıpkı güneşin ışığının pa
rıltıları içinde yıldızların mevcud olmaları gibi Fakat, kalbi seferde mümkünün 
mevcudiyetiyle vacibin arasını ayırdedecek göz keskinliği olmadığı için, buna 
"ittihii.d" ismi veriliyordu. 

Peygamberlerin velayeti, sahv ve intibah makamı olan velayet-i kübra seyrinde 
bir inayet olarak kendilerine keskin nazar verildiğinde, mümkünatın vücudunu el
bette sabit ve yerleşmiş olarak görür. Ancak eşyayı, onlar madfunken, ilahi vücu-
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dun {varlığın} eseri olarak ortaya çıkan, O'nun var ettiği bir gölge olarak bulur. 
(Canıı 66) 

* Velayet, Hz. Peygamber'in $ nurlarından bir nurdur. Yelayet mertebesinin, 
nübüvvet mertebesinden aşağıda bulunduğu, ilhfunın vahyin altında olduğu husu
sunda ittifak edilmiştir. Şübhesiz ki Allah, nübüvvetten sonra vahiy kapısını kapa
tıp, kullarına bir rahmet olarak ilham kapısını açmıştır. Meded-i ilahi, insanların 
gaflet ve şehvetlere gark olmaları sebebiyle tezkir {hatırlatma}, tecdid {yenilenme} 
ve te'kide {destek, tekrarlama} devamlı ihtiyaçları olduğu için, hiçbir zaman kesil
meyecektir. Tezkir ve tenblh, nefsleri aslına ve cevherine döndürmek içindir. Şu 
halde veli, asla yeni bir şeriat getirmez. Ancak Allah'ın Kitabı'na ve Resul'ün $ 
Sünneti'ne yeni bir anlayış getirir. (Rihle, 95) 

* Veliiyet insanda, ateşin gizli olması gibi gizlidir. Bu kiminde dünyada zahir, 
ahirette gizli olur; kimindeyse dünyada gizli, ahirette zahir olur. Kiminde de hem 
dünyada, hem de ahirette zahir olabilir. (Nefehat, 128) 

veleh ( o�l J ) * Veleh, veedin aşırılığıdır. (Istıliih, 534) 

* Veleh: Arablar, sevgilisini kaybeden aşık, aklını kaybettiğinde "Velehe'r-raciil, 
yelihii fehüve viilihün" derler. Sıhah' ta ise veleh, veedin şiddetinden dolayı aklın kay
bedilmesi ve şaşkınlık olarak tarıf edilmiştir. (Ravza, 347) 

veli-nebi-resul ( JJ"" J - � - JJ ) {'abd-i resUl; 'alamat-ı evliyaullah; 'ala

met-i veli; basitan-ı eyd/basıti eydihim; derece-i nebi; enbiya'; evliya'ullah; ev
liya-yı şeytan; hilafet-i ulü'l-ıstıfa; hilafet-i nübüvvet; hilafet-i risalet; hilafet-i 
'uli'l-'azm; latife-i riihaniyye; makam-ı enbiya'; makam-ı rusül; menazil-i ev
liya'; mukallid; müctehid; veliyyullah} 

* (Evliyaullahın alametleri), kalbin nefret, aldatma, hainlik, hased, kin, kibir, 
hırs, açgözlülük, hilekarlık, nifak, ri ya ve benzer kötü hasJetlerden salim olmasıdır. 
Bu kötü hasJetler ancak, dünyaya rağbet eden, bağlanan ve dünya için iki büklüm 
olan kişilerin kalbierinde bulunur. Ayrıca şunlar da onların {evliyaullahın) sıfatla
rındandır: Rahmet ve acıma, elemleri hisseden her canlıya rikkat-i kalb {kalb ince
liği} .  

Şunlar da onların hasletlerindendir: Naslhat, şefkat, yumuşak davranma, 
insanları idare etme {onların eziyetlerine katlanma}, lütufkar olma, kendisiyle teş
rik-i mesai hillinde olan herkese sevgi. 

Evliyaullahın ve Allah'ın ihlaslı kullarını diğer insanlardan ayıran en değerli 
sıfatlarından biri de, meleklerin hakikatini ve onların nasıl ilham ettiklerini 
bilmeleridir. (İhvan, I, 362) 
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... Şunlar da evliyaullahın alametlerinden ve salih kulların sıfatlarındandır: 
Hem meclislerde hem de halvet halinde Allah'tan başkasını zikretmezler, ancak 
O'nWl yaptıklarını tefekkür ederler, sadece O'nWl ilisanının çeşitliliğine, 
nimetlendirişinin büyüklüğüne, nimetlerinin güzelliğine bakarlar. Ancak Allah 
için amel ederler, sadece O'na hizmet ederler, ancak O'nu arzularlar, sadece 
O'ndan ümid ederler, ancak O'ndan isterler, O'ndan başkasından korkmazlar. 

Onlar, Allah'tan korktukları için endişeli olurlar. Bütün billlların tamamı, 
Rabb'leri hakkındaki görüşlerinin doğruluğu, itikadlarının tahakkuk etmiş olması 
ve hakikata Allah'tan başka hiç kimsenin kadir olamayacağına dair hasiretlerinin 
şiddeti sebebiyle onlara bahşedilir. Bu doğru itikad, sağlam ve güzel görüş, 
Rabb'leri hakkındaki marifetlerinin doğruluğu ve O'nWl hakkındaki bilgilerinin 
yakine ermesinin sonucudur. 

Onlar tüm tasarruflarında Rabb'lerini gerçek bir görüşle görür ve her halle
rinde O'nu müşahede ederler. Sadece O'nu işitir, sadece O'na bakarlar. Hakikatte 
O'ndan başkasını görmezler. BWldan dolayı halkı bırakıp onlardan uzaklaşarak 
Halık ile meşgul olurlar. MerbO.b ile değil, Rabb ile; masnO. !yaratılmış} ile değil 
Sani !Yaratan} ile; sebeb ile değil, Müsebbib lsebeblerin Sahibi} ile ilgilenirler. On
lara göre mekanlar ve zamanlar birdir. O'nWl ha.Kıkatini gördüklerinde ağyar 
IO'ndan başka her şey} onların gözünden silinir; şübheyi terkedip yakini elde 
ederler. Dine karşılık dünyayı satarlar. Yorgunluk ve sıkıntı neticesinde selarneti 
kazanırlar. Dünyada emin olarak yaşar, ondan salim olarak göç eder, ahirete ga
nimetlerle ulaşırlar. Çünkü onlar dünyada muhsin idiler, muhsinlerin yürüdüğü 
yolda ilerlediler. (İhvan, I, 375) 

* Rivayete göre adamın biri Ebu Yezid'e: "Beni Rabb'ime yaklaştıracak bir amel 
göster" diye sormuş, Ebu Yezid onun bu sorusilila şöyle cevab vermişti: "Sen Allah 
dostlarını sev ki onlar da seni sevsinler. Çünkü Allah Teala günde yetmiş defa 
dostlarının kalbine nazar eder. Bakarsın dostWlWl kalbinde senin ismine de bakar 
ve seni bağışlar." (Şatahat, 76) 

* Ebu Musa lEş' ari} şöyle demiştir: "Hz. Peıjgamber $ yün elbise giyinir, nıerkebe 
biner ve zayıfların davetlerine gelirdi." (Ta'arruf, 7) 

* Velinin iki manası vardır: Birincisi; veli "fe'il" vezninde ve meffı.l !edilgen} 
manasındadır. Veli, Allah Teala'nın işlerini görmeyi uhdesine aldığı kimsedir. Ni
tekim Cenab-ı Hak: " . . .  çünkü salih kişilerin işlerini O deruhte etmiştir {0, onların koru
yucusudur}." lArM, 7/196] buyurmuştur. O, velisini bir an bile kendi haline bırak
maz. Aksine onun işlerini görmeyi ve gözetmeyi kendisi üstlenir. 

Ikincisi veli; "fe'll" vezninde ism-i failin mübiHağa sigasıdır. Veli, Allah'a ibadet 
ve taat işini üstlenen kimsedir. Velinin ibadeti, araya bir isyan girmeksizin aralıksız 
devarn eder. Velinin !hakiki manada} veli olabilmesi için, bu iki manadaki velilik 
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vasfına sahib olması, son haddine varıncaya kadar ve en mükemmel bir şekilde 

Allah Teala'nın haklarına riayet etmesi, Allah'ın da gerek emniyette gerekse sıkın

tıda sürekli olarak velisini koruması lazımdır. Velinin mahffiz {hata ve günahtan 

korunmuş} olması şarttır. Nitekim peygamberlerin de maslım olmaları şarttır. Şu 

halde, şeriata karşı çıkan kimse {veli değil ancak} aldanmış ve kanmıştır. (Kuşeyri, 
127) 

•• Velinin iki manasının olduğu söylenmiştir: Birincisi; alim, kadir vb. gibi ''fe 'il" 
vezninde ism-i failin mübalağa sigasıdır. "Ara vermeksizin masıyı;etten uzak olan 
kimse" demektir. 

İkincisi; veli "fe'il" vezninde ve ism-i mef'Ul manasındadır. "Maktıll {öldürül
müş}" manasındaki "katil" ve "mecruh {yaralı}" manasındaki "cerih" gibi. Veli, koru

masını Hakk Sübhanehu ve Teala'nın devamlı olarak üstlendiği kimsedir. Onda, 

isyan etme kudreti olan hizlan {günah işleme hususundaki aşırılık ya da kendi ha

line bırakılmal yaratılmamıştır. Çünkü onda, taat kudreti olan ilahi tevfik devam

lıdır. (Kuşeyri, 173) 

* Veliıyet, lugatte "nusret {yardım}" manasma gelir. Vilayet şeklinde ise "emir lik" 

demektir. Her ikisi de "veli" kelimesinin masdarıdır. Hal böyle olunca, bu iki keli

menin, "delil" kelimesinin masdan olan "delô.let ve dilalet" gibi olması gerekir. 

Yine velayet, rubılbiyyet manasma gelir. Bundan dolayı Allah Teala: "Orada 
velayet, Hakk olan Allah'a aittir." [Kehf, 18/44) buyurmuştur. Çünkü ancak o zaman 

kafirler ona yönelir ve { taptıkları diğer} mabudlarından uzaklaşıp, O'na dönerler. 

Velayet, ayrıca "mehabbet" manasma da gelir. Veli kelimesinin ise, ''fe'il" vez

ninde ism-i mef'Ul manasında bir kelime olması mümkündür. Nitekim Allah 

Teala: "O, salih kullarını tevelli eder {korur}." [Araf, 7/196] buyurmuştur. Çünkü Al

lah Teala {kendi yaratmış olmasından dolayı sevdiği için, ) kulunu vasıfları ve fiil

Ierinden dolayı terk etmez. Onu kendi katında muhafaza eder. 

Veli kelimesi, mübalağa ile ism-i fail manasında ''fe'il" vezninde de olabilir. 

Çünkü kul, O'nun taatını tevelli eder {üzerine alır}, O'nun hukukuna sürekli olarak 

uyar, O'ndan başka her şeyden yüz çevirir. Bu {kul} mürid, o {Rabb} da murad olur 

{kul Rabb'ini ister, Rabb da aranan ve istenen olur}. (Hücviri, 254) 

* Cüneyd'" şöyle demiştir: "Velinin vasıflarından biri korkusuz olmaktır. Çünkii 
korku, istenmeyen bir şeı;in ileride başa gelmesini gözetiemek veya sevilen bir şeyin ileride 
elden çıkmasını beklemek demektir. Oysa veli, ibnü'l-vakt {içinde bulunduğu zamanla meş
gul} olan kişidir. Onun geleceği yoktur ki, bir şeı;den korksun. Velide korku bulunmadığı 
gibi, ümid de yoktur. Çünkü ümid, istenen bir şeyin elde edilmesini veı;a istenıneı;en bir 
şeyin giderilmesini beklemek demektir. Bu ise {içinde bulunulan vakitten} sonraki bir va
kitle olan bir şeı;dir. Yine veli hüzne de kapılnıaz. Çünkü hüzün kalb sıkıntısından ileri 
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gelir. Rıza aydınlığında ve muvdfakat {ilahi emir/ere uyma} bahçesinde bulunan bir kimse 
için, hüzün nasıl mümkün olabilir?" (Hücv1r1, 260-261)  

* Rütbelerin en yücesi, hakikatierin tümünün ya da çoğunun kendisine açıldığı 
nebinin derecesidir. Bu derece, çalışmadan ve zorlanmadan kazanılmıştır. Çok hızlı 
bir şekilde ilahi keşfle gerçekleşmiştir. İşte insanın elde edebileceği saadet budur. 
Bu saadet, insanı mekan ve mesafe ile değil, ama mana ve hakikat ile Allah'a yak
laştırır. Bu makamda edeb gereği dilin dizgiTileri tutulmalıdır. 

Ancak durum, bir taifenin iddia ettiği gibi kurbun (yakınlığın} ötesinde itti
hiıda varmıştır. Bazıları "Kendimi tenzih ederim, şanını ne yücedir" bir başkası "Ben 
Hakk'ım" diyebilmiştir. Başkaları bu durumu "hulul" kelimesiyle; Hıristiyanlar "la
hiit ve nasıltım ittihadı" deyimiyle ifade etmiştir. O kadar ki, Hıristiyanlar Hz. 
İsa'nın &;§\ Allah'ın yarısı olduğunu söyleyebilmiştir. Allah bu zalimlerin sözlerin
den beridir ve yücedir! 

Özetle Allah'a yürüyenierin konakları sayılamayacak kadar çoktur. Ancak her 
sruik, sülfikunda ulaştığı konağı da, ardından gelecek konakları da bilir. Elde ettiği 
şeyin hakikatini sadece toplu olarak ve gayba lınanla kuşatabilir. Nübüvvetin ha
kikatini sadece neb1 bilebilir. (Miz/in, 23) 

* Alanıet-i veli (velinin alameti}, halkın eziyet ve tecavüzlerine sabretmektir. 
Halktan gördüklerini görmezlikten, işittiklerini duymazlıktan gelirler, kıymetli 
varlıklarını insanlara hlbe ederler. (Feth, 180) 

* Basitan-ı eydlbiisıtl eydihim (ellerini uzatanlar}": Hakk'ın nCırlu işraklarına maz
har olmuş öyle muhterem insanlar bulunmaktadır ki, onlar, yüzlerini ulfıhiyyete 
dönmüşler, fiil ve sıfat tecelllleri gibi, Zat'ın tecelllsini beklemektedirler . . .  Onların, 
Hakk'a ait feyze mahsus istidadları, Hakk tarafından kemale erdirilmiştir. Böyle, 
istidact diliyle yapılan dua kabul edilir. (Heyakil, 103) 

* yalnızca resiillerin dilinden öğrenilir hükümler 
iiyetlerin bilgileriyse 
yollarda yürüyeniere açılır ancak 

(Diviin, 72) 

* bir makamdan inmesi bir velinin 
çı/anak 
daha da yükselmek demektir ancak 
Hakk sınırlanamaz çünkü 
öyleı;se 

' Burada, "Görsen o zalimleri ölüm dalgalan içinde boğulurken, melekler ellerini uzatmış [basıt! 

eydfhim ], derler ki: 'Çıkarın canlarınızı! Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksmız . . .  "' [En' am 
6/93] ayetine gönderme yapılmaktadır. 
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niyetierin özündedir yakınlaşmanın ta kendisi 
her hfili 
seçilmiş olanın 
yüceliktir yücelikler içinde 
asla hükmedilemez ona 
hiçbir şey te'sir edemez 
onun yüceliğine 

(Fütuhiit, I, 296) 

'' Meniizil-i evliyil {velilerin dereceleri} iki çeşittir: Hiss1 ve manevi. Hissi menzil
leri, cennet yüz derece olsa da Cennet'tedir. Dünyadaki hissi menzilleri harikulade 
neticeleri olan hallerdir. Abdallar ve benzerleri gibilerinde bu bariz olarak ortaya 
çıkar. Bazıları bu duruma sahib olur, fakat ondan hiçbir alarnet ortaya koymaz. 
Bunlar melamiyye ve ileri gelen asillerdir. Bu yol, yüz küsur menzilden fazladır. 
Her menzil de birçok menzil ihtiva eder. 

İşte bunlar, dünya ve ahirette onların hissedilen makamlarıdır. Marifet merte
helerindeki manevi makamları ise iki yüz kırk sekiz bin menzildir. Bu ilinınetten 
önce onlara hiç kimse ulaşamamıştır. Bu nokta, bu ümmetin üstünlükleri arasmda 
yer alır. Onların çeşitli tatları vardır, onu tadan bilir. Bu sayı dört makamda topla
mr: Ledünni ilim makamı, nur ilmi makamı, cem' ve tefrika ilmi makamı ve ilahi 
kitabet ilmi makamı. 

Sonra bu makamlar arasmda onların cinsinden başka makamlar vardır. Bunlar 
da yüz küsur makama kadar varır. Hepsi de velllere ait olan makamlardır. Her bir 
makam sayıları belli pek çok menzile ayrılır. (Fütithiit, II, 42) 

* Resul kavmine gönderilir. Nebl, kendisine peygamberlik vazifesi verilena ka
dar kendi başına ibadet eder. Veli ise, resUlün uykusundan uyandırdığı kimsedir. 
ResUl imam, veli imama uyandır. Nebi ise hem imama uyan, hem de imamdır. 
Mahffiz olup ması1m değildir. Resul ması1mlar smıfındandır, istenen, sevilen ve 
kendisine sığınılan kişidir. Mü' min onu tasdik eder ve ona yönelir. Alim, onun için 
burhan, delil ortaya koyar. Onun doğruluğunu ikrar ve itiraf eder. Cahil ona bakar 
ve inhiraf eder {uzak durur, sapıtır}. Şübheli olan, onun hakkında şaşırır ve karar
sız kalır. Zarın sahibi, {onun hakkında gerçek olmayan şeyler} düşünür ve anla
maz. Ona bakan ise onu anlar, yolunu gözler. Her sınıfla beraber bulunan mukallid 
{taklid eden}, {tabi olduğu kişiye göre} hareket eder. Tabi olduğu kimse yürürse o 
da yürür, durursa o da durur. Kurtuluşta olsun, helakta olsun tabi olduğu kişi ne
redeyse o da oradadır. (Letii'if, 50) 

* Latife-i ruhfiniyye {rı1han1 latlfe} görür, rabban! hak!kat ise peygamberlik ayna
sında görülür. Rabbani hakikatin ışıkları velmin kalbine akseder. Bu yüzden de 
veli, peygamber suretinde çıkar, fakat şer!atı geçersiz kılıp yeni bir şer!at ortaya 
koymaz, tfıliminden {öğrettiklerinden} dolayı ücret istemez. Bizim kitaba varis ol-
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mamız sahlhtir, çünkü kitab bize kesbirniz olmadan verilmiştir. Her viiris seçilmiş

tir, varisin dışındakiler ise uçurumun kenarındadır. (Leta 'if, 52) 

* Enbiya {peygamberler}, kendilerine Allah tarafından şeriat verilen ve bu şeriat 

üzere devam eden kimselerdir. Vahiy alan ama kendilerine ayrıca bir şeriat veril

meyen peygamberler de vardır. Bunların durumu resfillerin durumu gibidir. Yani 
enbiya üç kısımdır: Kemal sahibi olanlar, celal sahibi olanlar, cemal sahibi olanlar. 

Bunların cehennemdeki mukabilleri ise bozuk hayaller taşıyan decciiller olup, 

dünya hayatında hak yoldan saptıkları halde, kendilerinin iyi yaptıklarını zanne

derler. (Letii'if 130) 

* Hatm bir tanedir. Her zamanda bulunmaz. Alemde bir tanedir. Allah onunla 

Muhammed! velayeti sona erdirir. Muhammed} veliler içinde ondan daha büyüğü 

yoktur. Sonra başka bir hatm vardır ki, Allah onunla Hz. Adem'den !Ml son veliye 

ki o evliyanın sonuncusu olan Hz. Isa'dır ��- kadar olan umı1mi velayeti sona 

erdirir. Nitekim bu, mülkün deveranının sonudur. Kıyamet gününde Muhammed 
$ ümmetinin toplanacağı iki haşir olacaktır. o resul de, {diğer) resullerle birlikte 

toplanacaktır. (Fütılhat, Il, ll )  
•• "Makam-ı enbiyaya {peygamberlerin makamına} nisbet/e resiillerin makamı nerede

dir?" {sorusunun) cevabı şudur: "0, aynı hizadadır, ancak resiillerin makamı mertebele
rin dördüncü makanıındadır. İnsana mutluluk veren mertebeler dörttür. O da zman, vela
yet, nübüvvet ve risalettir. Peı;gamberler makamında olurlarsa, bu takdirde ya ikinci 
mertebedeki teşrü nübiivvete sahib {şeriat sahibi} peı;gamberlerden veya üçüncü mertebe
deki peygamberlerden olurlar. İlinı velayet şartlanndandır, iman ise değildir. imanın daya
nağı haberdir; haberin ise ona ihtiyacı yoktur. Ya 'Allah nerdedir? '  tarzında olduğu gibi 
muhô.l olur ya da mümkün olur. O da haber verene nisbet edilen bazı gayb bilgilerini haber 
vermektir. Allah'ı tevhid etmeı;i bilenlerin ilk mertebesinde veliler yer alır. 

Allah cahil olanları velayet makamına yükseltmez. Bu zfihir fiZimlerinin hataya düş
tüğü bir meseledir. Hangi yolla olursa olsun Allah'ı tevhid eden herkes velfiyet makamının 
nıuhteviisı içine girer. Bu makanı ilk makamdır. Sonra nübüvvet, risiilet ve fmiin makamı 
gelir. Bize göre, yani bizim tertibimize göre veliiyet nıertebesi ise şöyledir: Veliiyet sonra 
zman, sonra nübüvvet ve sonra risalet. Rusum {ziihir} iilimlerine ve husus! yolun dışında 
kalan insanların geneline göre önce imiin, sonra veliiyet, nübüvvet ve risiilet nıertebesi ge
lir." (Fütfıhiit, II, 53) 

* Hatm-ı hiiss {özel hatm), Muhammed} hatm, Allah'ın kendisiyle Muhammed! 

olan, yani Hz. Muhammed' e $  varis olan ve her Muhammed! velinin ondan aldığı 

miras miktarınca nefsinde bir alarnet bulan evliyanın velayetini sona erdirmesidir. 

Böylece o, her Muhammed! velinin ilmini Allah için toplar. Bunu bilmezse hatm 

olamaz. Çünkü Hz. Peygamber'le peygamberler sona erdirilince ona "ceviimi'u 'l
kelfm" verilmiş ve tüm şeriatlar yıldız ışıklarının güneşin ışığı altına sokulması gibi 

onun şeriatının altına dercedilmiştir. Bundan kesinlikle anlaşılıyor ki, yıldızlar 
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ışıklarını yere göndermiş ve güneş de bunların ayırd edilmesine mani olmuştur. 
Böylece ışık güneşe has kılınmıştır. (Füti'lhtit, IV, 440) 

'� Evliyaya virdi bir kudret İlii/ı 
Kim atılmış tfri eyler redd-i riih 

Bağlı ebviib-ı nıeviilfde sebeb 
Ol peşlnıiin oldu anımil emr-i Ra bb 

Güfteyi nii-güfte eyler bf-hitfib 
Tfi ki suziin olmaya sf/ı u kebfib 

Niikte kim diller ider güft u şinld 
Eyler ol güjtfirı nıahv u nfi-bedid 

Sana besdir hüccet-i filenı-behti 
Ayet-i "min fiyet-i ev nünsihfi" 

Mfinl-yi "ensevkünı zikrf"ye bak 
Kudret-i nisyfina nisbet itdi Hakk 

Zikr u nisyfina çü kiidir oldular 
Pes kulılb-ı halka kiihir oldular 

Çiinki nisyfm ile sırr oldu nazar 
Bl-anıeldir olsa da ehl-i hüner 

Millik-i dih şii/ı- cisınfinl olur 
Sfihib-i dil şfih-ı rıllıiinz olur 

Fer'idir çeşmin nazar bz-reyb ü şek 
Pes değildir m erdiını illii merdümek 

Bundan efzun n ıı tka ruhsat yok bana 
Vfirid oldu men-'i merdiin-ı Hiidfi 

(Mesnevzı, I, 67) 

* Velilerde, Hakk tarafından ihsan edilmiş öyle bir kudret vardır ki, onlar atıl
mış, yaydan çıkmış oku yoldan geri çevirirler. 

Bir veli, bir hadisenin meydana gelmesinden huzursuz olursa, o hadiseyi mey
dana getiren sebeb kapısını veli, Hakk'ın kudret eliyle kapar. 

Allah'ın lüfu ile kapıyı açınca da veli, söylenmiş sözü söylenınemiş yapar da, 
ne şiş yanar, ne kebab. 

O, gönüllerden geçen her şeyi duyup işittiği için, söylenmiş sözü de bütün gö
nüllerden siler, yok eder. 
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{Sana dünya değerındeki "Ma nensah m ın ayetın ev nünsihfi {Biz bir ayeti nesh eder 
yahud onu unutturnrsak, ondan daha hayırlısını Vetja nzislinİ getiririz}" ayetinin delili 
kafidir. (Mesnevlz, I, 67)} 

"Size zikrinıi unııtturdunı" [Kehf, 18/28] ayetini oku da, velllerin unutma gü
cünü, gönüllere nasıl koyduklarını anla! 

Madem ki velilerin hem hatırlatmaya, hem unuttmmaya güçleri yetiyor, şu 
halde halkın gönüllerinde de buyrukları yürümektedir. 

Bir veli, unuttmmak suretiyle birinin nazarını, görüş yolunu kapatacak olursa, 
o kimse ne kadar hünerli olursa olsun hiçbir iş göremez. 

Köy ağası, tenlerin, bedenierin padişahıdır. Gönül sahibi ise gönüllerin sulta
nıdır. 

Hiç şübhe yok ki, yaptığımız bütün işler, ameller, şu gözümüzün, görüşümü
zün çeşitli şekillerde kendini gösteren, çeşitli dallara ayrılan eserleridir. Şu halde, 
insan, gözbebeğinden başka bir şey değildir. 

İnsan-ı kamilin, kainatın merkezi ve gözbebeği olduğu hakikatinin tamamını 
söylemeyeceğim. Çünkü merkezin sahibi olan peygamberler bunu men etmişler
dir. (Mesnevlı, 1, 121) 

* Ger olursa m ilcib-i işkal-i hdl 
Enbiya vii evliyil içiin suiil 

Enbzyii kim itdiler nefsi zebıin 
Pes niçiin düşmenleri oldu ftizfm 

Tut kulağın et) taleb-kiir-ı sevılb 
ftiriiz u şübheye budur ceviib 

Kendiye düşmen idi ol nıünkiriin 
Oldu anlar cehl ile adii-yı can 

Ciinına kasd eyletjendir bil adil 
Sannıa zahm-ı ciln-ı ağıjiir ola bıı 

Şeb-pere sanma adil-yı iifitiib 
Kendiiye düşmendir etjler plç ü tiib 

Tilb-ı nıihr ile olur enduh-glr 
Rencişinden bl-haber mihr-i nıünzr 

Düşmen olur kim gele andan azil b 
Ola lii'le perde-siiz-r iifitiib 

Kendiler oldu güru/ı - z  kılfiran 
Perde-siiz-ı pertev-i Peygamberiin 



1202 

Enbiyti olmaz hictib-ı bfş ü kenı 
Nefs-i küffiir oldu iima vü asenı 

Bende-i hindu ki oldu kine-ver 
Hileesini gayz ile ihltik ider 

Bamdan eı;ler nüzUI-i ser-nigfm 
İ tmek içün haceı;e gadr-i Jüzun 

Ger tabibe olsa bir has te adu 
Haceye şakird ola ya kine-cu 

Ol hakikat kendine düşmen olur 
Kendi akl u canına reh-zen olur 

Kiizer olsa ger güneşden münfail 
Düşmen-i tib olsa mahi muttasıl 
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Kıl nazar andan kime vardır ziyan 
Akzbet kimdir siyeh-baht-ı zaman 

(Mesnevlı, II, 30) 

* Peygamberler ve veliler hakkında söylediğimiz sözler, birini şübheye düşüre

cek olursa . . . 

Eğer bir kimse çıkıp da: "Peygamberlerle veliler nefsleri ölmüş değil mi idi? Yani 
nefsin temizleniş derecelerinin sonu bulunan 'riiziyye ve nıerziyye fAllah'tan razı olan, Al
lah'zn da kendisinden razı olduğu}' derecesine yükselen kişiler oldukları htilde, {neden} on
ların da düşmanları ve hasedefleri vardı ?" derse . . .  

Ey doğruyu anlamak isteyen kişi! Sen şimdi sözüme kulak ver de, şübhe ettiğin 

şeye vereceğim cevabı dinle. 

Peygamberleri ve velileri inkar edenler, kendi kendilerinin düşmanı idiler. 

Böylece onlar kendi kendilerini yaralıyorlardı. 

Düşman cana kasd edendir. Kendisi can çekişen düşman değildir. 

Zavallı yarasa güneşe düşman değildir. O, perde arkasında kalmıştır da, ken

disinin düşmanı olmuştur. 

Güneşin parıltısı onu öldürür, güneş hiç onun eziyetini çeker mi? Onun rahat

sızlığına ehemmiyet verir mi? 

Düşman ona derler ki: Ondan bir gazab, bir zahmet gelsin; güneş ışığı ile taşın 

lal olmasına engel olsun. 

Bütün kafirler, peygamberlerin manevi cevherlerinin panltısının, onların pey

gamberlik nurunun kendilerini aydınlatmasına, kendileri engel olmuşlardır. 
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O tek kişinin, yani nebi ve velinin gözüne halk nasıl perde olabilir? N ebi ve ve

liye düşman olduğu için halk kendi gözürlü kör etmiştir. Kendi gözünü şaşı, kendi 

kulağını sağır etmiştir. 

Halkın nebilere ve velllere düşmanlık göstermesi, Hindli bir kölenin, efendi

sine kin güderek, inadından kendisini öldürmesine benzer. 

O köle, efendisini kölesiz bırakmak için, kendisini damdan baş aşağı atar. He

lak olup gider. 

Hasta, kendisini tedavi eden hekime düşman olursa; çocuk kendisini terbiye 

eden e kin güderse . . .  

Gerçekten de bunlar, kendi caniarına kasd etmektedirler. Kendi akıllarının, 

canlarının yolunu vurmaktadırlar. 

Bez yıkayan güneşe kızarsa; balık suya öfkelenir, düşman olursa . . .  

Sen dikkatle bak da gör; bu hiddetin, bu öfkenin, bu düşmanlığın zararı kime 
dokunur? Sonunda, bu kızgınlık yüzünden kimin bahtı kararır? (Mesnevf2, II, 318) 

* "Acaba velz miisum olur mu, yoksa olmaz mı?" {sorusuna} cevab olarak demiştik 

ki: "Peygamberlerde olduğu gibi ve lllerin 'miisunı ' alnıasının viicib olduğu söylenemez. 
Velllerin 'mahfuz {korunmuş} ' oldukları, güniihlarda ısriir etmedikleri söylenebilir. Eğer, 
belirli vakitlerde hata yaparlar ya da ayakları sürçerse, bu onların {velllik} vasıflarını zede
lemez." Cüneyd' e "Arif zinii eder mi?" diye sorulmuş, o da uzun bir süre başını eğ

miş, sonra başını kaldırarak şu cevabı vermiştir: "Allalı'ın emri, takdir edilmiş bir ka
derdir." (Bustiin, 58) 

* Vell, Allah'ın işlerini üstlendiği kimsedir. Allah onu isyandan muhafaza et

miştir. Ridılin {ricalullahın} ulaşmış olduğu kemale tam olarak ulaşıncaya kadar 

Allah onu yalnız ve yardımsız bırakmamıştır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "0, 
bütün silli/ı kullarını görüp gözetir." [Araf, 7/196) (Kaşani, 54; Ciinıi', 104) 

* Evliyiiullalıın {Allah dostlarının} en üstünleri nebileri, nebilerinin en üstünleri 

resuller, resullerin en üstünleri ulü'l-azm olanlarıdır. Bunlar Nillı, İbrahim, Musa, 
İsa ve Muhammed'dir �- (Furkiin, 7) 

'' Hz. Peygamber' e i$ iman etmek şunlara iman etmek demektir: Emir ve ya

saklarını, mükafat ve cezasını, helal ve haramını tebliğ etmek hususunda O'nun 

Allah'la kulları arasında bir vasıta olduğuna İnanmak, Allah ve Reslilü'nün helal 

kıldıklarının helal; haram kıldıklarının haram; Allah ve Reslilü'nün teşri ettiği 

{emir ve yasak olarak getirdiği} şeyleri de din olarak kabul etmek. 

Hz. Peygamber'e $ uymadan, bir verınin kişiyi Allah'a ulaştıracağına inanan 

kimse, şeytanın dostlarından bir kafirdir. Allah'ın mahllikatı yaratması, onlara 

rızık vermesi, dualarına icabet etmesi, kalbierine hidayet nasib etmesi, düşmanıa

rına karşı kendilerine yardım etmesi, faydalı olanı vermesi, zararlı şeyleri gider-
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mesi gibi şeyler sadece O'na mahsfistur. Bu sayılanları dilediği sebeblerle yerine 
getirir. Resfillerin vasıta olmaları bu hususlara dahil değildir. (Furkan, 17) 

* Evliyiiullah, muttaki mü'minler olduğuna göre, kul imanı ve takvası 
nisbetinde Allah'ın dostudur. Kimin imanı ve takvası kamil olursa, Allah'a dost
luğu kamil olur. İnsanlar Allah'ın dostluğu hususunda iman ve takviiiarına göre 
birbirlerinden farklı oldukları gibi, küfür ve nifaktaki farklılıklarına göre de Al
lah' a düşmanlık ta birbirlerinden farklıdırlar. 

Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: "Herhangi bir sfue indirildiği zaman on
lardan bir kısmı der ki: 'Bu sizin hanginizin imanını artırdı?' İman edenlere gelince 
(bu sfire} onların imanlarının artırır ve onlar sevinirler. Kalbierinde hastalık olan
lara gelince onların da inkarlarını büsbütün artırır ve onlar artık kafir olarak ölür
ler." [Tevbe, 9/124-125]. " (Haram aylarını} ertelem ek, sadece katirlikte ileri git
mektir." [Tevbe, 2/37] . "Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini 
artırır ve sakınmalarını sağlar." [Muhammed, 47/7] . "Onların kalbierinde hastalık 
vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır." [Bakara, 2/10] 

Bu ayetlerle Allah Teala, bir kişinin imanına göre Allah'a dostluktan, küfür ve 
nifakına göre de Allah'a düşmanlıkta bir payı olduğunu açıklamış olmaktadır. 
(Furkan, 21) 

* Evliyiiullah, "sabikun" ve "mukarrebiin" olmak üzere iki tabakadır: Ashab-ı ye
min ise "muktesid"dir. Bunları Allah � Aziz kitabının birçok yerinde zikretmiştir: 
Vakıa Suresi'nin hem başı, hem de sonu, İnsan, Mütaffifin ve Fatır sfireleri (buna 
örnek gösterilebilir} .  Allah Teala, Vakıa suresinin başında kıyamet-i kübrayı, so
nunda ise kıyamet-i suğrayı zikretmiştir. (Furkiin, 22) 

* Abd-i resul (peygamber olan kul}, bir kimseye sadece Rabb'inin emriyle verir, 
istediğine verip istediğine haram kılamaz. Bilakis Rabb'inin vermesini emrettiği ki
şiye verir. Ancak, Rabb'inin sırt çevirmesini emrettiği kişiye sırtını döner. Onun 
tüm arnelleri Allah'a ibadettir. (Furkan, 28) 

* Evliyiiullah, muttaki mürninler olduğuna göre, insanlar iman ve takvii da 
birbirinden farklı oldukları gibi, Allah'a dostlukta da aynı şekilde farklıdırlar. Yine 
aynı şekilde küfür ve nifaktaki farklılıkları gibi, Allah'a düşmanlıkta da birbirle
rinden farklıdırlar. İmanın ve takviinın aslı Allah'ın resfillerine imandır. Bunların 
tamamı. resfillerin sonuncusu olan Hz. Muhammed'e .$ imandır. O'na iman 
etmek Allah'ın bütün kitabiarına ve resfıllerine imanı kapsar. Küfür ve nifakın aslı, 
resülleri ve onların Allah'tan getirdiklerini inkardır. İşte ahirette sahibini azaba 
müstahak kılacak olan küfür budur. (Furktin, 33) 

* Mübah olan işlerde evliyiiullahı diğer insanlardan zahirde farklı kılan hiçbir 
şey yoktur. Bunlar, mübah olduktan sonra farklı elbise giymekle, yine mübah ol
duktan sonra saç tıraşıyla, kısaltmasıyla, tırnaklarını kesmesiyle diğer insanlardan 
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ayrılmazlar. Nitekim "Kaba içinde ne sıddlkler, aba içinde ne zındıklar vardır'' şeklinde 
bir söz vardır. Allah dostları, açık bid'at ve fücur ehli olmamak kaydıyla, ümmeti 
Muhammed'in her sınıfında vardır. Bunlar Kur'an ve ilim ehli, cihad ve kılıç ehli, 
tacirler, sanatkarlar ve çiftçiler içinde vardır. ( Furkiin, 41) 

•• Büyük günah işlemeyen, hata etmeyen masi'ım bir insan olmak, veliyyullahın 
şartlarından değildir. Bilakis şeriat ilminin bazı hususlarının ona gizli kalması 
mümkündür. Dindeki bazı işlerin, Allah'ın emrettiği ve yasakladığı hususlar üze
rinde uzun uzun düşünecek kadar, ona şübheli ve kapalı gelmesi mümkündür. 
Bazı harikulade hadiseleri {olağanüstü olayları}, Allah'ın velilerinin kerameti zan
netmesi mümkündür. Bu harikulade hadiseler, derecesinin düşürülmesi için şey
tan tarafından, süslenmiş de olabilir. Ancak o, bunların şeytandan olduğunu anla
yamayabilir. Böyle olmakla birlikte o kişi, Allah Teala'nın velayetinden çıkmaz. 
Çünkü Allah Sübhanehu ve Teala, bu ümmetin hata ile, unutarak ve istemedikleri 
halde başkasının zorlamasıyla yaptıkları şeyleri affetmiştir. (Furkiin, 48) 

* Evliyiiullah ittifak etmişlerdir ki, bir adam havada uçsa da, suyun üstünde yü
rüse de, Hz.Peygambere uyup uymadığına, emrini tutup, nehyinden kaçınıp ka
çındığına bakmadıkça onun bu durmuna aldanılmaz. Allah dostlarının kerametleri 
bu tip işlerden daha büyüktür. Bu harikulade işleri yapan kimse bazen bir Allah 
dostu olabileceği gibi, bazen Allah düşmanı da olabilir. Bu tür harika işlerin çoğu 
kafirler, müşrikler, kitab ehli ve münafıklara ait olduğu gibi, bid'at ehli kişilere 
şeytanlar tarafından yaphrılmış da olabilir. Bu tür harikulade işleri yapan herkesin 
Allah dostu olduğunu zannetmek yanlıştır. Aksine bir kimsenin Allah dostu olup 
olmadığını anlamak için, hususiyetlerine, hareket ve davranışlarının Kitab ve Sün
net' e uygunluğuna itibar edilir. Bunlar, iman ve Kur'an nuruyla, imanın batıni, İs
lam şeriatının zahiri hakikatleriyle tanınır. (Furkiin, 62) 

* İbn Arabi, şu mealde bir şiir nakletmiştir: 

Berzahtadır makarnı nübüvvetin 
Resul'ün ötesinde 
berisinde velinin 

(Furkiin, 74) 

•• Ona {İbn Arabi'ye} göre kaynak akıl, mülk ise hayaldir. Hayal akla tabidir. 
Onun iddiasına göre akıl, hayalin aslından türemiştir. Resul, hayalden almıştır. 
Ona göre, bırndan dolayı resul nebiden üstün olmuştur. Nebinin hususiyetleri de
dikleri gibi olsaydı ve üstün olması bir yana, onun {resulün} cinsinden olmasaydı, 
onların söyledikleri şey mü'minlerin her biri için nasıl elde edilebilirdi?! Nübüvvet 
bunun ötesinde bir durumdur. (Furkiin, 80) 

·• Allah'ın muttaki dostları, emirleri yerine getiren, yasaklandıkları şeylerden 
kaçınan, takdire razı olan kimselerdir. Allah onları, onlar da O'nu sever. Allah on
lardan, onlar da Allah'tan razıdırlar. (Furkiin, 120) 
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* Veli, nebiden ilahi muhatablık bakımından ayrılır, usul bakımından ise birle
şirler. O da makamlardır. Ancak nebi, asli nur ile mirac eder; veli ise, bu asli nur
dan feyz alarak miraca çıkar. Makamlar onları birleştirse de fena ve beka, cem' ve 
fark makamlarının her birindeki vahdetle farklılaşırlar. Veli, nebilik rfıhaniyyeti 
vasıtasıyla ilahi mevhibeleri (bağışları} alır, nemlik makamından müşahede eder. 
Ancak Muhammed! velilerden olanların nebisi, enbiya makamlarını topladığı için, 
Allah onun ümmetinden olan velilere nebilik makamlarını aktarmıştır ve onlara 
nfırlarını, varis olunan nebinin nurundan onun vasıtasıyla ulaştırmıştır. O, rUhlar 
aleminde nebllerin ve resfillerin makamlarının tamamı kendisine verilen kimsedir. 
(Ravza, 519) 

* Ebu Ali Cüzcani şöyle demiştir: "Veli, hali hususunda fiini; Hakk'ı miişiihede etme 
hususunda baki olan kişidir. Allah onun miitevellisidir {idaresini üstlenmiştir}. Bu sebeble 
tevelli nıirlan sürekli ona yönelir. O kendinden {Allah katındaki gerçek değerinden} haber
dar olmadığı gibi, Allah'la beraberken de kararı yoktur fAllah'la beraber hayret hiilinden
dir} ."  

Yahya b .  Muaz Razi şöyle demiştir: "Veli, Allah'ın yen;iiziindeki güzel kokıtsııdur. 

Onu sıddfklar koklar da, kokusu kalbierine ulaşır. O kokuyla Mevlii'larına iştiyiik {özlem} 
duyarlar. Hilllerinin derecelerine göre ibiidetleri de artar." . . .  

. . .  Masfım olmak neblnin şartlarından olduğu gibi, mahffiz olmak da velinin 
şartların dandır. 

"Veli veliliğini bilir mi?" konusunda ihtilaf edilmiştir. Denilmiştir ki: "{Veli} nef
sine kiiçiimseyerek bakar {kendini buna liiyık gömıez}. Eğer kendisinde bir keriimet ortaya 
çıkarsa, bunun bir im tilıCin olmasından endişelenir ve elde ettiklerini kaybetme kaygısıyla 
korkudan tiiyleri diken diken olur." Yine şöyle dediler: "Veli meşhur olur {tanınır, bili
nir}, ancak meftün {tııtkım, aşırı arzulu} olmaz." (Ravza, 520) 

* Veli, avaının uykuda idrak ettikleri şeyleri, uyanıkken idrak etme hususunda 
nebi ile ortaktır. Tarikat ehlimiz, bunun veliler için doğru olduğunu tesbit etmiş
lerdir. Fiil himmetledir ve ilim Allah'ın dışında bir öğretici olmadan meydana gelir 
ki, bu da ledürıni ilimdir. Eğer Allah ona, bütün vasıtaları kaldırarak, Resfılulliih'ın 
� diliyle O'na ibadet edebildiği bu şeriat yoluyla ilim verirse, {bu ilim} ilm-i le
dünni {ledünni ilim} olur. Meleği Resfıllullah'ın hakikati üzerine ilka ettiği esnada 
müşahede eden husfısi halden başka ilm-i ledünne bu ümmetin peygamberlerin
den de, velilerinden de varis olabilen hiç kimse yoktur. (EsfCir, 278) 

•• Veliye, nebiyi (peygamberi} takib etmek (ona uymak) suretiyle ardından hitab 
edilir, nebiye ise bir takib etme olmaksızın asli hükümle önünden hitab edilir. Ve
liye, nebisinin perdesi ardından hitab edilir; nebiye ise perde ve başka bir nebi va
sıtası olmaksızın hitab edilir. Enbiyanın muhatab olduğu şey müşiihede, evliyanın 
muhatab olduğu şey ise gaybdır. (EsfCir, 284) 
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* Nebi ile veli arasındaki fark, tabi olanla metbı1 {tabi olunan} arasındaki fark 
gibidir. Bu bakımdan ikisinin arasını toplayacak bir şey yoktur {ikisi birbirinden 
farklıdır}. "Usul bakımından birleşirlerse de, -ki onlar {usuller} makamlardır-. . .  " {bu 
makamlar} islam, iman, ihsan, tevekkül, rıza, teslim ve benzerleri gibi {makamlar
dır} . . .  " . . .  nebflerin miriicı nitrla olur . . .  " yani vehbi ilimle olur " . . .  {bu ilim} asli dir . . .  " 
{peygamberlerin miracı, bir başka insana} uymak sfuetiyle değil, asıl {ilahi} hükme 
dayalı olarak feyz alınaktır. Onlar ancak bu nı1rla mirac eden nebilerdir. 
" . . .  Velilerin miriicı ise, asli nitrdan olan . . .  " velayet makamına hazırlanınayı gerekti
rir. Bu da, bu makamda kaim olan kişinin elde edeceği bir şeydir. 

Asli nurdan meydana gelen velayet makamı için, kendi payından başka bir 
payı yoktur. Bu pay da, istidadının kendisinden başka bir şey değildir. Bu makam 
çalışıp kazanmakla elde edilir. Veli, ancak çalışıp asil nurdan elde ettiği kadar 
mirac eder. Yükselıne ancak nur ile olur. Çünkü Hakk'a mirac yolları ariflerin 
gözlerine nisbetle karanlıktır. Bu nur, kendisiyle nurlandıkları vehbi ilimdir. Bu 
ilim, nebllere bir ist'idad {hazırlık devresi} olınadan bağışlanır. Bundan dolayı nü
büvvet kesbi değildir. Bu doğru görüştür. (Esfar, 286) 

* Müctehid şeriatın haricinde konuşmaz. İctihad konusunda bütün sözleri şeriat 
dahilindedir. Nitekim Hz. Peygamber'in $ varisi olan veli ictihad konusunda şe
riat dahilinde konuşmaz. Aksine onun sözü ittihad hükümleri dışındadır. O sözler, 
ilahi hakikatlerden haber vermektir. Peygamberler, hem velayet, hem de risalet sa
hibi olduklarından her ikisinden de bahsederler. "Bir peygamberin şeriata aykırı bir 
söz söylediğini duyarsan o, bir veli ve . . .  " ilahi hakikatleri " . . .  bilen bir arif olduğundan 

öyle konuşmuştur . . .  " Yoksa hem nebi, hem de resul olduğundan değil. (Sofyavi, 
245) 

* Evliyil {veliler}, rı1haniyyetlerinin cismaniyyetlerine galib gelınesi sebebiyle, 
çeşitli sılretlerde gözükürler. (Buğıje, 74) 

* Velinin iki tür manası vardır: İlki, velayet tasarrufunu dini masiahat üzere sa
bit olan kimse; ikincisi, velayet tasarrufu bilfiil değil, bilkuvve {faal değil, potansi
yel olarak velayet tasarrufuna sahib} kimsedir. Eğer "{Velayet tasarrufu olmadığı 
halde} nasıl veli olur?" denilirse, cevabı {şudur}: "Kulunun tüm işlerini Allah Teiila'nın 
üstlendiği ve tasarrufta bulunduğu kimse' manasında veli olması mümkündür. Böyle bir 

veli bilkuvve velidir. Dinlediğinde Hakk ile dinler, baktığında Hakk ile bakar, konuştu

ğunda Hakk ile konuşur. O mahbitbiyyet 6.Iemindedir." . . .  

. . . Evliyanın dört makamı vardır: Birincisi hilafet-i niibüvvet {peygamberliğe hila
fet} makamı, ikincisi hilafet-i risiilet {resı1llüğe hilafet} makamı, üçüncüsü hilafet-i 

ulü 'l-aznı {ulü'l-azm olan Hz. Nı1h �' Hz. Musa �� gibi peygamberlere hilafet} 
makamı, dördüncüsü de hilafet-i ulii 'l-ıstıfii {seçilıniş olan Hz. Peygamber' e � hila
fet} makamıdır. 
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Hilafet-i nübüvvet makamı alimlerin, hilafet-i risalet makamı abdalın, hilafet-i 
ulü'l-azm makamı evtadın, hilafet-i ulü'l-ıstıfa makamı ise kutubların makamıdır. 
V elllerin bir kısmı nebilerin, bir kısmı resullerin, bir kısmı ulü'l-azmın, bir kısmı da 
ulü'l-ıstıfanın makamında bulunur. (Cami', 5) 

* Hatem, nübüvvetin kendisiyle son bulduğu kimsedir. Bu da bir kişi olup Pey
gamberimiz Hz. Muhammed' dir i$. 

Bir de hatem-i velayet {velayetin son bulması) vardır. Bu da kendisiyle dünya ve 
ahiret iyiliğine ve kemalin nihayetine ulaşılan kimsedir. Ölümüyle alemin düzeni 
bozulur. Bu ise ahir zamanda geleceği va'dedilen Mehdi' dir. (Cami', 82) 

* Veli {dost), lugatte adüvvün {düşmanın) zıddıdır. Hakikat ehlinin ıstilahında 
iki manası vardır: Birincisi "fe'll" vezninde ve ism-i mef'fıl manasındadır. "Maktül 
{öldürülmüş}" manasındaki "katıl" ve "mecrüh {yaralı}" manasındaki "cerih" gibi. 
Veli, korumasını Hakk Sübhanehu ve Teaiii'nın devamlı olarak üstlendiği kimse
dir. Onda, isyan etme kudreti olan hizlan {günah işleme hususundaki aşırılık ya da 
kendi haline bırakılmal yaratılmamıştır. Nitekim Cenab-ı Hak: . " . . .  çünkü s{ilih ki

şilerin işlerini O deruhte etmiştir {0, onların kontyucusudur}." [Araf, 7/196] buyur
muştur. 

İkincisi, kerim ve alim gibi, 'je'll" vezninde ism-i fiiilin mübalağa sigasıdır. 
Veli, Allah' a ibadet ve taat işini üstlenen, araya bir isyan girmeksizin aralıksız ola
rak devamlı ibadet eden kimsedir. Her iki şart da velayetin şartlarındandır. Nebi
nin masfım olmasının şart olduğu gibi, velinin de mahffız {hata ve günahtan ko
runmuş) olması şarttır. (Cami', 227) 

* "Velinin mahiyeti nedir?" {sorusuna) şöyle cevab veririz: "Burada iki durum var
dır: Birincisi, alim ve kadir gibi, je'il' vezninde ism-i faili n mübô.lağa sigasıdır. Bu takdirde 

anlamı, 'bir günah işlemeden daima itaat eden ' demektir. 

İkincisi, veli, 'maktal {öldürülmüş}' manasındaki 'katıl' ve 'mecruh fyaralıJ' manasın
daki 'cerih ' gibi, 'fe'il' vezninde ve ism-i mef'ül manasındadır. {Bu manada} veli, koruma

sını Hakk Sübhanehil ve Te{i[a'nın devamlı olarak üstlendiği, taate muvaffak kıldığı kimse

dir." (Nebhani, I, 7) 

•• Veli, ubudiyyetle {kullukla ya da ibadet etmekle) kaim olan abid kimsedir. Sa
dık, musaddık {tasdik eden), sufilik hususunda sıddik olan kişidir. 

Rabıt: Veli, fakiri emire, azı çoğa, küçüğü büyüğe tercih eder. İnsanlar katında 
hali dosdoğrudur. Aksi halde {mertebesi bakımından) tersine döner. 

Zabit: Veli vakitleri çeşitli kurbiyyetlerle {yakınlıklarla, kendisini Allah'a yak
laştıracak fiillerle) değerlendirir. Onun için zaman mübarek kılınmış, o da mekanı 
bereketlendirmiştir. 
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Rabıt: Zamanını boş şeylere harcayan kişi, gayret ve istW\de bereketinden mah
rfun kılınır. Bitmek tükeornek bilmeyen arzuların peşine takılır ve hayalindeki ta
savvurlarla meşgul olur. 

Ziibit: Veli işini istikbille {geleceğe} bırakmaz; vaktin bereketinden, halde 
{içinde bulunduğu anda} istifade eder. Rabb'inin gazab ve uzaklaştırmasından bu 
sayede kurtulur. 

Rabıt: Sufiler topluluğuna göre, gölgelerin şekillerini müşahede etmek müm
kün değildir. Bu, ancak yok olup gitmelerinden sonra mümkün olabilir. Eserden 
ayna Isıfattan öze} ulaşamadığı halde, suretleri müşahede etmeye cür'et eden birini 
gördüğünde, anla ki o meftUn ve mağrur {kapılmış ve aldanmış} olup, nuru müşa
hede etme mertebesine girememiştir. 

Zabit: Veli büyük günahlar hususunda masfun değildir; küçük günahları da 
işleyebilir. Fakat o, büyük günahlardan mahfılzdur {korunmuştur}, küçük günah
ları da bağışlanır. 

Rtibıt: Velinin arnelleri ilmi görüşlere bağlıdır. İlınini de amel hallerinde {amel 
etmede} kullanır. 

Zıibit: Eğer beşeri nefs unutturarak veliyi gaflete düşürmek isterse o, şeytana 
uymaya devam etmez. Aksine onu tevbe etmeye zorlar. Veli, bu halin meydana 
her gelişinde mutlaka büyük bir samirniyetle bundan döner. 

Rabıt: Cemal mertebesindeki veli meftUn, celal mertebesindeki veli ise aldan
mıştır. Cemal ve celal mertebelerini birleştirmiş olan veli ise kemal sahibidir. 

Zabit: Cemal müşahedesine sahib olan kimse zayıf olup, bu kişiye tabi olan 
yoldan sapmıştır. Celal müşahedesine sahib olan kimse ise hidayete ermiş, hadi 
{hidayet ermeye vasıta olabilecek kişi} ve kuvvetli bir muhtedidir {sağlam bir hi
dayete ermiştir}. Kamil kişi ise, cemiilin celalini ve celillin cemalini müşahede ede
bilen kişidir. 

Rabıt: {Bütün bunlar} makamın elverdiği ölçüde olur. (Kaviinin, 49) 

* Her dem salat ve selam et Rabb'im 
Seçilmiş Peygamber'e 
Sırların kaynağı o 
ariflerin hazinesi 
başlangıç noktası nurların 
Alemiere rahmet olarak gönderdin onu 
Cehennem azabından korudım 
Selam onun yakin siilıibi Aslıab'ına da 
Onlann sevgisi yeter bana 

(Meviihib, 45) 
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* Her velf, ondan önce peygamberlerle velilerin üzerinde bulunduğunu bildiği 
ve vaktini bildiği vücudda zuhur eder. Hatem-i velfi.yet ise, Hz. Muhammed'in $ 

gittiği yol üzeredir. Çünkü o, bu cami {kapsayıcı) külll Muhammed! nfudan bir pa
rıltı, Resfılullah'ın $ nurlarından bir nurdur. Geniş m.3.nadaki velayet onunla son 
bulur. Ondan sonra kainat, umı1m1 velayete mensub olan bir adamdan {vellden} 
hall kalmaz. Bu hususta hiçbir cemaate husus! bir muamele yapılmaz ve {o vell de) 
hepsinden gizli kalır. (Nefehô.t, 150) 

vera' ( (JJ ) {ehl-i vera'; şübühat; vera'-ı sıddikin) 

* Dedim ki : "Verız nedir?" Dedi ki: "Allah 'ın � hoşlanmadığı şeıjden uzak durmak
tır. Hz. Ömer'in � Hırsızdan uzak durun, onu gözetlemeıJin ' sözü, 'Onu yüklerinizin ba
şından def edin, hırsızlık yapıncaya kadar onu gözetlemeyin' mcmiisına gelir. Arabca'da, 
Deveden sakın'  miiniisında 'verri" sözünü kullanırlar. 

Takva, iibidlerin ilk mertebesidir. Onunla bir üst mertebeıje ulaşır ve onunla anıellerini 
tezkiye ederler. Çünkü Allah Teiilii, kendisiyle rıziisı aranmayan hiçbir anıeli kabUl etmez. 
Allah'a yemin ederim ki, takvii sahibierinin çoğu takva ile yetinmemiş, Allah Tefilii yolunda 
kalb ve bedenle daha çok gayret ederek, bu uğurda mal ve canlarını harcanıışlardır. 

Sen bir bak bakalım, onlara nazaran nerdesin. Zamanımız iibidlerinin çoğunun bu /ııı
siısta aldanmış olduklarından korkarım. Nice kimseler vardır ki, nefsinde zelfl, ziihd içeri
sinde dünyayı terk etmiş görünür, ama değersiz dünyanın yularını tutarlar. Yine nice kinı
seler vardır ki bunlar, filenılerin Rabb'ine karşı kalbden gelen bir sadakatten nıahrılm bir 
şekilde namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, gazfiZara katılır, gözyaşı dökerek dua ederler. 
Onlar, bedenleriyle yapmacık bir şekilde ortaya koydukları taatlarla, dünyadan el etek çek
tiklerini ve zahid olduklannı insanlara göstermek ister, {bu hususta} ihlfislı görünürler. 
Ancak gözleriyle Allah'ın hoş/anmadığı şeylere bakar, sinirlendiği veya birileriyle saminıi
yet kurduğu zaman da diliyle kötü sözler söyler, dedikodu ederler; bedenleriyle de { Allalı'ın 
hoşlanmadığı} başka kötü işler yaparlar." (Ri'aye, 9) 

* Taat; kurtuluşun yolu, ilim ise bu yolun rehberidir. Taatın aslı {temeli} verii, 
verarn aslı takva, takvanın aslı nefs muhasebesi, nefs muhasebesinin temeli ise, 
havf ve recadır. Nefsi muhasebesinin rehberi de ilimdir. (Ri'aye, 12) 

* E/ıl-i vera {vera ehli) üç tabakadır: Birinci tabaka, hela.I veya haramlığı açıkça 
belli olan şeyler arasında kalan ve kesin olarak helal veya haram denilemeyen 
şübheli şeylerden sakınanlardır. Bu hususta İbn Sirinrh şöyle demiştir: "Bana 

verfidan daha kolay gelen hiçbir şey yoktur. Bir şey bana şübhe verdiğinde onu hemen terk 
ederim. "  İkinci tabaka, daha bir şeye elini uzatırken kalbiyle duruma vakıf olup içi 
sıkılanlardır. Bunu ancak kalb erbabı ile muhakkikler bilebilirler. Üçüncü tabaka 
arifler ve vecd ehlidir. Bunlar Ebu Süleyman Darani'nin dediği gibidir: "Seni Al
la/ı 'tan alıkoyan her şey lıayırsızdır." 
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Sehl b. Abdullah'a "saf heltll"in ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermişti: 
"Heliil, kendisinde Allah 'a iS1Jiin söz konusu olmayan, saf /ıeldl ise, Allah 'ın unutıılmadığı 
heliildir." Allah unutulmadan gerçekleştirilen vera ise Şibli'ye sorulan veradır. O'na 
"Verii nedir f:IJ Ebu Bekr?" diye sorulduğunda şöyle karşılık vermişti: "Göz açıp kapa
yıncaya kadar bile olsa kalbinin Allah'la � alakasını kesecek şeylerden kaçınmandır." Bi
rincisi avfunın, ikincisi havassın, üçüncüsü ise ehass-ı havassın veraıdır. Vera 
zühdü gerektirir. (Lııma', 70) 

•• Verii, şübheli şeyleri terketmektir. İbrahim b. Edhem şöyle demiştir: "Vera, 
şübheli olan her Şf:lji terketmek, fıızüli Şf:ljleri terk etmek demek olan malm;aniden uzak 
durmaktır." 

Hz. Ebu Bekr Sıddik �: "Biz, bir haram işleriz korkusuyla yetmiş heliili terk eder
dik" demiştir. ResUluilah $, Ebu Hureyre'ye "Vera stihibi ol, insanların en çok ibadet 
edeni olursun" [İbn Mace, Zühd, 24] buyurmuştur. (Kuşeyri, 58) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Elbiseni temizle" [Müddessir, 74/4] Vera; sa
kınına esasına göre, bir şeyi iyice araştırma hassasiyetini korumak, tazim esasına 
göre günah işlernekten sakınmaktır. Bu {makam}, avfuna ait zühd makamının 
sonu, müride ait zühd makamının başıdır. Bunun üç derecesi vardır. İlk derecesi, 
nefsi muhafaza ederek çirkinliklerden yüz çevirmek, iyilikleri artırmak ve imanı 
korumaktır. Verarn ilk derecesine ait olan bu üç sıfat, müride ait verarn hususiyet
leridir. 

Verarn ikinci derecesi, mahzuru olmayan hususlada karşılaşıldığında, ko
runma ve takva esasına göre düşük mertebelerden {kurtulup} yükselmek, sınırları 
aşmaktan kurtulmak suretiyle bu sınırları muhafaza etmektir. 

Verarn üçüncü derecesi ise, vaktin dağılmasına götüren her te'sirden uzak 
durmak, cem' haline aykırı olan her türlü arızdan uzaklaşmaya gayret etmektir. 
(Meniizil, 13) 

* Verii, riya ile hütke {kötü arnellerle bezenme} arasında orta yoldur. Kemale er
mesi, riyasız ve gösterişsiz bir şekilde Allah'a yakınlaşması için, nefsi faziletli salih 
arnellerle bezemektir. (Mfzfin, 76) 

•• İbrahim b. Edhem'" şöyle buyurmuştur: "Vera iki türlüdiir. Biri farz olan verfi, 
diğeri ise lıazer {sakınma} veriiıdır. Farz olan verii, Allah'a isyan olan şeylerden sakınnıak
tır. Hazer veriiı ise Allah Tefilii'nın haranı kılıp kılmadığı şübheli olan şeylerden sakınmak
tır." 

Şu halde, avfunın veraı haramdan ve şübheli olan şeylerdendir. Yani kul hak
kını gerektiren ve şeriatın izin vermediği her şeydendir. Havassın {seçilmişlerin) 
veraı, kendisinde heva ve nefsin şehvet ve lezzet duyduğu her şeydendir. Ehass-ı 
havassın veraı ise, irade ettikleri ve gördükleri her şeydendir. Demek ki avam 
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dünyayı, havass cenneti, ehass-ı havass ise Allah'tan başka her şeyi terkebuelde 
vera sahibi olur . . .  

. . .  Yahya b .  Muaz Razirıı şöyle demiştir: "Verfiın iki şekli vardır: Birincisi zahiri 
verfi olup, Allah'ın rızasından başka hiçbir şeyin seni harekete geçirmemesidir. İkincisi olan 
biitıni veril ise, kalbine Allalı Tebareke ve Teaiii'dan başka hiçbir şeyin girmenıesidir." 
(Gunye, I, 131) 

* Zühd, bir saat; vera iki saat, marifet ise devamlı amel ehnektir. (Feth, 294) 

* {Makamlardan biri olan} verfi, şübheli olanı terk ehnektir . . . (A.dabı, 20) 

•• Şibli'ye veraın ne demek olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermişti: "Vera, 
kalbinin göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah Tefila 'dan aynimasından sakınmandır." 

Ebu Süleyman Darani ise "Kanaat rıziinın bir parçası olduğu gibi, verii da zülıdiin 
başıdır." 

Yahya b. Muaz demiştir ki: "Verii, hiçbir tevile sapmaksızın ilmin { Kur'an ve Siin
net'in} sınırında durmaktır." 

{İbrahim} Havvas'a veranın ne olduğu sorulduğunda şöyle cevab vermişti: 
"Veril, kulun rıza veı;a gazab halinde, ancak hak olan sözü söylemesi ve bütün ilıtimamının 
Allah Teaiii'nın razı olduğu şeı; olmasıdır." . . .  

. .  . {İbrahim} Havvas demiştir ki: "Vera havfa {Allah korkusuna}, havf miirifete, mil
rifet de kurbete {Allah'a yakınlığa} götürür." ('Aviirif, 284-285) 

* Verii, haramlardan kaçınmaktır. İçinde haram olma şübhesi bulunan her şey
den, bu şübhe sebebiyle kaçınılır. İşte bu şübhelere "şiibühiit" denir. Bu, kendisinde 
Kitab, Sünnet ve İcma'dan açık bir nassın haram kıldığı hususunda bir şübhe bu
lunan şeydir. (Fütil!ıat, I, 312) 

•• Verii, "ictiniib {sakınmak}" demektir. Şer'i manası ise, helalden değil, haram ve 
şübheli şeylerden kaçınmaktır . .  Hz. Peygamber -$ bu hususta şöyle buyurmuştur: 
"Sana şüblıe veren şeyi bırak, şübhe vermeyen şeı;e yönel." [Buhari, Büyı1, 3] Bu bizim 
söylemek istediğimizin aynıdır. Bu hadis, "ceviimi'i kelim ve fasl-ı hitiib" dandır. Birisi 
şöyle demiştir: "Bana veradan daha kolay gelen bir şeı; görmedim. Bu hadi:sle amel etmek 
için, nefsimde iz bırakan her şeyi terk ettim {, hepsi o kadar}." 

Haramlığı kesin olan şeye gelince, ondan kaçınmak emredilmiştir. Çünkü onu 
almak yasaklanmıştır. {Bu yasaklama,} yasaklanan kimse hakkında olup, yasakla
nan şeyin bizzat kendisi hakkında değildir. Çünkü birine yasaklanan bu şeyin 
kendisi, sana mübah oluşu yasaklandığı ha.lde, başkası için Şiiri'in [şeriatın (Esfiir)] 
mübah kılması yoluyla mübah olabilir. İşte bundan dolayı dedik ki; "Yasaklanan 
şeı;in bizzfit kendisi yasak değildir." Çünkü hiçbir şey bizatihi tamamen haram değil
dir. (Fütil!ıat, Il, 172; Esfiir, 93) 
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* Vera dört derecedir: Birinci derecesi, hakkında haramlığına dair fetva verilen 
şeylerden sakınmak Bu hususta misal vermeye ihtiyaç yoktur. İkinci derecesi, 
bütün şübheli şeylerden kaçmmaktır. Şübühat kısmında da geçtiği gibi bu, vacib 
değil müstehabdır. Hz. Peygamber � bu hususta şöyle buyurmuştur: "Sana şübhe 
veren şe-ı;i bırak, şübhe verme-ı;en şe-ı;e yönel." [Buhar!, Büyı1, 3] Üçüncü derecesi, ha
rama düşme kaygısıyla bazı helalleri terk etmektir. Dördüncü derecesi ise, Allah'ın 
rızası olmayan her şeyi terk etmektir. İşte bu, sıddlklerin veraıdır. Buna misal ola
rak Yahya b. Nisaburl'den rivayet edilen şu hadise verilebilir: Bir ilaç içmiş. Ha
mını "İlılcın te's'ir etmesi için evde biraz dolaşsaydın ?" deyince şöyle cevab vermiş: 
"Ben böyle bir yürüyüş bilmiyorum. Oı;sa ben, kendimi otuz senedir hesaba çekiyorum." 
Bu kimse, yürüme hususunda dillle alakah bir niyet etmeden adım bile atmamıştır. 
İşte bu, veraın inceliklerindendir. (Kudame, 83) 

* Verıl, avam için zühd makamının sonu, müridier içinse başıdır. Büyüklere gö
reyse günahtan sakınmaktır. Yapraklarına gelince; birincisi, imanı korumak için 
çirkin işlerden kaçınıp, iyilikleri çoğaltmaktır. ikirıcisi, caiz olan şeyle caiz olmayan 
şey arasındaki sınırı korumak; üçüncüsü ise, farkla alakalı, yani cem' e muhalif olan 
her şeyi terk etmektir. (Ravza, 470) 

* Verıl, gözü göz alıcı lezzetlerden; nefsi şehvetlerden; kalbi gafletlerden; ruhu 
sürçmelerden; sırrı masivaya iltifat etmekten alıkoymaktır. (Cılmi', 54) 

* Verıl üç kısımdır: Avamm veraı, rıza yahut gazab halinde ancak Allah'ı razı 
edecek şekilde konuşmak; havassın veraı, bedeni Allah'ın gazabını gerektiren her 
şeyden korumak; ehass-ı havassın veraı ise bütün işlerinin Allah'ın rızasına 
münasib olmasıdır. (Cılmi', 60) 

•• Verıl ile takva, lugatte aynı manaya gelir. Hakikat ehline göre vera, harama 
düşme korkusuyla şehvetlere uymaktan kaçmmaktır. Denilmiştir ki ''Verıl, te'vlle 
sapmaksızın, şeriatın zahirine göre hareket etmektir." 

Şöyle diyen de olmuştur: ''Verıl, şüb/ıeli olan lıer şeyi terk etmek ve her an nefs 
mulıasebesi yapmaktır." 

Şibli ise demiştir ki "Verıl, mılsivılyı { Allah'tan başka her şe-ı;il terk etmektir." 

Peygamber Efendimiz � veraa teşvik ederek şöyle buyurmuştur: "Helal belli
dir, haram da bellidir. Bu ikisi arasında şüblıeli olan şeyler vardır. Öyle ise sen, şübheli 
olanı bırakarak, şübheli alnıayan şeylere uy." [Müslim, Müsakat, 107-108] (Ciinıi', 265) 

* Verıl, lugatte bir şeyden korktuğundan dolayı uzak durmak demektir. Şeriatta 
da bunun gibi, Allah'ın emrine uymak için bir şeyden sakınmaktır. (Nebhfuü, I, 
269) 

•• Verii iki çeşittir: Birincisi zahiri vera olup, Allah'ın rızasından başka hiçbir şe-
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yin seni harekete geçirmemesidir. İkincisi ise beltml vera olup, kalbine Allah 
Teala'dan başka hiçbir şeyin girememesidir. İmam Şafll•h şöyle demiştir: "Bir kimse 
konuşmak istediği zaman, konuşmadan önce düşünmelidir. Eğer masiahat zalıir olursa ko
nuşnıalı, bunda şübhe varsa, m aslahat ziihir olmadıkça konuşnıanıalıdır." 

Bişr b. Haris {Hafi)rh demiştir ki "Ne zaman susmak sana hoş gelirse, işte o zaman 
konuş!" (Nebhani, I, 271) 

{Ayrıca bk. takva/takvallah) 

vera-yı lübs ( ı.r�h �IJJ ) * Verii-yı lübs, [vahidiyyetten önce, (Kaşanl)] 

ahadiyyet mertebesinde bulunan Hakk'tır. Bu, ikinci mertebe ve sonraki mertebe
lerde, isimlere ve ayniarın hakikatlerine, sonra rlıharuyyetlerin sfıretlerine, sonra 
misali sfıretlere, en sonra da hissi sfıretlere bürünür. (Kaşani, 50; Cami', 103) 

verese ( �j JJ ) * Verese {varisler), zalim linefsihi {kendine zulmeden}, muktesid 

{aşırılıklardan uzak olan) ve sabık li'l-hayrat {hayırda yarışan} olmak üzere üç sı
nıftır. (Fütı1hiit, II, 25; Nebhanl, I, 49) 

verka' ( �li JJ ) •· Verka, Külü Nefs, o da Levh-i Mahffiz'dur. (lshliih, 537) 

* Ben mesanl verkayını 
yani nefs-i niitıka 
manalar bahçesidir meskenim 
ben görmedeki gözünı 
yoktur bende başka nıesiinl 
ey ikinci 
diye seslenir bana 
ikinci değilim ben 
varlığıma ulaşır 
oluş yönüyle her şeı; 
izlerinı 
Ziit'ı görülmekten ari olanı 
bir hü.knıüm vardır benim 
sonradan edindiğim 
uzaklarda 
anlarda 
benzeri m yoktur benim 
ancak 
olabilir durumuma benzer durumu 
istersen tenkit et 
dilimden gelen incelikleri 
o kalbler ki 
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güzel hakikatiere dönmüş yüzünü 
cennet bahçelerinin güzelliklerinden 
işte onlar ararlar 
yüce olanı 
çınlayan tasarruflar arasından 

(Diviin, 37) 
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* Verka, alemin kalbi olan Külli Nefs, bu {Külli Nefs) Levh-i Mahffiz, bu da 
Kitab-ı Mübin'dir. (Kaşanl:, so; Cami', 103) 

* Ukab {kartal takım yıldızı), onlara göre bazen "İlk Akıl", bazen de "Küll'i Ta
biat" olarak ifade edilir. Onlar nefs-i na tıkayı "verka {güvercin}" olarak adlandırmış
lardır. İlk Akıl, ukab gibi nefs-i natıkayı süfll alemden alıp ulvi alemin, kudsi: feza
nın zirvesine çıkarmıştır. Tabiat ise onu almış, süfll aleme götürmüştür. Çoğu kere 
her ikisi için de "ukab" tabl:ri kullanılır. Aralarındaki fark karınelerle anlaşılır. 
(Kaşanı, 131;  Ciimi', 90) 

{Ayrıca bk. 'akl-ı evvel; levh-i mahfftz; nefs-i nahka; 'ukab} 

vers-i ilahi ( I,S.Ll ..:.ı )J ) * Vers-i iliihi {ilah! veraset), senin zatında ilahi tecellinin 

suretlerinden hasıl olan şeylerdir. Bu tecellller senin zatında tecelll ettiğinde, O'nu 
ancak O'nunla görürsün. Çünkü bu makamda Hakk, senin gören gözündür. Tecelll 
silretleri senin üzerinde tekrarlanmaz. Zatında ve mülkiinde o tecelll gider, benzeri 
gelir. Bu sebeble sen, ahirette bir şeyin olmasını istediğin zaman umilml: olarak 
söylerdin, dünyada ise husilsl: olarak "Ol" dersin, o da olur. Çünkü Hakk, dünyada 
sana ait olan tekvinin mahallidir. Çünkü o, senin dünyada çeşitli işler yapmanla 
türlü şekiliere girer. Ahirette ise, kendi türlü tecellileriyle görülecektir. Dünyada O 
senin silretine bürünür, ahirette ise sen O'nun silretine bürünürsün. (FütUhiit, III, 
486) 

vers-i ma' nevi ( ı;  pı4 ..:.ı )J ) * Vers-i milnevi {manevi miras), Ki tab ve alemin 

hareketlerinin tamamıyla anlaşılınasını sağlayan şeyin sana açılmasıdır. (FütUhiit, 
III, 486) 

vesa'it ( ..l::ıiL..ı J )  * Vesiiit (vasıtalar, sebebler}; Allah Teala'yla kul arasında bulu

nan dünya ve ahiret sebebleridir. Şeyhlerden birine vesaitin ne olduğu soruldu
ğunda şu cevabı vermişti: "Vesiiit üç türlüdür. Birincisi muviisaliit viisıtaları {ulaştıran 
viisıtalar}, ikincisi muttasıliit vasıtaları {bağlayan viisıtalar}, üçüncüsü ise nıunfasıliit vası
talarıdır {ayıran viisıtalardır}. Muviisaliit Hakk'ın tecelli/eri, muttasıliit ibiidetler, 
munfasılat ise nefsin hazlandır." 

Ebu Ali Ruzbar!rh şöyle demiştir: "Allah, kendisini vesiiite tercih etmeleri için vesa
iti arifler için rahmet kılmıştır." (Lımıa', 452) 
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* Vesiiit, kendisine sarılarak m urada ulaşılan sebeblerdir. (Hücviri, 466) 

vesm ve resm ( � J J � J ) * Vesnı, Allah'ın ezeli ilminde, mahlukattan diledi

ğini bir daha değişmernek üzere, dilediği gibi damgalamasıdır. Bundan hiç kimse 
haberdar olamaz. (Lunıa', 427) 

* Vesnı ve resnı [resnı (Istıliih)]; ezelde cereyan ettiği gibi, ebedde de cereyan 
eden {iki (Lunıa')) sıfathr. (Lunıa', 441; Istılah, 536) 

* Tasavvuf ehline göre vesnı ve resm; ezelde cereyan ettiği gibi ebedde de cere
yan eden iki sıfattır. Burada "ezel"den maksadları, Allah'ın ilmidir, yoksa o iki sı
fatm mücerred olarak ezeldeki hali değildir. O iki sıfata bu şekilde işaret edilmiştir. 

Vesnı; "iz", "işaret" demektir. Bu manasıyla o, "kulun üzerinde ya da içerisinde, 
onun vusfıl ve tahkik ehlinden olduğunu gösteren iliilıi bir aliinıet" manasma gelir. 

Resnı ise; Hakk'm, kul üzerinde açıkça görünmesidir. Bu, iddia ettiği makam
daki halinden geri dönüşü esnasında olur. Üzerinde meydana gelen bu açık ala
met, onun iddiasını tasdik eder. (Fütillıiit, II, 497) 

* Resnı, O'nun yaratması ve sıfatlarıdır. Çünkü, rusfim {resimler, şekiller} izler
dir. Allah dışmda her şey, O'nun Hillerinin izleri dir. Bundan dolayıdır ki "Resnı; 
eze1de cereyan ettiği şekliyle ebedde de cereıJan eden bir sıfattır" diyenler, yaratıklarm ve 
bütün sıfatlarının Allah'ın kudretiyle olmasını kasd etmişlerdir. (Kaşani, 150; 
Ciimi', 84) 

vesvas ( ..r''J-"' J ) {b k. hatırihavatır ya da hatre/hatarat} 

vezir ( _;!.)J ) * Vezlr kelimesi, "vizr" veya "vezer'' kelimesinden gelir. Her iki 

mana da kendisinde mevcfiddur. Eğer, "yük ve ağırlıK' manasındaki "vizr" den gel
mişse, ülkenin ve onun mühimmatının yük ve ağırlıklarını taşımaktadır. Eğer 
"nıelce {sığınak)" manasındaki "vezer''den gelmişse, her şeyde kendisine iltica olu
nan bir şeydir. Çünkü o, halifenin lisanıdır ve onun emirlerini yerine getirir. 
(Tedblriit, 157) 

vichet-i cemi'i'l-'abidin ( .:.ı�..tılııl l c::ı: �� J ) * Vichet-i ceml'i'1- 'iibidin {bütün 

abicilerin yöneldiği yer}, ulfihiyyet mertebesidir. (Kaşani, 49, Ciinıi', 103) 

vifak-şikak ( J�A.;. - Jl.i J ) * Hevaya uyarak emrin gereğini yapmamak 

inaddır, şikakdır {ayrılıktır}. Hevayı bırakarak emre uymak vifiik ve infaktır {uymak 
ve hayır yapmaktır} .  Bunu terketmekse ri ya ve nifaktır. (Fütiih, 92) 

vird/evrad ( �IJJi / � JJ ) {erba'u dimi'at-ı muhtesirat; evrad-ı mürid} 
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* Dört kısa, fakat geniş man�Hı cümle vardır, ki bunlar Kur'an'da oldukları 
halde, Kur'an sayılmazlar: "Subhtinalldhi velhamdü lilldhi", "La ilahe illallıihü vallahü 
ekber'', "Estağfirulldh", "Tebarekalldh." (Küt, I, 24) 

* Vird, kula gece veya gündüz tekrar tekrar gelen ve onu Allah'a yakınlığa sevk 
eden bir vaktin adıdır. O vakitte kula, ahirette karşısına çıkacak istenilen bir şey 
varid !=>lunur. Karabet {yakınlık} iki manada kullanılan bir isimdir. Bu da ya üze
rine farz olan bir emir ya da mendub olan bir fazilettir. Bunu gece veya gündüz ya
par ve ona devam ederse bu, ertesi gün de eda edilecek bir virddir. Virdlerin en 
kolayı dört rekat namaz kılmak, uzun sfuelerden birini okumak, yahut bir iyilik ya 
da takva üzerinde yardımlaşmaktır. (Küt, I, 81) 

* Müridierin en önemli virdleri zikirdir. Çünkü namaz, her ne kadar büyük bir 
zikir ise de, zikrin caiz olduğu bazı vakitlerde namaz caiz değildir. Zikir böyle de
ğildir. Zikre mani olabilecek hiçbir durum yokhır. {Şeyh} şöyle demiştir: "Müridier 
için benim tercih ettiğim zikir hevdsı devam ettiği müddetçe 'Lii iliihe illalliih ' sözüdür. 
Heviisı yok olursa da ona tamamen yönelirim. Zikrin şerefi onun için en faydalı şeydir." 
Yine şöyle buyurdu: "Bidiiyette virdi olmayanın, nihayette vdridiitı olmaz. Ey müridi 
M uradına ermiş olsan bile evrddını bırakma."  (Envar, I, 138) 

* İsm-i celal virdinin miktarı en az beş bindir, fazlası için bir sınır yokhır. Sil
likler için bunun en az miktarı gece gündüz yirmi beş bindir. Dilerse tek bir otu
rumda tamamlar -ki en güzel olanı budur-, dilerse üç oturumda veya imkanlarına 
göre ayarlayarak tamamlar. 

Bundan soma müride nefy ve isbat {kelime-i tevhid} telkin edilir. Müride bu 
telkinin istiğrak ve istihlak halinden sonra yapılması gerektiğini söyleyenler ol
duğu gibi, daimi hatırlarının kesilmesinden sonra; huzur-ı tam {tam huzur} halinin 
zuhurundan sonra; itmi'nan ve lafzi niza'dan sonra yapılması gerektiğini 
söyleyenler de vardır. 

Tevhid şöyle çekilir: Mürid, vukuf-ı tam için öncelikle bütün şuur ve idrakini, 
kalbinin derinliğine atar, sonra havatır ve hevacisi defetmek maksadıyla, nefesi 
bitene kadar bumundan nefesini şiddetle dışarı verir. Çünkü, her vakitte havatın 
def etmenin en iyi yolu budur. 

Bundan sonra nefesini tutar, bu arada kelime-i tevhidin "Iii" sını düşünür. Onu, 
nefy ve isbat manasını da düşünerek, göbeğinden beynine uzanan bir çizgi olarak 
tahayyül eder. 

Sonra aynı şekilde "ilalıe" lafzını mülahaza eder {düşünür}.  O hayali hattı bey
ninden sağ omzunun başına çeker, "liı" ile nefyi, eğer mübtedi {yeni başlamış} ise 
"nıabıld" olarak {"Ili mabılde illii lzft" şeklinde}; sülukta mutavassıt {yolu ortalamışi 
ise maksud olarak { "la maksılde illa lıtı" şeklinde}; eğer müntehi ise {sona gelmişsel 
mevcud olarak {"Iii mevcıide illa lıü" şeklinde} mülahaza eder. 
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Sonra "illa" lafzını ınüliiliaza eder. Hemen o çizgiyi sağ omuzumın başından 
hayal ederek, leta.iften geçirip kalbin ağzına çeker. Bununla istisnayı { "illa" edatını 
ve bunun işaret ettiği Allah'ı) kasd ederek "Allah" der, nefesini tutar, sonra bırakır, 
bu arada nefesini verirken "İlahi ente maksudi ve rızake matlilbi fAllah 'ım. maksadını 
sensin, rızanı taleb ediyorum}" der. Sonra aynı şartlara uyarak ikinci kez yapar ve bu 
şekilde devam eder. Bu sayıyı bir nefeste yirmi bir kere söyleyineeye kadar artırır. 
Eğer bu şekilde yaptıktan sonra, kendisine Allah Teala'nın Zat'ında istihlak ve 
mahv eseri ortaya çıkarsa, bu hale itiroad edilebilir. Eğer böyle bir hal olmazsa, o 
zaman yeniden aynı şeyleri yapmaya devam eder. (Cami', 293) 

vitr ( _; J ) * Vi tr {tek), tevhid türlerinden biridir. Bil ki, Arab dilinde vi tr, inti

kam taleb etmektir. Şu halde Hakk'ın ahadiyyeti, vücuduyla {varlığıyla) ikiliği zu
hur ettiren Viiliid'in ahadiyyetinden intikam almak istemesi sebebiyle "vitr" diye 
vasıflanmıştır. O zaman, sayılardan sonsuz olana kadar artmamıştır. Bu zuhfırla 
ahadiyyetin hükmü ortadan kalktığı zaman, Hakk'ın ahadiyyeti, ortadan kalkma 
hususiyetine siiliib olan ahadiyyetten intikam almak ister. Bu Vahid {olan Allah}, 
vücuduyla kesretin {çokluğun) zuhur ettiği, vahdaniyyet isteyen şeydir. Bu talebi 
sebebiyle de "vitr" diye isirolendirilmiştir. Böylece bu Vahid, ondan korunma hu
susunda kendisini temsil eden kişiyi vekil kıldı. Arifi de Hakk diliyle vekil yaptı ve 
şöyle dedi: "Ey ahadiyyetin intikamını taleb eden hakim! Ahadiyyet gitmedi. Senin istedi
ğin şey, isneı;niyyetin {ikiliğin} verdiği şeı;dir. Ne üç, ne dört, ne de daha yukarısı değil." 
Çünkü o, hakikatinin gerektirmediği şeyi vermez. İkiliğin bize vermiş olduğu şey, 
ikinin ahadiyyeti, gittiği yere kadar, üçün, dördün vs. ahadiyyetidir. 

Bu, sayıların aynlarının, senin ahadiyyetinin üzerine, onun şu ahadiyyetine 
delalet etmesi sebebiyle böyledir. Sen ancak, senin hakkındakini ve senden dolayı 
olanı duymuşsun. Şu halde sen de bilirsin ki, kainattaki sayılar, ancak ilahi isirole
rin hükümlerinden dolayı zuhur etmiştir. Onlar pek çoktur, ama çok olmakla bir
likte, onların ahadiyyetleri tahakkuk eder. Bu Vahid, sayıların aynlarına, isirolerin 
ahadiyyetinin mechul kalmamasını diledi, ki Allah'ın Zat' ı hakkında çokluk hatıra 
gelmesin. Bundan dolayı, vahdet ve ahadiyyetin aynının yöneldiği kesretin vücu
dundan {çokluğun varlığından) gelen bir gayretle {kıskançlıkla), her sayıya bu sa
yının ahadiyyetini verdi. O da mazeretini kabul edip, bu hususta, pek çok olan 
isirolerin ahadiyyetini yerine getirme hususunda, Hakk'ın ahadiyyetinin ahlakıyla 
ahlakianmış olduğunu bildi. Gayretinden dolayı "vitr" ismi ona doğru yürüdü, 
Çünkü Allah tek' dir, teki sever. (Fütilhi'it, II, 287) 

* Vitr, bütün itibarların {kendisinde) ortadan kalkması itibariyle Hakk'ın 
Zat' ıdır. Çünkü, ayn ve isirolerin hakikatlerinin taayyün etmiş olduğu şef'in aksine, 
bu mertebede, ahadiyyetin hiçbir şeye nisbeti olmadığı gibi, hiçbir şeyin de O'na 
nisbeti yoktur. (Kaşani, 48; Cami', 103) 
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vuküf-ı sadık ( J�� j j J ) * Vuküf-i sadık: Hakk'ın ınınadıyla beraber olmak 

demektir. (Kaşfuı.i, 54; Cami', 104) 

vuruk ( JJJ ) * {vuruk; yapraklar) 

Sallandı bahçelerde yapraklar 

figan etti 

bu kumrunun üzüntüsü 

benim üzüntümdendir 

"Hefet" "hareket etti, sallandı", "nahat" "mukabeleye yas tuttu", "şücft" "hüzün" . 
Yani demek istiyor ki: "Miirifet bahçelerindeki berzalıl ruhlar harekete geçip, kendisi bu 
bedende sınırlı kaldığından dolayı, uçsuz bııcaksız göğün katmanlarına, mele-i iiliida lıiir 
olan ruhların yanına varamadığı için, figan etti {yas tuttu}, bendeki karnıaşık latlfeden ona 
müncisib olan kısım, ona yasla karşılık verdi; böylece aralarındaki şekli benzerlikten dolayı, 
onu hüzünfendiren şey beni de lıiizünlendirdi." (Tercümiin, 78) 

vusftl/vusiil ilailah ( iıı Jl JJ� J / JJ-P J )  (vasıl; vasıliini 

* VusUI-i ilalltih 'ın {Allah'a vasıl olmanın} manası, halktan, hevadan, irade ve 

şahsi arzularından çıkmış olman, O'nun fiilieriyle sabit olman, O'nun yarattıkla

rına göre değil, O'na göre ve O'nun hüküm, emir ve fiilieriyle hareket etmendir. 
İşte bu hal, fena halidir. Buna "vusıil ilalltih {Hakk'a vuslat makamı}" da derler. Şu 
halde vusul ilallah, yaratılanlardan herhangi biriyle vuslata benzemez. "Hiçbir şey 
O'nun gibi değildir. O, Semi ve Basır'dir {gören ve işitendir}" [Şfua, 42/11 ]  O, malılu

kata benzemekten münezzehtir ya da yarattıklarıyla kıyas edilemez. 

Vasıl ilalliih {Allah'a kavuşan, vuslat ehli olan kişi} ise, ehl-i vuslll nazarında 
Allah'ın � tarifiyle bilinir. Vuslat ehlinden her birinin, başkalarının elde ederneye
ceği kendine mahsus bir makamı vardır. Aynı zamanda Allah � resuller, peygam

berler ve velilerden her birine tecelli ettiği farklı bir yön vardır. Hiçbiri diğerinin 

sırrına eremez. Hatta öyle ki, ne şeyh müridinin sırrına vakıf olabilir, ne de münd 
şeyhinin haline akıl erdirebilir. Müridin yolu, bazen şeyhinin halini anlamaya 
yaklaşır, fakat yine de (tam olarak) anlayamaz. İşte mürid şeyhinin haline ulaştığı 
zaman, burada şeyhinden ayrılır ve artık o müridi bundan sonra Hakk � idare 

eder, onun halktan alakasını tamamen keser. (Fütiıh, 39-40) 

* Viiszlıln (vasıl olanlar, ulaşanlari üç kısımdır: Birinci kısım en yücesi olup, 

bunlar {Allah'a ait olan) Zati isimlere vasıl olanlardır. İkinci kısım sıfatı (ilahi sı
fatlarla alakalı} isimlere vasıl olanlardır. Üçüncü kısım ise fiill {ilahi fiillerle} alakalı 
isimlere vasıl olanlardır. "Dönüş O'nunladır." Yani Allah'ladır. Çünkü O'na vasıl 

olan, O'ndan ayrılmayan kimsedir. Çünkü Allah'ın tecelll ettiği hiçbir şeyin ondan 
perdelenmesi söz konusu olamaz. "{Yine dönüş} O'nun katından . . . " yani Allah'ın 
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katından; "yarattıklarınadır" Bu da onların kemale erdirilmeleri, irşad edilmeleri ve 

O'na davet edilmeleri içindir. (Esfilr, 42) 

* Vasıl {ulaşan, kavuşan}, makamların hizmet ve hallerin itaat ettiği visal mer

tebesindeki ittisal sahibi kimsedir . . .  

. . . vasıl, geçilen mertebelerde Mahbub'unu müşahede ederek tüm hallerde 

kendisine ilisanda bulunulmuş olan kimsedir. Bu, kıdeme {ezellliğe} bile sahib 

olsa, kaçıranın pişman olacağı vuslattır {mümkün değil ama, ölümsüzlüğü elde 

etse bile böyle bir kavuşmayı kaçırdığına pişman olur}. (Kavanin, 100) 

* Vüsiil {hakkında} Yahya b. Muazrh şöyle buyurmuştur: "Alimler dört türlüdiir: 
Taib {tevbe eden}, zahid, müştak {şevk hali yaşayan} ve vnsıl. Taib tevbesiyle, zfihid züh
düyle, nıiiştak da hiiliyle perdelenmiştir. Viisıla gelince, hiçbir şeı; onu Hakk'dan perde/e
yemez." 

İttisal, kalbieri keşfetmek, sırları müşahede etmektir. Bu Ebu Hüseyin Nuri'nin 

görüşüdür. 

Viisı/iinun {Hakk'a vasıl olanların} üç hususiyeti vardır: Düşünceleri Allah, 

meşguliyetleri Allah için, dönüşleri ise Allah'adır. Bu da Ebu Yez!d {Bistaml'n}in 

görüşüdür. Bazılarına göreyse vusul, kulun Balık'ından başkasını görınemesi, sır

rına O'ndan başka hatırın ulaşamamasıdır. (Nebhan1, I, 391) 

vuzü' ( � .J:P J ) * Vııziiun {abdestin} sünnetleri on tanedir: Besınele çekmek, 

avuçları {elleri} yıkamak, mazmaza {burnu temizlemek}, istinşak {burnu temizle

mek}, istinsar, yani burnu su çekerek temizlemek, sakalı hilallemek, kulakları 

meshetmek, her uzvu üç defa yıkamak, yıkamaya sağdan başlamak, ayak par

maklarını hilallemek. (Küt, I, 92) 

vücud ( � y:-J ) {b k. tevacüd-vecd-vücud} 

vücüd-'adem ( �.ı.� - � .J� J ) {'ayn-ı vücud; 'ayn-ı vücfıdih; eys; vücud-ı haric 

'an zevatina; vücud-ı kebir; vücud-ı mutlak; vücüd-ı sagir} 

* Bu topluluğun, yani sufllerin dilinde adem {yokluk} ve fenadan maksad, güzel 

sıfatıarın elde edilebilmesi için kötü alet ve rezil sıfatıarın yok olınasıdır. Yoksa is

teme aletinin bulunmasına karşılık mananın alınaması değildir {kötü sıfatları or

taya çıkaran iç güçlerin tamamen ortadan kalkmasıdır, bu güçler ortadan kalk

mazsa, fena hali gerçekleşmez} .  (Hücv!ii, 37) 

* büyük viicüdıın rülıu 

buysa küçüğü viicüdun 

O olmasaydı denıezdi asla 
Ben 'im Kebir 



Ben 'im Kadlr 
perdelemez vücftdum seni 
ne yokluk ne diriliş 

vücôd-'adem 

geniş ve biiyük düşünürsem eğer ben 
anlarını ki 
Kadim 'e aittir ziitım 
ve yeniye doğrudur zuhur 
Allah'tır tek Kadim 
hiçbir kusuru bulunmaz O'nun 
kainô.tsa 
bir halk-ı cedid 
O'nun avucunda esir 
bu ne demektir peki 
ben değersiz bir varlığım 
ve her vecd 
deveran eder 
viicftdum üzerinde 
artık ne benim geeenz gibi gece var 
benim nilrum gibi nur ne de 

(Fiituhiit, I, 168) 

* Varlığımdan yokluğuma 
Yokluğıımdan varlığıma 

(Divan, 36) 
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* Vücftd {varlık} ve adenı {yokluk}, bir şeyin aynını {zatını} isbat veya 
nefyetmekten ibarettir. Bir şeyin aynı sabit veya yok olduğunda hem adem ve hem 
de vücfıd ile vasıflanması mümkün olur. Bu da bir nisbet ve izafetle olur. Mesela 
aynında mevcfıd olan Zeyd, çarşıcia mevcfıd, evde madfım olabilir. 

Adem ve vücftd, siyah ve beyaz gibi mevcfıda ait sıfatıardan olsaydı, mevcıldun 
beraberce bu ikisiyle vasıflanması muhal olurdu. Halbuki daha siyah olduğunda, 
beyaz olmadığı gibi madılm olduğunda da mevcfıd olmaz. Mevcudun aynı anda 
beraberce adem ve vücud ile vasıflanması mümkündür. Bu aynın sabit olmasıyla 
da adem olan izafi bir vücud olur. Bu mümkün olduğunda o, sadece herhangi bir 
şeye izafe edilemeyen makul {düşünülebilir} olarak vasıflanabilen bir şeyle değil, 
aynı zamanda mahsus {duyularla algılanabilir} olarak vasıflanabilen bir şeyle de 
kaim bir sıfat olamaz. Ancak, doğu, batı, sağ, sol, ön, arka gibi, mutlak izafet ve 
nisbetler bakımından sabit olur. Vücuda vücuddan önce {varlığa, var olmasından 
önce} bu sıfat verilemez. 

"Bir Şelj, herhangi bir iilenıde veya herhangi bir nisbetle vücftd ile nıuttasif iken {var 
olarak nitelenirken}, aynında miidum olması; herhangi bir nisbetle mildüm iken aynında 
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vüciid bulması nasıl mümkün olur?" denirse, buna karşılık deriz ki: "Evet, Allah'tan 
başka her şeı;in viiefidda {varlık olarak} dört mertebesi vardır. O'nun ise izafi viiefidda üç 
mertebesi vardır. Ilk mertebe, şeyin aynındaki {özündeki} vücududur {var olmasıdır}. Bu, 
Hakk'ın hadis olanlara dair bilgisine nazaran ikinci mertebedir. İkinci mertebe şeyin ilnıde 
vüciidudur. Bu, Allah'ın ilmine nazaran birinci mertebedir. Üçüncü nıertebe şeı;in lafiz
lardaki {dildeki} vüciidudur. Dördüncü mertebe onun yazılardaki vüciidudur. İl im merte

besi hariç olmak üzere, bizim ilmimize nazaran Allah'ın gerçek vücudu bu mertebelere gö
redir. İlim nıertebesi ise şu an hazır bulduğumuz şeyi idrlik etmektir {algılamaktır}." (İnşa', 

7) 

* Benim sözümdür sırrını 

Ben vücudunun aynıyım O'nun 

Gördüğünde aynımı 

Şuhildunun ' aynıyım O'nun 

Bununla olur şükrünı 

Şükredersem artırmasından 

Durumu varlığıma en yakın 

Şahdamarı olan kişi 

Sevgilimin murô.dıyla müridi arasındayım 

Kulu olsam da O'nun 
O'nun vücudu olmayan bir yokluğum ben 

Vücudunıla sabit oldu yanımda 

Vücudunun aynına bakan göz 

(Divan, 199) 

* Aynına baktım vücudun 

göremedİnı kadimi 

hadis olanı görebildinı sadece 

Bir beı;lin var aramızda sanırım 

"Keliis " diyor perdelere 

Hakikatimi arayanlara benzettim kendimi 
Gece-gündüz iştiyô.kla arzular gibi 

Ondan alsın diye bazen 

Gayba verir onu 
Öyle ki 

açılmış görünmez onu 

Yok olur mu Kadim dışındaki sebebler 

Ama biz 

Açıkça hadis olarak görürüz onu 

(Dlviin, 286) 

* Adem, madfımun zatı üzerine zaid {yok olan bir şeyin özüne eklenen) bir du-



vüciid-'adem 1223 

rumdur. Sıfatın sıfatıanan şeyle kaim olması gibi, o da madı1rn olan şeyle kaim 
olur. (Esftir, 7) 

* Vücud, şeyin hakikatini bilmenin bir ismidir. İlk inceliği, ledünni ilmin vücu
dudur {varlığıdır}. Bu, Hakk'ı keşfetmenin sıhhati husfi.sunda müşahedeye dayalı 
ilimleri ortadan kaldırır {ledünni ilim gelince müşahedeye mahal kalmaz). 

İkincisi, vücudun aynı {ta kendisi) olarak Hakk'ın vücududur. Buna işaret ede
bilecek hiçbir şey yoktur. Üçüncüsü, ezeldeki istiğrakıyla, vücudun resmini orta
dan kaldıran bir makamın vücududur. (Ravza, 496) 

* "Bizim, ztitımızın dışında bir vücudumuz daha var mıdır?" {sorusuna cevab ola
rak} denildi ki: "Hayır. Çünkü bizim haricimiz {dışımızda kalan tilem}, sırf mevhılm {ha

ytil, vehim olan} bir dlemdir. Çünkü o, eğer var olan mümküntil {sonradan yaratılanlar} 
cümlesinden olsaydı, onun hakkındaki söz, bizim hakkımızdaki söz gibi olurdu. Eğer o, mu
hal veya mtidum olan mümküntil cümlesinden olsaydı sizin: 'Biz hiiriçteyiz ' sözünüz şu 
mtintiya gelirdi: 'Biz adenıdeyiz. ' O halde, vticibin aynı alnıası doğru değildir." (Esftir, 7) 

* Mertilib-i vücuddan tecelli-yi Ztiti {Zati tecelli}, "Ahadiyyet" ve "Viicud-ı Mutlak 
{Mutlak Vücud}" diye ifade edilen ilk zati tenezzülattır. Biz Mutlak Vücud'un 
marifetine dair bir kitab telif ettik ve bu kitaba da el-Vücudu'l-Mutlakü 'l-Mu 'arref 
bi'l-Vücıldi'l-Hakk {Hakk'ın Vücudu Olarak Bilinen Vücud-ı Mutlak} adını verdik 
Bu konuda bilgi isteyen o kitaba müracaat edebilir. Bu ahadiyyet tecellisi Sırf 
Zat'ın hakikatidir. Fakat ilk mertebe değildir. Çünkü o mertebede vücud, Zat için 
taayyün etmiştir. Ahadiyyet tecelllsi olan ilk ama, vücudun kendisine nisbet edil
mesi mertebesinden üstün {ve öndedir} .  

Şunu bil ki ,  ahadiyyet tecelllsi zahirlikle batınlık arasında bir bağdır. Yani za
hirlikle batınlık arasında üçüncü bir yer olması gerekir, tıpkı gölge ile güneş ara
sında farazi bir çizgi görmemiz gibi. Bu bakımdan muhakkikler ona "berzalıiyıJet-i 
kiibrti {en büyük berzalıiyyet}" demişlerdir. 

Ahadiyyet, batınlıkla zahirlik arasında bir berzahtır. Bu ise hakikat-i 
Muhammediye'nin hakikatinden ibaret olup, buna "felek-i veltiyet", "Fekaabe 
kavseyni ev ednti {O'na iki yay uzaklığı kadar, hatta daha da fazla yaklaşmıştı}" [Necm, 
53/9), "ilm-i mutlak", "şe'n-i sırf' ve aşık-maşuk nisbetinden hareketle "aşk-ı 
miicerred makamı" diye ifade edilir. Mutlak ilim tabiri de böyledir. Bununla, alime 
ve malılma nisbeti olmayan ilim kasd edilir. Mutlak Vücud' dan da kı deme ve 
hudusa nisbet edilmeyen vücud kasd edilir. Öyle ise bundan şunu anlamalısın ki 
bu mertebe, bütün itibarlar, nisbetler, izafetler, diğer isim ve sıfatıarın batınlığının 
sakıt olduğu ahadiyyet-i cem'den ibarettir. Bazıları ona "hüviyet mertebesi" derler. 
Çünkü o, Zat'a mahsus olan şe'n-i sanide {ikinci tecellidel isimler ve sıfatiarın gai
bidir. (Mertitib, 14) 

* Adem {yokluk}, mümkün olan ademin mümkün olan özünü asla ortadan kal-
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dırmaz. Aklen ve şer'an hakikatierin değişmeye uğraması da imkansızdır. Birinin 
diğerine hamledilmesinde hiçbir yönden isabet yoktur. Çünkü bu her bakımdan 
imkansızdır. Şeyh Muhyiddin ve takibcileri tarafından Vacib Zat hakkında söyle
nen şeyler acaibdir. Zat, hiçbir hükrnün altına girmemiş, mechUl ve mutlak 
vücuddur {varlıktır}. 

Bununla beraber onlar, ihata, kurb ve maiyyet-i Zat'ı sabit görmüşlerdir. Bu 
hüküm, Zat için, O'nu yücelten ve tenzili eden bir hükümden başka bir şey değil
dir. Bu hususta doğru görüş, ulemanm söylediği kurb ve ilmi yakmlıktır . . .  

Alem her ne kadar sıfatıara ait kemalatm görüldüğü ve isimterin zuhfu ettiği 
tecelllgahlar olsa da, tevhid-i vücı1d1 ehlinin ileri sürdüğü gibi mazhar zfıhirin {zu
hur edilen şey zuhur eden şeyin} aynı, gölge de aslm kendisi değildir. (Mektilbat, I, 
42) 

* Bil ki bu Tarikat-i Aliyye mensublarma sülılk esnasında zfıhir olan tevhid iki 
kısma ayrılır: Tevhfd-i şuhudf ve tevhfd-i vücudi. 

Tevhid-i şuhudf, Vfıhid'in müşfıhedesi, yani salikin müşahede ettiği varlığın 
Vahid'den başka bir şey olmamasıdır. Tevhid-i vücudi ise, siHikin, mevcudun bir 
olduğunu bilmesi ve buna itikad etmesi, O'nun dışmda kalan varlıklarm ise yok 
olduklarına inanması ve böyle sanrnasıdır. O'ndan başkasının yok olduğuna 
manrnakla beraber, onların, bu Vahid'in tecelllgahı ve mazharları olduğuna inanır. 

Tevhfd-i vücudi ilme'l-yakin, tevhid-i şuhudi ise ayne'l-yakin kabilindendir. Bu 
tevhid, bu tarikatın zarfui usullerinden biridir. Böylece fena hali, tevhid-i şuhudi 
olmadan tahakkuk etmez, tevhid-i şuhudi tahakkuk etmeden de ayne'l-yakin mü
yesser olmaz. Bütün isfılasıyla ahadiyyet müşfıhedesi, O'ndan başka hiçbir şey 
görmemeyi gerektirir. Tevhid-i vücudi ise böyle değildir, yani zarfiri değildir. 
llmü'l-yakin, bu marifet olmadan da elde edilebilir. Çünkü ilme'l-yakin, başlan
gıçtaki gayesi itibariyle O'ndan başka her şeyi nefy etmeyi gerektirmez. Bu hal, 
Vahid'in, istila yoluyla bilinmesinin hakim olduğu vaktin ve O'nun dışındaki her 
şeyin ortadan kaldırılmasını gerekli kılar. (Mektilbat, I, 56) 

* Ey oğul, bu anlaşılması zor olan sırrı bir dinle! Hazret-i Ziit mertebesindeki 
çok yüce ve münezzeh olan zati kemalat, Hazret-i Zat'ın aynıdır. Mesela, bu mer
tebede bulunan ilim sıfatı, Hazret-i Zat'ın aynıdır. Iriide, kudret ve diğer sıfatlar da 
böyledir. Yine bu mertebedeki Hazret-i Zat, hem tamamıyla ilimdir, hem de ta
mamıyla kudrettir. Yani Hazret-i Zat'ın bir kısmı ilim, bir kısmı kudret vs. değildir. 
O mertebede bölünme ve parçalanma imkansızdır. Hazret-i Zat'tan çıkarılmış bu
lunan bu kemalata ilim mertebesinde tafs11 arız olmuş {bu kemallerin, O'nun ilmi 
sayesinde ayrıntılı olarak ortaya konması söz konusu olmuş}, böylece yüce ve mü
nezzeh olan Hazret-i Zat'ın bekasıyla beraber {O'nun Zat'ında hiçbir artma ya da 
eksilme olmaksızın}, bu iki mertebe arasmda temyiz ortaya çıkmıştır. {İlk mertebe 
olan} vahdaniyyetin bu icmali {toplu, henüz ayrıntılı hale gelmemişi sırflığına 
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nazaran, bu (i.kinci} mertebede, bu tafsile (ayrıntılı bilgilere} dahil olmayan ve 

temyiz edilmiş (ayırd edilmiş, birbirinden farklı hale gelmiş} hiçbir şey yoktur. 

Aksine, her biri teker teker Zat'ın aynı olan bütün kemalat, ilim mertebesine varid 

olmuş, bu ikinci mertebede bir zılli vücud (gölge varlık} kazanmış, "sıfatlar" diye 

isimlendirilmiştir. Bu zılll vücudun var olması da, kendisinin aslı olan Hazret-i Zat 

ile mümkün olmuştur. 

Fusiis sahibine (İbn Arabi'ye} göre ayan-ı sabite, işte bu ilim mertebesinde ilmi 

bir vücud kazanmış olan o mufassal kemalattan ibarettir. Bu fakire göreyse, 

mümkünatın (sonradan var olan varlıkların} hakikati, kendilerine aksetmiş bulu
nan kemalata rağmen, bütün kötülük ve noksanlığın temel dayanakları olan 

ademattır (yokluklardır}. Bu görüş, akıl kulağıyla dinlemeyi gerektiren tafsilatlı 

açıklamaları gerektirir. 

Allah seni irşad etsin! Adem vücüdun mukabilidir (karşılığıdır}, onunla tenakuz 

arz eder. Şu halde nasıl vücud, icmal mertebesinde bütün hayır ve kemalatın ay
nıysa, adem de (yokluk da} her türlü kötülük ve noksanlığın bizatihi kaynağı, hatta 

bütün şer ve fesadın aynı olur. Yine nasıl bu vücudun mukabili olan adem, iştikak 

(türeme} yoluyla ademin mahiyetine hamledilmiş değilse, vücud da aslın aslı 

mertebesinde iştikak yoluyla Zat'a hamiedilemez Iademin bir mahiyetten türemiş 
olduğıı iddia edilerneyeceği gibi, vücudun da Zat'tan türemiş olduğıı söylenemez}. 

O mertebedeki o mahiyetin madfım olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. 

Çünkü o adem-i mahzdır (mutlak yokluktur, yokluğıın ta kendisidir} .  Bu ademi 

mahiyetle alakah ilmi tafsll mertebesinde, o mahiyetin cüzleri de (parçaları da} 

ademle vasf edilir ve bu takdirde, bu mertebede bulunan adem, iştikak yoluyla 
tasdik edilebilir. (Mektubô.t, I, 210) 

* Adem mefhfımu (kavramı}, icmali ademiyyet (toplu halde bulunan, henüz ay

rıntılı hale gelmemiş temel yokluk} mahiyetinden çıkarılmıştır ve onun gölgesi gi
bidir. Daha sonra açıklanacağı gibi bu adem, bütün mufassal ferdierine iştikak 

yoluyla hamledilebilir (bütün ayrıntılı yokluk türlerinin kendisinden türediği söy
lenebilir}. Nasıl vücüd yönünde bulunan icmal mertebesinde Hazret-i Vücud 

(Vücud Hazreti}, her iyilik ve kemalin aynı ve ilmi tafsll mertebesinde de iyilik ve 

kemal ferdierinden her biri birbirinden ayrılmışsa, icmal mertebesindeki bu adem 

de, her türlü kötülük ve fesadın kaynağı olup, kötülük ve fesadın ferdierinden her 

biri de, Allah'ın � ilminde birbirinden ayrılmıştır. 

Bu vücudi kemalatm her bir ferdi, ilim mertebesinde, kendisine karşılık gelen 

ademle alakah noksan olan ferdierden her birine aks eder. Böylece her birinin ilmi 
suretleri diğeriyle imtizac eder. Kötülük ve noksanlıklardan ibaret bulunan bu 

ademler de kendileri üzerine aks eden bu kemalatla beraber bulunurlar. Ancak 

onlar üzerinde de bu noksanlık ve kötülükler ortaya çıkmıştır. İşte bunlar, ilmi taf
silin gerekli olduğıı ilim mertebesindeki mümkün mevcudatın (varlıkların} mahi

yetleridir. 
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Bu babın gayesi, bu ademlerin, sözü edilen mahiyetierin asılları ve maddeleri; 
bu kemalatın da, onlardaki hallerin suretleri gibi olduğunu ortaya koymaktır. Bu 
hakire göre ayan-ı sabite ise, bu birbirleriyle imtizac eden ademat ve kemalaltan iba
rettir. 

İşte Kadir-i Mutlak olan Allah �' dilediği bir vakitte "m{ihiyyet-i mümkinat 
{mümkün varlıkların mahiyetleri}" adı verilen ilim mertebesinde, o ademata aks et
miş bulunan vücudi zılliyyetin {varlığa ait gölgelik halinin) kemalatı ve gerekli 
olan şeylerle beraber bu ademiyyet mahiyetini vücud-ı zılll {gölge varlık) boyasıyla 
boyamıştır. Böylece onları harici mevcudat olarak yaratmış ve harici eserlerin de 
mebdei {kaynağı, başlangıcı) kılmıştır. 

Şu da bilinmelidir ki, mümkün mevcudatın ayan-ı sabitesi ve bunların mahi
yetlerinden ibaret bulunan ilmi suretierin vücud boyasıyla boyanmış olmaları, 
{hakikatte) bu ilmi suretierin ilim mertebesinden çıkmış olmaları ve harid bir 
vücud elde etmeleri manasında değildir. Böyle bir şey imkansızdır, çünkü böyle 
bir mana Allah Teala'nın � {haşa) cahil olmasını gerektirir ki, Allah Teala bundan 
münezzehtir. Aksine bu, mümkün mevcudatın, o kemalattan arız olduğu ve ha
riçteki vücudun, ilmi vücudun ötesinde bulunan ilmi suretlerle mutabık olduğu 
manasındadır. Tıpkı bir marangozun, zihninde bir taht tasavvur edip, sonra onu 
hariçte yapması gibi. Gerçi, bu surette tahtın, marangozun ilmindeki mahiyeti me
sabesinde bulunan zihindeki sureti {aynen) ortaya çıkmaz. Aksine tahtın zihindeki 
suretine mutabık olan harid vücudu arız olur. Bunu iyi anla! 

Bil ki, adem-i sırfın aksine {diğer türlerden olan) her adem, kendi karşılığı olan 
ve kendisine aks eden vücud'i kemalatın gölgelerinden biriyle boyandığı zaman, 
hariçte de kendisi üzerinde vücud ve sfuet hasıl olur. O, bu gölgelerin te'siri al
tında kalmaz. Bir renk ya da boya da kabul etmez. Nasıl renk ya da boya kabul et
sin ki! Çünkü o, bu gölgelerin mukabili {karşılığı) değildir. Onun bir mukabili ol
saydı, o zaman bunun, Hazret-i Vücud-ı Sırf'ın � kendisi olması gerekirdi. 

Marifeti tam olan arif, Hazret-i Vücud-ı Sırf mertebesine yükseldikten sonra bu 
adem-i sırf makamına geldiği zaman, vücud mertebesine boyanma vesilesiyle bu 
ademi de elde eder, bununla süslenir ve güzelleşir. İşte o zaman bu arif, hakikatte 
hem icmali, hem de tafsili olarak zatl mertebeleri olan bütün adem mertebeleri için 
bir güzellik ve iyilik elde eder. Bu mertebelerde cemal de kemal de hasıl olabilir. 

Bütün zat! mertebelere yayılan bu hayriyyet {iyilik ilkesi), ancak bu arif gibi 
olan kişilere mahsustur. Ondan başka birine hayriyyet sirayet ederse bu, ya zat! 
ademler türünden olan tafsili mertebelerin bazılarıyla sınırlı kalır ya da farklı dere
celere göre bütün tafsill mertebelere sirayet eder. Ancak bu ikinci halde nadiren 
tahakkuk eder. 

Ademin icmall mertebesinde ise -ki her türlü kötülük ve noksanlığın aynıdır-, 
sözü edilen ariften başka hiç kimse hayriyyet kokusu elde ederneyeceği gibi, gü-
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zellik türlerinden hiçbirini de elde edemez. Böylelikle mükemmel hayriyyetle 
muttasıf olan bu arifin şeytanı da islam güzelliğini elde eder. Nefs-i emmaresi, 
mutmeinne ve raziyye {Mevla'sından razı olan nefs} haline gelir. (Mektilbtlt, I, 211)  

·� Oğlum, malfundur ki, vücud her hayır ve kemalin başı, adem ise her noksan
lık, kötülük ve zevalin kaynağıdır. Vücüd, Vacib {yokluğu düşünülemeyen Allah} 
için sabit olur. Adem ise mümkünün {sonradan var olan şeylerin} nasibidir. 
Çünkü, hayır ve kemalin tamamı O'na, her noksanlık ve kötülük de mümküne ait
tir. Mümkünde vücudun sabit olduğuna kanaat getirmek, iyilik ve kemali ona tabi 
kılmak, hakikatte onu, Hakk Sübhanehü'nun mülkü hususunda, O'na ortak etmek 
olup O'nun mülkünün hakimiyeti bundan münezzehtir. 

Bunun gibi, mümkünün Vacib Teala ile aynı olduğuna inanmak, mümkünün 
sıfat ve fiilerini, O'nun sıfat ve fiilierinin aynı olduğuna hükmetmek su-i edeb ve 
O'nun isim ve sıfatları hakkında ilhaddır. O rtefsi kir ve noksanlıklada damgalan
mış alçak süprüntü toplayıcısının, her hayır ve kemalatın kaynağı olan şan sahibi 
Zat'ın kudretiyle aynı kudretin kendisinde de bulunduğunu tasavvur etmeye, o 
çirkin sıfat ve fiillerinin, O'nun güzel sıfat ve fiilierinin aynı olduğunu vehm et
meye ne haddi vardır? 

Zahir uleması da mümkünde bir vücüd olduğunu sabit görerek, Vacib 
Teala'nın vücüduyla mümkünün vücudunu mutlak vücudun ferdierinden saydı
lar. Bu hususta söylenecek son söz şudur ki, onlar, bu şübheye düşürücü 
kaziyyeye dayanarak Vacib'in vücıld ve evveliyyetinin kadim olduğu görüşüne 
inandılar. Halbuki bu, Allah Teala'nın vücudundan neşet eden kemalat ve fazilet
ler hususunda, mümkünü Vacib Teala'ya ortak etmek manasma gelir. Halbuki Al
lah, bu tür manalardan münezzeh ve yücedir. Hatta bu hususta şu hadis-i kudsi 
varid olmuştur: "Kibriya ridfim, azarnet ise izfirınıdır." [Müslirn, Tahrimü'l-kibr, 10; 
Ebu Davüd, Ma ca' e fi'l-kibr, 4; Tayalisi, 314] 

Eğer ulem.3. bu manaya dikkat etmiş olsalardı, asla mümkünde vücüd sabit ol
duğu görüşüne sapmaz ve onda hayır ve kemalat olduğunu söylemezlerdi. Vücu
dun O'na mahsus olması itibariyle, hayır ve kemalat da sadece O'na mahsüstur. 
"Rabb'inıiz, eğer unutur ya da yanılırsak, bizi azarlama!" [Bakara, 2/286] (Mektılbfit, II, 
4) 

·� Viicud, hava içindeki heba gibidir. Çünkü o, mefkud olan {görülmeyen} 
mevcüddur. Güneş pencereden girince, heba oraya yerleşir. Güneş kaybolunca, 
onun da orada eseri kalmaz. Hazret-i Muhammediyye'nin vücüddaki durumu da 
işte böyledir. (Nefehfit, 50) 

·• Vücud, Kitab'dır. Peygamberler bu kitabın süreleri; müslümanların ileri ge
lenleriyle kafirler, onun ayetleri; bütün varlıklar onun kelamı; nakıs vücüd onun 
harfleri, bunların cümlesi de Allah' tır. (Nejehfit, 77) 
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* Vücudun hepsi ilimdir, vücU.dun hepsi sıfattır. Kendisine isim verilen her şey, 
vücud {varlık) mertebelerinden biri hükmündedir. Sıfat bilinir, fakat görülmez. 
Zat'ın kendisinden nisbet ve izafetler kaldırılmıştır. Bu yüzden ahiret yurdunda 
görülecektir. (Nefehdt, 80) 

* İnsan, beşeriyeti yönüyle vücilddan bir parçadır. Vücud ise hakikati yönüyle 
insanın bir cüzüdür. (Nefehdt, 80) 

* Vücud, insan-ı kamilin hey'eti {sureti} üzeredir. Insan-ı kamil kaybolunca, 
vücud da kaybolur. (Nefehdt, 81) 

vüdd ( ;) J) * Bize göre hevd, muhibbin kalbine -başka şeyin değil- sevginin ilk 

olarak düşmesinden ibarettir. Bu sevgiye, bunun dışında bir şey karışmazsa, sırf 
ona mahsus bir vasıf olursa buna "hubb" denir. Bu sevgi, kalbde yerleşirse "viidd" 
adını alır. Bu sevgi muhibbin bütün benliğini kaplarsa, buna da "aşk" denir. (Ter
cüman, 14) 

* Vüdd; bu kökten gelen ilahi bir isim vardır ki bu "Vedıld" dur. Vüdd ise, O'nun 
sıfatlarından biridir. Bu sıfat O'nda sabittir. Yeryüzünde sabit olduğu için onunla 
vüdde "vüdd" denilmiştir. (FütUhdt, Il, 318) 

vülii' ve garam ( ��J� J (JlJ )  * VülU ve gariim, ikisi bir manada olup, "ağranıa 

bi'ş-şeıf ya da "vele'a bıhl vülit 'an" şeklinde kullanılır, "sdhıbinden ayrılnıayan, ona 
sınısıkı bağlı şey" demektir. (Ravza, 346) 
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yakaza ( �lıı4t ) * Allah Teala buyurmuştur ki: "De ki: 'Ben size sadece bir tek şey 

için nasihat ediyorum: Allah için kıyiim edin {ayağa kalkın}"' [Sebe, 34/46] Ayette geçen 
"kavme lillah {Allah yolunda ayağa kalkma, yükselme}" ifadesi gaflet uykusundan 
uyanmak (yakaza) ve ihmalkarlık çıkınazından kurhılmaktır. Yakaza, kulun kal
bine hayat vererek nuriandıran şeylerin ilkidir. Yakaza üç şeyden ibarettir: Bunlar
dan ilki; nimete, onu saymaktan ümid keserek bakinak {nimeti sayılamayacak ka
dar çok görmek} ve kendi sınırlarını idrak etmek {nimeti sayabilecek yeterliliğe 
sahib olduğu düşüncesini bir kenara atmak}, nimet hususunda kusurlu olduğunu 
bilmek, kendini nimetin ilisan edilmesini {bundaki nimet ve hikmetleri} anlamaya 
hasr etmektir. 

İkincisi; suçlarını gözden geçirmek, bu husustaki tehlikeyi idrak etmek, bunları 
telafi etmek için canla başla çalışmak, hataların kölesi olmaktan kurtulmak ve bu 
hataları düzelterek onlardan kurtillmayı istemektir. 

Üçüncüsü ise, hayatının fazlalık ve noksanlıklarını kavramak için dikkatli dav
ranmak, ömründen boşuna harcadığı günlerin mes'uliyetinden {sorumluluğıın
dan} kurtulmak, kayıpları telafi ve kalan günlerini de imar etmeye kefil olmaya ili
tirnam göstermektir. 

{Yukarıda geçen} marifet-inimet {nimeti tanımak ve değerini bilmek} ise üç 
şeyle saf hale gelir: Akıl nuruyla, {ilahi} ilisana köle olma ümidi taşımakla ve bela 
ehlinden ibret almakla. 

{Yine yukarıda geçen} suçları gözden geçirmek ise, üç şeyle sağlamlaşır: 
Hakk'ın tazimiyle, marifet-i nefsle {nefsini tanımakla} ve vaidi {cehennemi} tasdik 
etmekle. 

{Yine yukarıda geçen} örnründeki fazlalık ve noksanlıkları kavramak da üç 
şeyle istikamete kavuşur: iJmi dinlemekle, hizmete çağıran sese kulak vererek, 
salihlerle sohbet ederek Bunun temeli de bütünüyle adetleri ortadan kaldırma ge
reğine dayanır. (Meniizil, 6) 
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* Yakaza, Allah'tan gelen sıkıntıdan kurtaran bir anlamadır. (Istılah, 541) 

* Yakaza {hakkında} denilmıştir ki "Ayağa kalkmaktır, bu da gaflet uykusımdan 
uyanmak ve cehiilet çıkmazından kurtulnıaktır." (Ravza, 477) 

{Ayrıca bk. gaflet-teyakkuz} 

yakin ( �� ) {ehl-i yakin; makamat-ı yakin; hakikatü'l-yakin} 

* Yakin, amel ve ondaki sadakat anında sevab ve cezayı müşahede etmektir. Bu 
çok nafakayla veya çok fazla konuşmakla olmaz. Bu hususta dudakları hareket et
tirmeye {konuşmaya) ihtiyaç yoktur. Fakat lınanla, akılla, marifetle ve kulun vazi
yetinin zahir ve batınındaki hüsn-i tedbirle olur. Bunun akabinde sıdkı {sadakati) 
anlar, onun zıddı olan yalanı da anlar. Hayrı anladığı gibi, bunun zıddı olan şerri 
de anlar. Sıdkı sabit hale getirmeye, zıddını da ortadan kaldırmaya çalışır. Aslı 
fer'den ayırd eder. 

Sıdkı aniayıp ortaya çıkarma hususundaki meşguliyeti asıl yönünden olur. 
Zıddını ortadan kaldırınayla da bu bakımdan meşgul olur. Asıl, fer'lerden {temel 
ya da kök, dallardan) önce gelir. Kul asıldan hareketle fer' ile meşgul olmaya de
vam ederse, asıl devam ettikçe onun meşguliyeti sona ermez. Fer' her gittiğinde 
onun yerine ona bedel bir başka fer' gelir. (Adılbı, 107) 

* . . . Yakın, kişinin lınanı kadardır. (Adılbı, 185) 

* Ebu Yezid Bistfuni'ye tevhldin ne olduğu sorulunca "Yaklndir" demiştir. "Ya
kin nedir?" dıye sorulunca şöyle demıştir: "Halkın harekat ve sekenatının {hareket et
me/erinin ve durmalarının} Allah'ın � fiili olduğunu, fiillerinde O'na ortak bulunamaya
cağını bilmektir. Rabb'ini tanıdığın zaman ve Rabb'in sende karar kıldığında, O'nu bul
muşsun demektir." Bunun manası şudur: Sen Allah'ın, fiilierinde kendisine ortak 
olmayan tek olduğunu ve hiç kimsenin O'nun fiilerini yapamayacağını anlarsın. 
( Şatahiit, 129) 

* Yakin mükaşefedir. Mükaşefe üç türlüdür: Birincisi, kıyamet günü gözle 
görülen mükaşefe; ikincisi kalblerin, tarif ve keyfiyeti mümkün olmayacak bir şe
kilde, yakin yoluyla iman hakikatlerini keşfetmesi; üçüncü durum ise, peygam
berlere mucizelerle kudret izhar ettirme yoluyla, peygamber olmayanlara da ke
rfunet ve icabetlerle mucizeleri keşfettirme. (Luma', 102) 

* Ehl-i yakin {yakin ehli) üç derecedir: Birincisi, esiiğir yani müridierin ve ava
mm yakinidir. Sufilerden biri bunu şöyle anlatmıştır: "Yakin makamının ilk derecesi 
Allah'ın elinde olana güvenmek, halkın elındekine göz diknıemektir." Cüneyd'erh yakin 
makamı sorulduğunda şu cevabı vermiştir: "Yakin, şübhenin ortadan kalkmasıdır." 

Ebu Yakub {Sus1)rh ise " Kul, Allah'ın kendisine taksimine rızii gösterdiğinde o lıusus
taki yakini kenuıle ermiş olur" demiştir. 
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Ruveym b. Ahmed'erıı sorulduğunda verdiği cevab şu olmuştur: "Kalbin, üze
rinde bulunduğu manayı gerçekleştirmesidir." 

Yakin derecelerinin ikincisi, evsat yani havassın yakinidir. Bunların yakini İbn 
Ata'nın "Yakin nedir?" sorusuna verdiği cevabda ifadesini bulur: "Vakitlerin devam 
etmesine göre çekişmelerin sürekli devam etmesidir {imiin konusunda nefse sürekli olarak 
muhô.lefet etmektir} . . . .  " 

Yakinin üçüncü derecesi ekabir yani ehass-ı havassın yakinidir. Amr b .  Osman 
MekkJrh bir cümlesinde bu yakini şöyle ifade etmiştir: "Allah'ın isbiitının bütün 
sıfatlarıyla gerçekleşmesidir." Yakinin son noktası, kulun ilhfuna mazhar olmasını 
sağlayan hareketler yardımıyla kalbiere doğan yakin ile kalbierin Allah' a � bağlı 
kalmasıdır. (Lunıa', 102) 

* Yakin, bütün hallerin aslıdır. Hallerin tamamı onda son bulur. O, hallerin 
sonu, bütün hallerin batınıdır. Bütün haller de yakinin zahiridir. Yakinin nihayeti; 
bütün şaibe ve şübheleri hertaraf ederek gaybı tasdik etmeyi tahakkuk ettirmektir 
(gerçekleştirmektir} .  Yakinin neticesi; sevinmek, münacatın tadını almak, illet ve 
töhmet taşıyan itirazların giderilerek, kalbierin yakin hakikatlerini müşahede et
mesi sayesinde Allah Tea.la'ya nazar edecek saflığa ulaşmaktır. (Luma', 103) 

* Cüneyd demiştir ki: "Yakin, şübhelerin ortadan kalknıasıdır." 

(Ebu Hüseyin} Nfui de şöyle buyurmuştur: "Yakin nıüşahededir." 

İbn Ata şöyle demiştir: "Yakin, asla itiraz bulunnıanıasıdır." 

Zünnun da şöyle demiştir: "Gözün gördüğü her şey ilim, kalbin bildiği her şey 
yakindir." Başka biri de şöyle demiştir: "Yakin, kalb gözüdür." 

Abdullah da şöyle demiştir: "Yakin, araların birleşmesi, arada bulunan şeyin {ayrı
lığın} ayrılnıasıdır." Harise'nin "Rabb'imin arşına bakar gibiyim" sözü, görüşünün 
gaybla birleştiğini, gayb ile arasındaki perdelerin kalktığını gösterir. 

Sehl (-i Tüsteri} de şöyle demiştir: "Yakin nıükô.şefedir. Tıpkı bu hususta {Hz. 
Ali'nin} 'Perde/erin açılması yakinimi artırnıaz' demesi gibi." (Ta'arruf, 73) 

* Yakin bilgisine sahib olan kimse ulema dilinde kullanılan manada ve mutlak 
olarak şübheye düşmez. Naslarda geçmediği için yakin terimi Allah'ın vasfı olarak 
kullanılmaz. İlme'l-yakin de, ayne'l-yakin de, hakka'I-yakin de yakinin ta kendisi
dir . . .  (Kuşeyri, 47) 

* Yakinin asgarisi (en az miktarı bile} kalbe ulaştığında kalb nur ile dolar. (Ya
kin} kalbden bütün şübheleri kaldırır, onun sayesinde şükürle ve Allah korkusuyla 
dolar. (Kuşeyri, 90) 

* Yakin, imanın artmasından ve onun tahkikinden ortaya çıkar. Sehl şöyle de
miştir: "Yakin, imanın şubelerinden biridir, o tasdikin de ötesinde bir şeı;dir." 
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Birisi şöyle demiştir: "YaKin, kalbiere tevdi edilen ilimdir." Bu kişi yakinin kesb'i 
değil, vehbi olduğuna (çalışmakla elde edilmeyip, Allah'tan geldiğine} işaret et
miştir. 

Sehl şöyle demiştir: "Yakinın başlangıcı mükiişefedir. Bu sebeb/e seleften biri 'Perde 
açılsa yine yakinim artmazdı ' demiştir. Mükiişefeden sonra muiiyene, daha sonra müşalıede 
gelir." 

Abdullah b. Hafif şöyle demiştir: "Yakin, gaybın hükümleriyle alakalı sırların ta
hakkuk etmesidir {gerçekleşmesidir}." 

Ebu Bekr b. Tahir şöyle demiştir: "İl im şüblıelere miirftz kalabilir, yakinde ise şüblıe 
yoktur." Bununla, kesb'i ilimle bedilli (vehbi, ilahi kaynaklı} ilme işaret etmiştir. 
Sufilerin başlangıçtaki ilimleri kesbidir, ama sonunda bedih'i olur . . .  

Zünnun Mısri demiştir ki: "Yakin, kasr-ı emele {emelleri kısmaya}, kasr-ı emel ziihde 
çağırır. Zühd Jıikmeti, hikmet de işlerin iikıbeti hususunda düşünmeyi doğurur." (Kuşeyri, 
90) 

* Seri Sakati "Yakin nedir?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Yakin, varidierin göğ
sünde dolaştığı s ırada, orada hareket etmenin sana fayda vernıeı;eceğine ve senin için takdir 
edileni değiştirmeı;eceğine kesin olarak inanabiimen için sükUnet içinde kalmandır. " 

Ebu Bekr Varrak şöyle demiştir: "Yakin üç türlüdür: Haberle aliikalı yakin, deliiietle 
aliikalı yakin ve müşiilıedeı;le aliikalı yakin." (Kuşeyri, 91) 

* Sıhhati hakkında yakin bulunmayan ilim, (hakiki} ilim değildir. . .  (Hücviri, 
464) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "Yakin siihibleri için yen;üzünde iiyetler vardır." 

[Zariyat, 51/20] Yakin, bu yola giren kişinin bineği, avam derecelerinin sonudur. 
Havassın da ilk adımı olduğu söylenmiştir. 

Yakinin üç derecesi vardır. Birinci derecesi ilme'l-yak"ın olup Hakk'dan zuhur 
eden ve Hakk hakkında gaib olan her şeyi kabul etmek, Hakk ile kaim olan her 
şeye vakıf olmaktır. 

İkinci derecesi ayne'l-yakin olup, istidrak {gizli hususları açığa çıkarma} yo
luyla istidlalden (fikir yürütme yoluyla açığa çıkarmaktan}, ıyan (gözle görme} 
yoluyla da haberden müstağni olmaktır, müşahedenin ilim perdesini yırtmasıdır. 

Üçüncü derecesi ise hakka'l-yak"ın olup, keşf sabahının ağarması, sonra yakinin 
külfetinden kurtulmak (zorlanmadan kolaylıkla yakin sahibi olmakf, sonra da 
hakka'I-yakinde fani olmaktır. (Meniizil, 25) 

* "Niyetin anahtarı nedir?" diye sordular, ben de "Yakindir" dedim. Yakinin 
anahtarının ne olduğunu soranlara ise, "Tevekküldür'' dedim . . . (Gunye, II, 125) 
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* {Ha.llerden} yakin, şübheyi ortadan kaldırarak tasdik etmektir . . .  (Adab2, 21) 

* Müşahede, yakin derecesinde hususi bir vasıftır ki, o da ayne'l-yak"ın'dir. 
Ayne'l-yakin derecesinde de hususi bir vasıf vardır, o da hakka'l-yakin'dir. Bu du
rumda hakka'l-yak"ın derecesi müşahedenin üstünde bir durumdur. Hakka'I-yaki
nin tahakkuk ettiği mahal ve vatan ahirettir. Fakat ahirette ona layık olacak olanlar, 
dünyada ondan birazcık tadabilirler. Hakka'l-yakin, Allah'ı bilme yollarının en 
üstün alanıdır. Çünkü bu, vicdani {yaşanarak anlaşılan} bir bilgidir. ('Aviirif, 30) 

* Yakin, en üstün ilimdir. Çünkü o, arnele davet eder. Amel işlemeye davet 
eden şey ubudiyyete de {kulluğa da} davet eder. Ubudiyyete davet eden şey, 
rububiyyetin hakkını da yerine getirmeye davet eder. Yakinden kemaliyle haz al
mak ilahi ilim sahiblerine, sufilere ve zahid olan alimiere mahsustur. ( 'Aviirif, 32) 

* Hiitır-ı yakin {yakin hatırı} imanm rfıhu ve ilmin artmasıdır. Bunun hakkında 
şöyle söylemek uzak değildir: "İnsandaki yakin neticesinde kazanılan bir hiitır olup so
nunda Hakk'tan gelen luitıra döner. " 

Aklın hatırı ise bazen melekten bazen de nefsten gelir. Aklın kendine mahsus, 
bağımsız bir hatırı yoktur. Ya nefsin, ya da meleğin te'siri ile ortaya çıkar. Yuka
rıda belirttiğimiz gibi akıl, ilimierin kendisi ile idrak edildiği tabii bir kabiliyettir. 
Bazen nefs tarafından, bazen de melek tarafından ilka edilen çağnlara yönelir. Ba
zen melek, bazen de şeytanın çağrılarına cevab verir. ( 'Aviirif, 273) 

* Yakin'in ism, resm, vesm, ilim, ayn ve hakk kısımları vardır. İsm ve resm 
avarna, ilme'l-yakin evliyaya, ayne'l-yakin evliyanın havassına, hakka'I-yakin de 
peygamberlere mahsustur. 

Hakka'I-yakin'in hakikati ise Peygamberimiz Hz. Muhammed'e .$ tahsis 
edilmiştir. . .  ( 'Aviirif, 310; Ciimi', 219) 

* Yakin, Allah'ın Hz. Peygamber'e � şu sözüdür: "Sana yakin gelinceıje kadar 
Rabb'ine ibiidet et." [Hicr, 15/99] Bunun hükmü, nefsin yakine ulaşınakla sükfınete 
ermesi veya yakine ulaşınaya doğru hareket etmesidir. Bu da, hangisi olursa olsun, 
insanın hasiret üzere bulunduğu şeydir. istenen şeyin hükmü, nefste meydana ge
len şey olursa, bu, yakin olur. YaK'ın sahibi, o anda ister elde etsin, isterse elde et
mesin. Tıpkı, "Allah'ın emri geldi." [Nahl, 16/1] ayetinde olduğu gibi. (Fiitilhiit, Il, 
201) 

* Allah katında {indellah}, Allah'ta {fillah}, Allah ile {billah}, Allah'la birlikte 
{ma' allah} istikamet bulup sabit olan kimseye, bu durumu yakine izafe edebileceği 
bir alarnet gerekir. Çünkü bu alarnet ona mahsustur ve alarnet sadece onunla ala
kalıdır. İşte bu ilme'l-yakindir. Bu alametin müşahede edilmesi, yakin ile 
irtibatlandırılması ve o kişiye mahsus kılınması gerekir. İşte bu da ayne'l-yakindir. 

Hikmetin bu ayn ve bu ilirnde vacib olması gerekir. ilim ancak hakkında tasar
ruf vacib olan şeyde tasarrufta bulunur. Ayn da ancak araştırılması gereken şeyi 
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araşhrır. İşte bu ise, ilme ve ayna vacib olan hakka'l-yakindir. Yakin ise, istikrar 
bulup sabit olan her şeydir. Hakk veya halka ait herhangi bir türde sarsılma olmaz. 
Yakine ait bir ilim, ayn ve hak (öz ve gerçeklik} olarak vardır. Yani hikmetin vacib 
oluşu, İlahi Zat'tan başka bir şey değildir. İlahi Zat'ın yakin olarak bilinmesi, 
hakka'I-yakinin dışındadır. Yani bu konuda bize gereken, susmak ve meseleye 
dalmamaktır. Çünkü biz, İlahi Zat'ı bilmiyoruz. Sonra yakine izafe edilen, ama 
müşahede edilmeyen bir ilim gelir. Ayn yakine izafe edilemez. Onun alemin üze
rinde bir hakimiyeti vardır. Ancak o konulara dalmayı tamamen terketmek gere
kir. (Fiitıihat, n, 560) 

* İlm iki per oldu yek-perdir gürnan 
Nakısın pervazı ebterdir ayan 

Bir cen8.h ile olur üftiide tayr 
İki üç hatve ider pervaz u seyr 

Üft ii hiz iizre olur nıurg-ı günıan 
Yek-per itdikçe ümid-i fişiyiin 

İlme tebdll olsa zannın muttasıl 
Mıırg-ı yek-per dii ceniiheyn oldu bil 

Oldu maşi-yi sıriit-ı müstakim 
Olmaz ol veeh-i miikibb iizre sakim 

Zü '1-ceniilı oldu misiil-i Cebreil 
Bf- günıiin bi-nıekr ii fen bi-kaal ii kzyl 

Cümle iilenı iina dirlerse kavf 
Riih-ı din-i Hakk'da sensin miistevf 

Sözleri ucb ile virmez infidi 
Ciin u dilden eylenıez tağıjir-i hal 

Cümlesi dirse eger güm-rahsın 
Kuh zann itme ki kendin kiihsın 

Tiin iden gelmez ana zann u gümiin 
Anların kavliyle olmaz nfitüviin 

Belki nııtka gelse bahr ile cibal 
Ana sensin diseler ehl-i dalal 

(Mesneviı, III, 57) 

* Zerrece konnıaz ana gerd-i keder 
Tiin-ı tiiin e:ıJlenıez kat 'a eser 

(Mesneviı, III, 58) 
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* Bilginin iki kanadı vardır, şübhenin bir kanadı. Zan kusurludur, zanna düş
mek sonu gelmeyen bir uçuştur. (Mesnevzı, III, 134) 

* Tek kanatlı bir kuş, çabucak tepetaklak düşer. Kendini toplayıp uçmaya ça
lışsa bile nihayet iki adım, yahut biraz daha fazla uçabilir. 

Zan kuşu, düşe kalka "Yuvaya ulaşırım" ümidi ile tek kanat uçar. 

Zandan kurtulur ve ona "yakin ilmi" yüz gösterirse, o tek kanatlı kuş iki kanatlı 
olur. 

Ondan sonra doğru yolda yürür; ne yüz üstü düşer sürünür, ne de eğri büğrü 
uçar. (Not: Şu mealdeki ayete işaret vardır: "Şimdi yüzükoyun sürünen mi hidiiyete 
emıiştir, yoksa doğru yolda dosdoğru yürüyen mi?" Bu ayetteki "yiizükoyım sürünerek 
gidenler" Islamiyet'e yanaşmayanlar yahut ondan ayrılanlardır. "Hidiiyete eri
şen" den maksad da, halis müslüman olanlardır. [Mülk, 67 /22] Şefik Can) 

Cebrail gibi şübhesiz, hilesiz, dedikodusuz iki kanadını da açar ve uçar. 

Eğer bütün alem halkı ona "Sen Allah yolundasın, doğru dindesin" dese . . .  

O, onların sözleri ile neşelenip böbürlenmez. Onun asil ruhu, tek olan rUhu, bu 
sözleri söyleyenierin dostu olamaz. 

Eğer herkes ona "Sen sapıksın, kendini dağ sanıyorsun, ama saman çöpü gibisin" 
deseler . . .  

Hatta denizler, dağlar dile gelseler de ona "Sen sapıklığa yoldaş oldun" deseler . . .  

O kimse söyleyenierin kötülemesinden şübhe duymaz ve onların kininden, 
düşmanlıklarından {dolayıl üzülmez. 

O kimse zerre kadar hayale kapılmaz, kötüleyenlerin sözlerinden rahatsız ol
maz, elem duymaz. (Mesnevlı, III, 135) 

* Yakin, tarikata kabUl edilmenin getirdiği bir şeydir. İlk inceliği havassa malı
sustur. Birinci derecesi ilme'l-yakln, ikinci derecesi ayne'l-yakln, üçüncü derecesi 
hakka'l-yakln'dir. Bu keşf sabahının ağarmasıdır. Sonra nefs külfetinden kurtul
mak, sonra nefsin yok olmasıdır. (Ravza, 486) 

* Hak'ikatii 'l-yakzn için herhangi bir amel ya da kitablar asla fayda vermez. 
Çünkü o asıldadır. Bir hal ile kevni faydaya dahil değildir. O bir iştir. Bu da ilmi, 
ayni ve zevki idraklerin üstündedir. Allah bunu, ehlinden dilediğine vermiştir. 
Belki şöyle diyebilirsin: "Işin sonunda, kitabiann fayda vermesinden sonra işlerinin bit
mesi gerekiyorsa, onu daha işin başında terket! Kendisine dönülmesi gereken şeye dön!" 
(Meriitib, 10) 

*Yakin makamları dokuz tanedir: Bunlar, tevbe, zühd, sabr, şükr, havf, rıza, 
reca, tevekkül ve mehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedbir ya da 
tercihin ortadan kalkmasıyla {düşünülmesi! doğru olmaz. (Tenvzr, 8) 
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* Şöyle denilebilir: "Bu yüce topluluğun {sufilerin} kanaatlerine göre yakin, ilme'l
yakin, ayne'l-yakfn ve hakka'I-yakin olmak üzere üç mertebededir. Buna göre onlar, duma
nın varlığını bilmenin istidlfil yoluyla ateşin varlığına yakın hfisıl etmesi gibi, ilme 'l-yaki
nin eserden Müessir'e doğru SelJr eden bir istidliilden, ayne'l-yakinin ateşin kendisini gör
mekten, hakka'I-yakinin ise ateşle bizzat tahakkuk etmekten ibaret olduğunu söylemişlerdir. 
Şu hfilde, kalbi rü 'yet {görüş} kaybedildiğinde ayne'l-yakin nasıl tahakkuk eder, rü 'yet 
mutlak olarak yok olduğuna göre, meşayıhın icmaı nasıl doğru olur?" 

Buna karşı derim ki: "Herhalde, bu soruyu soran kişinin icmadan kasd ettiği, 
miitekaddimin meşayıhın {ilk devirde yaşamış olan şeyhlerini icmaıdır. Müteahhirin {son
raki devirlerde yaşayan Şeljhler} ise bunun aksiyle hükmetmiş ve kalbi rü 'yete cevaz ver
mişlerdir." 

Sözü edilen hüküm, fakire göre isbiH edilmiş değildir. Onların açıklamış ol

duğu her üç mertebe de ilme'l-yakine dahildir. Çünkü henüz istidlal sahasından 

çıkılaınamış ve ilimden ayn'a geçilememiştir. Ayne'l-yakine misal olarak verilen 

ateşin görülmesi, {hakikatte} ateşin değil, ateşin varlığına delil olarak gösterdikleri 

dumanın görülmesidir. Bunun ilme'l-yaki:ne dahil olması gibi, ateşin varlığına ba

karak dumanın var olduğunu bilme yoluyla istidlalde bulunmak da ilme'l-yakine 

dahildir. Bu makaında, dumanı görerek ateşin varlığını istidlal etmek de böyledir. 

Bu ikinci yakin, delilin kuvveti sebebiyle, birinci yakinden daha mükemmeldir. 

Çünkü orada bilmek delil olurken, burada delil görmektir. 

Bunun gibi, hakka'I-yakinde de, ateşle değil, yine dumanla tahakkuk etmek ve 

yine ona istidlal etmek vardır. Bu yakin, kendisinden önce anlatılmış bulunan iki 

yakin türünden daha tam ve mükemmeldir. Çünkü bu, duman olanın, ateşin varlı

ğına kendisiyle istidlalidir. İşte bu atak ile enfüs arasındaki açık farktır. Allah Teala 

şöyle buyurmuştur: "Onun {Kur'an 'ın} hak olduğu açığa çıkana kadar onlara, afiikta ve 
kendi nefslerinde iiyetlerimizi göstereceğiz." [Fussilet, 41/53] (MektUbfit, III, 140) 

* Takva, Allah'tan alıkoyacağı korkusuyla heıalden sakınmaktır. Yaki'nin haki

kati, kalbierin keşfiyle {açılmasıyla ya da kalbin keşfetmesiyle} gaybı müşahede 

etmek ve fikirlerin hitabıyla sırları düşünmektir. (Cami', 54) 

* Yakin üç kısımdır: llme'l-yakin avamın, ayne'l-yakin havassın, hakka'I-yakin 

de ehass-ı havassın yakinidir. (Cami', 61) 

* Yakin, lugatta kendisinde hiçbir şübhe olmayan ilimdir. Istılahta ise, vaki ola

nın ortadan kalkmasını gerektirmeyecek tarzda, bir şeyin mutlak olarak belli bir 

şekilde olduğuna inanmaktır. Birinci kayd {bir şeye İnanmak} zannı da ihtiva eden 

cinstendir. İkincisi {bir şeyin belli bir şekilde olduğuna inanmak}, zannı ortaya çı

karır. Üçüncüsü {bir şeyin belli bir şekilde olduğuna mutlak olarak inanınakl cehl-i 

mürekkebi {kara cahil olmayı} ortaya çıkarır. Dördüncüsü {vaki olanın ortadan 

kalkmasını imkansız kılmak}, mukaHidin imanını ortaya çıkarır. 
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Hakikat ehline göre apaçık görme, hüccet ve burhanla değil, iman kuvvetiyle 
olur. Denilmiştir ki "Gaybleri müşahede etmek kalbierin temizliğiyle olur. Sırlan bilip 
gözden geçirmek, fikirleri muhafaza etmekle olur." 

Yine denilmiştir ki, "Yakin, bir şeyin hakikati hususunda mutmain olmaktır." Su 
havuza yerleştiği zaman, "Yekınü'l-nıa'ü ft'l-havz {su havuzda karar kıldı}." denir. 

Bil ki, yakin ehline ait hallerin fun1larının ulaştığı yakin makamlarının asılları 
yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, reca, havf, zühd, tevekkül, mehabbet ve rıza. 
(Cami', 218) 

* . . . Bazı meşayıh {şeyhler} yakini makamlardan değil, hallerden kabili etmiştir. 
Ve onu kesbi olmayan bir hal olarak görmüşlerdir. Bazıları "Yakin nıakanılardandır. 
{Makamların} başı marifettir, sonra yakin, sonra tasdik, sonra ihlas, sonra şehıidet ve taat 
gelir" demişlerdir. Böylelikle marifeti gerekli olan ilk makam olarak görmüşlerdir. 
(Camı', 219) 

{Ayrıca b k ilham; 'ilme'l-yakin-'ayne'l-yakin-hakka'l-yakin; keşf; muhadara
mükaşefe-müşahede} 

yaküte-i beyza'/yaküt-ı ebyaz ( .;=�ıi ..;.ı }1! 1 ç.\..l:z�ıl l  JıJil! ) * Allah Teala, 

mahlı1katı kendi nefsinde yaratmadan önce vardı. Mevcı1dat Allah'ta yok olmuştu 
ve Allah'ın hiçbir varlıkta zuhı1ru yoktu. İşte o gizli hazinedir. Hz. Peygamber $ 
gizli hazineyi, üstünde ve altında hava olan 'ama {bulut} olarak tabrr etmiştir. 
Çünkü çeşitli yönleriyle Hakikatü'l-Hakaik'in {Hakikatler Haklkati'nin}, kendisin
den yükseğine de, aşağısına da, herhangi bir şekilde nisbet edilme gibi bir husı1si
yeti yoktıır. İşte bu yakute-i beı;zıidır {beyaz yakuttur} .  (İnsan, Il, 58) 

yaküte-i hamra/yaküt-ı ahmer ( 13'-i ..;.ı }1! 1 s:.\14�\ Jı }1! ) * Kendisinde İlahi 

Hazret'in tecelli ettiği her kalb, tecelli-yi zati olan yakut-ı ahmer {kırmızı yakut} 
cihetindendir. Bu tecelli, üzerinde hiçbir tecelli bulunmayan müşahede halindeki, 
mükemmel tarzda bilen kalbin tecelllsidir. Bu tecellinin altında tecelli-yi sıfat Isı
fatların tecelllsi}, onun altında da tecelll-yi ef'al { fiilierin tecelllsi} bulunur. Fakat bu 
tecellilerden zuhı1r eden şeyler, İlahi Hazret'ten {zuhı1r etmiş} olur. İlahi Haz
ret'ten zuhı1r eden bu şeylerin tecellisine mazhar olmayan kişinin kalbi Allah'tan 
gafildir, kendisi de Allah' a kurbiyyet {yakınlık} halinden uzaklaştırılmıştır. (Fiitu
hat, I, 137) 

* Yakute-i hanıra (safir, yakut), "dürre-i beyza" da denilen akl-ı mufarıkın {ayırd 
edici aklın) aksine, nı1raniyyetinin cisme ait zulmetle imtizac etmesinden [aydınlık 
vasfının cisme ait karanlıkla bir araya gelebilmesinden) dolayı, nefs-i külliyedir. 
(Kaşani, 3, 66; Cami', 12, 105) 

{Ayrıca b k dürre-i beyza) 
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yedan/yedeyn ( ı.:.r..� / ıJIJ� ) * Yediin (iki el}, Allah Teaiii'nın faile {etken} ve ka

bile {edilgen} gibi karşılıklı olan isimlerindendir. Bu sebeble Allah Teaiii'nın buyur
duğu gibi İblis kınanmış tır: "Rabb'in ona dedi ki: 'Ey İblıs, iki elinıle yarattığıma secde 
etmekten seni alıkoyan nedir? Biiyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun ?"' [Sad, 
38/75] Çünkü, Allah'ın esmill {isimlerle alakalı} mertebeleri vücılb ve imkan merte
belerinin toplandığı yerdir. 

Sılfilerden biri şöyle demiştir: "Yediin, vücub ve imklin mertebesidir. Hakk olan ise, 
bundan daha unıum'i bir tekabiildür." Şu halde faile {etkin olan isimlere}; Cemil ve 
Celil, Latlf ve Kahhar, Darr {zarar veren} ve Nafi {fayda veren} gibi karşılıklıdır. 
Enis (üns sahibi! ve haib (heybet sahibi}, raci (reca ya da ümid sahibi} ve haif {ha vf 
ya da korku sahibi}, müntefi {faydalanan} ve mutazarrır {zarar gören} gibi kabile 
olanlar da {etkin isiınierin fiilierinden etkilenen isimler de} karşılıklıdır. (Kaşani, 
66; Ciimi', 105) 

yemin-i gamiis ( ıJ" yi� � ) * Yenızn-i gamus, kendisiyle hakkın batıl, batılın da 

hak haline geldiği yemmdir. Bu yemin için, "müslümanın malının zıılmen alındığı 
yemın" de denmiştir. Misvak ağacından bir misvak alınmış olsa bile böyledir. 
Çünkü bu yemin, sahibini Allah'ın gazabına daldırır. Yine denilmiştir ki "Bu ye
nı'in, sahibini cehenneme sokar." (Küt, II, 148) 

ye' s ( ı.J"4 ) * Yeise {ümidsizlik haline}, "kabz" denir. (Istıliih, 536) 

* Yeis, sıl-i zannın fayda etmemesi; {bir işi} sımsıkı tutma hususunda gevşek
liğe sebebiyet veren, kararsızlığa yol açan ve recanın {ümidin} düşmanı olan histir. 
(Ravza, 691) 

yevm-i 'arefe/yevm-i terviyye ( ao_;dl � y., / a.! Jıtll � y., ) * Yevnı-i terviyye 

(terviyye günü} ve terviyye, Zilhicce ayının sekizinci gününün ismidir. İnsanların 
Mekke' den Mina'ya çıktıkları gündür. O giin insanlar, zemzem suyundan içtikleri 
için "terviyye" diye isimlendirilmiştir. Terviyye, "irteviı" fiilinden, tef'il babında bir 
kelimedir. İnsanlar bu günde şükrederek zemzem suyundan içtiklerinde, onunla 
yıkandıklarında "irteva" fiili kullanılır. 

Denilmiştir ki, "Hz. İbriilıfnı �' oğlunu kurban ettiğini rüyasında gördüğü için 
'terviyı;e' diye isimlendirilmiştir. O bunun Şeytan'dan veı;a Hablb-i Ralıman'dan oldu
ğunu düşünmüş, o gün bu nıeseleı;i düşünmekten kurtulamamıştı. Arefe günü olunca, ona 
'Sana enzredilen şeyi yap' denilnıiş ve bunun Rahmi'in'dan olduğunu anlanııştı. Bıt sebeble 
'yevnı-i  arrıfe farefe günü} ' diye isimlendirilnıiştir." (Gunye, II, 31) 

yevm-i 'arfibe ( 4u�ll r Y- )  * {Arube, Cahiliyye devrinde Cuma gününe verilen 

isimdir. } 



Arıibe günü 

sonuncusu günlerin 

yevm-i cum'a 

çok iyi bilinen o meşhur altı günde 

zorla alır levhamız sırlarını 
Rabb'inden kalemler vasıtasıyla 

(Leta'if, 179) 
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yevm-i cum'a ( :iıı .. �l � J! ) * Yemn-i cumii {Cuma günü}; ayn-ı cem' e ulaşma ve 

kavuşma vaktidir. (Kaşanl, 67; Ciinıi', 105) 
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za ( 1.) ) •• Za {bu, burası, burada}; daha dünyadayken {Hakk'ı} müşahede et

meye işaret eder. (Şehide, 68) 

* "Za!  Za! Lii za!" Buradaki ilk zii Zat'ı, ikinci za ilmin zatını, üçüncü zii ise 
Hakk'ın Zat'ını ifade eder. "Zii'' olmaz, "lii {hayır}" da olmaz. "Lii" nasıl olur? Sa
dece "lii" olur. "Tevhzd ondan {la'dan} zuhur eder" dersen, Zat'ı Zateyn {iki Zat} 
yapmış olursun. Kendisinden bir Zat zuhur eden nasıl Zat olmaz? Za Zat'tır, Zat 
değildir. Ahfa {en gizli olan şey} nasıl ortaya çıktı ve nerede gizlendi? 

Eyne {nerede}, mii {ne} ve za yoktur. Eyne onu ihata edemez. Çünkü, zuhur da 
O'nun yaratmasıyladır, eyne de O'nun yaratmasıyladır. Eğer "Tevh'id O'nunla sahfh 
olur" diyecek olursan, bu senin için nasıl sahlh olur? Sana ne olur? Yapılanla söyle
nen, Zat'ın lütfunun eserleridir ve çünkü onlar arızidir {sonradan ortaya çıkarlar}. 
Arızi olan şeyler de {O'nunla} mütenakız olmazlar {çelişmezler}. Arazı taşıyan şey, 
nasıl olur da cevher olmaz? Cisirnle birleşen şey cisirnden başka bir şey olamaz. 

Biz "ma"ya {ne'ye} dönelim . . .  Ma, muhtevayı; hii ise söylenenleri ve yüklenmiş 
olan yıkanları içine alır. (Tavasin, 212) 

zacir ( ;:ı:-lj ) * Ziicir, mü'minin kalbinde bulunan Allah'ın vaizidir. O, kalbe atı

lan ve onu Hakk'a çağıran bir nurdur. (Istzliih, 534; Kaşani, 55; Cfimi', 85) 

{Ayrıca b k hatırihava br ya da hatre/hatara tl 

zahid-mütezehhid < �Ar - �lj ) {bk. zühd} 

zahir-batın ( -:.ıl:ılı - ;1111& ) * Şeriat ilmi tek ilim olup, rivayet ve dirayet denen 

iki manayı içinde toplayan tek bir isirndir. Bunları bir araya topladığın zaman, zfi
hir ve bfitın arnellerine çağıran bir şeriat ilmi ortaya çıkar. Bu manada, ilirnde zahir 
ve batını birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü ilim kalbde bulu
nur ve dille açığa vurulmazsa ilm-i batındır {biitın ilmidir}. Dilde açığa çıktığında 
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ise zahir olur. Bu sebeble biz "İlim, zfihir ve batındır'' demiyoruz. Gerçekte ilim, 
zahiri ve batıni arnellere götüren, zahiri ve batıni arnelleri gerektiren şeriat ilm id ir. 

Zahiri arneller azalara {organlara, bedene} yönelik taharet, namaz, zekat, oruç, 
hacc gibi ibadetlerle; hukuki cezalar, boşanma, köle azad etme, alışveriş, miras hu
kuku, kısas ve benzerleri ahkarn konularıdır. Çünkü bunların hepsi bedenimizle 
yaptığımız zahiri işlerdir. 

Batıni arneller ise, tasdik, iman, yakin, sıdk, ihlas, rnarifet, tevekkül, rnehabbet, 
rıza, zikir, şükür, inabe, haşyet, takva, murakabe, tefekkür, Itibar, havf, reca, sabır, 
kanaat, teslimiyet, tefv'iz-i umur !işlerin Allah'a havale edilmesi}, kurb, şevk, vecd, 
vecel, hüzün, pişmanlık, haya, hacel {utanma}, tazim, icUH ve heybet gibi kalb 
am elleri, manevi hal ve makarnlardır. 

Zahiri ve batıni arnellerden her birinin kendine göre bir ilmi, bir kavranışı, 
açıklaması, bir anlama şekli, bir hakikati ve bir vecdi vardır. Zahiri ve batıni her 
arnelin sıhhatini kanıtlayan, Kur'an'da yer alan ayetlerden ve Hz. Peygamber'in $ 
sünnetinden deliller vardır. Bunları bilen alim, bilmeyen de cahildir. (Lunıa ', 43) 

* Biitın ehlinin kalbierinin meyli, müridin Sünnet-i Seniye'ye bağlılığı ile bi
datlerden kaçınması ve varlığını tümüyle terk ettiği rniktardadır. Zira, bu yolun 
önderlerinin arasında tarnamının ortak usUlü, vücudu {varlığı} nefy etmek, çokça 
gayret etmek, elde olana kanaat, ahitlere vefa, yegane rnabud olan Mevla'yı rnüşa
hede esnasında rnasivayı hatıra getirrnemektir. Ben bütün bunların hepsini yerine 
getirrnenizi, gücünüzün yettiği kadar zikr-i hafiye ve hulasa olarak sunduğumuz 
evrada devarn etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kalbi hastalıkları tedavi etme konu
sunda en te'sirli ilaç budur. Keşf ve kalb uzmanlan da bunları tatbik ederler. 
(Buğye, 244) 

* Ziihir, O'nun hızla gizlenmesini; biitın ise şiddetle zuhur etmesini ister. 
(Nefehiit, 49) 

zahir-i münkinat ( .:JI:S::�LI �\!:> ) * Ziihir-i nıünıkünfit {sonradan var olan varlık

ların zahiri}; Hakk'ın, mürnkünlerirı ayan ve sıfatlarının isimleri suretinde tecelli 
etmesidir. Buna "iziifi vücud" denildiği gibi, "zii.lıir-i viici'td" ismi de verilir. (Kaşani, 
165; Cami', 89) 

zahire-batıne ( a.:.b\ı - o ;�Ili> ) * C aybın sırları zahir ve ha tın olmak üzere iki kı

sımdır. Zahir olanları, nazar ve tahkik ettikleri takdirde zahir ehli bilirler. Biitın 
olan sırlar ise hiçbir zaman nazarla {nazari/teorik bilgiyle} bilinmez. Onları bilmek, 
ancak ilahi vergiye bağlıdır. İşte bu, nübüvvet ve veH1yet tavrıdır. Bu ikisinin birbi
rinden ayrı olduğu apaçıktır. Çünkü nebi metbudur {kendisine uyulur}, veli ona 
tabi olur ve onun kandilinden aydınlık iktihas eder. (Tedblrfit, 208) 
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* Nükabanın {sfıfılerin nakiblerinin, yani denetleyen gayb erenlerinin} dördü 
zahiri, altısı batını olmak üzere on arneli vardır. Zahiri arnelleri çok ibadet, zühdü 
gerçekleştirmek, iradeden sıyrılmak ve mücahede, batıni arnelleri ise tevbe, inabe, 
muhasebe, tefekkür, itisarn !Allah'ın emirlerine bağlılık} ve riyazettir. (Cami', 3) 

* Nüceba {seçkinler} kırk kişidirler. Yetmiş kişi oldukları da söylenmiştir. Bun
lar halkın işleriyle meşguldurlar; ancak Hakk'tan başkasına nazar etmezler. Bunla
rın, dördü zahiri, dördü de batıni olmak üzere sekiz arneli vardır. Zahiri arnelleri 
fütüvvet, tevazfı, edeb, çok ibadet, batını arnelleri ise sabır, rıza, şükür, hayadır. 
Bunlar güzel ahlak ve irfan ehlidirler . . .  

. . . Abdal, yedi kişi olup, her biri vehim ve hayalden kurtulmuş, fazilet, kemal, 
istikamet ve itidal ehlidirler. Dört zahiri, dört batını arnelleri vardır. Zahiri arnelleri 
susmak, uykusuzluk, açlık, uzlettir. 

Ayrıca bu dört arnelden her birinin zahir ve batını vardır. Susmak, zahiri Al
lah'ı � zikretmenin dışında konuşmamak, batınının ise kalbin bütün teferruat {ay
rıntı} ve haberlerden uzak kalmasıdır. Uykusuzluk, zahirinin uyumaması, batını
nın gaflete düşmemesi için uyanık bulunmaktır. 

Açlık, zahiri sülfıkun kemali için ebrarın açlığı, batını ünsiyet için 
mukarrabfınun açlığıdır. Uzlet ise zahiri insanlarla muaşereti, batını insanlarla 
ünsiyeti terk etmektir. 

Batını arneller ise şunlardır: Tecerrüd, tefrid, cem' ve tevhid. 

Abdalın husfısiyetlerinden biri de şudur: Abdal, bulunduğu yerdeki toplum
dan ayrılırken, mutlaka yerine kendisi gibi birini bırakır. Bedel Hz. İbrahim'in �� 
kalbi üzerinedir. Bu bedellerden her birinin tabi oldukları ve kendisinden feyz 
aldıkları birer imaını (önderi} vardır. Abdalların kırk veya yedi kişi olduğu söyle
nir. Bunlar ahyardandır. Her birinin kendi içlerinden imamları vardır. O imam o 
topluluğun kutbudur . . .  

. . .  Evtad, dört kişiden ibarettir. Menzilleri, Doğu, Batı, Kuzey ve Güney olmak 
üzere alemin dört tarafıdır. Her birinin makamı bu yönlerdedir. Onların, dördü 
zahiri, dördü de batını olmak üzere sekiz arneli vardır. Zahiri arnelleri çok oruç 
tutmak, insanlar uykudayken gece ibadete kalkmak, taatı çok yapmak, seherlerde 
istiğfar etmek, batını arnelleri ise tevekkül, tefviz, güvenilirlik, teslimiyettir. Onla
rın her birinin kendileri arasından seçilmiş bir kutbu vardır . . .  

. . .  Imaman {iki imam} iki kişi olup, biri kutbun sağında, diğeri solunda yer alır. 
Sağdaki melekfıt alemine bakar, diğer arkadaşından daha yüksektedir Onlar, 
vücı1d ve beka madeni olan yardımları, kutbun merkezinden ruhanı aleme yansı
tan bir aynadır. Bu ayna hakkında hiçbir şübhe yoktur. Diğeri ise mülk alemine 
bakar. O da diğer kutubdan yansıyan hayvaniyyet maddesinden {duyularla} his
sedilebilen aleme dönük bir aynadır. Bu ayna hakkında da şübhe yoktur. Sağdaki 



1244 zak 

imam, kutbun halifesidir. Bu iki imaının dört zahiri, dört de batıni arnelleri vardır. 
Zahiri arnelleri zühd, vera, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak, bfıtıni arnel
leri ise sıdk, ihlas, haya ve murakabedir. (Cami', 4) 

* Bunlar (nukaba-yı sufiyye (sufilerin nukaba tabakası} )  sufilerin reisieri olup 
on arnelleri vardır. Bunlardan dört tanesi zahiri ve altı tanesi de batıni amellerdir. 
Dört zahiri arnelleri şunlardır: kesret-i ibadet (ibadet çokluğu), zühdü tahakkuk 
ettirmek, iradeden sıyrılmak, mücahede kuvveti. Altı batıni arnelleri ise şunlardır: 
Tevbe, inabe, muhasebe, tefekkür, itisaın, riyazet. (Cami', 28) 

zak ( .!ll.) ) * Zak, ahirette gözle görmeye işaret eder. (Şehzde, 68) 

zakiriin ( w J./'1.) ) (b k. zikr/ezkar} 

zalim li nefsih ( .ı.......ıi:l ��� ) * Zdlim linefsih (nefsine zulmeden kişiler} günahla

rında ısrar eden kimselerdir. Muktesid, farzları eda eden, haramlardan kaçınanlar
dır. Sabık li'l-hayriit (hayırlarda öne geçen} ise farz ve nafileleri yerine getirenlerdir. 
(Furkiin, 30) 

zaman < w\..4) > * A.ıemde !uzaydaJ bir yer tutan cansız varlıklara "ecram fcirim

lerl" denir. Eş'arilere göre ecsam (cisimleri ve cevahir-i ferd (tek öz-töz} de böyle
dir. . .  Bunlardan bazıları nisbi varlıklardır ki yukarıda söylediklerimizle ar az lar 
arasında meydana gelirler. Mesela eyne, keyfe, zaman, aded, miktar, izfıfet, vaz' 
(vaziyet, durum, konum}, en yef'ale (etken fiiller, etki}, en yenfe'ale (edilgen fiiller, 
edilgi} gibi . . .  

. . .  Zaman dün, bugün, yarın, gece, gündüz, saat ve kendisinden "Ne zaman?" 
diye sorabildiklerimizdir. (Inşa', 20) 

* Zaman sultandır {hakimiyet ve kuvvettir} .  (Istıliilı, 534) 

* İndiyyet mertebesine izfıfet edilen zaman, {alfabetik olarak} elif babında (bu 
sözlükte A harfinde} zikredilmiş bulunan iin-ı daimdir (sürekli andır}. (Kaşan'i, 55; 

Cami', 85) 

{Ayrıca bk. an; an-ı da'im} 

zana'in ( .:,.H:.&> ) *  Allah Teala buyurmuştur ki: "Sonra onu {uzamış olan gölgeyil 

yavaş yavaş kendimize çektik." [Furkan, 25/46] Bu babda yer alan kabz ile, Hakk'ın � 
kendisi için ayırmış olduğu {ricalullah ya da ehlullah makamlarından olan} zaniiin 
makamına işaret edilir. Bunlar üç fırkadır: Bir fırkayı Hakk, sakınma kabzıyla ta
mamen kendisine kabz etmiş, bunları alemierin gözünden gizlemiştir. Bir başka 
fırkayı da, telbis {giydirme ya da örtünme} elbisesi içinde gizleyerek kabz etmiş, 
bunlar üzerine şekil tülünü sarkıtmış ve böylece alemierin gözünden gizlemiştir. 
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Bir başka fırkayı da, kendilerinden kendisi için kabz etmiş, böylece onları örtüi
rnekten de arındırmış ve kendilerinden de gizlemiştir. (Menazil, 41) 

* Kendi katındaki kıymetlerinden dolayı Allah'ın esirgediği ehlullaha has bir 
hususiyettir. Nitekim Hz. Peygamber � şöyle buyurmuştur: "Allah'ın halkı içinde 
esirgediği kulları vardır. Onlara parıldayan nurlar giydirnıiştir. Onlar tifiyet içinde yaşar, 
dfiyet içinde öliirler." [Taberanl, XII, 385; Evsat, VI, 265] (Kaşani, 164; Cıinıi ', 88) 

zarf ( J > ) * Zarf {zarafet}, sakınma hususunda, ifrat derecesi olan asık 

suratlılıkla ciddiyetsizlik arasında orta bir yoldur. Bu, insanın dost tabakalarını ta
nıması, ünsiyet vakitlerini muhafaza etmesi ve beraber bulunduğu vakitlerde, ehli 
olan herkese karşı samirniyetle hareket etmektir. (Mfzıin, 76) 

zat/zatullah ( iiıl .:.ıl� 1 .:.ıl� ) {sena'-yı zat; zat-ı ilahiyye} 

* zat, bizzat kendi kendine var olan şeydir. İsim, nat ve sıfat Zat'ın alametleri
dir. Zat alınayan şeyin ismi, natı ve sıfatı olınaz. Ancak Zat sahibi olan şeylerin 
isim, nat ve sıfatları olur. (Lunıa', 427) 

* zat, bir şeyin vücudu {varlığı} ve hakikatidir (gerçekliğidir} .  (Hücviri, 468) 

* Senli-yı Ztit ala nefsih {Zat'ın kendini övmesi}, Zat'ın Zat'a yönelınesidir. Bu 
yönelme, Zat'ı, Zat'ta Zat ile görmektir. Allah Sübhanehu ve Teala, Zat'ını Zat'ının 
aynasında Zat ile görür. O hem nazar eden {bakan}, hem de nazar edilendir {bakı
landır} .  Mehabbetin her türlüsüne meyletmeyi imkansız gören kişi, O'nun taalluk 
ettiği şeylerin sayısını artırır. Adeta onları, tek bir tarif altında toplanmayan müşte
rek lafızlar zanneder. Kendisinde O'na meyil bulur, tabiatıyla O'na yönelir, 
O'nunla ittihadı (birleşme} özler, O'nunla lezzet bulur ve kemale erer. Böylelikle 
mahlukun mehabbetini {sevgisini} mahluka tahsis eder. Hissi veya manevi kemal
den istifade etmek için, Zat'ın misline meylederek bunları bulur. (Ravza, 395) 

* Zuhurda sıfatıardan sonra, zat'tan başka hiçbir şey yoktıır. Bu itibarla Zat, 
isimden daha yüksek bir mertebededir. (Insan IT, 5) 

* (0), iki arazı olan bir cevher ve iki vasfı olan bir zat'tır. Bu cevherin hakikati 
(hüviyeti) ilim ve kuvvetlerdir. Alim ve hakim {olan iki sıfat,} kuvvetlerin kanalla
rında dolaşır ve üçlü kuvvet şeklinde dışarı çıkar. Malik olduğun ilimlerle beslen
miş kuvvet ise, basiti o kuvvetlerin hakikatinin üçte birine yerleştirirsin. 

"İlinı asıldır'' dersen, kuvvetler de ilınin dallarıdır. Veya "kuvvetler topraktır" 
dersen, o halde ilim de ekin olınuş olur. Bu ilim, kavli {nazari, teorik} ve arneli 
{pratik} alınak üzere ikiye ayrılır. 

Kavli ilim, suretinin şekline yerleştirdiğın ve suretinin hakikatini açığa çıkardı
ğın misaldir. Arneli ilim ise, hakimin {hikınet sahibinin} kendi ilıniyle faydalan
maya götüren ve idareciyi de hükmüyle karara vardıran hikmettir. 
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Bu kuvvetler de iki kısımdır: Birincisi icmali-tafslli kuvvetlerdir. Bunun şartı, 
mizacın güzel, tutulan yolun doğru, sözün sağlam olmasının yanı sıra fiilin de tam 
olması gibi istidadlardır. İkincisi de icmall-tahyill kuvvetlerdir. Bunların şartı da 
cevherin varlığını, yer kaplaması ve isneyniyyeti {ikili yapısı} arasındaki farkı 
ayırd etme kabiliyetidir. İki vasfı olan zat, sensin ve benim. Benim için seninle, se
nin için bizimle ilahımızdır. Sen, makulün kabul etmesiyle değil, kendi hakikatinle 
varsın. Sen kulluk vasıflarınla varsın, ben ise hakikat cihetimle varım. Yoksa, ma
kulün kabUl etmesiyle var değilim. Ben, makulün kabili etmesi itibariyle haklkatim 
{inniyyetim} cihetindenim. Ben hükümlerden biriyim, hükmeden ise Allah' tır. Sen 
ise mahluksun {yaratıksın}, mahluk ise kuldur. (İnsan, I, 7) 

* Zat-ı Mutlak {Mutlak Zat}; isim ve sıfatların, mevcudunda değil de aynında 
kendisine istinad ettiği {dayanmış olduğu} haldir. Her isim ya da sıfat bir şeye 
istinad eder. Bu şey, -ister anka gibi madfım {varlığı mevcud olmayan}, isterse 
mevcı1d olsun- Zat'ın ta kendisidir. 

Mevcud iki kısımdır, bizzat mevcud olan ki Bari Sübhanehu ve Teala'nın 
Zat'ıdır. Diğeri ise yokluğa bağlı olan ve sonradan var edilen şeydir, o da mahlu
kattır. Biliniz ki Allah Sübhanehı1 ve Teala'nın Zat'ı, kendisiyle mevcud olduğu 
nefsinden ibarettir. Çünkü O nefsiyle kaimdir {kendisi bizzat vardır} . O, isim ve sı
fatları hüviyyetiyle hak eder. Kendindeki her bir kudsi mana yoluyla, iktiza eden 
her suretle suretlenınesi tasavvur edilebilir. Yani, istediği her vasıfla, var olmayı 
hak ettiği her natla, kemalini iktiza eden mefhfıma delalet eden her isimle vasıfla
nır. Bunun içindir ki, sonsuzluk ve idrakın nefyi de O'nun kemalatındandır. Böy
lelikle bu kemalatın idrak edilemediğine, fakat idrak ettiğine hükmedilir. Çünkü, 
onun cehli {bilgisiz olması} mümkün değildir. (İnsan, I, 13) 

* Ziitullah-i Tealii, birçok yönüyle manasını ihtiva etmese bile, bütün ibarelerin 
kendisinde vaki olduğu ahadiyyetin gaybıdır. Zatullah, ibareden anlaşılan şeylerle 
idrak olunamaz, işaret yoluyla bilinen şeylerle de anlaşılamaz. Çünkü bir şey, ken
disine münasib ve mutabık ya da aykırı ve zıt olan şeylerle bilinir. Mevcudat {var
lıklar} içerisinde O'nun Zat'ının ne münasibi, ne mutabıkı, ne münafisi {aykırısı}, 
ne de zıddı vardır, ıstılah bakımından ortadan kaldırılmıştır {telaffuzu bile müm
kün değildir}. O halde, bunun manası Kelam'dadır, bunun yaratılanlar {insanlar} 
tarafından anlaşılması nefy olunmuştur {ortadan kaldırılmıştır}. Allah'ın Zat'ı 
hakkında konuşan susmuş, hareket eden durmuş, nazar sahibi olan ise şaşmıştır. 
O, akıl ve idrakların kendisini anlayabilmesinden münezzehtir, kendisine mefhfım 
ve fikrin nüffiz etmesinden beridir. Hiçbir yeni ve eski bilgi O'na taalluk edemez, 
hiçbir latif ve kesif tarif {gizli-açık, büyük-küçük hiçbir ilim ve tasnif} O'na ulaşa
maz. (İnsiin, I, 13) 

* İdrak-i zat-ı aliyye {Yüce Zat' ı idrak}, ittihad ve hulfıl olmaksızın, ilahi keşf yo
luyla, senin O, O'nun da sen olduğunu bilmendir. Gerçekte kul kuldur, Rabb da 
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Rabb'dır. Yani ne kul Rabb olur, ne de Rabb kul. Nazari ilim ve bilgiden üstün 
olan zevk ve ilahi keşf yoluyla böyle {gerçekte kul ile Rabb arasında fark 
olmadığını anlayacak} bir marifet elde ettiğin zaman, sende yüce Zat'ı idrak hasıl 
olmuş olur. Bu da ancak Zat'ın sahk ve malıkından {yani Zat'ın, senin kulluk 
vasıflarını yok edip, varlığında yüce Zat'ın tecelli etmesinden} sonra olur. Bu 
keşfin alametleri, öncelikle Rabb'in zuhfuuyla nefsinden fani olmak; ikinci olarak, 
Rubı1biyyet sırrının zuhı1ruyla Rabb'inden fani olmak; üçüncü olarak da, Zat'ının 
tahakkuklarıyla sıfatlarla ilgili her şeyden kurtulmaktır. İşte bu üç hal sende hfısıl 
olduğu zaman, Zat' ı idrak etmiş olursun. 

Ziit'ı idrak ettikten sonra, nefsin başka bir şeye ihtiyacı kalmaz. Ama senin 
hüviyyetinle alakah ilim, kudret, işitmek, görmek, azamet, kahır, kibriya ve ben
zeri şeyler sıfatıarın muhtevasına dahildir. Bu iki zattan (Rabb ve nefsten} her biri 
bu sıfatıardan kendi azminin kuvveti, gayretinin üstünlüğü ve ilminin miktarınca 
idrak edilir. Bunu böylece bildikten sonra, sen istersen Zat ile sıfatın aynı olması 
Itibariyle "Zat idrCık edilmez" diyebilirsin. "Basar/ar {gözler} O'nu idrlik edemez" 
[En'am, 6/103] ayeti buna işaret eder. Çünkü "basar/ar" sıfatlardandır. Sıfatı idrak 
edemeyen, Zat'ı hiç idrak edemez. İstersen de Zat'ı idrak hususunda yukarıda an
latılanlara dayanarak "Ziit idrlik edilebilir" de diyebilirsin. (İnsan, I, 21) 

* Zlit, Vücı1d-ı Mutlak'tan {Mutlak Varlık'tan} ibarettir. O'ndan bütün itibarat, 
izafat ve vücı1hat düşmüştür. Zikredilen bu üç ifade, Vücı1d-ı Mutlak'tan hariç ola
rak değil, bütün bu Itibarat ve benzerlerinin O'nun cümlesinden olduğu içindir. 
Onların Vücı1d-ı Mutlak'ta bulunmaları, nefs ve nisbetleri yönüyle değil, Vücı1d-ı 
Mutlak'ın mahiyetinin aynında olmaları yönüyledir. Bu Vücı1d-ı Mutlak, kendi
sinde hiçbir ismin, sıfatın, nisbetin ve ilavenin henüz zuhı1r etmemiş olduğu halis 
Zat' tır . . .  

Eğer Zat'ta, bu zikredilen şeylerden herhangi bir vasıf, isim ya da nat zuhı1r 
ederse, bu nisbet Zat'la değil, mazharla [kendisinde zuhı1r edilen şeyle} alakalıdır. 
Çünkü Zat'ın nefsinde hükmetmesi, külliyatı, cüz'iyyatı, nisbetleri ve izMetleri 
şamil olmasından {içine almasından} ibarettir. Fakat bu şumı11, sözü edilen itibarla
rın var olması değil, belki ahadiyyet-i Zat'ın kudreti altında yok olması hükmüyle
dir. Zat'ta vasıf, isim ya da nat, itibari {izafi} olduğu zaman, bu itibara, Zat için de
ğil, itibar edilen şey için bakılır. Bunun için biz, "Zat, Viiefid-ı Mutlak'tır" dedik, 
"Viicıld kadim'dir {ezelldir}" ya da "Viicıld Viicib'dir" demedik Böyle demiş olsaydık, 
takyid {sınırlama} getirilmiş olurdu. Yoksa burada Zat'tan maksadın, kadim olan 
Vacibü'l-Vücı1d olduğu bilinmektedir. "Viicıld-ı Mutlak" sözümüzdeki "mııtlak"taki 
ıtlak vasfı, asla takyid olarak anlaşılamaz. Çünkü, "mutlak" demekten anlaşılan 
şey, "kendisinde hiçbir şekilde takı;zd bulunması mümkün olmayan şe-ıf dir. Bu çok ince 
bir meseledir, (bunu çok iyi} anla! (İnslin, I, 43) 

* Kendi sadelik ve sırflığından tenezzül ettiği zaman Zlit-ı Sırfın (Sırf Zat' ın} üç 
tecelligahı olur: Bu tecelligahların ilki ahadiyı;ettir. Burada Zat'ın tenezzülünde, ne 
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ltibarlar, ne iziifetler, ne isimler ve ne de sıfatlar vardır. Hatta bunların dışında da 
hiçbir zuhur sahası yoktur. O Zat-ı Sırf' tır. Fakat sadece ahadiyyet ona nisbet edil
diği için hükmü sadelikten nüzı11 etmiştir. 

Bu tecelligahlarm ikincisi hüviyyettir. Burada da ahadiyyet dışında zikr olu
nanların zuhur yeri yoktur. Bu makaında hüviyyet, Zat'ın sadeliğine karışmıştır. 
Ancak ahadiyyetin Zat'a katılması gibi değildir. Bunun sebebi, bu makamdaki giz
lilik akıl yoluyla bilinsin, gaibe bir işaret bulunsun diyedir. Gerisini sen anla. 

Bu tecelllgahlarm üçüncüsü enniyettir. Bu makamda da hüviyet haricinde di
ğerlerinin zuhuru yoktur. Burada da Zat'ın sadeliğine katılma vardır. Fakat bu ka
tılma hüviyyetin {ahadiyyete) katılmasına benzemez. Sebebi ise sonradan yaratılan 
şeylerle, hazır ve huzfu gibi milnaların akıl yoluyla bilinmesi içindir. Haliyle bu 
gibi şeyler rütbe 'itibiirıyle, akıl yoluyla bilinen gaibden bize daha yakındır. Bundan 
sonrasını sen anla ve düşün. (İnsiin, I, 43) 

* Meratib-i vücılddan {varlık mertebelerinden) biri Ziit-ı İlfıhz { İlahi Zat) merte
besidir. Bu mertebeye, bazı yönlerden dolayı Mutlak Mukaddes Zat'ın {Allah'ın) 
diğer nisbet ve tecellilerden mukaddes olduğu için "gaybü 'l-gayb {gaybın gaybı}" de
nir. Bu sebeble sufiler, bu mertebeye "basit iliihf Ziit" demişlerdir. Çünkü ibareler 
onu anlatmakta aciz kalmış ve işaretler onun otağının sınırına varaınadan kesil
miştir. Bundan dolayı o mertebe gaybı "munkata'ı 'l-işiiriit {işiiretlerin kesildiği yer} ve 

gayb-ı mechUl {bilinmeı;en gayb}" olarak adlandırılmıştır. 

Yine bazı arifler bu mertebeye "adem-i mukaddem ale'l-vüciid {varlıktan önceki 

yokluk}" ismini vermişlerdir. Onlar bu adla bu mertebenin yokluğunu, yani -haşa
"yoktu, fakat sonradan var oldu" şeklinde değil de, nisbet ve diğer tecellllerden mü
nezzeh olan yüce İlahi Zat' a, varlığın sonradan nisbet edilemeyeceğini, aksine bu 
mertebenin her yönden bilinemez olduğunu ve onu bilmeye hiçbir şekilde imkan 
bulunmayan Mutlak Vücud {varlık) hakikatini kasd ederler. İşte bu yüzden Allah 
Resulü Efendimiz $, bu mertebeye "amfı" adını vermiştir. (Meriitib, 12) 

·• . . .  Şeyh Muhyiddın ve takibcileri tarafından Vacib Zat hakkında söylenen 
şeyler acaibdir. Ziit, hiçbir hükmün altına girmemiş, mechul ve mutlak vüciiddur 
{varlıktır) .  

Bununla beraber onlar, ihata, kurb ve maiyyet-i Zat'ı sabit görmüşlerdir. Bu 
hüküm, Zat için, O'nu yücelten ve tenz'ih eden bir hükümden başka bir şey değil
dir. Bu hususta doğru görüş, ulemiinın söylediği kurb ve ilmi yakınlıktır . . .  

Alem her ne kadar sıfatıara ait kemalatın görüldüğü ve isiınierin zuhur ettiği 
tecelligahlar olsa da, tevhid-i vücudi ehlinin ileri sürdüğü gibi mazhar zahirin {zu
hur edilen şey zuhur eden şeyin) aynı, gölge de aslm kendisi değildir. (Mektiibfıt, I, 

42) 
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* Ey oğul, bu anlaşılması zor olan sırrı bir dinle! Hazret-i Ziit mertebesindeki 
çok yüce ve münezzeh olan zati kemalat, Hazret-i Zat'ın aynıdır. Mesela, bu mer
tebede bulunan ilim sıfatı, Hazret-i Zat'ın aynıdır. İriide, kudret ve diğer sıfatlar da 
böyledir. Yine bu mertebedeki Hazret-i Zat, hem tamamıyla ilirndir, hem de ta
mamıyla kudrettir. Yani Hazret-i Zat'ın bir kısmı ilim, bir kısmı kudret vs. değildir. 
O mertebede bölünme ve parçalanma imkansızdır. Hazret-i Zat'tan çıkarılmış bu
lunan bu kemalata ilim mertebesinde tafsil arız olmuş {bu kemallerin, O'nun ilmi 
sayesinde ayrıntılı olarak ortaya konması söz konusu olmuş}, böylece yüce ve rnü
nezzeh olan Hazret-i Zat'ın bekasıyla beraber {O'nun Zat'ında hiçbir artma ya da 
eksilrne olmaksızın}, bu iki mertebe arasında temyiz ortaya çıkmıştır. {İlk mertebe 
olan} vahdaniyyetin bu icmaü {toplu, henüz ayrıntılı hale gelmemiş} sırflığına na
zaran, bu {ikinci} mertebede, bu tafsile {ayrıntılı bilgilere} dahil olmayan ve ternyiz 
edilmiş {ayırd edilmiş, birbirinden farklı hale gelmiş} hiçbir şey yoktur. Aksine, her 
biri teker teker Zat'ın aynı olan bütün kemalat, ilim mertebesine varid olmuş, bu 
ikinci rnertebede bir zıll1 vücud {gölge varlık} kazanmış, "sıfatlar" diye isimlendi
rilmiştir. Bu zılli vücudun var olması da, kendisinin aslı olan Hazret-i Zat ile 
mümkün olmuştur. 

Fusils sahibine {İbn Arabi'ye} göre iiyiin-ı sabite, işte bu ilim mertebesinde ilmi 
bir vücud kazanmış olan o mufassal kemalattan ibarettir. Bu fakire göreyse, 
mümkünatın {sonradan var olan varlıkların} hakikati, kendilerine aksetmiş bulu
nan kemalata rağmen, bütün kötülük ve noksanlığın temel dayanakları olan 
ademattır {yokluklardır}. Bu görüş, akıl kulağıyla dinlerneyi gerektiren tatsilatlı 
açıklamaları gerektirir .. . (Mektubtlt, I, 210) 

•• eıJ sırları ortaya çıkaran 
açığı vuran 
nurları 
Ziit'ı 
Merhamet ettin eıJ şiinı yüce 
kurtardın bizi ağıjiirdan 
ateş içinde kalbirn 
akar gözyaşını 
fikrim hayrette 
gözlerim kamaşır nurdan . . .  
. . .  Ziit'ı gördük ayniarında Sen'in 
idriik edilemez olsaydı 

bakabilir miydik hiç O'na 
sağlamken şu kudretim 
parı/dar Sen 'in miiniin 
iifakta 
enfüste 
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böyle ulaşabildi idrakim Sana 
gözler 

seni müşahedeyle görebildi ancak 

(Mevahib, 15) 

bu sancaktan 
parladı şimşeği zat'ın 

z1lviye 

sevgimin O'nunla zuhilr edişinden beri 
siva yok oldu gözümden 
cilalanıp açıldı kalbirn 

(Mevahib, 44) 

* Zat {Hakk'ın Zat' ı}, nat ve sıfat kabul etmez, nisbet ve izafetler ondan kaldırıl
mıştır. (Nefehat, 54) 

* Rabb ismi Rahlm isminden, Ralıfm ismi Ralıman isminden, Ralıman ismi Allah 
isminden, Allah ismi ise Zat'tan izinlidir {yetki alır}. (Nefehat, 62) 

ziiviye ( a�jlj ) {bk. tekye/tekke} 

zebur ( JJ!j ) * Zebur, "kitab" manasma gelen Süryanice bir kelimedir. Arablar 

da bu kelimeyi kullanmışlardır. Hatta Allah � da Kur'an'da bu kelimeyi kullan
mıştır: "İşledikleri her Şetj zebilrlarda mevcflddur." [Kamer, 54/52] Burada zeburlar 
"kitablar'' demektir. Zebur mufassal {ayrıntılı} ayetler halinde Hz. Davud'a �� indi
rilmiş, ancak Hz. Davud �1, onu kavmine, ancak Allah tarafından nüzulü ta
mamlandıktan sonra, bir defada çıkarmıştır. Hz. Davfid' �ı, muhavere {karşılıklı 
konuşma} bakımından insanların en kibarı, ahlak yönüyle de en güzeli idi. (İnsan, 
ı, 72) 

zecr ( .ı� j )  * Zecr {menetme}, kalbdeki heyecandır. Kalb sadece gafletten uyan

ınakla zecrden sükfin bulur, uyanıklık haline döner, uyandığında doğruyu 
yanlıştan ayırabilir. 

Zecr, kişiye niyetinin hatalı tarafını gösteren kalbdeki bir ziyadır {aydınlıktır}. 
Tevbenin başlangıcında meydana gelen zecr halinin üç yönü vardır: ilim yoluyla 
zecr, akıl yoluyla zecr ve lınan yoluyla zecr. 

Tevbe eden bir kul, zecr haline gidip gelmeye devam eder. Bu hal onu tevbeye 
götüren ilfıh1 bir mevhibedir. Kulda tevbe ve zecr hali yerleşip makam haline gel
medikçe nefsin hevasının sürekli olarak üstün gelmesi yüzünden kul tevbe ve zecr 
halini muhafaza edemez. 

Zühdde de durum bundan farklı değildir. Kul, önce kendisine dünya ile meş
gul olmayı terketmenin lezzetini gösteren ve kendisinin ona doğru yönelmesini kı-
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nayan bir hal ile zühde yönelmeye çalışır. Kerim olan Allah'tan gelecek yardıma 
nail olmadıkça, nefsin açgözlülük ve dünyaya karşı olan hırsının delaletiyle {tevbe 
ve zecr} halinin eseri ortadan kalkar. Böylelikle kul zühde erer, zühdde istikrar 
kazanır ve zühd onun makamı haline gelir. 

Ardından kulun kalbini tevekkül hali yoklamaya ve bu hiile erene kadar kalb 
kapısını zorlamaya başlar. ('Avtirif, 275) 

{Ayrıca b k hatır/havatır ya da ha tre hatara tl 

zefir ( �!) ) * Zefir, derin nefes almaktır. Kalbden yakıcı bir nefesin çıkmasıdır. 

Onun çıkışı hızlı bir itme {ya da atma} şeklinde olur. Bu, esef gibi şeylere ilaveten, 
hüzne bağlı şeylerden kaynaklanır ve aşıkların alametlerindendir. (Ravza, 662) 

zehab ( y\A.) ) * Zehıib, "gaybet {kendinden geçme, kendini kaybetme}" demektir. 

Ancak mana itibariyle, gaybet kelimesinden daha geniştir. Zehab; kalbin, müşa
hede ettiği şeyin müşahedesi sırasında, mahsusatı hissetmekten {duyular alemin
den} uzaklaşmasıdır. 

Daha sonra zehabdan da uzaklaşu. {Bu} zehabdan zehabın {kendinden geçme
den geçmenini ise sonu yoktur. (Luma', 423) 

* Zehiib; kalbin, -sevgili her ne olursa olsun- o sevgiliyi müşahede sayesinde, 
hissedilen her şeyi hissetmekten gaybetidir {gaib olması, uzak kalmasıdır} .  (Istıliih, 
534) 

* Tasavvuf ehline göre zehıib; kalbin, sevgiliyi müşahede sayesinde, hissedilen 
her şeyi hissetmekten gaybetidir. Çünkü ey veli, arif için kalb ve batına imkan 
yoktur. Nasıl ki seven için, sevilenin olmadığı bir nefes bile geçmiyor ve kalb gö
züyle her şeyde sevdiğini görüyorsa, vücudu ve hisleri üzerindeki perdeler, bak
tığı zaman sevdiğinin kendisinden başka hissedilebilecek her şeyi idrak etmekten 
onu alıkoyuyorsa, o perdelenmiştir ve bu perdelerden dolayı sevdiğine kavuşmak 
istem ektedir. 

Uyuyan kimsenin hislerinin { duyularınıni kaybolması gibi, arifin de zahirdeki 
suretin mahsusatını idraki kaybolur ve his hayale döner, böylece sevgilisinin mi
salini hayalinde görür, onu kalbine yaklaştırır ve neticede onu misalsiz olarak gö
rür. Çünkü hayal, onunla mana arasındaki derece değil sadece vasıtadır. Yine bu
nun gibi, onunla hissedilen alem arasında da ne bir vasıta, ne de bir derece vardır. 
Bu, kendisine mananın indiği ve hissedilen şeyin kendisine yükseldiği akd vasıta
sıdır. O, zatıyla iki tarafı da kabUl eder. 

Arif ya da muhibb (seven kimse}, mahsus alemden (his alemindenJ hayal ale
mine intikal edince, Mahbub'un {Sevgili'nin} manasma yaklaşır ve onu hayalinde 
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sureti olan bir misal olarak müşahede eder. O, hayal alemindeyken kendisini gö
rür. Bakışını, hayal mertebesine komşu olan mana mertebelerine çevirdiğinde, 
temsll ve suret olmaksızın mana ile yüz yüze gelir. Daha sonra misal ve mahsus 
alemine bakar ve anlar ki, mahsus aleminde var olan bu manayı tasavvur etti
ğinde, karşısına çıkan bütün suretler O'nun suretidir. Böylece müşiliede eden o 
kişi, her mahsusun {hissedilen, duyularla algılanan her şeyin} müşiliede edilme
siyle gaib olur, çünkü onlar Mahbub'un suretleri değildir, tam tersine hissedilen 
her şey Mahbub'un sfuetidir. Kendisinden malıslisatın suretlerinin gitmesi gerekir. 
Çünkü onlar Mahbub'un suretleri değildir. Artık o, her şeyde O'nu müşahede eder 
hale gelmiştir. İşte zehab budur. (FütUhat, II, 384) 

{Ayrıca b k fena'-beka'; gaybet-huzur} 

zeha'irullah ( lı.ıı ;ii:O:.� ) * Zehairullah, Allah Teala'nın evliya topluluğudur, Al

lah zahire ile yoksulluk belasını giderdiği gibi, zehairullah ile de kullarından bela
ları giderir. (Kaşani, 162; Cfımi', 83) 

zekat ( �\S') / �IS'� ) * {Şeriatın, lınan vasıflarını kapsayan on iki hasletinden} 

üçüncüsü zekattır. Bu, temizliktir. (Küt, II, 140) 

* Zektitın haklkati, nlınetin şükrünü kendi cinsinden eda etmektir. Sıhhat, bü
yük bir nlınettir. Her azanın {organın} bir zekatı vardır. Bu da insanın bütün azala
rını hizmete hasretmesi ve ibadetle meşgul etmesi, nlınetteki zekat hakkını ödeyin
ceye kadar hiçbir oyun ve eğlenceye meyletmemesidir. (Hücv1r1, 376) 

* {Zay ile yazılan} zekat, bazı malların temizlenmesidir. {Zel ile yazılan} zekfıt 

ise, hayvanlardan bazılarının {boğazlanarak} temizlenmesidir. İkisi arasındaki en 
mühirn ortak nokta, her ikisini işleyen kişinin de bir artma ve nemalanma elde et
mesidir. Nitekim ayette, "Kad efleha men zekkalui (nefsini temizleı;en Jelaha ermiştir}" 
[Şems, 91/9] buyurulmuştur. Yani, artan şey, aynı zamanda Hakk'ın kişinin kuv
veti haline gelmesi için, onu bereketlendirmiş ve temizlemiş olur {müellif, bu ayeti 
zekat olarak yorumlamış görünmekle birlikte, nefsin temizlenmesi olarak yorum
layanlar da vardır} .  (Fütfthat, IV, 436) 

* Tahtiret {temizlik}, kalbi masivadan {Allah'tan başka her şeyden} temizlemek
tir. Abdest, kalbi kötü ahlaktan ve çirkin şehvetlerden temizlemektir. Namazda 
{taharet} kalbin dosdoğru yönelişi ve tevhid kıblesine bağlanmasıdır. Zekat, kalbi 
gelirlerden elde edilen kazançlardan tecrid etmek {soyutlamak), çıkarınaktır. 
(Ravza, 196) 

zeva'id ( ..liiJ) ) * Zevaid, gayba lınan ve yaklrıdeki artmalardır. İman ve yakin 

arttığı zaman hal, makam, irade ve muamelelerdeki sıdk ve ihlas da artar. (Luma', 

415) 

* Zevciid, kalbin nurlarındaki artmalardır. (Hücviri, 466) 



zevahir 1253 

* Zevaid, gaybe iman ve yakindeki artmalardır. (Istılah, 536) 

* Sufilerin ıstılalunda zevtiid, gayba iman ve yakindeki artmalardır. (Fütuhat, II, 

509) 

zevahir ( Jııı iJJ ) {zevahir-i enbiya'; zevahir-i 'uliim; zevahir-i vuslat} 

* Zevahir-i enbiya {peygamberlerin parıltıları}, zevahir-i ulUm {ilimlerin parıltı
ları}, zevahir-i vuslat {vuslat parıltıları}, tarikata ait ilimlerdir. Çünkü bu ilim, 
ilimierin en şereflisi, en nfırlusu ve Hakk'a vuslatın vasıtasıdır. (Kaşani, 56; Cami', 
85) 

zevk-şürb-reyy ( '!$) - y .J;;. - J J� ) {zii'ik-şiirib-reyyiin} 

* Zevk şürbfm {tatmak, içmenin} başlangıcıdır . . .  

. .  . Şürb, temiz rUh ve gönüllerin, kerametierden kendilerine varid olanları al
ması ve bunlarla nimetlenmesidir. Bu hal kulun Efendi' sine yaklaşarak, kalbine 
varid olan müşahede nfırlarıyla beslenip nimetlenmesi sebebiyle, "susuz insanın su 
içmesi" demek olan şürb' e benzetilmiştir. (Luma', 449) 

* Zevk ve şürb, tasavvuf ehli arasında çokça kullanılan ifadelerdendir. Onlar bu 
iki ifadeyle; tecelli meyveleri, keşflerin neticeleri ve varidiltın kendilerine getirdiği 
manevi haller türünden yaşadıkları vecdi anlahrlar. 

Bu hallerin ilki zevktir, sonra şürb, daha sonra da reyy {kanmak} gelir. Onların 
muamelelerindeki saflık mana.ların zevkini {manevi hayatı tatmalarını}, makamla
rının gereğini yerine getirmeleri şürbü {bu manalarla beslenmelerini}, vuslatlarının 
devamlılığı da reyyi gerekli kılar. Şu halde, zevk halinde olan mütesakir {sekr hiili 
yaşamaya çalışır, yarı sarhoştur}, şürb halinde olan sekran {sekr hali yaşar, sarhoş
tur}, reyy biilinde olan ise sahidir {sahv hali yaşar, uyanıktır} .  

Hubbu {sevgisi} kuvvetli olanın şürbü sürekli olur. Bu sıfat kendisinde sürekli 
hale geldiğinde, şürb halinden sekr hali çıkmaz. Çünkü o, her türlü hazdan fiini 
olarak Hakk'la sahidir {sahv halindedir}. Gelen varidier ona te'sir etmez, bulun
duğu makam değişmez. Sırrı safiaşmış olan kişide şürb hali bulanıklığa yol açmaz. 
Gıdası şarab olan kimse, şarabsız kalmaya sabr edemez, şarabdan ayrı kalamaz. 
(Kuşeyri, 42) 

* Sfıfi topluluğu, taattaki tatlılığı, keriimetteki lezzeti ve ünsteki rabatı "şürb" 

olarak isimlendirmiştir. Hiç kimse şürb {bir şeyde hazzı} olmadan asla bir şey ya
pamaz. Bedenin şürbü sudan olduğu gibi, kalbin şürbü de rahatlık ve tilatın tatlılı
ğındandır . . .  

. . .  Zevk de şürb gibidir. Ancak şürb, sadece rahatlama için kullanılır. Zevkin ise, 
hem rahatlama, hem de sıkıntı için kullanılması güzeldir. Birinin "Muhiilefeti tattım, 
belayı tattım, rahatlığı tattım . . . " demesi gibi. Bütün bunlar sahihtir. (Hücvirl, 475) 
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.. Allah Teala buyurmuştur ki "Işte bu zikirdir." [Enbiya, 21/24, 50; Sad, 38/49] 

Zevk, vecdden daha kalıcı, berkten (kulu tasavvuf yoluna girmeye çağırmak için 
paralayan ilk parıltıdan} daha açıktır. Üç derecesi vardır: İlk derecesi, {tasavvuf yo
luna} hazır olmanın tadını tasdik etme zevkidir. Bu zevki ne bir zan idrak edebilir, 
ne bir son ahkoyabilir, ne de bir temenni ona mani olabilir. zevk-şürb-reyy 

Zevkirı ikinci derecesi, ünsün tadını arama zevkidir. Bu zevkin sahibine, kendi
sini ondan alıkoyacak hiçbir şey musaHat olamaz, hiçbir arız onu uzaklaştıramaz, 
hiçbir tefrika da onu bulandıram az. 

Zevkin üçüncü derecesi ise, ittisal lezzetinin sona ermesi zevki, cem' lezzetinin 
himmetinin zevki, müş3hede tezzetinin mehabbetinin zevkidir [tadılmasıdır} .  
(Meniizil, 35) 

,. Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcı1d olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan yahut da gelecekte olacak ya da beklenmekte olan şey
dir . . .  Şu anda mevcı1d olan bir şey aklına gelirse, buna "vecd", "zevk" ya da "idriik" 

denir. Vecd denmesinin sebebi, onun, kendi nefsinde bulmuş olduğun bir hal ol
masıdır . . .  (İhyii', IV, 174) 

,. Keriimat-ı evliyti {velilerin kerametleri), kesinlikle peygamberlerin başlangıcı
dır {vell ne kadar keramet izharında bulunursa bulunsun, bu ancak peygamberli
ğin başlangıcıdr, velinin bu noktadan ileri geçebilmesi imkansızdır}. Allah Resı1lü 
"'::, Rabb'iyle başbaşa kaldığı ve ibadette bulunduğu Hıra dağına çıktığı zaman ilk 
hali böyle idi. Nitekim Arablar "Muhammed Rabb'ine aşık oldu" demişlerdi. Bu hal, o 

yola girenin zevkiyle (tatmasıyla} gerçekleşir. Bu zevki tatmayan kimse, bu hali on

larla bir araya gelerek ve onlardan dinlemekle bilebilir. Onlarla çokça sohbette 
bulunursa hal karlneleriyle onları yakin olarak anlayabilir. Onlarla oturup kalkan 
kimse onlardan bu imanı elde eder. Onların meclisine katılan kimse kötü olmaz. 
Onların sohbetinden yararlanmayan kimse delillerin şahidliğiyle bunun hakikaten 
mümkün olduğunu bilmelidir. (Munkız, 142) 

,. Zevk, gözle görmek ve elle tutmak gibidir. Bu zevk, sadece sı1filerin yoluyla 
elde edilebilir. (Munkız, 150) 

,. Zevk iman, şürb ilim, reı;y ise haldir. Zevk bevadih ehlinin (kalbine ansızın 
manevi haller gelip giden kişilerin}, şürb, tavali, levaih ve levami ehlinin {manevi 
hallerin bir nebze daha kalıcı olduğu kişilerin), reyy ise ahval ehlinindir. Çünkü 
ahval (halleri sabit olur. Sabit olmayan şey hal olmaz, ancak levami ve tavali olabi
lir. 

{Ama diğer taraftan şöyle de) denilmiştir: "Hal sabit olamaz, çünkii değişir, stibit 

olursa makam olur." ('Avarif, 311) 
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* Zevk, ilah! tecellilerin ilk esasıdır. 

Şürb, tecelliyiltın {tecellilerin} ortasıdır. 

Reyy, her makamın son haddidir. (lstılah, 532) 

* {Sufiler} topluluğuna göre zevk, kulun kalbine ansızın ilk defa doğan tecellile
rm esası olan bir haldir. İki veya daha çok nefes kaim olursa şürb olur. Bu şürbden 
sonra rClJY var mıdır, yoksa yok mudur? Onların bu husustaki zevklerinde ihtilat 
vardır. Birinden zikredildiğine göre bu bir şürbdür, onunla beslenir. Ondan bu 
nakledilmiştir. Ebu Yez1d'den nakledildiğille göreyse, reyyin vakl olması 
imkansızdır. Herkes kendi halini söylemiştir, her görüş sahibinin görüşü de, bize 
göre bir yönüyle doğrudur. (Fütillu1t, Il, 537) 

* Reyy, kendisiyle iktifanın elde edilebildiği şeydir. Onun artrnasıyla mahal 
darlaşır. Bil ki, bir nihayet ve gayeden bahseden kimselerden başka hiç kimse reyy 
hakkında konuşamaz. Bunlar kendilerine dünya hayatı ve onun nihai müddeti keş
folunan kimselerdir. Onlar kendilerini Levh-i Mahffiz'a bakmaya adayan ehl-i keşf 
kişilerdir. Keşfi nazarında {bakışında} olan kişinin üzerinde vücud {varlık kokusu} 
yoktur. Üstelik, perde onun aşağısına sarkar, bu sebeble ancak mütenah1yi {sonlu 
olan şeyleri} görebilir. Çünkü vücuda dahil olan her şey mütenah1dir {sonludur}. 
Bu keşfin sahibine uhrev1 bir keşf açılmaz. O halde ancak gayeyi {son noktayı} gö
ren kimse reyy hakkında konuşabilir. Onun himmeti bu gayeye bağlıdır. Bu zatlar, 
şeyhimiz Ebu Medyen'in, haklarında şöyle dediği kişilerdir: "Nihayette bidayet {son 
noktada ilk noktanın} hasretini çeken kimse ricô.lullahtandır. Çünkü Allah, onlara vaziyetin 
Jıaklkatini, güneşin gündüz boyunca da devrettiği, fakat şu andaki rnekanına dönme di ği gö
rüşünde olanlar gibi olduğu Jıô.l üzere açmamıştır." 

Reyy hakkında konuşanlar, haftalardaki günlerin ve ayların tekrarına bakarak 
devir {zamanı oluşturan gök cisimlerinin dönüşü} hakkında konuşur lar. Reyy hak
kında konuşmayanlar ise, gündüz ve geceyi "iki yeni" olarak isimlendirirler. On
lara göre bir cümlenin bile tekran yoktur. Ona dair emir bir başlangıçtır, nihayeti 
de yoktur. Ancak bazı ariflerin himmetlerinin taallukuna göre nihayetleri vardır. 
Allah onları nihayetlerine ulaştırır. Oradan onlara, bunun üzerindeki bir merte
bede değil, bu mertebede tecd1d {yenilenme} vakl olur. Böylelikle onlar, hüküm 
hususunda pek çok hayır ve ilahiyyat {Yaratıcı'yla alakah ilimleri hususunda da 
büyük bir bilgiyi kaçırırlar. Hatta tab!at ilminden de pek çok şeyi kaçırır lar. 

Onların terkibinin dünya ve ahirette bir nihayeti yoktur. "O'na döndürüleceksi
niz" [Bakara, 2/245] ayetinde olduğu gibi, onları reyyin yokluğundan perdelemiş
tir. Allah, ayette bunu "rücft {dönüş}" olarak isimlendirmiştir. Çünkü Allah'tan 
kendilerine sudur sırasında, onları kendilerinin ve alemin zatlarına bakmaktan alı
koymuştur. Alemden gördükleri şeye tam olarak bakabilselerdi, Allah'a sarılırlar, 
böylece, Allah'tan sudur etmiş olmaları sebebiyle, O'na döneceklerini düşünür
lerdi. Nihayetsiz ve daimi bir süluk halinde olsalar bile, kendilerinden sudur 
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ettikleri ilahi hakikatİn kendisine rücu edeceklerini anlayamadılar. Ancak onlar 
önce kendi varlıklarına baktılar, sonra Ilah'a bakmaya yöneldiler, böylece, 
Allah'tan sonra gelecek başka {bakabilecekleri} bir hedef bulunması sahih 
olmadığından, kendilerine baktıktan sonra O'na bakmış oldular. 

Haklkl reyyin sebebi, Hakk'tan gelen şeyi kabUl edebilme hususunda temkin 
sahibi olunamadığında, istidadının kendisine verdiğinden başka bir şey değildir. 
Orada bir mani yoktur. İstidadın kabul ettiği şeyle iktifa etmek hasıl olmuştur. 
Bundan dolayı mahal fazlasıyla daralmıştır. Bu zevkin sahibi "İrteveytü {susuzlu

ğumu giderdim}" der. Reyy hakkında, ancak vaktine vakıf olanlar {içinde bulun
duğu halin gerektirdiği şeyi iyi bilenler} ve istidadına bakabilenler konuşabilir. 
Allah Hakk'ı söyler ve {doğru} yola iletir. (FütUhiit, II, 541) 

* Hiçbir yolu bulunmaz varmanın 
manevi zevkin bilgilerine 
Gösterse de deliller bu yolu akla 
Yoktur meşru anıelden başka hiçbir yol 
Aklı o yönlendirir ve 
ka biille birlikte elde edilir ancak 
Seiis'ım cildinden çıkan himmet 
Delilden çok 
delil getirene yol gösterir o 

(Dfviin, 78) 

* Zevk, {tasavvuftaki ha.llerin başlangıçtaki} en alt seviyesinde bulunan berki te
celliler cümlesinden peşpeşe gelen bevarık {hiillerin başlangıcında ani olarak gelip 
giden panltılari mertebesinde yaşanan Hakk'ı Hakk'la müşahede etme dereceleri
nin ilkidir. Bu hal artar ve müşahede makamının ortasına ulaşırsa buna "şiirb", 
sona varırsa buna da "reyy" denir. Bu {yükseliş), sırrın {gönlün} masivayı düşün
mekten arınmış olmasına göredir. (Kaşani, 162; Cami', 83) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcı1d olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan şeydir. Birincisine "vecd", "zevk" ya da "idrak" denir . . .  
(Kudame, 316) 

* Zevk, vecdden daha kalıcıdır. Zevkin birinci yaprağı, tasdik etme zevki ve 
{halleri yaşamaya} hazrr olma hissini tatınaktır. İkincisi, {haldeki} devamlılığın 
zevki ve ünsiyetin tadılmasıdır ki bu hali yaşayana ne biri mani olabilir, ne de 
kendisini tefrika bulandırabilir. Üçüncüsü ise, ittisillin tadılmasındaki kesilinenin 
zevki, cem'in tadılinasındaki himmetin zevki ve gözle görmeyi tatmanın müşa
hede edilmesidir. (Ravza, 490) 

* {Ebu'l-Hasen} Şazell şöyle söylemiştir: "Mehabbet, Allah'ın kulunun kalbini ken
disi dışındaki her şeyden çekip almasıdır. Bu durumda nefsi Allah 'ın itaatine meı;Ietnıiş; 
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aklı onu tanımaya tahsis edilmiş; ruhu hazretinden sıyrılmış; sırrı da onun müşiihedesi ile 
marnur olmuş görürsün. Kul istedikçe ona verilir, en tatlı müniicatı ona açılır. Bunun 
sonucunda ona kurbet {yak/aşma} yaygısı üstünde takrib {yak/aştırma} elbisesi gıydirilir, el 
değmemiş hakikatiere ve yeni ilimiere el sürer. Bu yüzden 'Allah'ın velileri O'nun güvey/e
ridir; m ücrimler onları göremez' denilmiştir." 

Şazell'ye "Sevginin ne olduğunu biliyorsun, peki sevginin şarabını, sevgi kadehini, 
siikisini, zevkini, içmeyi, içeceğe kannıayı, sarhoşluğu ve ayıklığı biliyor musun?" diye so
rulunca o, buna şöyle cevab vermiştir: 

"Evet biliyorum. Şariib, sevilenin cemiilinden parıldayan nurdur. Kadeh, kalbierin du
dak/arına bu nuru ulaştıran lütujtur. Said, seçkin ve salih kulların yardımcısı olan Al
lah'tır. Kime Allah'ın bu cemiilinden bir veya iki nefes keşfolunur sonra da üzerine hiciib 
{perde} örtülürse, o kimse zevk hillinde olur {tadar} ve ister. Bu hillin bir veı;a iki saat kadar 
devam ettiği kimse, o şarabı hakiki miiniida şürb halinde {içmiş} olur. Üzerinde bu lıiilin de
vam ettiği, Allah 'ın bol miktardaki nurlarıyla damarları ve mafsalları dalana kadar içnıeyi 
sürdüren kimse reyy hillinde {kanmış} olur. Ne dediğini ve ne denildiğini bilmeyecek şekilde 
maddeden ve akli hilllerden gaib olan kimse ise sarhoş olur. Bazen onlara kadehler dolaştırı
lır, hillleri değişir. Zikir ve tiiate koyulurlar, takdir edilmiş hiillerle birlikte sıjatlar onlardan 
gizlenmez. İşte bu vakit, uyanıklık nazariarının genişlemesi ve ilimlerinin arttığı vakittir. 
Bunlar, ilim yıldızları ve tevhid ayı ile gecelerinde miirifet güneşleriyle yollarını bulurlar ve 
gündüzlerini de aydınlatırlar." (Cami', 49) 

* Zevk, arifin makamlarının ilki olup hakikatin tadını almaktır. Şürb, müşahede 
kadehinden içtikten sonraki tam sarhoşluktur. Reı;y ise, muameleyi saflaştırdıktan 
sonra vuslatın devam etınesidir. Zevk sahibi mütesiikir, şürb sahibi sekran, reyy sa
hibi ise siihidir. (Cami', 229) 

* Zevk sarhoşluğu letafet kazandırır ve kesafeti {yoğunluğu) mahveder. Onun 
kadehleri manalar, vakti ise yakınlaşma mertebesidir. Zevk sarhoşluğunun dostu 
arif, arkadaşları marifetler, refakatçıları {gönüllerini) saflaştıran, yoldaşları vefa 
gösterenler, tutkunları akıllılar ve o makamda bulunanlar da kahramandırlar. 
Ayan onunla alt üst olur ve baSıret kazanır, susayan onunla kanar. (Kaviinın, 75) 

zevre ( o  JJ.) ) * {"Omurga kemiği" manasında Farsca bir kelime olan} zevre, nfıra 

ait olan variddir. (Heyiikil, 103) 

zeyn ( .;ıtj ) * Zeı;n {güzellik), eşyada, itidal {denge) mahallidir. (Istıliih, 539) 

zeyt ( C.tj ) * Rfıh-i kudsi, aydınlanma ve safanın nihayeti olduğunda, nebllere 

ve velilere nisbet edilen bir rfıhtıır. Rfıh-i müfekkir ise tüm marifet türlerinden söz 
edebilmek için muhtaç olduğu talim, tenbih ve harici bir destek gibi kısırnlara 
ayrılmıştır. Bunlardan bazıları tasfiyenin şiddetinden kaynaklanabilir. Sanki 
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hariçten hiçbir destek almaksızın kendi kendisini tenbihlemektedir. Ateş ona 
dokunınasa bile, yağı {zeyt), zar zor da olsa aydınlatır. Bu kişi, "saf/aşmış, istzdiida 

kavuşmuş kişi" olarak kabul edilir. Çünkü evliya içinde, neredeyse ışığı enbiyadan 
müstağni olarak aydınlatacak hale gelen kimseler; enbiya içinde de, neredeyse me
leklerden müstağni olanlar bulunmaktadır. (Mişkat, 86) 

* Zeyt {yağ}, {nefsin} asli istidadının nurudur. (Kaşaru, 56; Cami', 85) 

zeytiine ( a; p..) ) * Zeytiine {zeytin ağacı}, fikir kuvveti yoluyla nur-i kuds 

{ tertemiz nur} ile tutuşmaya hazır olan nefstir. (Kaşani, 56; Cami', 85) 

zıddan ( 0Ü..P ) * Belli bir durumda, biri varken diğerinin var olması mümkün 

olmayan iki şeydir. (Hücviri, 468) 

zıll ( J.l:ı ) * Zıll {gölge}, perde arkasında rahatlığın vücı1dudur. (Istıliilı, 539) 

* Zıll, madı1mattan ibaret olan ayan-ı mümkünenin taayyünleriyle zahir olan 
{yokluktan başka bir şey olmayan, sonradan var edilmiş özlerin taayyünleriyle or
taya çıkan} izafi vücuddur {varlıktır}. Bu, O'nun isimlerine mensub olan ve harici 
bir varlık olan Nfu ismiyle zuhur eder. Onun ademiyyetinin zulmeti {yokluğunun 
karanlığı}, zil.hir olan nuru kendi suretleriyle örter. Böylece zıll'ın nurla zuhur et
mesi ve onun kendisindeki yokluğundan dolayı "zıll" olur. Allah şöyle buyurur: 
"Rabb'inin zıllı {gölgeyi} nasıl uzattığını görmedin mi?" [Furkan, 25/45] Yani izafi vü
cudu mümkünata nasıl yaydığım görmedin mi? 

Zulmet {karanlık}, bu nurun karşısında olup aderndir {yokluktur} .  Her zulmet, 
vazifesi nfır saçmak {aydınlatınak} olan nfırun yokluğundan ibarettir. Bundan do
layı küfür, vazifesi kalbi aydınlatınak olan insan kalbindeki iman nurunun yoklu
ğundan dolayı "zulmet" olarak adlandırılmıştır. Allah şöyle buyurur: "Allah, ina

nanların dostudur, onları zulmetlarden {karanlık/ardan} nitra {aydınlığa} çıkarır." [Ba
kara, 2/257] (Kaşaru, 6, 165; Ciimi', 89) 

{Ayrıca bk. nfır-zulmet} 

zıll-i evvel ( JJ\ Jl:ı ) * Zıll-i evvel {ilk gölge}, Akl-ı Evvel'dir {İlk Akıl'dır} .  

Çünkü o, Allah Teaiii'nın nuruyla zuhfır eden ve zati vahdetin {birliğin} şufınatı 
{fiilleri} olan kesret {çokluk} suretlerini kabfıl eden ilk ayndır. (Kaşani, 166; Cami', 

89) 

zıll-i ilah ( .ıJ�\ Jl:ı ) * Zıll-i ilah; Vil.hidiyyet mertebesini tahakkuk ettiren in

san-ı kamildir. (Kaşani, 166; Cami', 89) 
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zikr/ezkar ( JIS'.ll / .;n ) {adab-ı zikr; rihle; sultan-ı zikr; zat bi'l-kalb; zikr 

'ala tariki'l-müfazale; zikr bi'l-lisan; zikr-i ahiret; zikr-i 'arifin; zikr-i celi; zikr-i 
ehl-i zahir; zikr-i evvel; zikr-i hafi; zikr-i hafiyy-i kalbi; zikr-i hakiki; zikr-i sani; 
zikrullah} 

* Burada zikrin aslı, kalbin devamlı sfuette Hakk'la beraber olmak suretiyle 
huzur bulması ve unutmaktan kurtulmasıdır. 

Zikrin bidiiyiittaki {başlangıçlardaki} sureti zikr-i zfihir {açık zikir ya da Allah'ın 
"Zfihir'' isminin zikredilmesi}, ebvfibdaki {bablardaki, girişlerdekil sureti zikr-i lıafi, 
mufimelfittaki sureti ise zikr-i fe"filün limfi yiirzddir {her dilediğini yapanı anmak ya 
da O'nu bu isimle zikretmektir}.  Bu da bütün fiilieri O'ndan ve bütün işleri O'nun 
elinde görerek olur. 

Ahlfikta zikir, ilahi ahlakı hatıriama ve onunla ahlakianma şevk ve arzusudur. 
Edviyede zikir, zikir yoluyla O'ndan marifet ve hakikatıere yükselme ve gizlice 
kulak vermektir. Alıviilde {hallerde} zikir, sürekli O'nunla sohbet ve O'na müna
ciitta bulunmaktır. 

Velfiyfitta zikir, devamlı olarak, samirniyet ve O'nun hoşuna gidecek şeyler yap
maktır. Hakfiikte zikir, müşiihede ve muayeneye devam etmektir. Nihfiyr'itta ise, 
kendi zikrini görmekten de kurtularak, Hakk'ın zikrini müşahede etmek ve zakirin 
beka halinde zikirle beraberken iftira ettiğini anlamasıdır. (Şehide, 69; Cfimi', 288) 

* Bidayette {tasavvufi hayatıının başında} dört şeyde yanıldım: Sandım ki, 
O'nu zikreden, tanıyan, seven ve isteyen benim. {Yolun} sonuna varınca gördüm ki, 
O'nun zikri benim zikrimden, O'nun milrifeti benim marifetimden, O'nun 
mehabbeti benim mehabbetimden, O'nun istemesi benim istememden önceymiş. 
(Şatahfit, 23) 

* Zikir iki çeşittir: Birincisi tehlil, tesbih ve Kur'an tilavetidir. İkincisi ise Allah 
Teala'yı, O'nun isimlerini ve sıfatlarını, ilisanını bütün yaratıklara yaymasını ve 
takdirinin hükümran olduğunu hatırlarken, kalbieri bu zikretmenin şartlarını ye
rine getirme konusunda uyarmaktır. 

Rikiuna {ümidli olanlara} O'nun vaadini, hiiiflere {korkanlara} O'nun vaidini 
{cezasını}, mütevekkillere {tevekkül siihiblerine} O'nun kifayetini {yeterli oldu
ğunu, yeteceğini}, murakıbine {murakabe edenlere} de Allah TeiHa'nın kullarının 
başlarına gelen her şeyden haberdar olduğunu, muhibblere{sevenlere] de O'nun 
nımetine dikkatle bakmalarını hatırlat! (Luma ', 291) 

•• Zikrin hak.ikati, zikir esnasında zikrettiğin şeyin dışındaki her şeyi unutman
dır. Nitekim ayette "Unuttuğunda Rabb'ini hatırla" [Kehf, 18/24) buyrulmuştur. 
Yani, ancak Allah'tan başkasını unuttuğunda Allah'ı zikretmiş olursun. (Ta'arruf 
74) 
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* Zikir gafleti kovmaktır. Gafleti ortadan kaldırdığında, sussan da zikir halin-
desin. Cüneyd'in şu beytini söylemişlerdi: 

Zikrettim Sen 'i 
Sen 'i bir an bile unuttuğum için değil ama bu 
dilimdeki zikirdir 

zikirlerin en kolayı 

Ebu'I-Kasım Bağdildi'nin şöyle dediğini duymuştum: "Büyük zatlardan birine, 

'Neden ariflerin nefsleri zikirden bıkıyor da, fikirle mutmain oluyorlar, halbuki fikir nıer

keze ulaşmaz, ezkiirın {zikirlerin} ise gizli kalan bedeli vardır' diye sordum. Bana şöyle 

cevab verdi: 'Onların nefsleri, ezkiirın me1;velerini küçümsemişler, zorluklanna tahammül 

etmemişlerdir. Fikirlerin ardında bulunan şeylerin şerefi onların gözlerini kamaştınnış ve 

onları mücahedelerinin eleminden uzaklaştırmıştır. "' (Ta'arruf, 74) 

* Zikir birtakım kısırnlara ayrılmıştır. Birincisi kalbin zikridir. Bu, zikredilen 
şeyin unutulmaması ve zikredilmesidir. İkincisi zikredilenin sıfatlarının zikredil
mesidir. Üçüncüsü ise zikredilenin müşahede edilmesidir. Bu halde faru olunur 
{zikrin farkında olunmaz}. Çünkü zikredilenin sıfatları seni kendi varlığından fani 
kılar, böylece sen de zikrinde fani olursun. (Ta'arruf, 76) 

* Zikir, Hakk Sübhanehfı ve Teala'nın yolunun en kuvvetli rüknü, hatta bu 
yolun temel direğidir. Hiç kimse, devamlı zikir hainde olmadan Allah Teala'ya 
ulaşamaz. Zikir iki kısımdır; dil zikri, kalb zikri. Kul, dilin zikriyle kalbin zikrini 
sürekli hale getirir ve kalb zikrinin te'sirine ulaşır. Eğer kul, dili ve kalbiyle zikr 
ederse, sülfık halindeki vasfında kamil olur. 

Üstad Ebfı Ali Dekkak'ın şöyle dediğini işitmiştim: "Zikir, velfliğin menşiirudur 

{belgesidir}. Kim zikirde muvaffak olursa, kendisine bu menşiir verilir. Zikirden mahrum 

kalan, bu menşiirdan da mahrum kalır." 

Nakledildiğille göre Şibli, sülfıkunun ilk zamanlarında her gün bir mağaraya 
girer ve yanına bir deste de değnek alırdı. Kalbine herhangi bir gaflet arız oldu
ğunda, bu değnekler kırılıncaya kadar kendisini döverdi. Nice zaman akşam ol
madan bir deste değnek tükenirdi, o zaman da el ve ayaklarını duvara vururdu. 

Denilmiştir ki: "Allah'ı kalble zikretmek, müridierin kılıcıdır, düşmaniarına karşı o 

kılıçla savaşırlar, kendilerine gelecek olan bela ve lifeti o kılıçla def ederler. Kula bir belli 

yaklaştığı zaman, kalbiyle Allah Teiilli'ya sığınırsa, o bela kendisinden derhal uzaklaşır ve 

sevmediği her şeyden kurtulur." 

Vasıti'ye zikrin ne olduğu sorulmuş, o da şöyle cevab vermişti: "Zikir, korkunun 

galebesine ve sevginin şiddetine göre, gajlet me1;danından müşlihede fezasına çıkmaktır." 

.(Kuşeyri, 1 10) 
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* Zikir fikirden daha mükemmeldir, çünkü Hakk Sübhanehfı, fikirle değil zi
kirle vasıflanır. Hakk Sübhanehfı'nun kendisini vasıflandırdığı bir sıfat, {sadece} 
kulunu vasıflandırdığı bir sıfattan elbette daha m ükemmeldir. (Kuşeyri, l l l ) 

* Allah buyurmuştur ki: "Unııttuğun zaman Rabb'ini zikret." [Kehf, 18/24] Yani, 
{O'ndan} başkasını unuttuğunda, zikrederken kendini unutur, sonra O'nu zikre
derken kendi zikrini unutur, daha sonra Hakk'ın zikrindeyken bütün zikirleri 
unutursun. Zikir, gaflet ve unutkanlıktan kurtulmaktır. 

Zikrin üç derecesi vardır: Birinci derecesi, zakirin, sena, dua ve riayet türünden 
olan zikridir. 

İkinci dereesi zikr-i hiifidir. Bu, her türlü kayıttan kurtularak müşfıhede saha
sında baki olmak ve {Hakk'la} dostluğa sımsıkı sarılmaktır. 

Üçüncü derecesi ise, zikr-i hakikidir. Bu da, yalnızca Hakk'ın zikrini müşfıhede 
etmek, kendi zikrini görmekten kurtulmak ve {böylece} zakirin zikirle beraber kal
dığı düşüncesinin {hakikatte} bir iftiradan ibaret olduğunu anlamasıdır. (Meniizil, 
26) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcfıd olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan yahut da gelecekte olacak ya da beklenınekte olan şey
dir. Hatırına geçmişte mevcfıd olan bir şey gelirse buna "zikir" ve "tezekkür" de
nir. . .  (İhyii', IV, 174) 

* Namazda dört rükün ve altı ez/dir {zikir} vardır. Dört rükün şunlardır: Kıyam 
{ayakta durma}, kufıd {oturma}, rükfı ve sücfıd. Altı zikir de şunlardır: Tilavet, 
tesbTh, hamd, istiğfar, dua ve bir de Hz. Peygamber'e $ salat ü selam getirmek. 
( 'Avô.rif, 181) 

·• Zikir, zikr-i Zat'a {ilahi Zat'ın zikrine} dönüşür. Bu zikir, müşahede, mükaşefe 
ve ayan beyan görme ile yapılan zikirdir. İlfıhi Zat'ın zikrinden maksad da zikir 
nurunun kalbe bir cevher halinde yerleşmesidir. Halvetten elde edilmesi beklenen 
asıl maksad budur. 

Bazen bu hal, halvette kelime-i tevhid zikri olmadan Kur'an tilavetiyle de hasıl 
olabilir. Eğer mürid çokça Kur'an okur ve kalbini diliyle söylediğine uygun hale 
getirmeye çalışırsa, ilfıhi kelam dil üzerinden akarak nefsin itirazlarını engeller ve 
mürid kolaylıkla Kur'an okuyup namaz kılmaya başlar. Tilavet ve namazdaki bu 
kolaylık gönlü nfırlandırır. İlfıhi kelamın nfıru cevher olarak kalbe yerleştiğinden, 
Kur'an tilaveti İlahi Zat'ın zikri yerine geçer. Hakk'ın kelam sıfatının azametini 
müşahede ile ilahi kelfunın nfıru kalbde toplanır. Bu tür ilahi mevhibeler olmadan 
kula ilm-i ledünn kapıları açılmaz. Kul, Kur'an tilaveti ve zikir sayesinde bu merte
beyi elde edip batmını tasfiye edince üns duygusunun kemalinden ve zikrin tatlılı
ğından gaybet haline geçer. Onun zikir esnasındaki gaybeti, uyuyanın haline ben
zer. Uyuyan kimseye hakikatler nasıl hayal şeklinde keşf olunursa, gaybet halinde 
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olan müride de gerçekler önce hayal görüntüsüyle tecelli etmeye başlar. ( 'Avarif, 
129) 

* Melfunetiyye usulüne göre zikir dört kısımdır: Dil, kalb, sır ve rUh ile yapılan 

zikir. RUhla zikir gerçekleştiğinde sır, kalb ve dil susar, zikretmez. Bu, müşahede 

zikridir. Sır ile zikir gerçekleştiği zaman kalb zikretmez. Bu, heybet zikridir. Kalb 

zikretrneye başladığında dil susar. Bu Allah'ın nimet ve lütuflarının ifadesi olan 
zikirdir. Kalb zikirden gafil olunca dil zikre yönelir. Bu da adet zikridir. ('Aviirif, 

SO) 
* ne zaman zikretsem zikrettiğimi 
zikrim perdeliyar O'nu gözümden 
kelimelerin zikri 
ta kendisidir zikrin 
zikrederiz O'nu biz miişahede ederken 
iliihi bir sıfat olsa da zikir 
türlü türiii şekle girmeseydi gözlerde eğer 
zikredilebilir miydi O 
iki halden biriyle 
hak ve halk 
kalb zikri 
harfsiz zikir 
gönül ülkesinin tek sakinidir o çünkü 
gösterdim devirlerin sürekli değiştiğini 
ve çıktığını 
güçlük içindeki tablatlarla yaratılmış 
yeni devirlerin 

(Divan, 264) 

* Zikir {hatırlarna, anma), ilahi bir sıfattır . . .  {Bu sıfat, ) nefsi {kişisel, kendi 

içinde} ya da melei {ictimai, belli bir topluluk içinde) biçimde tezahür edebilir. 
{Nefs! tezahür} Hakk'ta, {melei tezahür de} halk içinde olur. Allah Teala "Beni zik
redin ki, ben de sizi zikredeyim" [Bakara, 2/152] buyurmuştur. Böylece O'nun bizi zik

retmesini, bizim onu zikretmemize bağlamıştır. Ve yine Allah şöyle buyurmuştur: 
"Kul kendi kendine beni zikrettiği zaman, ben de kendi kendime onu zikrederim. Beni bir 
toplulukta zikrederse, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim." [Buhar!, 

Tevhid, 15; Müslim, Tevbe, 1 ]  Demek ki, zikir zikri, zikir hali de zikir halini getirir. 

Hatırlarna, karşı tarafın da hatırlamasını doğurur. 

Burada zikirden kasd edilen, sadece O'nun adını anmak değil, canlı bir varlığın 

O'nu övmesi ve harndetmesidir. Çünkü fayda, senin ya da O'nun hakkında değil, 

ayn'a delalet etmesi bakımından, ismin zikredilmesiyle ortadan kalkar. Burada is

min zikredilmesinin arnacı ne sensin, ne de O'dur. Amaç zikredilenin kendisidir, 
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ismin neyi kasd ettiğidir. Ehlullahın, "Allah Allah" lafzını Allah'ın sıfatı olan diğer 
zikirlere, "Hii" lafzını sıfat vasfı olan ezkara tercih ettiğini ve bunda faydalar bul
duklarını söyleyecek olursan, ben de onların doğru yaptıklarını söyler ve derim ki: 

"Ancak onlar, 'Allah Allah' zikriyle aslın kendisini kasd etmezler. Onlar, bu 
laftatullahla veı1a 'H ıl' zamiriyle, iilenıleri kuşatan ve sınırlandmlamayan tanı varlık sahibi 
olan Ziit'ı kasd ederler. Onların, zikir esnasında bu durumu akılları na getirmeleriyle fayda 
hiisıl olmuştur. 'Allah' laftı kayıtsız bir zikirdir, onu 'Lii iliihe il/allah' ile kayıtladıklarında, 

o zaman bu deliiletin vermiş olduğu şeıjden ne amaçlanmışsa, o neticeden başka hiçbir ne
tice hiisıl olmaz. 'Sübhiinellah ' ile kaıjıtlandığında, tesblhin verdiği haklkatin getirdiği şey
den başka hiçbir şeıJ yerleşmez. Bu kayıtlamaktan amaç neıjse, hiisıl olan da odur. 'Allahu 
Ekber'de de dıırıım böyledir." (Fütiihiit, IT, 225-226) 

* Zikr alii tarfki'l-müfiizale (tercih yoluyla zikir} hususunda zikredenler ikiye ay
rılır: Birincisi, zikirde tercihi kabul etmeyen topluluktur. Çünkü her zakirin bizzat 
kendisi zakir olarak Allah'tan başkasını göremez. O da, hakikati ve Zat'ı itibariyle 
tercih kabUl etmez. Çünkü Vahid (bir olan şey}, tercih kabUl etmez. Keşfin haki
katte zevk olarak yapılan bu tarifine göre bu zikir, O'na (Hakk'a} döner (O kendi 
kendisini zikretmektedir}. Şu halde zikredenin de O olduğu ortaya çıkmış olur. 

İkinci topluluk ise, bir münasebet görmedikçe tercihi kabul etmez. Allah ile ya
rattıkları arasında bir münasebet olamaz. Allah'ın kendini zikretmesi de bir zikir
dir, kulun Rabb'ini zikretmesi de bir zikirdir. Her zikir de haktır. Bu zikir daha fa
ziletli ya da şu zikir daha büyük gibi bir mukayese yapılamaz. Aralarında bir ter
cih yapılmaksızın Allah Teala'ya yönelen her zikir büyüktür. Zikrin zikreden kul 
hakkında büyük olması doğrudur, ama kulun nazarında bir en büyük zikirden söz 
etmek doğru değildir. Çünkü kul bizzat kul, Allah da bizzat Rabb'dır. 

Vasıfların iç içe olmasından dolayı gördüğün şey gözünü perdelemesin! Bu 
perde hakikat bile olsa, kendisindeki malıiyetİn (gerçekte} O'na ait olduğu her ha
kikatin, diğeri üzerinde, o hakikatİn özünden kopmuş bir şeyin dışına itme husu
sunda hiçbir te'siri yoktur (hakikatler birbiri üzerinde değiştirici bir etki yapmaz}. 
Şu halde hakikatler değişmez. Eğer değişmiş olsaydı, Allah'tan da, yaratılmışlar
dan da ilmin kalkması gerekirdi. (Fütiihiit, IV, 95) 

* Kalb gaflet içinde olduğu zaman zikir gafleti oradan kovamaz. Ancak onu, dil
deki zikirler olmasa bile, tezekkür ve itibar (tefekkür, hatulama ve ibret alma} 
kovabilir. Çünkü zikrin alanı dil, tezekkürün alanı ise kalbtir. Heva dile değil kalbe 
gelir. Onu oradan çıkaracak olan da, onun yerine geçip onun yaptığını yok edecek 
olan tezekkürdür. (Tenvir, 21) 

* Mütezekkir olanlar arasında; sevabı, azabı, hesabda bekleyeni, günahı terk et
mekte büyük bir sevab olmadığını, kendisine önceden ihsan edilmiş olduğundan 
isyan etmekten utananı, nimet bahşedilmiş olup da bunu nankörlükle karşılamak
tan utananı, Allah'ın kendisine yakın olduğunu, Hakk Teala'nın kendisini kuşattı-
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ğını, Hakk'ın kendisine nazar kıldığını, Allah'ın kendisinden ahid aldığını, lezzetin 
fani olduğunu kendisinin ise onu isteyip durduğunu, Allah' a muha.lefet etmenin 
vebal ve zillet olduğunu ve bu yüzden onu terk ettiğini, Allah'ın emirlerine uyma
nın faydasını ve şerefini ve bu yüzden ona uyduğunu, Hakk'ın ona Kayyılın oldu
ğunu {onu ayakta tuttuğunu}, Hakk'ın azarnet ve hakimiyyetini ve benzeri hatır
lamalada ilgili sayamayacağırnız şeyleri hatırlayan kimseler vardır. (Tenvir, 22) 

* Karşılaştığın her sevimli ve sevimsiz şey ya şu anda mevcfıd olan, ya geç
mişte meydana gelmiş olan şeydir. Birincisine "vecd", "zevk" ya da "idrô.k" denir. 
İkincisine "zikir" denir .. .  (Kudame, 316) 

* Zikir şeyhler şeyhi ve Allah yolunun rehberidir. {Sfıfller} topluluğuna yardım 
eder ve salikierin nefes ortağıdır. Cenab-ı Kuds-i Hakk'a varmayı amaç edinenierin 
dayanağı, enbiya ve evliyanın sermayesidir. 

Zikrin tarifi şöyledir: Zikir, gaflet ve nisyandan { unutkanlıktani uzak kalmaktır 
ve bunun da üç derecesi vardır: Birincisi, sena ya da dua türünden zikr-i zô.hirdir 

{zahir ya da açık olan zikirdir}. 

İkincisi zikr-i hafidir {gizli zikirdir} .  Bu, gevşeklikten kurtulmak, sürekli müşa
hede halinde bulunmak ve gece zikrine devam etmektir. 

Üçüncüsü ise zikr-i hakikidir {hakiki zikirdir} .  Bu, beka hali içinde O'nun zik
riyle heraberken, kendi zikrini görmekten de kurtularak Hakk'ın zikrini görmek ve 
tek başına Zakir'in ifradını {geriye sadece hakiki zakir olan Hakk'ın kaldığını} an
lamandır. (Ravza, 294) 

* Istılili bakımından dua ile zikir arasındaki fark şudur: Dua, talebe bitişik zi
kirdir. Istılahta zikir, "Allah Allah", "Iii ilô.he illallah" gibi Allah'ın isimleriyle ilgili 
müfred lafızlar için kullanılır. Zikrin ilk derecesi açık, ikincisi gizli, üçüncüsü ise 
hakiki zikirdir ki, bu, zikri müşahede etmekten kurtulmaktır. (Ravza, 301) 

* Zikr-i ehl-i zô.hir {zahir ehlinin zikri), farz kılınan ve sevab kazandıran 
ibadetlerin tamamıdır. Bu zikirler; zamanlara, rnekanlara ve tür ve tarziarına göre 
farklı farklıdır. Namazın içinde ve sonrasındaki zikir, gün içerisindeki zikirler, 
gece zikri, uyku ve uyanma zikri, hacc, cihad ve savaş, yeme-içme, vasıtaya binme, 
yolculuğa çıkma ve dönme, ölüm gibi. Bütün bunlar, ihtiyaç zamanları için za
mana göre tertiblenmiş olan ibadetlerdir. Zakir, ses ve harflerle zikre devam ettiği 
müddetçe makam ehlindendir. (Ravza, 504) 

* Onlar {sfıfiler), zikrin deıaiet ettiği şeylere ulaşmayı isterler. Sfıfiler Allah'ı 
istedikleri zikirlerle zikrederler. Bu, nefslerinin, zikrettikleri şeyin deıaiet ettiği 
Zat'ı (Allah'ı} hissetmelerine kadar devam eder. Böylece hislerini (duyularını} ta
mamen kaybedecek şekilde te' sir altında kalırlar. Hiilin kuvveti ve zayıflığına göre 
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müşahededen haz alırlar. Bu durumda idrak, ilmi ya da nazari değil, zevk'i idrak 
olur. Bu kişiler zikri, hali davet ve takviye etmek için kullamrlar. Tıpkı günü
müzde, cem'in ezkarı konusunda tevacüd için arnelin kullanılınası gibi. 

Onlar, yani sillıler, daha büyük hallerdedirler. Onların kamil olanları arasında, 
kendilerini sadece Aziz Kitab {olan Kur'an- Kerim} okumayla sınırlandıranlar var
dır. O zikr-i hakimdir. Onun üstünde zikir yoktur. Bu, ancak arifler arasında en 
mükemmel olanların makamıdır. Yine onlar arasında, kendilerini Kur'an'ın ayetle
rinden sadece bir kısmını tekrarlamakla sınırlandıranlar vardır. Bunları "esrar" 
diye adlandırırlar. Onlara göre bu ayetler, ancak tekrar edildiği esnada halin kuv
vetinin zuhur edebileceği tarzda gizlenmiştir. Hal ise bu ayetlerin tekran sırasında 
nefste meydana gelen idraktır. Tıpkı yemeğin yendiği sırada bedendeki kuvvetle
rin ortaya çıkması gibi. Hal, Allah'tan gelen bütün sebebleri müsebbiblere bağlar. 
Böylece zakirin diliyle alışkın olduğu zikrini tekrar etmesi kesintiye uğramaz. 
Himmetini yöneiterek ve hislerini (duyularırıı} ona hasrederek kalbiyle zikretmeye 
devam eder. 

Kabiliyeti ölçüsünde sürekli olarak pek çok defa tekrar ederse, zikir onu nur 
alemine çeker, hayalinin hareketi zayıflar, fikrinin hareketi güçlenir. Zikir fikir için, 
gece karanlığında sabah olana kadar yürüyen kişinin önündeki kandil mesabesin
dedir. Sabahın aynılığı, o karanlığı ortadan kaldırır. Fikrin hareketi kuvvetlendiği 
zaman, nefsi tecerrüd eder (her şeyden sıyrılır} .  Bu sırada da nefsin idraki, makamı 
miktarınca kendi içindeki amacına ulaşmış, hayall suretlerden uzaklaşmış olur. 
Sonra hissine (duyularına} döner, böylece üzerindeki bu hal ondan uzaklaşır, bu
nun ardından sözü edilen bu halin daha açık ve belirgin bir şekilde kendisine geri 
dönmesi için nefs onu tazelerneye ve yeniden istemeye hazır hiHe gelir. (Ravza, 505) 

* Zikr-i arifin (ariflerin zikri}: Arif, nefsinden ve tasavvurlarllldan fani olarak, 
hiçbir tasavvurun bulunmadığı saf nur alemine ulaşan kimsedir. Ona ondan baş
kası halef olamaz. Bu, nazar makamıdır. Bu makam sonsuz bir makamdır. Çünkü 
kendisine nazar edilen şeyin sonu yoktur. (Ravza, 506) 

* Ziikirunun (zikredenlerin} bidayeti mükafat, nihayeti ise huzurdur. Onlar, 
yollarında mutlak surette zikirleri kullanır lar. Zikirler çok çeşitlidir: İstiaze (Allah'a 
� sığınma}, besmele, istiğfar, tasliye, tesrım {salat ve selam getirme}, takdis, tesb'ih, 
"Sübhiine'llahi ve'l-hamdü Ii'Iliihi velii ilahe illa'Iliihu ve'Iliihu ekber velii havle velii kuvvete 
illii billiih . . .  " gibi diğer zikirlerdir. Bu zikirler, bütün zikir çeşitlerini ihtiva ederler 
ve daha önce zikredilen, müddin süluk ettiği menzillerde (vird olarak} kullanılır
lar. O menziller şunlardır: Tevbe, istikamet, takva, ihliis, sıdk, tuma'nfne (ya da 
itmi'niin), murakabe, müşfihede ve mtirzfet. Bu menzillerin de kendi aralarında beş çe
şit zikri vardır: İstiğffır, tasliye, tehlfl, tenzih ve ifriid. 

Zakir tevbe menzilinde bulunduğunda istiğfar zikrine başlar. Bunun tahakkuk 
etmesinin alameti, nefsini gayr-ı ihtiyar! olarak korunur bulmasıdır. İstikamet 
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menzilinde bulunduğu zaman tasliyeye {salavil.t} başlar. Bu makamın gerçekleşme
sinin alameti, devamlı olarak Sfuet-i Muhammediye'yi idrak etmesidir. Üçüncü 
menzil takva menzilidir. Burası ilk iki menzilin neticesidir. İhlas menzilinde ol
duğıı zaman, tehlile başlar. Bu menzili gerçekleştirmenin alameti, Allah'tan ;)!\$. 
başka herkesin esaretinden kurtulmaktır. Sıdk menzilinde olduğımda tesbihe baş
lar. Bu menzilin gerçekleşmesinin alameti, zahiri ve batınıyla bütün tasarruflarının 
birbiriyle aynı seviyede olmasıdır. Tuma'nme menzilinde olduğu zaman -ki bu 
menzil kendisinden önceki iki makamın neticesidir- daha sonra gelen murakabe, 
müşahede, marifet ve ifrad menzillerine yaklaşır. Bunların alameti ise, zikredilenin 
{yani Allah'ın ;)!\$.} zikretmesi, müşahede edilenin (yine O'nun} şahid olmasıdır. Di
liyle zikre devam ettiği müddetçe islam makamındadır. Zikir kalbine indiğinde ise 
iman makamına ulaşır. Zakirin {Allah � tarafından} zikredilmesi, ihsan maka
mında gerçekleşir. (Rnvza, 618) 

* Zikr-i Mahbub {Sevgili'yi zikretme hakkında} demişlerdir ki: "Bir şeı;i çok se
ven, onu çok anar, çünkü dil, kalbin tercümanıdır ve sırrı huzura erdirir." 

Razi şöyle der: "Mürid bir şeyi zikre düşkün olursa, o zikretmiş olduğu şeyi sevmeı;e 
başlar." Yine o şöyle demiştir: "Allah'ı sevmenin alametlerinden biri, O'nu çok zikret
mektir." 

Cüneyd de şunu söyler: "Serl'nin şöyle dediğini duymuştum: 'Allah'ın bazı 
kitabiarında şöyle yazılıdır: 'Kulum beni çok zikrederse, o bana aşık olmuştur, ben de ona 
aşık olmuşumdur. "" (Ravza, 645) 

* Zikir meclisi, ilmin dirilme yeridir ve orada kalbe huşu gelir. Ölü toprağın 
yağmurla dirildiği gibi, ölü kalbler de zikirle dirilir. (Receb, 10) 

* Dünyadan zühd ve ahirete rağbet, zikir meclislerinde ortaya çıkar. Dünyanın 
ayıp ve kusurlarını bilip yerıne, cennetin güzelliklerini bilip medhetme, cenneti 
isteyip arzu etme, cehennemİ hatırlayıp onun fenalıklarından sakınma hep zikir 
meclislerinde öğrenilir. Zikir meclislerine rahmet iner, oraları sekinet kaplar, 
melekler kuşatır. Allah, zikir meclislerine katılanları, kendi katında değerli olan
larla birlikte yad eder. Onlar, beraberinde bulunanların şakl olmayacağı bir toplu
luktur. Allah'ın, kendileriyle birlikte bulunan günahkarlara merhamet etmesi 
umulur. Belki aralarında, Allah korkusundan ötürü ağlayan birisi hürmetine ken
dilerine bir hediye verilir, o hediye cennet bahçeleridir. (Receb, ll )  

* Her halde kalble zikr-i ahiret {ahireti hatırlamak} çok şereflidir. İnsanların bir
çoğıı bazen bunu başaramaz ve sadece zikirle yetinir. Bu da mübah olan dünya iş
lerinin verdiği gafletten dolayıdır. Ancak, mü'min, kendisi için buna razı olmaz ve 
nefsini kınayarak nefsinin bu haline üzülür. (Receb, 12) 

* Zikr bi'l-lisan {dil ile zikir}, O'na bir vesiledir. Müşahede makamı elde edi
lince, kişi, (ilah!} huzuru taleb etme hususunda dil ile zikirden müstağni kalır. Sa-
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dece kendisine uyulacağı hallerde lafızla zikreder. Çünkü Hakk TeaHi'yı müşahede 
makamı, hayret ve dilin tutulma makamıdır. Bu halde olan kimse zikirden müs
tağnidir. Çünkü o, delil menzilesindedir. Medlul ile cem'iyet {delil yoluyla aranan 
Allah'la cem' makamı} elde edildiğinde, artık kul delilden müstağni olur. (Enviir, I, 
34) 

•• Tarikatın temel direği, zikrullahın çoğaltılmasıdır {Allah'ı � çok zikretmektir} 
ki, mürid, O'nu anmaktan başka hiçbir şeyle meşgul olmasın. Bu hususta ruhsata 
yer yoktur. Demişlerdir ki: "Zikir velayetin menşiirudur {belgesidir}." Yani, dünya hü
kümdarlarının vazifeye atama evrakı gibi, Allah'tan mürlde velilik menşuru de
mek istenmektedir. En yüce misal Allah'a aittir. Allah zikre devam etmeyi kime 
nasib ederse, bu menşuru ona verir ve böylece o kişi Allah'ın velisi olur, bu men
şuru geri aldığı kimse ise velilikten aziedilmiş olur . . .  

. . . Zikre katılmakla takva halini ve Allah'la birlikte olma huzurunu elde ede
meyen kimsenin, zikir meclisini terk etmesi gerekmez. Çünkü, meclise gelmeyen 
kişi {en azından} zikretmemiş olur ve zikirden de mahrfı.m kalır . . .  

. . .  Zikir, müridierin kılıcı olup, cinlerden ve insanlardan olan düşmanıarına 
karşı o kılıçla savaşırlar, karşılaştıkları felaketiere onunla karşı koyarlar. (Enviir, I, 
35) 

* Zıkretmek isteyen gusleder ya da abdest alır, elbisesine hoş ko ku sürer, ağzını 
da buhurla rayihalandırır . . .  

. . . Zikirden sadakat elde edebilmek için sakin ve sessiz olmak gerekir. Böyle 
olursa kalb Allah'la meşgul olur. Devamlı Allah'ı hatırlamak için "Allah Allah" 

demek, dille değil fikirle olmalıdır. "Lii iltihe illallah" derken, hatırda Allah'la bera
ber hiçbir şey kalmaması için, dille kalb birbirine muvafakat etmelidir. Kişi, her 
zikretmek istediğinde böyle yapmalıdır. (Enviir, I, 36) 

* Zikirdeki sadakat, gizli ve aşikar zikrin eşit seviyede olmasıdır . . .  

. . . Zikirde "Lii ilahe illallah" kalıbı seçilmelidir. Çünkü sufilere göre onda, in
sanların nefsleri için, diğer zikirlerde bulunmayan büyük bir te'sir vardır. Allah 
Teala'nın "Allah" lafzıyla zikredilmesi, ancak bütün şehvet ve hevalar yok olduk
tan sonra münasib olur. Sufilerin ıstılahiarına göre kişi, kainattan herhangi bir şey 
müşahede etmeye devam ediyorsa, onun Allah Teala'yı nefy ve isbat {kelime-i 
tevhid olan "Lii iliihe illallah" ifadesi} yoluyla zikretmesi vacibdir. (Enviir, I, 37) 

•• Zikirden sonra uyulması gereken üç adab vardır: Bunlardan birincisi, sükunet 
halinden sonra susmak, gönül huzuru ve zikrin kalbdeki varidini beklemek. Belki 
o anda kendisine bir varid gelir ve varlığını otuz yıldan daha çok bir zamanda yap
tığı riyazet ve mücahededen daha fazla marnur eder. Belki o anda kendisine bir 
varid gelir ve zahid olur ya da halktan gelebilecek sıkıntıya karşı bir tahammül va-
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ridi gelir ve sabırlı bir kişi olur yahut da Allah'tan kendisine bir korku varidi gelir 
ve Allah'tan � korkan bir kişi olur. 

İmam Gazall şöyle demiştir: "Bu sükut halinin de bazı adabı vardır, bunların birin
cisi, Allah'ın, kendisinin halinden haberdar olduğuna inanmasıdır. Çünkü kul, devamlı 
olarak Allah'ın huzurundadır. ikinci olarak, bütün duyulannı harekete geçirip, hiçbir kılı 
kıpırdamayacak şekilde teı;akkuz halinde bulunmak. Kedinin farenin üzerine sıçrayacağı an 
gibi. Üçüncü olarak, havatırın tamamını ortadan kaldınp 'Allah Allah' ifadelerinin mana
sını kalbe iyice yerleştirmek. Deniliyar ki, bu adab olmadan, zakirin murakabesinin kendi
sine bir faydası yoktur." 

İkincisi, nefsini üç nefes, yedi nefes ya da daha fazla yerrnektir. Bu suretle bü
tün dünyasına varid hakim olur, basireti açılır, kendisinden nefs ve şeytanın 
havatın uzaklaşır ve gönül perdeleri açılır. Bu hal, sufilere göre {dikkatin) gereken 
yere toplanması gibidir. 

Üçüncüsü, zikrin hemen arkasından soğuk su içmeye mam olurırnasıdır. 
Çünkü zikir, zikredilen en büyük varlığa karşı büyük bir heyecan, hararet, arzu ve 
iştiyak doğurur. Su içmek ise bu harareti söndürür. Zilir, bu üç adaba düşkün ol
maya devarn etsin! Çünkü zikrin neticesi, ancak bu üç şeyle ortaya çıkar. Allah en 
iyisini bilir. (Envar, I, 39) 

* Zikir gaybın anahtarı, hayrın cezb edicisi, müstevhişin {vahşet halinde olanın) 
yoldaşı ve velayetin de menştirudur {belgesidir). Gaflet halinde bile olsa, zikrin 
terk edilmemesi gerekir. Kişi zikrin değerinden hiçbir şey elde edememiş bile olsa, 
orada geçirmiş olduğu vakit bile, zikirle şereflenrnesi için yeterlidir. (Envar, I, 43) 

* Zikr-i cehri {cehri zikir), kendisine kasvet hakim olan bidayet ehli {tasavvuf 
yoluna yeni girenler) için daha faydalıdır. Zikr-i sırri {gizli zikir) ise, topluluk ha
linde yaşayan süluk ehli için daha faydalıdır. 

"Zikir için toplanmak faziletli bir iş midir, yoksa bazılarının iddia ettiği gibi bid'at mi
dir?" diye sorarsan, deriz ki: "Zikir için toplanıp bir araya gelmek, Allah'ın ve Re
sulü'nün sevdiği bir müstehabdır. İnsanların zikir için toplanması ve Allah'ı zikretmek için 
bir araya gelmesinden daha faziletli hangi ibadet vardır?" (En var, I, 45) 

* Zikir meclisi başladığı zaman, masİvadan gaib olana kadar susmadan zikre 
devam edilmelidir. Çünkü zikir, Hakk Teala'nın � huzurunda bulurımanın baş
langıç noktasıdır. Mürid, masİvadan bir şeyler müşahede ettiği müddetçe, Hakk'ın 
huzuruna giremez. Daha sonra huzura girdiğinde ve kalbi Hakk Teala ile beraber 
olduğunda susması gerekir, çünkü Hakk'ın müşahedesi sırasında lafzi zikrin bir 
manası yoktur. Üstelik, huzılrda bulunan bir kimse diliyle zikretrnek istese bile, 
zikretmeye gücü yetmez. Çünkü o huzur, heybet ve celal huzfuudur. {Orada zakir} 
donakalmış ve dilsiz kesilmiştir. Bazıları bu duruma şu beyitle işaret etmişlerdir: 



Dikkat edin 
zikirle artar günahlar 
zikirle körelip paslanır 
gözler 
gönüller 

zikr/ezkar 1269 

Yani dernek istiyor ki; dille bir şeyler söylerneyi bırakıp susrnak, huzur ehlinin 
adabındandır. Susmayan kimse ise, su-i edeb ortaya koymuş olur {edeb dışına 
çıkmış olur}. (Envar, I, 86) 

* Züffi {? )rh şöyle söylerdi: "Tıpkı her yemeğin, yiyenlerin açlığını gidermediği gibi, 
her zikir de kendi zamanına yayılmaz." Yine o şöyle derdi: "Zikrin adiibı, zakirin, zikir
den zevk aldığı müddetçe susmayıp zikre devam etmesidir. Kendisine bıkkınlık gelince, 
susması edebdendir. Doymuş olan bir kimsenin yemeğe devam etmesinin hoş olmadığı gibi. 

Doyduktan sonra huşil hiili başlar, çokça zikirle hazmettikten sonra da namaz kılınır. 
Çünkü insanın azaları, Allah'a �fazla yönelmesi sebebiyle {kendisini beğenme-ı;e başlayıp} 
iis'i olabilir ki, bu da mükrehin {ibadet etmeye zorlanan kişinin} ibfideti gibi olur. İslam, 
zımmiye zorla ibadet ettirilmesini kabili etmez. Aynen bunun gibi, abide zorla ibiidet ettir
mek de hoş görülmez." (Envar, I, 87) 

* Müridin Hakk'ın huzuruna olan en yakın yolculuğu, zikre devarn etmektir. 
Mürid zikre devarn ettiği sürece, sırlarının saftaşacağı konusunda icrna vardır. 
Sırları saftaşanın yerleşeceği yer de Hazret-i Allah'ın huzurudur. (Envar, I, 144) 

* Vasıtl'ye zikrin ne olduğu sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: "Zikir, havfın 
{korkunım} galebesi, hubbun {sevginin} şiddeti altında, gaflet karanlığından müşahede 
fezasına çıkmaktır. Bu havfve mehabbet, k8mil ariflerin karargahzdır." 

Hz. Mevlana Halidks de buna şu sözüyle işaret etmiştir: "Allah'a giden en kısa 
yol, O'nun sevgisidir. O'nun sevgisi, ancak sevenin, nefsten arınmış bir ruha bürünme
siyle saf hfile gelir. Nefsine düşkün olanlar, Allah'ın mehabbetinden asla zevk alamaz/ar." 
(Buğı;e, 35) 

* Keşf ve vicdanın rnütehassıslarına ve irfani rnüşahedenin meşhur şahsiyetle
rine göre, zikr-i hafi {gizli zikir} ve buna devarn etme, kalbi hastalıkların en te'sirli 
devasıdır. (Buğl;e, 134) 

* Adab-ı zikr {zikir adabı} : Öncelikle Zat'ın isminin kalbdeki yeri kasd edilir. 
Zakir, namazdaki dururnun aksine, bağdaş kurmuş bir halde, sağ ayağı sol ayağı
nın altına gelecek şekilde ve sağ tarafına dayanmış biçimde abdestli olarak kıbleye 
yönelik bir şekilde oturur. Diliyle beş, on beş ya da yirmi beş defa "estağfirullah" 
der. Dişleri dişlerine, dudakları dudaklarına ve dili de damağına yapışrnış bir 
halde gözlerirıi yurnar. Bu esnada bütün hisleri {duyuları} kalbine yönelmiş, kendi 
haline nefes alır biçimde hayali bir bakışla oraya nüfUz etmeye dikkat eder. Daha 
sonra, günahkar olduğu, taksiratının olduğu ve salih arnelinin olmadığını düşü-
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nür. Bu esnada arnellerinden ümidsiz olur, Allah'a tevekkül eder ve bütün ümidini 
O'nun ilisanına bağlar. 

Bundan sonra, kendisini ölüyarmuş gibi görerek, ölüm hallerini, kabirdeki 
zorlukları ve dünyadaki son nefesinin tükendiğini düşünür. Bu esnada bir Fatiha 
üç İhlas okuyarak, hasıl olan sevabı; tarikat imarnı, akan feyz ve m1run sahibi, hal
kın gavsı Hoca Bahauddin Nakşibend Muhammed Üveysi el-Buhari'yeks hediye 
eder ve ondan kalben medet bekler. Sonra Mevlana Halid Bağdadi'ninks sfuetini iki 
kaşı arasına yerleştirir. Kaşı arasından şeyhin hususiyetlerine nazariarını iyice dal
dırır ve ondan kalben medet umar. Bu yerleştirme ve tasvir etmeye "rabıta" denil
mektedir .  Bundan sonra, hayalindeki sureti kalbinin içine atar ve onu bırakır. Bü
tün duygularını kalbine toplar ve gönlü boş olarak ism-i celal ve "Allah" lafzının 
medlulünü tasavvur eder. O, ism-i akdesten anladığımız benzeri olmayan Zat' tır. 

Kalbini medlfıl {kendisine delil getirilen} manayı düşünerek doldurur ki buna 
"vukuf-ı kalbi {kalbi vukufl" denir. Bu durumun, mümkün mertebe hem zikir ha
linde, hem de zikir h�l.li dışında var olması gerekir. Çünkü bu zikrin en önemli 
rüknü ve ondan faydalanmanın temelidir. Sonra hem bu kalbi vukuf haliyle hem 
de kalb lisanıyla; "Allahümme ente maksildi ve rıziike matlilbi {Allah'ım maksildum sen
sin, senin rıziinı isterim}" der ve kalbiyle Allah Teala'yı zikre koyulur. Fakat burada, 
mümkün olduğu kadar hem kalbi vukuf, hem de kalbin başka şeylerden arındırıl
mış olması gerekir. Her yüz başında ya da daha az bir miktarda "Allahümme ente 
maksildi ve rıziike matlilbi" sözünü tekrar eder. 

Zakirde kendinden geçme ve dünyayı unutma, pek az bir şuur kalınakla bir
likte hislerinin kaybolması hali meydana gelince zikri bırakır, o keyfiyete tabi ola
rak kalbi vukufa dalmış bir şekilde virdin gelmesi ve feyzin inmesi için kalbini ha
zırlayarak bekler. Çünkü bazen kısa zaman içerisinde onları anlamasa da kendi
sine pek çok şey gelebilir. Daha sonra bu feyizlerin devarnını isterse gözlerini açar. 
İkindiden sonra kendisine belli bir zaman ayırır ve zikretmeksizin yalnızca kalbi 
bir vukufla rabıta yapar. Eğer zakir Allah'tan gayrını kalbine getirmeye zorladığı 
halde getiremeyecek derecede zikir kalbine yerleşmiş ise zikri "rilh"a ulaşmıştır. 
Rfıh, sol meme altında olan bir latifedir. Sonra "sırr"a ulaşır. Sır, göğsün solunda, 
kalbin üzerindedir. Sonra "hafi''ye ulaşır ki, bu da sağda ve rUhun üzerindedir. 
Daha sonra göğsün ortasında olan "ahfii"ya ulaşır. 

Bu beş latife, Allah'ın "kün" emriyle yarattığı "emir iilemi"ndendir. Bu alem, Al
lah' ın nefs-i natıka ve {dört unsurdan, yani hava, su, toprak ve ateşten ibaret olan} 
halk alemi latifeleriyle terkib ettiği madde dışı bir alemdir. Zikir en sonunda bu 
nefse ulaşır. Nefs beyindedir ve dört unsur oraya konulmuştur. Bütün bu mahal
ler, sırasıyla zikir mahalleridir. Latifelerin kalbden sonraki yerleşme sırası, bu sı
raya göredir. Zikir nefs lanfesine iyice yerleşince, "zikir sultanı {kuvveti}" meydana 
gelir. Bu da zikrin, insanın bütün bedenini hatta bütün afakı kaplaması demektir. 
(Buğı;e, 145) 
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·� Zikr-i sani {ikinci zikir}, letaiften sonra müride telkin edilen "Lailahe illallah" 
zikridir. Bu telkinin diğer bir adı nefy ve isbat telklnidir. Bunun adabı şöyledir: 

Dil, öncekinde olduğu gibi damağa yapıştırılır, nefs göbek altına hapsedilir ve 
"La" beyne varana kadar orada kaldığı hayal edilir. Daha sonra "ilahe" sağ omuza, 
"illallah" da çam kozalağı şeklindeki {cismani} kalbe ulaşana kadar bu hal sürer. 
Kalb, sol tarafta, en küçük kemiğin altmda hareket eden ve onun bu hareket ve ısı
smdan bütün bedenin te' sır altında kaldığı bir et parçasıdır. "La i/[i.he il/allah" ifade
sinde geçen nefy "La" ile bütün yaratıkların varlığını nefy eder ve masivaya fena 
{yokluk} nazarıyla bakar. 

Sonra, ifadenin geri kalan isbat {illallah} kısmıyla Allah'ın Zat'ını tasdik eder 
ve O'na beka nazarıyla bakar. Böylece {tevhid}, letaif mahallerini kaplar. {Zikir yo
luyla} intikal eden şeylerden hasıl olan bir çizgi millahaza edilir, {kelime-i tevhi
din} manası, mabudiyyetin nefyi {Allah'tan başkasının mabud olma ihtimalinin 
yok edilmesi} yönünden düşünülür. Çünkü her mabud, maksuddur, bunun aksi 
mümkün değildir. 

Sonunda kalbiyle "Muhammedün Resulüllah" der, bununla {Hz. Peygamber' e 
$} uyma hususundaki bağlılığını kasd eder ve bunu nefesi yettiği kadarıyla kuv
vetli bir şekilde tekrar eder. Bu ifadeler ağzından nefesle beraber, vukuf-i adedi'ye 
uyarak, tek olmak kaydıyla belli sayıda çıkar. Kalbinden de her nefes verişinde 
"Allahümme en te maksudi ve rızake matlubl'' münacatını yapar. Biraz dinlenince, 
başka bir nefesle başlar, fakat bu esnada iki nefes arasmda olan şeyleri gözetir, 
gaflete dalmaz, halindeki tahayyülü devam eder, {bu tahayyülün} kalıcılığına halel 
gelmez. 

{Nefes ya da zikir} sayısı yirmi bire ulaştığında netice hasıl olur. Bu netice, 
unutma ya da zorlanmayı gerektirecek kadar çok olmayan belili bir nisbetteki zikir 
yoluyla sağlanır. Eğer edebi yerine getirememekten dolayı bu neticenin almama
ması hillinde yeniden tekrar edilir. Zikrin muhtevasındaki fiil ve sözün, amel, 
itikad ve ittibil bakımından, birbiriyle ahenk içinde olması gerekir. Bununla kasd 
edilen O'ndan başka her şeydir. Masivildan herhangi bir şey kalırsa ya da herhangi 
bir kaideye uyulmazsa, {her ne kadar dil zikrederse de} füliyatta yalana istinad 
edilmiş, sadık olunmamış olur. Adedde de bir sınırlama yapılmaz. 

{Zikrin} önüne cezbenin geçmesine hazır olan kişinin, birinci zikri tekrarlaması 
gerekir. Sülukun öne geçmesine hazır olan ise, zikr-i saniyi tekrarlamalıdır. Bunla
rın her ikisi de kalble yapılır. Buradaki mücahedeyi hakkıyla yapan için, nefyedile
cek olan şeyin nefyi ve isbat edilecek olan şeyin isbatı tahakkuk etmiş ve netice 
ortaya çıkmıştır. İşte o zaman bu kimsenin murakabe yapması sahih olur. (Buğl;e, 
149) 

* Zikir: Bil ki Allah Teala, Rabbaniyyet Hazreti'ne ulaşmak ve Hazret-i Ralı
man'la huzura kavuşmak için yaratıkların nefesleri adedince sebeb yaratmıştır. Bu 
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sebebler, zahir ve biitın olmak üzere iki kısımdır. Biitın olan, Hakk'ın murakabesi, 
kulu bütün vakitlerinde ya da vakitlerinin çoğunda Allah Teala'nın huzurunda ol
duğu şuurunda tutmak gibi husilslardır. Allah her zaman bütün kendisinin yap
tıklarına muttalidir, kendisine nazar etmektedir. Kainattaki her şeyi çepeçevre ku
şatmaktadır. 

Bu his kula; masıyyetleri terk etme, batmını (iç dünyasını} ahlaki kirlerden te
miz tutma, zahiren de {dış dünyasıyla} da tilatlara devarn etme gibi fiiller yükler. 
Bu taatlar arasında, cuma, cemaat, zekat, sadaka ve diğer hayırları, bilhassa de 
ezkara {zikirlere} devarn ederek arındırrnalıdır. 

Bil ki Nakşibendilere göre ilk zikir kalıbı, manayı düşünrnek suretiyle "Allah" 
lafzı, Şiizelilere göre ise "La ilahe illallah" sözüdür. Bu iki zikir, istiğfar ve namaz di
ğer tarikatlarda da gönül huzuru ve tam bir edeb içerisinde eda edilir. (Cami', 17) 

* Adab-ı zikir {zikir adabı şöyledir}: Zikredecek kimse önce abdest alır, sonra 
bazı silfilere göre iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta Kiifirun, ikinci rekatta İhlas 
ve Muavvizetan süreleri {Felak ve Nas) okur. Namazı gündüz kılarsa kıraatİ gizli, 
gece kılarsa açıktan yapar. Namaz bittikten sonra Nakşibendilere göre bağdaş ku
rarak, diğerlerine göre ise diz çökerek mütevazı bir şekilde kıbleye doğru oturur, 
kalbini dünyevi meşgalelerden temizler. 

Sonra Nakşibendilere göre beş, on beş, yirmi beş, Şiizelilere göre yetmiş, di
ğerlerine göre ise yüz defa istiğfar eder. Sonra Allah'tan istiğfarını kabUl etmesi, 
sünnete uymayı nasib etmesi, hem kendisine ve hem de şeyhine hüsn-i ha time için 
duada bulunur. Tarikat, şeriat ve sünnete hizmet etmeyi nasib etmesini ister. 

Şiizelilere göre ise: "Ey Rabb'im! Sen (her şeı;e kadir olan) Allah'sın. 'La ildhe illal
lah'ı anlamayı, bilmeyi bize kolaylaştır" der. Sonra bir Fatiha ve üç İhlas okuyarak se
vabını bütün silsileye hediye eder. 

Daha sonra gözlerini yumup kendisini ölü yerine koyarak Allah'tan başka sı
ğınağının kalmadığını düşünür, sonra Rabb'inin katında kendisine şefaat etmesi 
için mürşidine tevessül eder, iki kaşının arasında mürşidine bakrnakta olduğunu 
hayal eder. 

Sonra Nakşibendilere göre kalbi veya diliyle üç defa: "İlahi ente maksudi ve 
rızake matlUbi" der. Hakikatte kendisinin yüce Allah'tan başka maksudunun olma
dığını, şeyhinin kendisiyle Allah arasında sadece bir vasıta olduğunu tekid eder. 
(Cami', 18) 

* Zikir, gafleti ortadan kaldırrnaktır, gaflet ortadan kalkınca, susmuş olsan bile 
zikir halindesin. Denilmiştir ki: "Gaflet sahasından müşahede fezasına çıkmanın haki

kati, havfve hubbdur {Allah korkusu ve sevgisidir}." (Cami', 54) 

* Zikir üç kısımdır. Birincisi aviimm zikridir. Dille zikreder, kalbi ise gafildir. 
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İkincisi havassın zikridir, bWllar dille zikreder, kalbieri de hazırdır {zikre eşlik 
eder}. Üçüncüsü ehass-ı havassın zikridir. Bu da {sürekli olarak} kalble hazır ol
maktır { kesintisiz bir huzur halidir}. (Cami', 62) 

* Allah'ı kasd {ve murad} etmeye giden yollar dört tanedir. Bunların hepsine 
sahib olan muhakkik sıddiklerden, üçüne sahib olan mukarreb evliyadan, ikisine 
sahib olan yakin sahibi şahidlerden, birine sahib olan ise Allah'ın salih kullarından 
olur. İlki zikirdir; yaygısı {göstergesi} salih amel, meyvesi ise nurdur. İkincisi tefek
kürdür, yaygısı sabır, meyvesi ise ilimdir. Üçüncüsü fakrdır; yaygısı şükür, mey
vesi ise şükrün artmasıdır. Dördüncüsü hubbdur {sevgidir}; yaygısı dünyaya ve 
dünya ehline buğz etmek, meyvesi ise Sevgili'ye kavuşmaktır. (Cami', 61, 171) 

* Zikr hafiyı;-i kalbi {kalble yapılan gizli zikir}, ism-i Zat' ı, yani ism-i eelali {"Al
lah" lafzını} zikretmektir. Bunun birtakım adabı vardır. Bedeni ve kalbi, azaların 
kötülüklerinden, hevadan ve hırstan temizlemek, beşeri duygulara uyarak Al
lah'tan başkasına meyletmeye tevbe ve istiğfar etmek gibi. Daha sonra abdestli ola
rak halvete girer. Sünnet abdesti ve duayla kıbleye yönelir bağdaş kurarak oturur. 
Bu aşamada diliyle beş, on, on beş ya da yirmi beş defa istiğfar ederek kalbini ha
zırlamaya çalışır. Gönül kırıklığı ve huşu içinde, yapmış olduğu fenalık ve hataları 
gözünün önünden geçirir. 

Sonra ölümün geleceğini, şu anda dünyada son nefeslerini aldığını, belki biraz 
sonra tek başına tabuta kanacağını düşünür. Bu aşamada o, haşrı, neşri, müthiş 
korkuyu, suali, m!zanı, sıratı görür. {Tarlkattaki} silsite ehli kendisine şefaat et
mektedir, onlarla birlikte yerin boş tarafından kabre getirilir. Kişi o anda kabrin 
içinde olduğunu hayal eder. Bir Fatiha, üç İhlas okur ve billlların sevabını, Hace 
Muhammed Bahaüddm Nakşibend!ks Hazretleri'nin rı1haniyyetine hediye eder. 
Daha sonra ondan ve bütün silsile ehlinden okuduklarının hatırına medet bekler. 
Fatiha ve İhlasları ölümü düşünmezden önce okur ve sevabını o zaman hediye 
ederse, bu daha faziletli olur. 

Daha sonra, şeyhi ve mürşid-i kamili olan kimsenin suretini, onWl rızasını al
mak ve ondan medet uromak için iki kaşı arasına yerleştirir, oradan da kalbine do
ğacak havatırı def etmek üzere o sureti kalbine atar. 

Bundan sonra gözlerini yum ar, dilini ağzının üst kısmına, dişlerini dişlerine ve 
dudaklarını dudaklarına yapıştırarak tabii halde nefes alıp verişini sürdürür. Kal
bini bir havuz veya sonu gelmeyen saf bir nur olarak görür. Oraya feyz akınaya 
başlayınca, Allah'tan Arş'a, ya da altı ellietten Hz. Peygamber'in kalbine, ondan 
silsileye ve oradan da üstadının kalbi vasıtasıyla kendi kalbine dolar. Dolayısıyla o 
kişi nfu denizine gark olur ve her tarafını nfu kaplar. 

Bu esnada, sol meme altında bulunan çam kozalağı şeklindeki kalbine Allah 
lafzının nakşedildiğini, orada dilediği şekilde dolaşıp durduğunu düşünür. Zikrin 



1274 ziya' 

manası, husilsiyle sadece Allah'ın Zat'ını hatırlamaktır. Ancak zikre başlarken ve 
her yüz Allah lafzını söyleşinden sonra "İlahi en te maksudi ve nzake mat/fibi" müna
catını kalbi ya da diliyle yapar. Daha sonra diliyle ism-i Zat'ı, yani ism-i ceıali, 
"Allah" lafzını zikretmeye devam eder. Defalarca bu şekilde zikreder. Bu zikrin 
vukuf sayısı başlangıçta beş bin tesbih ya da yirmi beş bin tesbih veya sürekli ola
rak dilediği kadar olur. 

Eğer ihtiyaç anında dille konuşursa, Sadat-ı Nakşibendiyye'ye {Nakşibendi 
Efendilerine} göre maruf vukufla kesilmez {belirlenen tesbih sayısı durdurulmaz} .  
Çünkü bu zikir, Mezkur'u {zikredilen Zat'ı} müşahede ve  masivilnın unutulması 
yoluyla kalbin derinleşrnesi netkesini verir. Bir şeyi zikretınenin haklkati, onun dı
şındakileri unutınaktır. 

Zikir devam edip, masiva unutulur ve zakir masivayı istese bile elde ederneye
cek hale gelirse, işte o zaman zikir rUha intikal eder. RUh, sol memenin altında bir 
latifedir. Bundan sonra sol göğüste olan sırra, bunun akabinde ise sağ tarafta olan 
hafaya intikal eder. En sonunda ise, merkezde olan ahfaya intikal eder. Bu beş la
tife, Allah'ın "Kün" emriyle yarattığı emir alemindendir. Bunlar, maddeden yaratı
lıp terkib edilen madde aleminin dışındaki latifelerdir. Allah Teala'nın maddeden 
yarattığı nefs-i natıkadır. (Ct1mi', 206) 

* Zikir, kalbi {Allah karşısındaki) her türlü muhalefetten temizler, Allah'ı {ke
lime-i} tevhid ile {ya da O'nun bir olduğunu hatırlayarakl zikrediniz ki, O da sizi 
destekleyerek zikretsin. Allah'ı şükürle zikrediniz ki, O da Inimetinil artırarak sizi 
zikretsin. O'nu taatla zikrediniz ki, O da {sizi bolca} nimet vererek hatırlasın. Al
lah'ı mehabbetle zikrediniz ki, O da sizi kurb ile {yaklaştırarak} zikretsin. (Rihle, 
338; Nefe!W.t, 7, 1 19) 

* Zikir kalbi nurlandırır, kalbin nfuu imanı nurlandırır, iman n uru ledünni ilm e 
ulaşmayı sağlar, ledünni ilim de en yüce makama ulaştırır. (Nefehat, 120) 

* Zikrııllah, velayetin kandilidir, Allah herşey için bir parlatıcı vasıta yaratmış
tır. Kalbieri pariatan şey ise zikrullahtır. (Nefehlit, 122) 

ziya' ( �� )  * Ziyô., ağyarı [eşyayı (Kaşani)] Hakk'ın gözüyle Hakk'ın aynı ola

rak görmektir. (Istılcih, 539; Kaşani, 164; Cami', 88) 

* Güneş ziya {aydınlık} verir. Dünyada güneşle aydınlanan ve onda onun aynı 
bulunan her şey ziyaya sahibdir. Her ziya yayan nur, ziyayı yayan şeyin kendi
siyle, yani herhangi bir nfula karşılaşmadığı için ziya sahibidir. Onun ziyası, bera
berinde keşf için perde bulunmayan bir ziyadır. Nur ise bir perdedir. Hz. Peygam
ber $ Hakk Teala hakkında şöyle buyurur: "Onun hiciibı nürdur; benim onu gördii
güm iki nitrum var." 
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Ziya hicab değil, m1run izidir ki, o da gölgedir. Şübhesiz hicab nG.ru ziya haline 
getirir. Bu, hicabın gölge, nG.run ziya olmasına nisbette olur. Onun, kendi varlığına 
ait, ziya olan keşfi ve yine kendi varlığına ait gölge olan bir rahatlığı mevcuddur. 
Ziya keşf sahibi, keşf de ilim ve sürur sahibi, ilim ve sürur da rahat sahibidir. 
Çünkü ziya rahat ve ilmi bir araya getirmiştir. (FütUha.t, II, 105) 

zuhiir/zuhiir-ı hakk ( J�l )J6f.; / )J@f.; ) * Sadedinde olduğumuz zuhiirda 

bulunan zahir iki kısma ayrılır: Birinci kısmı onun husus! zuhurudur. Bunun, zu
huru Hakk yönünden kendisine itimad edebileceği bir vaziyeti yoktur. İkinci kısım 
Hakk yönünden kendisine itimad edebileceği bir vaziyeti olan kısımdır. Bu ise, sa
dece insan-ı kamile has bir durumdur. Çünkü ilahi sılret onu koruduğu için, 
kendisine ait bir zuhuru ve itimadı bulunmaktadır. 

İnsan-ı kamil dışında kalan insan, hayvan, bitki, felek ve mülk gibi şeylerin de 
kendine ait bir zuhuru vardır. Bunların hepsi, insan-ı kamilin nimetlenmesi için 
Hakk'ın izhar ettiği nimetlerdir. Bunlara ait bir zuhur vardır, fakat itimad yoktur. 
Çünkü onlar, kendi ayniarından başka bir maksacila yaratılmıştır {başka varlıklara, 
bilhassa insan-ı kamile hizmet için yaratılmıştır}. 

İnsan-ı kamil ise aynıyla maksad olan şahıstır {yaratılışın asıl maksadı insan-ı 
kamildir} .  Çünkü o, Zahir ve Biitın olan ilaru suretin zahiridir. Biitın olan bir ayn 
için, bir başkasıyla zuhı1r eden şey {hakikatte} ayn değildir {cevher ya da hakiki bir 
varlık olamaz}. Anla! 

İnsan-ı kamil, {kendi başına değil,} Allah'ın bekasıyla bakidir. Ayrıca o, başka 
bir şeyle değil, ancak Allah'ın ibkasıyla {kendisini baki kılmasıyla} da bakidir. İbka 
edilen {baki kılınan} şeyin hükmü, beka ile baki {başka bir varlığa muhtaç olmadan 
bizatihi kendisi baki} olan şeyin hükmünden farklıdır. Beka ile baki olanın {bekası 
başka bir varlığa bağlı olmayanın} aynı devam eder. İbka ile baki kılınanın {bekası 
başka bir varlığa bağlı olanın} ise, aynı değil, misalleri devam eder, aynı devam 
etmez. Bu şekilde sürekli nimetlenir, nimetler ona daima bolca ve aralıksız olarak 
gelir. (Fiitiihtlt, III, 107-108) 

* Zuhiir-ı Hakk-ı umumi {Hakk'ın umumi zuhuru}, zuhur-ı Hakk-ı hususiden 
{Hakk'ın hususi zuhfuundan} farklıdır. Allah, kullarına istidadları ölçüsünde te
celli etmiş, onlarla akılları ölçüsünde konuşmuştur. Her halkta {yaratışta} Hakk'ın 
hususi bir zuhuru vardır. "0, her mejhumda zahirdir" Yani hakkında konuşulan 
sözden anlaşılan her şeyde zahirdir. " . . .  O, her fehmden de { anlamadan da} biitındır 

{gizlidir} . . .  " Yani O'nun zuhuru her mefhlimda {kavramda} anlaşılamaz. " . . .  Ancak 

'Alem O 'nun sureti ve hüviyı;etidir' diyen kimsenin fehmi hariç . . .  " Yanı alemın, tüm 
arazlarıyla O'nun sıfatlarının bir teziihürü; tüm cevherleriyle de O'nun Zatı'nın bir 
teziihürü olduğunu bilenler hariç. 
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Alemde hiçbir şey yoktur ki, O'nun sıfatlarının ve Zatı'nın vahdaniyyetinin 
{birliğinin} bir dellll olmasın. Her şeyde O'nun Vahid olduğuna delalet eden bir 
ayet vardır. Allah, bunu bilip de, her mefhfunda Hakk'ın kendisine zuhur ettiği ki
şiye, aleminde tecelli ettiği gibi, kelamında da tecelli eder. 

"0 . . .  " yani alem " . . .  Ziihir isminin . . .  " mazharıdır {tecelli ettiği yerdir} .  " . . .  Tıpkı 

O 'nun . . .  " yani Hakk'ın " . . .  mô.nfi ztibii.riyle aslında bfitın olduğu hiilde, zuhilr eden şey 

olan ruhun . . .  " Rfıh, Batın isminin mazharıdır. RUhun, Hakk'la alakah olarak kulla
nılması mecazidir. " . . .  O'nıın zuhur eden şeıJe nisbeti . . . " Yani Hakk'ın zuhur eden 
şeye nisbeti " . . .  azemin suretlerindendir. Müdebbir ruhun surete nisbeti . . .  " Burada 
nisbetin sılası hazfedilmiştir. o da, suretin kendisine delalet etmesinden dolayı 
"ile's-sureti {sureteY' olmalıdır. Dolayısıyla Hakk'ın alemin suretlerine nisbet edil
mesi mümkün olduğunda, ruhun nisbetinin de O'nun suretine yapılması mümkün 
olur. " . . .  Böylece 0 . . .  " yani Hakk, " . . .  bfitını ve zfihiriyle insanın tfirijine mesel olarak 

alınır." (Sofyavi, 68) 

zulm ( ı-l& ) * Zulüm, bir şeyi {hakiki} mahalline değil, ona münasib olmayan 

{başka} bir yere koymaktır. (Hücviri, 469) 

zulm-i ma'neviyye ( �p,,. ı-l& ) * Zulm-i mô.neviytje, cehalet karanlığı gibidir. 

Bu, alim tarafından idrak edilebilir, ama cahil tarafından idr ak edilemez. Bu karan
lık, alim için, cahille kaim olmayan bir müdrikedir. Bu karanlık, cahille kaim 
olunca cahil, o karanlığı idr ak edemez. Eğer etseydi, o zaman {cahil değil,} alim 
olur, cehalet karanlığında zulüm türünden var olan şeyi de bütünüyle idrak 
ederdi. (Fütuhfit, III, 270) 

zulmet ( wı:. ) {b k. nur-zulmet} 

zü'l-'akl ( JAı�ll J� ) * Zü 'l-akl {akıl sahibi}, Halkı zahir, Hakk'ı batın olarak 

görendir. Ona göre Hakk halkın aynası olur. Çünkü ayna, zahirdeki sureti perde
ler. Orada Mutlak, mukayyed {sınırlandırılmamış olan Zat, sınırlandırılmış olan 
halk} tarafından perdelenir. (Kaşani, 162; Cami', 83) 

zü'l-'akli ve'l-'ayn ( W:"liJ JA•lt J� ) * Zü'l-akli ve'l-ayn {akıl ve göz sahibi}, 

Hakk'ı halkta, halkı da Hakk'ta gören kimsedir. Bu ikisinden biri diğerini perde
lemez, Vahid'in vücudunu {bir olan varlığı} bir yönden Hakk, diğer yönden de 
halk olarak bizzat görür. Vahid ve Ahad olan Allah'ın vechini müşahede etmekten 
kesret sebebiyle perdelenmez. Mazharların kesreti {zuhur edilen şeylerin çok ol
ması}, kesrette tecelli eden Ahadiyyet-i Zat'ı {Zat'ın tekliğini} müşahede etmeye 
mani olmaz. Hakk'ın vechinin ahadiyyeti de o kişiyi mahlukatın kesretini {yaratı-
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lanların çokluğunu) müşahede etmekten ahkoymaz. Bu kişinin, medalarda {tecelll 
noktalarında) kesretiyle tecelll eden Zat'ı müşahede etmesinde hiçbir zorluk bu
lunmaz. 

Şeyh-i Kamil olan Muhyiddin b. Arabirh bu üç medaya şu şiiriyle işaret etmiş
tir: 

halkta Hakk'zn var olduğunu görürsün 
gözün varsa 
Hakk'ta halkın var olduğunu görürsün 
varsa aklın 
varlık ta hiçbir şeı; göremezsin 
Zat'ından başka tek varlığın 
hem akıl 
hem de göz stihibiysen 

(Kaşani, 162; CAmi', 83) 

zü'l-'ayn ( �� J� ) * Zü 'l-ayn {göz sahibi} ise, Hakk'ı zahir, halkı da batın ola

rak gören kimsedir. Buna göre, -Hakk halkta zuhur ettiği için- halk Hakk'ın aynası 
olur. Halkın Hakk'ta gizlenmesi, aynanın suret sebebiyle gizli kalması gibidir. 
(Kaşaru, 162; Cami', 83) 

züccace ( ;i.;ı:-1� j ) * Züccıice {cam}: RUh-i hayali'nin {hayali rUhun} üç hususiye

tini tesbit edebiliriz: Birinci olarak o, kesif, süfli olan alemin yapısına sahibdir. 
Çünkü hayal edilen şeyirı miktarı, şekli ve sınırlı yönleri vardır. Bunun uzaklık ve 
yakınlık gibi nisbetleri bulunur. Cisimlerin vasfı olan kesifliğin ise yön, miktar, 
uzaklık, yakınlık vasıflarından beri mahza akl! olan nurları perdelemek gibi bir 
hususiyeti vardır. 

İkincisi şudur: Bu kesif hayal temizlenip inceltilerek süslendiğinde ve zabt 
edildiğinde, akli milnalara denk hale gelebilmekle ve nurların yansımasma mani 
olmadan akl'i nurları lfa edebilmektedir. 

Üçüncüsü şudur: İşin başında hayal, akli milrifetleri zabt edebilmek için akla 
muhtaçtır. Zabtın dışına çıkarak tedirgin olmaz, sarsılmaz ve {dikkati} başka ta
raflara dağılmaz. Öyle ki, bu hayali misaller akli bilgileri bir araya toplar. Bu üç 
hususiyeti, görmeye sebeb olan ışıklara izafetle şehadet aleminde camdan başka 
bir maddede bulamayız. Çünkü cam asıl bir cevherdir, kesiftir, ancak arıtılmış ve 
inceltilmiştir. O kadar ki artık kandilin ışığı önünde herhangi bir perde kalmamış
tır. Böylelikle o, {kandili} sert rüzgarlada sarsılmaktan ve sönmekten korur. 
(Mişktit, 84) 

* Nur ayetinde [Nur, 24/35] ona işaret edilmiştir. O kalbdir. Misbah {lamba} ise 
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ruhtur. Yanan ağaç ise ondandır. Parlak yıldızlara benzeyen züccfice de nefstir. 
Mişkat {kandil) ise bedendir. (Kaşaru, 55; Ctimi', 85) 

{Ayrıca b k nur-zulmet) 

zühd ( .u) ) {'alamet-i zühd; haris; hısal-ı zühhad; makam-ı zühd; zühhii.d; 

zühd fi şey' dune şey'; zühd fi'z-zühd; zühd 'inde ga4yri'I-'arif; zühd-i 'abid; 
zühd-i aslıab-ı me'arif; zühd-i ehl-i ahval; zühd-i ehl-i tahkiki'l-kibar; zühd-i 
ehli'l-vera'; zühd-i erbilb-i mukaddimat; zühd-i salikin) 

* Zühd fi'd-dünyii {dünya hususunda zühde yönelmek, dünyadan uzaklaşmak), 
bedenin rahat etmesidir. Dünyaya rağbet ise endişe ve hüzün getirir. Azığını ha
zırla da, ahirete gönder! Nefsinin vasisi sen ol, insanları vasm kılma ki, mirasını 
taksim etmesinler! 

Hayatını oruçlu geçir, iftarm ölüm olsun! Allah bana senin sahib olduğun [sana 
balışettiği (sayfa 136)] şeylerin benzerlerini kat kat fazlasıyla lütfetseydi, bunlar 
göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah ile meşgul olmak kadar beni sevindire
mezdi. (Şehzde, 51, 136) 

* Dünyayı bilmenin alameti, dünyayı terketmek, ona dayanan, onu seven, onu 
tercih eden ve onun kadrini gözünde büyüten kimselerden uzaklaşarak, orada 
zühd ve yalnızlık içinde yaşamaktır. (Adiibı, 146) 

* Ebu Yezid {Bistami) şöyle der: "Ey ilim yolunda yürüyen genç! İlmin içindeki ilmi 
ara. İlim, içinde bulunduğun ilimden başka bir şeı;dir. Ey zühd yolunu tutan genç! Ziıh
dün içindeki zühdü ara. Zühd, içinde bulunduğun zühdden başka bir şeydir. Ey takvfi yo
lımda yükselen genç! Takvci içindeki takvfiyı ara. Takvfi, içinde bulunduğun takvfidan başka 
bir şeı;dir." (Şatahfit, 54) 

* Zahid, her an O'nu düşünen, O'nun yanmda baki kalan ve nazarı O'ndan 
başka hiçbir şeye dönmeyen kimsedir. Abid, Allah'ın kendisine ibadetlerdeki iyili
ğini gören kimsedir. O iyilik ve nimetler, içinde kendi ibadeti boğulup gidecek ka
dar çoktur. (Şatahiit, 82) 

* {Ebu Yezid Bistami'ye) zühdün mahiyeti sorulduğunda şöyle cevab vermişti: 
"Onun bir durağı yoktur." Sonra kendi zühdünün başlangıcını anlatarak şöyle de
m ışti" "Üç gün zühddeı;dim. Birinci gün, dünyii ve içindekiler hususunda zühde yöneldim. 
İkinci gün, fihiret ve içindekiler hususunda zfihid oldum. Üçüncü gün ise, Allah'tan başka 
her şey hususunda zühdü gerçekleştirdim. Dördüncü gün, benim için geriye Allah 'tan 
başka hiçbir şey kalmadı. Bir hfitif {öte/erden bir ses} bana şöyle seslendi. 'Ey Ebil Yezzd! 
Senin bizimle beraber takvfin yoktur. ' Bunun üzerine 'Murfid ettiğim şey budur' dedim. 
Ardından 'Buldum, buldum!' dedi ve ekledi: 'Nefsimi Allah'a tfiat etmeı;e dfivet ettim, yüz 
çevirdi. Bunun üzerine onu bir yıl boyunca su içmekten nıenettim. "' (Şatahfit, 166) 
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* Arifin düşüncesi kendisine ümid verir. Zahidin düşüncesi ise onu yiyip bitirir. 
(Şatahiit, 179) 

* Arif olmayan kişiye göre zühd herhangi bir rnufuneledir. Sanki o dünya rnetih 
karşılığında ahiret metaını satın almıştır. Arife göreyse zühd, sırrını Hakk'tan alı
koyan herhangi bir şeyden arınmak, kendini Hakk'tan başka her şeyden büyük 
görmektir. (İşardt, N, 59) 

* Zühhiid {zahidler} üç tabakadır. Bir kısmı rnübtedidir {daha işin başındadır}. 
Bunların ellerinde de, kalbierinde de mal-mülk yoktur. Cüneyd'erh zühdün ne ol
duğu sorulunca şöyle cevab vermişti: "Eli mal-mülkten, kalbi tamalıtan boşaltmaktır." 

Seri Sakaô'yerh zühdün ne olduğu sorulunca o da şöyle cevab vermiştir: "Kişi
nin kalbinı elinde olandan boşaltmas ıdır." 

Zahidlerin bir kısmı da zühdü tahakkuk ettirenlerdir. Ruveyrn b. Ahmed' e 
zühdün mahiyeti sorulduğunda zahidleri şu şekilde vasfetıniştir: "Nefsin, dünya ile 
aldkaZı bütün hazlarını terketmektir." İşte bu rnütehakkiklerin zühdüdür. Çünkü {sa
dece} dünyadakilerden zühdde {uzaklaşrnada}, rahatlama, şöhret, rnedih, insanla
rın gözünde makarn edinme olduğu için nefsin hazzı vardır. Kalben bu hazlardan 
uzaklaşan kimse zühdünde rnütehakkiktir. 

Üçüncü kısım ise bilenler ve yakille erenlerdir. Dünyanın tümü onların helal 
rnülkü olsa da, bundan ahirette hesaba çekilmeyecek olsalar, bu mülkleri Allah � 
katında onların sevabmdan zerre bile eksiltıneyecek olsa, sonra bu mülkten Allah 
� için uzaklaşsalar, onların zühdü, Allah Teala'nın � o rnülkü yarattığından bu 
yana nazar ettiği şey uğruna olurdu. Dünyanın Allah � katında sivrisineğin ka
nadı kadar kıymeti olsaydı, kafir ondan bir damla bile su içernezdi. Buna göre on
lar, zühdlerinden de zahid olmuşlar ve zühdlerinden de tevbe ettiler. Tıpkı 
Şibll'yerh zühdün mahiyeti sorulduğunda verdiği şu cevab gibi: "Zühd gajlettir. 
Çünkü dünyii hiçbir şey değildir. Hiçbir şeıJ olmayan bir şey hakkında zühd etmek de 
gajlettir." (Luma', 73) 

* Cüneyd buyurmuştur ki: "Zühd, mal hususunda elin, malı arama Jıusılsunda da 
kalbin boş olmasıdır." 

Ali b. Ebu Talib'e � zühdün ne olduğu sorulduğunda buyurmuştur ki: "Dün
yiiyı mü'min mi yiyor, kafir mi yiyor, aldımıamandır." Yahya {b. Muaz Razi} de demiş
tir ki "Zühd, lüzumlu olmayanı terk etmektir." lbn Mesrı1k da şöyle demiştir: "Zalıide 
Allah 'tan başka hiçbir sebeb miilik olamaz." 

Şibli'ye zühdün mahiyeti sorulduğunda demiştir ki: "Yazıklar olsun size! Bir 
sineğin kanadı kadar kıymeti olan bir şey var mı ki, ondan zalıid olıınabilsin!" {Burada 
"Allah katında dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, Allah, kafire bir damla 
bile su içirmezdi." [Tirmizi, Zühd, 13] hadisine işaret edilmekte ve dünyanın zühde 
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değecek kadar dahi bir değeri olmadığı vurgulanmaktadır.J Ebu Bekr Vasıti de 

şöyle demiştir: "Allah katındı:ı bir sivrisinek kanadı kadı:ır bile değeri olmayan pis bir Şetji 
terk etmeıJe ve ondan yüz çevirmeye daha ne kadı:ır uğraşacaksın?" 

Yine Şibll'ye zühdün malüyeti sorulmuş, o da şöyle cevab vermişti: "Hakikatte 
zühd {diye bir şey} yoktur. Çünkü, kişi, ya elinde bulunmayan bir şey husüsunda zdlıid 
olur, ki bu zühd değildir; ya dı:ı elinde bulunan bir Şelj hakkında zdhid olur, bu takdirde de 
elinde ve yanında bulunan bir Şetjden uzak kalması nasıl mümkün olacaktır ?  O halde zühd, 
nefsin talebinden, { eldekinil dağıtmaktan ve {elinde hiçbir şeıJ bulunmayan kişiyle} eşit htile 
gelmekten başka bir şey değildir." Buna göre Şibll, zühdü, insanın elinde olmayan bir 

şeyi terk etmesi gibi görmüştür. Bu halde de insanın elinde olmayan bir şeyi terk 

etmesi imkansızdır. Çünkü o zaten terk edilmiştir. Zaten elde olmayan bir şeyin 

terkine imkan yoktur. (Ta'arruf, 65) 

* Zühd, bir şeyi {elden) çıkarmaya; buhl {cimrilik) ise onu {elde} tutmaya çağırır. 

Sehanın {cömertliğinl kendisi zühddür. Bundan dolayı cimrilik zemmedilmiştir. 
Çünkü cimrilik dünyaya rağbet etmektir. Hırs, cimrilik alametidir. Çünkü o rağbe
tin delilidir. Kanaat cömertlik alametidir. Çünkü o zühde dalüldir. (Küt, I, 251) 

* Bir şeyden uzaklaşırken, bir başka şeyden uzaklaşamamakL zühd hususunda 

düşülen bir hatadır) .  Mesela övülme hususunda zühd sahibi iken {övülmemeyi is

terken), mal husfısunda zühd sahibi olmayabilir ya da yiyecekler hususunda zühd 

sahibi olamaz da mal hususunda zahid olabilir. Zühd, hevasının galib gelmesinden 

dolayı, makam ve mevki gözeterek de yapılabilir. Ne olursa olsun, heva husu

sunda zühd sahibi olunduğunda, dünya hususunda da haklkaten zühd sahibi olu

nur. İşte bu zühd, nefs hususunda zühddür. Çünkü nefs rağbetin ta kendisi, heva 

ise nefsin rUhudur. (Küt, ı, 268) 

* Zahid, bir şeye sahib olmayan kimse değildir. Zahid, hiçbir şeyin kendisine 

sahib olamadığı kimsedir. Bir alim, zahidin manasıyla alakah olarak şöyle demiş
tir: "Zdhid, eşyaya stihib olmayan, onunla sükun bulmayan kimsedir." Yine o alim şöyle 

diyordu: "Zdhidin azığı bulduğu şey, elbisesi örtiindüğü şey, evi sığındığı yerdir, !ı{ili ise 
vaktidir." 

Zühd, kişinin zorluğu veya refahı terelli etmesinden dolayı tedbiri, ihtiyan {ter

emi), rızayı ve teslimi terketmesidir. Bu, havassın yoludur. (Küt, I, 269) 

* Zühd fi'd-dünyti {dünyadan uzaklaşmak), sadece dünya hayatına ait metaın 

fazlasını ve bunların şehvetlerini taleb etmeyi terk etmek, aza razı olmak ve zarfiri 
olan sade kısmına kanaat etmektir. Bu, kendisine güzel ahlak, faziletli arneller ve 

hoş fiiller türünden hasletleri beraberinde getirecek bir haslettir. 

Zühdün zıddı şehvetlerini taleb etme hususunda dünya hırs ve rağbetidir. Bu 

da kötü ahlak, çirkin fiiller ve hoş görülemeyecek fiilieri beraberinde getirecek bir 

haslettir. (İhvan, ı, 357) 
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" İffet ve kendini muhafaza etmek zühhddın {zahidlerin} mühim hususiyetlerin

dendir. Bu hususiyyeti güzel ahlak ve pek çok fazllet takib eder. Bunlar şunlardır: 

Vera, hıfz, vakar, takva, emanet, mürüvvet {insanlık), kerem, yumuşaklık, sükun, 

murakebe, ihtiyat, sıhhat, selamet, hüsn-i sena, tezkiye, gıbta, sürur, kalbierin 

mehabbeti, beraat, insanlara sükunet verme, onlara güven ve ruhsat vermek, 

ikram. 

Şunlar da zahidlerin husı1siyyetlerindendir: Seha, kerem, cud, bezl {vermek, 

dağıtmak}, lütuf, ihsan, !sar, iyilikte bulunmak, re'fet, rahmet, sevgi, iyilik, maruf, 

sadaka ve hediye. Aynı şekilde şunlar da zahidlerin hususiyetlerindendir: Hilm, 

acele etmeme, tesebbüt, ciddiyet, rıfk, sıcakkanlılık, sekmet, vakar, haya, affetme, 

bağışlama, dünyadan gafil olma, şefkat, rahmet, adalet, hakkı gözetme, mehabbet, 

kabul, icabet, tevazu, tahammül. 

Yine şunlar da zahidlerin hususiyyetlerindendir: Rıza, kanaat, kibar davran

mak, ne fazla, ne eksik elindekiyle yetinme, tamahtan el çekmek, cefada rahatlık, 

kazaya teslim, belalara sabır ve güzel bir huzur hali. 

Şunlar da zahidlerin husfısiyyetlerindendir: Allah'a tevekkül, O'na güven, 

O'nunla itmi'nan, arnelde O'nun için ihlas, dua, sözde doğruluk, kalbden tasdik, 

kardeşlere nasihat, ahde vefa, hasiret sahibi olma, hayr işlerinde azimet, ihsan, iyi
lik, marfıf, hayırlarda yarışmak Onlar Rabb'lerinden korktukları için müşfiktirler. 

Onlar, Allah'ın dostlarıdır, Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven halis mü'min kullardır. 

(İhvan, ı, 359) 

" Dünya hakkında zühd ve ahirete rağbet etmek imanın şartlarından ve 

mü'minın vasıflarındandır. Allah, Resfıl'ünü ahirete rağbet ettirmiştir: "Gerçekten 
senin için alıiret dünyadan daha hayırlıdır." [Duha, 93/4) (Bir başka ayette de} şöyle 

buyurmuştur: "Ama siz dünya hayiitını tercih ediyorsunuz, halbuki ahiret hayatı daha 
hayırlı ve kalıcıdır." [Ala, 87/16-17] Kur'an'da, dünya hayatmdan uzaklaşmayı ve 

ahiret hayatma rağbet etmeyi emreden daha pek çok ayet bulunmaktadır. 

Kardeşim; bil ki insan, mevcud ve acil {hemen elde edilebilecek} olan faydayı 

terk etmeme, ondan uzaktaşınama tabiatma sahibdir. Tehir edilmiş (sonradan ge

lecek} olan faydayı, ancak bu faydanın acil olana üstünlüğü ortaya çıkmışsa arzu 

eder. 

Bil ki, mü'minler, hikmet sahibieri ve peygamberler, dünyadan -kendileri için 

ahiret hayatının hakikati ortaya çıkmış bulunduğundan dolayı- uzaklaşmış, acil 

olan arzularını terketmiş, ahirete rağbet etmiş ve onun nimetlerini istemişlerdir. 

Onlar, ahiret nimetlerinin dünya nimetlerine üstün olduğunu anlamışlar, tıpkı 

dünya ehlinin dünya işlerini hisleriyle (duyularıyla} idrak etmeleri gibi onlar da, 

ahiret nimetlerini kalb gözüyle ve akıl nfıruyla da müşahede etmişlerdir. 

Kardeşim bil ki, ahiret hakikatini bilmek ve ahvalini müşahede edebilmek, sa-
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dece itibarla {ibret almakla} ve dünya işlerini tefekkürle ve dünya ile ahiret işleri 
arasında selim aklı fasid görüşlerden, temiz nefsi çirkin ahlaktan ayırabilecek ve 
zarfiri sağlam neticelere varmayı sağlayacak mukayeselerle mümkün olur. Bunun 
açıklaması şöyledir. Akıllı insan, insanların çoğunluğunun sözü üzerinde düşün
düğü zaman, onların üzerinde neş'et etmiş oldukları bu yurdu, "diinyii" ismi ile 
adlandırması ve onun nimetlerini zemmetmesi, iliiret yurduna ve onun şerefine 
delalet eder. Çünkü dünya lafzı, uhraya {diğerine, sona} götürür. Nitekim "uhra" 
kelimesi de "ıllii"ya {ilk olana, önce gelene} delalet eder. Her ikisi de muzfıf türün
dendir. (İhvfın, Il, 81) 

" Dünya metaından ve onun güzelliklerinden yüz çeviren kimseye "zalıid" ismi 
husı1si bir isim olmuştur. (İşariit, IV, 57) 

* Riyazet üç maksada yönelik olabilir: Birincisi Hakk'tan başka birini seçme 
alışkanlığını terketmektir. İkincisi nefs-i emmareyi hayal ve vehm {düşünce} 
kuvvetlerini, kudsi emre muvfıfık fikirlere çekebilmek ve süili fikirlere muvfıfık fi
kirlerden alıkoymak için nefs-i mutmainneye itaat ettirınektir. Üçüncüsü tenebbüh 
{dikkat ve uyanıklık} için sırrı sükı1na erdirmektir. 

Birincisine hakiki ziihd yardım eder. İkincisine pek çok şeyle beraber tefekkürle 
desteklenmiş ibadet yardımcı olur. Sonra nefsin kuvvetlerine hizmet eden beste
lenmiş sözlerden ibaret olan şarkılar, vehme kapı aralar. Zeki bir insana ait bela
gatli ibareler ve yumuşak nağmelerden ibaret olan kelamın kendisi zaten vaaz 
eder, güzel bir tesir bırakır. Üçüncü maksada gelince ona güzel fikirle, şehvetin 
sultasının değil, Maşı1k'un vasıflarının emrolunduğu iffetli bir aşk yardım eder. 
(İşiirat, IV, 78) 

* Ebu Osman demiştir ki: "Zühd, dünyiiyı terk etmen ve dünyiilığa sahib olan kinı

selere aldınş etmenıendir." 

Ebu Ali Dekkak'ın şöyle dediğini işitmiştim: "Zülıd dünyayı terk etmen, 'Elimdeki 

dünyiilıkla bir tekke, bir mescid yaptırınnı ' dememendir." 

Yahya b. Muaz {Razi}; "Zühd, insana mülkünü cömertçe dağıtnıasını; Jıubb {sevgi} 

ise ruhen cömert olmasını getirir'' demiştir. İbn Cellfı da "Zülıd, gözünde küçük görün

sün de, yüz çevirmek kolay olsun diye dünyiiyı yok hükmünde görmektir" demiştir. 

İbn Hafif "Zülıdün alanıeti, mülk olan bir şey elden çıkınca ralıatlamaktır'' demiştir. 
Yine o; "Zülıd, kalbden sebeb fikrini çıkarnzak ve elleri mülkten silkelenıektir" demiştir. 

"Zülıd, nefs in dünyiidan külfetsiz bir şekilde uzaklaşnıasıdır'' da denilmiştir. 

Nasrabazi şöyle demiştir: "Zalıid dünyada garibdir, Allah Teiilii hakkında iıfiın sa

hibi olan ii rif ise iihirette de garıbdir." 
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Denilmiştir ki: "Zühdünde sadık olan kimseı;e, diinyii boynunu eğerek gelir. Bunun 

için 'Gökten bir taç düşse, mutlaka onu istemeı;en bir kişinin kafasına isiibert ederdi' de

nilmiştir." 

Cüneyd demiştir ki: "Zühd, elde bulunmayan şeı;in gönülde de bulunmamasıdır. " 

Ebu Süleyman Darani demiştir ki: "Yün aba giyrnek zühd alametlerinden biridir. 
Şu hiilde, kalbinde beş dirhem değerinde elbise giymek arzusu bulunan bir ztihidin, iiç dir

hem kıymetinde bir aba giymemesi gerekir {çünkü böyle yaparsa, niyetiyle fiili arasında iki
lik söz konusu olur}." 

Selef zühd hususunda ihtililf etmiştir. Süfyan Sevr! Ahmed b. Hanbel, İsa b. 
Yunus gibi selef uleması, dünya hususunda zühd sahibi olmanın kasr-ı emelden 
ibaret olduğu görüşündedirler. Bunların ortaya koyduğu fikirlerin, bizzat zühd 
değil, zühdün arnilieri ve zühdü gerektiren şeyler manasında anlaşılması gerekir. 

Abdullah b. Mübarek, "Zühd, fakirlikten memnun bir hiilde Allah Teiila'ya giiven
mektir" demiştir. Şaklk Belhl ile Yusuf b. Esbat da bu kanaattedir. Fakat bu da biz
zat zühd olmayıp, zühd alametlerinden biridir. Çünkü kul Allah'a güvenmedikçe 
zühde gücü yetmez. 

Abdulah b. Zeyd "Zühd, dünyayı ve dirhemi {maddi değerleri} terk etmektir" de
miştir. 

Ebu Süleyman Darani demiştir ki: "Zühd, Hakk Teaiii ile meşgul olmana miini olan 
her şeı;i terk etmendir." 

Ruveym, Cüneyd'e zühdün ne olduğunu sorduğunda Cüneyd şöyle cevab ver
miştir: "Dünyayı küçük görmek ve kalbde yer etmiş bulunan her türlü eser ve te' sirlerini 
silmektir " 

Seri demiştir ki: "ZaJıid nefsiyle meşgul olmadığı zaman hayatı güzelleşnıez. Arif ise, 
bilakis {Rabb'ini bırakıp} nefsiyle meşgul olduğımda hayatı güzelleşmez." 

Cüneyd'e zii/ıdün ne olduğu sorulunca "Elin mülkten, kalbin ise {mülk sahibi ol
mak için} aramaktan boşaltılnıasıdır'' şeklinde cevab vermiştir. 

Şibli'ye zii/ıdün mahiyeti sorulunca "Allalı'tan başka her şeı;den yüz çevirmektir" 
diye cevab vermiştir. 

Yahya b. Muaz şöyle demiştir: "Şu üç haslete siihib olmayan ziihdiin Jıakıkatine 
erişemez: Aliikasız {sırf Allah için yapılan} amel, tamahsız söz ve riyiiset {baş olma sevdası} 
taşımaksızın iz zet sahibi olma." 

Ebu Hafs (Haddad} şöyle demiştir: "Zühd, sadece helii/de olur; dünyilda ise heliii 
yoktur. O halde ziihd de yoktur." 

Ebu Osman (Hiri} de "Şübhesiz Allah zahide istediğinden fazla, diinyiiya rağbet 
edene istediğinden az, istikamet siihibine ise istediği kadar verir'' demiştir. 
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Yahya b. Muaz'ın şöyle bir sözü vardır: "Ztihid {sürekli Allah'ın eeliili tecellflerine, 

azabına ve Allah korkusuna vurgu yaparak} senin burnu na sirke ve hardal çektirir, arif ise 
{siireklialah'ın cemali tecellilerinden, nimetlerinden ve Allah sevgisinden söz ederek} sana 

misk ve anber koklatır." 

Hasan Basri "Dünyaya karşı ziihid olmak {demek}; dünyii ehlinden ve dünyada bulu

nan her Şeljden nefret etmektir" demiştir. 

Sufilerden birine "Dünyada ziihid olmak ne demektir?" diye sorulunca "Dünyada 

olanı dünyada bulıman kimselere terk etmektir" şeklinde cevab vermiştir. 

Bir adam Zünnfrn Mısri'ye "Dünyada ne zamana kadar ziilıde riayet edeceğim?" 

diye sormuş, o da " Nefsine karşı zahid oluncaya kadar!" şeklinde cevab vermiştir. 

Muhammed b. Fadl "Ztihidlerin isiin {ikramı} istiğnii hfılindeyken {ihtiyaç/an bu
lımmadığı zaman}, fütüvvet e/ılinin lstirı ise ihtiyaç hdlindedir {ihtiyaçları bulunduğu za

mandır}" demiştir. (Kuşeyri, 61) 

* Allah Teala buyurmuştur ki: "{Ölçü ve tartı husiisunda} Allalı 'ın bakıyyesi {Jıeliil 

olarak bıraktığı ktir} sizin için daha lıayırlıdır." [Hud, 11/86] Ziilıd, bir şeye olan rağbe

tin tamamen ortadan kalkınasıdır. Zühd, avam için kurbet (yakınlaşma), mürid 

için zarfıret, havass için haşyettir. 

Zühdün üç derecesi vardır. Birinci derecesi, ilahi azarlamadan sakınıp noksan

lıklardan çekinerek ve fasıklarla aynı işleri yapmaktan hoşlanmadığından dolayı 

şübheli şeyler hususunda zühddür. 

İkinci derecesi, fuzuli şeylere değer vermemektir. {Bu da şöyle olur: }  Çok fazla 

şey istememek, vakti imar etmek maksadıyla yetecek kadar azıkla yetinmek, aşırı

lığı bırakmak, peygamberlerin, velllerin ve sıddiklerin hususiyetleriyle süslenmek. 

Üçüncü derecesi ise zühd hususundaki zühddür. Bu da üç şeyle olur: Zühde 

yöneldiğin şeyi küçük görmekle; (zühdle alakalı} bütün hallerin, gözünde bir 

olmasıyla; hakikatler vad1sine bakarak, lzühd hususunda ortaya koyduğun} gay

reti görmekten gaib olmakla. (Mentizil, 13) 

* Geçim sıkıntısına karşı olan sabra "zülıd", zıddına da "lıırs" denir. Eğer aza 

sabrediyorsa buna "kantiat", bunun zıddına da "şerelı {açgözlülük, doymazlık}" denir. 
Iman ahlakının çoğu sabra dahildir. (Ihya', IV, 82) 

•• Dünya hususunda zühd içinde yaşamak salikierin şerefli makamlarından 

biridir. Bu makam diğer makamlar gibi ilim, hal ve arnelle tanzim edilir. Nitekim 

selef alimlerinin dediği gibi iman konularının tamamı ltikad, söz ve arnele dayanır. 

Söz imanın ortaya çıkınası için gibidir. Onunla halin makamı ikame edilir. Çünkü 

onunla batıni hal ortaya çıkar. Aksi takdirde maksad sözün kendisi değildir. 
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Söz, halden meydana gelmezse, "iman" değil, "isliim" olarak adlandırılır. Hale 
sebeb olan i l im, meyve veren ağaç gibidir. Amel ise meyve yerine geçen halin neti
cesidir. Hali, ilim ve amel taraflarıyla beraber zikr edelim. Halle, "ziihd" olarak 
isimlendirilen şeyi kasd ediyoruz. Bu manada hal, bir şeye olan rağbeti ondan 
daha hayırlısına döndürmekten ibarettir. 

Bir bedel karşılığı satış ve diğer herhangi bir sebeble bir şeyden vazgeçmek, 
ona rağbet etmemekten; onun yerine başkasını almak ise o aldığı şeye rağbetten 
kaynaklanır. Vazgeçilen şeye nisbetle kendisine "zühd", yöneldiği şeye nisbetle de 
"rağbet" ve "hubb {sevgi}" adını alır. Buna göre zühd "herhangi bir şeı;den vazgeçip 
onun yerine daha hayırlı olan bir şeı;e dönmek" demektir. Bununla beraber, yüz çevri
len şeyin de arzu edilecek bir yönünün bulunması gerekir. Çünkü arzu edilir bir 
tarafı bulunmayan taş, toprak, kum gibi şeyleri terk edene "ziihid" denmez. Zahid, 
toprak, taş gibi rağbet edilmesi tasavvur olunamayacak şeyleri değil, dirhem ve 
dinar gibi rağbet edilen şeyleri terk eden kişiye verilen isimdir. (İhyii', IV, 266-267) 

* Zühd, kuvvetinin farkWığına göre üç farklı derecededir. Birinci derece en dü
şük derecedir. Bu derecede, kişinin kalbi dünyaya meyl, nefsi de iltifat eder. Fakat 
kendisi, dünyayı arzu eder halde bulunmasına rağmen mücahede yoluyla dünya
dan yüz çevirmeye çalışır. Buna "mii tezehhid" denir. {Bu nokta,} çalışıp gayret ede
rek zühde ulaşana nisbetle zühdün başlangıcıdır. Mütezehhid önce nefsini, sonra 
zekasını tüketir. Zahid ise önce zekasını harcar, sonra nefsini, ayrılmış olduğu şeye 
karşı sabır hususunda değil, taat ve ibadetler hususunda terbiye eder. Mütezehhid, 
nefsinin hakimiyetine girip, şehvetlere kapılabilir ve az ya da çok dünyaya meyle
derek dünyadaki istirahatine dönme tehlikesi içindedir. 

{Zühdde} ikinci derece, ümid ettiği cennete nisbetle dünyayı küçük görerek 
gönül hoşluğu ile dünyayı terk etmektir. Tıpkı, iki dirhem için bir dirhemi terk 
eden kişi gibi, -her ne kadar biraz beklernesi gerekse de- bu insanın ağırına gitmez. 
Fakat bu ikinci derecedeki zahid de mutlaka alış-veriş eden tacir gibi zühdünü gö
rüp ona iltifat edebilir, kendini ve zühdünü beğenmeye meyledebilir. Kendi ken
dine, daha değerli olan bir şeyı terk ederek daha az değerli olan diğer bir şeyi ter
cih etmiş olduğunu sanır {halbuki böyle değil, tersi doğrudur}. Aynı zamanda bu 
bir eksikliktir. 

Üçüncü derece en yüksek derecedir. isteyerek zahid olmak ve zühdü içinde de 
zahid olmak, dolayısıyla zühdünü görmemektir. Çünkü zühdünü bir şeyin terki 
olarak görmez. Dünyanın bir şey olmadığını bilir. Böylece çakıl taşını bırakıp cev
heri alan kimse gibi olur. Bunu bir karşılık olarak görmez. Kendini bir şeyi terk 
etmiş kişi olarak görmez. Cevhere nisbetle çakıl taşı neyse dünyanın da Allah'a ve 
O'nun ahirette vereceği nlınetler nisbetle aynı değerde olduğuna inanır. İşte zühd 
hususunda kemal noktası budur ve bunun sebebi de {zühd, eşya, dünya, ahiret ve 
Allah hususundakil milrifetin kemalidir. İşte çakıl taşını verip cevheri alan kimse-
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nin bu ticaretinden dönme ihtimali olmadığı gibi, bu zahidin de zühdünden 
dönme ve dünyaya rneyletrne tehlikesi yoktur. (İhyfi', IV, 277-278) 

* Zühdün üç derecesi daha vardır. En yükseği kendisine hususi bir mevki ver
memesi, Ashab-ı Suffe gibi rnescidin herhangi bir bölgesiyle yetinrnesidir. Zühdün 
orta seviyesi, kendisi için hurma yaprağından yapılmış veya buna benzer kulübe 
gibi hususi bir mevki isternektir. En düşüğü ise satılık veya kiralık bir oda iste
rnektir. Meskenin genişliği ihtiyacından fazla ve süslü değilse, bu hal kendisini di
ğer zühd derecelerinden çıkarmaz. (İhyfi', IV, 290) 

* Yahya b. Muaz şöyle demiştir: "Zühdün alanıeti şu üç haslettir: Alakasız {sırf Al
lah için yapılan} amel, tamahsız söz ve riyfiset arzusu {baş olma sevdası} taşımaksızın izzet 
sdlıibi olma " (İhyfi', IV, 299) 

* Alimierimize göre zülıd iki türlüdür: Kul için makdur (takdir edilmiş) ve 
gayr-i makdur (takdir edilmemiş) olan zühd. Kul için makdur olan zühd üç şeyle 
olur: Dünyadan kayıp olanı isterneyi terk etmek, dünyada cem' olunanı (birleşeni) 
ayırmak ve dünyayı isteyip tercih etmeyi terk etmek. 

Kul için gayr-i rnakdfu olan zühde gelince o, zahidin kalben bir şeyden 
soğıımasıdır. Kul için makdur olan zühd, gayr-i makdur olan zühdden önce gelir. 
Kul, dünyadan kayıp olanı isterneyi bırakınca, onda cem' olanı ayırınca, Allah için 
kalben dünya taleb ve ihtiyarını terk edince ve dünyanın afetlerini tefekkür ederek 
Allah'ın sevabının büyüklüğünü düşününce, kalbinde dünyaya karşı bir soğukluk 
doğar. Bana göre bu, hakiki zühddür. (Minhfic, 13) 

* Zühd, bize göre helal ve hararnda vakl olabilir. Hararnla alakah olursa farz; 
helalle ilgili olursa nafile olur. Taatları tam olarak yerine getiren kimse için bu ha
ram, leş rnevklindedir. Bu leş, ancak zarfiret anında, zararı giderecek miktarda ye
nilebilir. Helalde zühd ise ancak abdal makarnında olur. Onlara göre heıai leş rnev
klindedir. Ondan sadece gerektiği kadar alırlar. Onlara göre hararn ateş rnevklin
dedir. Onu herhangi bir hal ile almak akıllarına bile gelmez. İşte bu, kalbdeki so
ğukluğun rnanasıdır. Böylece kişinin düşüncesi dünyadan kopar, onu pis görür, 
ondan nefret eder. Geriye kalbinde dünyaya karşı ne bir ihtiyar, ne de bir irade ka
lır. (Minlıfic, 14) 

* Tevhid kalbdedir, zühd kalbdedir, takva kalbdedir, rnarifet kalbdedir, Hakk'ı 
bilmek kalbdedir, Hakk Teala'yı � sevrnek kalbdedir, O'na yaklaşmak kalbdedir. 
(Fetlı, 49) 

* Mütezehhid, dünyasını elinden çıkarmış olan kimsedir. Zühdü tahakkuk et
tirmiş (gerçekleştirmiş} olan zfihid ise dünyayı kalbinden çıkarır. Onlar dünyaya 
karşı kalbieri ile zahid olmuşlar ve böylelikle zühd onların tabiatı haline gelmiştir. 
Zahirieri batıniarı ile karışmış, tabiatlarının ateşi sönrnüş, hevaları kırılmış, nefsleri 
tatmin olmuş ve kötülükleri değişmiştir. (Fet/ı, 106) 
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* Mü'min dünyada, zdhid ahirette, arif ise MevH1'dan başka her şeyde gar!bdir. 
(Feth, 142) 

* Zülıd, bir saat; vera iki saat, marifet ise devamlı am el etmektir. (Feth, 294) 

* Fakr, tasavvuftan ayrıdır. Aksine fakrın sonu tasavvufun başıdır. Zühd de 
fakrdan ayrıdır. Onlara göre fakr, yoksulluk ve yokluk değildir. Bilakis övülen 
fakr, Allah'a güvenmek ve onun taks1mine razı olmaktır. (Adabı, 7) 

* IMakarniardan olan} zülıd dünyanın heıalini terk etmek, dünyadan ve onun 
arzularından yüz çevirmektir. Bundan sonra gelen frıkr ise, mal-mülk sahibi olma
mak, kalbden mal sevgisini çıkarmak demektir . . .  (A.dabı, 20) 

* . . .  kul, makamlara terfi etmeyi halleri artırarak sürdürür. Bu münasebetle, 
tevbeye varıncaya kadar ha.Ilerle makamların iç içe olduğu görülür. İçerisinde hal 
ve makam bulunmayan hiçbir fazilet yoktur. Ziihdde hal ve makam vardır, tevek
külde hal ve makam vardır, rızada da hal ve makam vardır . . .  

. . .  Kulda tevbe ve zecr hali yerleşip makam haline gelmedikçe nefsin hevasının 
sürekli olarak üstün gelmesi yüzünden kul tevbe ve zecr halini muhafaza edemez. 

Ziihdde de durum bundan farklı değildir. Kul, önce kendisine dünya ile meş
gul olmayı terketmenin lezzetini gösteren ve kendisinin ona doğru yönelmesini kı
nayan bir hal ile zühde yönelmeye çalışır. Ke�ım olan Allah'tan gelecek yardıma 
nail olmadıkça, nefsin açgözlülük ve dünyaya karşı olan hırsının delaletiyle {tevbe 
ve zecr} halinin eseri ortadan kalkar. Böylelikle kul zühde erer, zühdde istikrar 
kazanır ve zühd makamın haline gelir . . .  ('Avarif, 275) 

" Cüneyd şöyle demıştir: "Zühd, elin miilkten, kalbin ise {miilk salıibi olmak için} 
aramaktan boşaltılması dır." 

Şibll'ye ziihdün ne olduğu sorulunca şöyle cevab vermiştir: "Zülıd gaflettir. 
Çünkü diinya hiçbir şeı; değildir. Bir hiç olanla aiakalı zühd de gaflettir." ( 'Aviırif, 285) 

* Ziilıd fi'z-zülıd {zühd hususunda zühd} sahibi olan kimsenin yanında dünya
nın varlığı ya da yokluğu eşittir. Dünyayı terkederse, ancak Allah sayesinde 
terkeder, alırsa Allah'la alır. İşte bu, zühd fi'z-ziihddür {zühd içinde zühdü yaşa
maktır} .  Arifler içinde bu makama erişenleri gördük 

Bu makamın üstünde zühdle alakah başka bir makam daha vardır. Bu da, il
minin genişliğinden ve nefsinin, beka makamındaki temizliğinden dolayı, Hakk'ın 
irade ve ihtiyarını kendisine iade ettiği kimseye aittir. Bunlar zühd fi'z-zühdden 
sonra üçüncü bir zühdü tahakkuk ettirir. O, dünyayı bir köşesinde mekan tuttuk
tan ve kendisine mevhibe iade edildikten sonra terk eder. Onun bu makamda dün
yayı terketmesi kendi ihtiyarı iledir. Onun ihtiyarı ise Hakk'ın ihtiyarından gelir. 
O, enbiya ve salihlere bakarak ve onlarla teselli bularak dünyayı terketmeyi tercih 
etmiştir. 
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Zühd fi'z-zühd makamında, dünyayı elde etmeyi, hal yönüyle kuvvetli peygam
ber ve sıddiklerin derecesine ulaşma hususundaki zayıf vaziyeti sebebiyle, kendi
sine lütfedilmiş bir ılırnet olarak görür. Sonra Hakk'tan gelen bu lütfu da, Hakk'la 
ve Hakk için terkeder. Bu makamda, açık ilmin kendisine ilham ettiği tedb'irle {nef
sine} acıyarak dünyadan kendi ihtiyarı ile faydalanır. Bu makam, {hal ve makam 
yönünden} kuvvetli olan ariflerin tasarruf makamıdır. İlk olarak Allah için zahid 
oldukları, ikinci olarak Allah'a rağbet ettikleri gibi, üçüncü defa da Allah ile zahid 
olmuşlardır. ('Avflrif, 286) 

* Ziihhfld {zahidler}, kudretleri olmadığından dolayı dünyayı terkedenlerdir. 
Ashiibımız, dünya malı aramaya ve toplamaya kudreti olduğu halde bunu yapma
yan ve talebi terkeden, dolayısıyla elinde avucunda dünya malından hiçbir şey 
bulunmayan kimse hakkında ihtiliif etmiştir. Bu kimse zahidlere dahil edilmeli mi, 
yoksa edilmemeli mi? 

Ashabımız arasında bu kişilerin zahidlere dahil edilebileceğini kabul edenler 
bulunduğu gibi, zühdün, ancak elde bulunan şey hakkında mümkün olabileceği 
görüşünü kabfıl edenler de vardır. Bu görüşte olanlara göre, bazı durumlarda kişi
nin elinde dünya malı bulununca zühd tahakkuk etmez. Bu görüşte olanların reis
Ieri ise, hikayesiyle meşhur olan İbrahim b. Edhem'dir. (Fiitfihflt, II, 20-21; Nebhan'i, 
I, 47) 

* Ziihd ancak kişinin mülkünde olan şeyde mümkün olur. Taleb de, mülkte 
bulunan şeydir. {Asıl} zühd, taleble alakah olan zühddür listemekten uzaklaşmak
tır, istememektir} . Ashabımız mülkü olmayan fakir için "zflhid" ismini kullanmanın 
doğru olup olmadığı veya onun bu makamda herhangi bir payı bulunmadığı hu
susunda ihtiliif etmiştir. Böyle bir fakir hakkındaki görüşümüz şudur: Fakir dün
yaya rağbet duyma hususunda temkin sahibidir {onun mertebesi dünyaya rağbet 
etmesini gerektirir}, onu elde edemese bile onu elde etmeye çalışır. Bu çalışma, 
taleb ve rağbetinden dolayı, onun dünyayı terkedişi, hiçbir şübheye mahal bırak
mayacak şekilde "zühd" olarak adlandırılır. [Bu taleb, {makamı gereği} onun mül
künde bulunmaktadır. Bu sebebden dolayı zikrettiğimiz gibi tar!f ettik. (Esjflr)] (Fii
tfihflt, Il, 174; Esftir, 95) 

* Bil ki, zikrettiğimiz sillikler çeşitli mertebelere ayrılırlar: O'ndan O'na {süluk 
eden} salik, tecelliden tecelliye intikal eder. O'na, O'ndan ve O'nda salik olan, ilahi 
isim hususunda, bir ilahi isimden {başka} bir ilahi isme süluk eder. 

O'ndan, O'na, O'nda, O'nunla salik olan, bir ilahi isimde, bir isimden, bir başka 
isme o isimle süluk eder. 

O'nda ve O'na değil, O'ndan salik olan, kilinattan kainata Allah katından çıkar. 

O'nda ve O'ndan değil, fakat O'na salik olan, tıpkı Hz. Musa'nın � kaçması 
gibi, kainatta kainattan O'na kaçar. 
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O'ndan, O'nda ve O'na doğru yürümeyen salik ise arnel-i salih hususunda 
dünyadan ahirete intikal eder, bunlar da arif olmayan zühhaddır {zahidlerdir}. (Fü
Ulhiit, II, 376) 

*Yakin makamları dokuz tanedir: Bunlar, tevbe, zühd, sabr, şükr, havf, rıza, 
reca, tevekkül ve rnehabbettir. Bu makamlardan hiçbirinin, Allah ile tedbir ya da 
tercihin ortadan kalkmasıyla beraber düşünülmesi doğru olmaz . . .  

. . .  Zühd ancak tedbirin dışına çıkınakla sahih olur. Çünkü sen tedbirin dışına 
çıkınakla rnuhatabsın. Tedbir hususunda zühd senin tedbirindir. 

Zühd iki türlüdür: Zahir ve celi {açık} olan ve batın ve hafi {gizli} olan zühd. 
Zahir ve celi olan zühd; yiyecek, giyecek ve benzeri helal şeylerin fazlasından 
zühddür. Batın ve hafi olan zühd ise; riyaset (baş olma arzusu}, öne çıkma hevesin
den zühddür. Allah'la beraberken tedbiri terketrnek de bu sınıfa girer. (Tenvir, 8) 

* Sabır, geçirn sıkıntısına karşı olursa buna "zühd" denir. Eğer kişi aza sabredi
yorsa, buna "kanaat" denir. (Kudarne, 286) 

•• {Fakirlik konusundaki beş halden ilki şudur:} Ona bir mal gelse onu istemez, 
ondan eziyet duyar ve nefret ettiğinden dolayı onu almaktan, şerrinden ve rneşgu
liyetinden sakınmak için kaçar. Bu halin sahibine "ziilıid" denir . . .  

. . .  Bu beş halin en kuvvetli derecesi zühd hali olan birinci haldir. Bu birinci hal
den daha yüksek bir hal daha vardır. O hal de malın varlığı ve yokluğunun bir ol
masıdır. Onu bulsa sevinmez, kaybetse sıkıntı duymaz. (Kudarne, 338) 

* İnsanların bir kısmı dünyayı arzuladığı halde ona karşı zahid davranır, ancak 
nefsiyle rnücahede eder. Işte bu kimseye "mütezehhid" denilir. Bu itibarla 
rnütezehhidlik zühdün başlangıcıdır. (Kudarne, 347) 

* Zülıdün, rağbet edilene nisbetle üç derecesi vardır: Biri azabdan, hesabclan ve 
insanın önünde bulunan buna benzer korkulardan kurttılmak için zühddür. Bu 
haiflerin {korkanların} zühdüdür. İkincisi sevab almak ve vaad edilen nirnetlere 
kavuşmak için zühddür. Bu da radierin {ümid edenlerin} zühdüdür. Bunlar 
{dünya! nimetlerini (cennetteki} nimetler için terk etmişlerdir. Üçüncüsü ise en yü
cesi olup elemlerden kurtulmak ve nimetiere nail olabilmek için değil, bilakis Allah 
Teala'ya kavuşmak için dünyada zahid olmaktır. Bu ise muhsin {ihsfın sahibi} olan 
ariflerin zühdüdür. 

Cennet lezzetlerine nisbetle Allah Sübhfınehu ve Teala'ya nazar etmenin lez
zeti, bir güvereine sahib olup onunla oynamaya nisbetle, dünya mülkünü elde ede
rek onu sahiblenmenin lezzetine benzer. (Kudarne, 348) 

* Zühdün bidayeti {başlangıcı} eksik bir makamdır. Nihayeti ise, gözün göre
meyeceği kadar sonu olmayan bir makamdır. O, sınırlı fikirle sınırlandırılamaz. O 
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avfunın derecesi, himmetlerin mücadele sahası, havassı bilinen makama yükselten 
bir makamdır. 

Zühdün hakikati, Mahbub'dan {tek Sevgili olan Allah'tan} başka her şeyin dı
şına çıkmaktır. Bunu yapabilen zühdü, yapamayan ise fakrı tahakkuk ettirmiş olur. 
Havassın bu husustaki nasibi {fakr değilL zühddür, hatta ziilıd fi'z-ziihddür 
{zühdden de zühd ehnektir, ariflerin zühdünü gerçekleştirmektir} .  (Ravza, 410) 

* Arifin üç mertebesi vardı!': Birincisi, masİvadan dönmek ve perdeleri ortadan 
kaldırmaktır. Bu halde olana "zahid" denir. Hakk'ı halktan saklı tutan üç çeşit 
perde vardır: Küfür perdesi imanı, dünya perdesi ahireti perdeler. {Bu ikinci du
rumda kişi} mü'min olsa oile ahireti dünyasıyla örtülüdür. Dünya işinde çalışkan, 
ahiret işinde mütevekkil olur. {Üçüncüsü ise} ehl-i cennetin avaınının perdesidir. 
Onlar nimet vereni unutup O'nun nimetleriyle meşgul olurlar. "O gün cennetlikler 
gerçekten mmetler içinde safa sürer/er." [Yasin, 36/55] Cennet ehlinin havassı ise bu 
perdeyi yırtarlar. Cennet onları göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah' tan alıko
yamaz. İkincisi riyazet yolunda Allah'a gihnektir. Bu halde olana abid denir. 
Sonuncusu ise Allah'a vasıl olmaktır. Bu halde olana arif-i billah denir. Bundan do
layı Hz. Şeyh {? }  şöyle demiştir: "İrfan; tefr'ik, nakz, terk ve redd ile başlar; Hakk'ın 
Zat'a ait sıdk ile te'yfd edilmiş tüm sıfatlarında derinleşir, onlara gark olur, Vacib 'de sona 
erer ve {orada} durur, {sükiina erer}." (Ravza, 435) 

* Dünyadan ziihd ve ahirete rağbet, zikir meclislerinde ortaya çıkar. Dünyanın 
ayıp ve kusurlarını bilip yerıne, cennetin güzelliklerini bilip medhetme, cenneti 
isteyip arzu etme, cehennemİ hatıriayıp onun fenalıklarından sakınma hep zikir 
meclislerinde öğrenilir . . .  (Receb, ll )  

* Zülıdün şartı, ihsan makamında olmaktır {Allah'ı görüyormuş gibi olmaktır} .  
Çünkü Allah için murakebede bulunmanın şartı, dünyaya iltifat etmemektir. Gör
mez misin, köle efendisinin kendisinden hizmet beklemesine bakarak, nasıl da 
kendi işlerinden uzaklaşıp efendisinin emredeceği şeylerle meşgul olmak için onun 
önünde hazır bulunuyor? Muhsinlerin, bunların alt derecesinde bulunan salihlerin, 
mü'minlerin ve müslümanların zühdü, ancak dünyadan ve lezzetlerinden uzak
laşmakla olur. Şehidlerin zühdü dünya ve ahiretten tamamen yüz çevirmektir. 
Sıddiklerin zühdü, mahlukatta isim ve sıfatlarıyla sadece Hakk'ı müşahede et
mektir. Mukarrebfinun zühdü ise Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla baki olmaktır. İşte 
onlar Zat'ın hakikati içindedirler. (İnsan, II, 92) 

* O'ndan O'na {süluk eden} salik, tecelllye intikal eder. 

Salikler arasında bulunan, O'na, O'ndan ve O'nda salik olanlar, ilahi isim 
hususunda, bir ilahi isimden {başka} bir ilahi isme süluk ederler. 

Yine onlardan, O'nda ve O'na değil, O'ndan salik olanlar, kainattan kainata 
Allah katından çıkarlar. 
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Onlardan, O'nda ve O'ndan değil, fakat O'na salik olanlar, tıpkı Hz. Musa'nın 
�ı kaçması gibi, kainattayken kainattan O'na kaçarlar. 

Yine onlardan, O'ndan, O'nda ve O'na doğru yürümeyen salikler ise, zahiri 
arneller hususunda dünyadan ahirete intikal eder, bunlar da zcihiddir. (Esfar, 41) 

* Zii/ıd üç kısımdır: Avfımın zühdü haramı, haviıssın zühdü helalin fazlasını, 
ehass-ı havassın zühdü ise Allah Teala'dan alıkoyan her şeyi terk etmektir. (Cami', 

60) 

* Ziihd, lugatte bir şeye meyletmeyi terk etmek olup rağbetin zıddıdır. Hakikat 
ehlinin ıstilahında ise, dünyaya buğz etmek ve ondan yüz çevirmektir. "Ziihd, 
ahiret rahatlığını isteyerek dünya rahatlığını terketnıektir" denilmiştir. Yine "Ziihd, elini 
boşalttığın şeyden kalbini de boşaltmandır" denilmiştir. 

Cüneyd şöyle demiştir: "Ziilıd, bedeni dünyadan, kalbi de dünyayı İstemekten 
boşaltmaktır." Denilmiştir ki: "Ziilıd, Allah'tan alıkoyan her şeyi terk etmektir." Şöyle de 
denilmiştir: "Zü/ıd, Allalı'tan başka her Şetji terk etmektir." 

Süfyan Sevri, Ahmed b. Hanbel ve başkaları şöyle der: "Zülıd, dünyayla alaka/ı 
enzeli kısalhnaktır." (Cami', 208) 

* Bil ki, yakin ehline ait hallerin turUlarının ulaştığı yakin makamlarının asılları 
yedi tanedir: Tevbe, sabır, şükür, recfı, havf, zülıd, tevekkül, mehabbet ve rıza. 
(Cami', 218) 

* Seri Sakat'i şöyle demiştir: "Ziihd, Allalı'ın, evliyasından {velllerinden} dünyayı al
ması, asjiyfisını {saf kullarını} ondan koruması, onu kendisini sevenlerin kalbinden çıkar
masıdır. Çünkü O, bu insanlar hakkında dünyadan {onların dünyaya meyl etme/erinden} 
razı değildir." (Nebhfın'i, I, 277) 

* Şerr hususunda ziilıd, haramla alakah hususlarda vacibdir. Mübahları çokça 
işleme hususunda zühd ise mendubdur. Tarikat ehli içinde yer alan hakikat ehlinin 
hükümlerine göre ise hepsinde zühd vacibdir. Ey itaat eden, "Evet" de !boyun eğ}! 

Tahr!r: Dünyanın güzelliğini ihmal etmek, salik olan zahid kulun amelidir. Al
lah katında güzel olan en büyük kul, malik, iffetli ve rağbet eden kuldur. 

Tenvir: Dünya, görünümü güzel, derisi yumuşak, ama içi çirkin, zehiri öldü
rücü bir yılan gibidir. 

Tahrir: Dünya ehli, her gün ondan göç eder, her nefs ondan uzaklaşır. Ama on
lar görme hususunda kör, maksadı anlamaktan gafildirler. (Kavanin, 26) 

* Ziilıd iki kısım dır: Zülıd fi'd-dünya !dünya hususunda zühd} ve zü!ıd fi 'l-alıiret 

{ahiret hususunda zühd}. Birincisi mü'minlere, ikincisi katiriere aittir. Ahiret husu
sunda zühd, ancak ve ancak masivaullahla {Allah'ın dışındaki şeylerle} meşgul 
olup ahirete rağbet etmeyen kimselere mahsustur. 
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Zühd-i mürid !müridin zühdü) dünya ve mal metaı hususundadır. 

Zühd-i iibid ! abidin zühdü}, aklını meşgul eden her şeyden uzaklaşmaktır. 

Zühd-i ehl-i verii {vera ehlinin zühdü), helal olup da tamah gösterilen her şey-
den uzaklaşmaktır. Zühd-i salikin (saliklerin zühdü}, kendilerini dillin emirlerini 
yerine getirmekten alıkoyan her şeyden uzaklaşmakhr. 

Zühd-i ehl-i ahviil (hal ehli olanların zühdü), kendi dışındaki insanlarm halleri 
hususundadır {onlar, kendilerinden başka hiç kimsenin halleriyle ilgilenmezler) .  

Ziihd-i ehl-i makamiit {makam ehli olan kişilerin zühdü}, kendilerini müşahede
lerden alıkoyan her şeyden uzaklaşmaktır. 

Zühd-i ehl-i marifet {marifet ehli kişilerin zühdü}, kendilerini milrifetten 
uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmaktır. 

Zühd-i ehl-i tahkik { tahklk ehli olan kişilerin zühdü) ise Hakk'ın dışındaki her 
şeyden uzaklaşmaktır. Bunlar zühd makamırıı, perdenin ta kendisi ve ehlini özden 
alıkoyan bir kabuk olarak görürler. Bunun sebebi de, {zühde yönelindiği zaman,} 
eşyanın {Allah'tan başka varlıkların) görülmesidir, Bundan dolayı {zahidler, asıl) 
maksadı anlayamazlar. (Ktıviinin, 27) 

* Mücerred {dünyadan tamamen sıyrılmış bekar) ziihid, yükleri taşımayı bıra
kıp dinlenrnektedir. Aile hususundaki külfeti hafiflemiştir. Helal olmak şartıyla 
onun elbisesi yatağı, örtüsü kumaşıdır. 

Tahrir: Dünya çiçekleri hızlı salar. Onlara meftun olan büyülenir. Dünya, yor
gunluk ve zorluktur. Ahiret ehlinin hayatı sevinç ve mutluluktur. Dünya erbabı sı
kıntıların kölesidir. Ahiret ehli ise ahlak elbisesinden kurtulmuşlardır. Endişesi 
dünya olan kimse, nefsin kölesidir, nefsin pisliği olmadan yaşayamaz. Endişesi 
ahiret olan kimsenin rfıhu melek! bir rfıhtur, alıştığı o hoş koku olmadan rahat 
edemez. 

Tahrir: Dünya ahiret pırıltılarından biridir. Sanki {ahiretin gelmesi) muhalmiş 
gibi, bu ikisi arasındaki örnrün uzun bile olsa, içinde bulunduğun halden Allah' a 
şikayet et. (Kaviinin, 26) 

zümürriide ( ö.)::,.O j )  * Ziimürrüde, Küll'i Nefs' tir. (Istıliilı, 537; Kaşan'i, 55; Ciinıi', 

75) 

zünftb ( '-' j� ) !zünub-ı cevarih; zünub-ı zamiri 

* Zünub-ı ceviirih ve zünub-ı zamir {bedenin ve vicdanın günahları); kibir, hased, 
şemate !sevmediğin kişinin karşılaştığı sıkıntıya sevinmek), su-i zan, ucub (kendini 
beğenme) ve riyadır. (Ri'iiye ll)  
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* Zünilb {günahlari üç kısma ayrılır. Birincisi, Allah Teala'nın sana farz kılmış 
olduğu namaz, oruç, zekat, keffaret gibi ibadetleri terk etmendir. Bunları her frr
sa tta yerine getirmen gerekir. 

İkincisi, Allah'la kendi aranda olan günahlardır. içki içmek, çalgı çalmak, faiz 
yemek gibi fülleri işlemendir. Bunlara pişman olur ve bir daha işlernemeye kal
binle azmedersin. 

Üçüncüsü ise, diğer insanlarla aranda meydana gelen günahlardır. Bunlar, çok 
zor ve karmaşıktır. Bunlar arasında mal, nefs, ırz, mukaddesat ve din gibi hususlar 
yer alır. (Minhric, l l) 
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1 177 
büdelii', 155 
büka, 156 



bürUk-ı zat-i berik, 156 
Büveyhi Devleti, 22 

c 
Cafer 1-Iuldi, 420, 647, 902, 933 
cahil, 98, ı ı ı, 127, 137, 301, 347, 

353, 360, 435, 437, 440, 501, 
661, 729, 738, 746, 916, 927, 
979, 1 052, 1055, 1 199, 1 236, 
1276 

Cami isminin mazharı, 47 
Cami' d {türememiş}, 107 
cami'i'l-uslıl (cami'), 18 
Cami'u's-sahih, 22 
carullahü-l'kerim, 157 
cebanet {korkaklık}, 954 
ceberlıt, 87, 89, 95, 103, 157, 206, 

386, 658, 663, 752, 762, 766, 
774, 841 

ceberut alemi, 95 
cebr, 157 
Cebriiii ��. 158, 1 1 67, 1 1 74 
Celal, 159, 166 
celal sahibi, 127 
celal-i a'la, 159 
Celal ullah, 1 70 
celaya'l-kuds, 159 
eelb-i i' tidiil, 159 
celi (açık), 168, 980, 1289 
Cell cemal, 168 
eel vet, 135, 316, 3 1 7, 606 
cem', 44, 46, 67, 90, 139, 1 40, 

147, 148, 1 54, 159, 160, 1 61,  
1 62, 163, 164, 165, 234, 245, 
247, 260, 262, 263, 283, 286, 
298, 302, 311,  363, 377, 404, 
440, 450, 476, 470 492, 503, 
533, 590, 613, 621, 624, 629, 
630, 651, 655, 656, 660, 669, 
679, 692, 695, 699, 726, 771, 
772, 8 1 1 ,  867, 884, 888, 899, 
906, 930, 932, 933, 992, 1023, 
1 034, 1 040, 1 042, 1 045, 1049, 
1 067, 1 082, 1 11 1 , 1 1 12, 1 125, 
1 1 26, 1 130, 1 135, 1 1 75, 1 1 76, 
1 1 78, 1206, 1 2 1 1, 1 243, 1254, 
1267, 1 286 

cem'-fark, 159, 160, 161, 164, 
166, 1 70 

cem' hali, 160 
cem' mertebesi, 1 166 

indeks 

cem'iyyet, 147, 1 70, 377, 654, 
911,  1 124 

cem'u'l-cem', 160, 161, 163, 1 70, 
262, 285, 450 

Cemiil, 167 
Cemiii nedir, 1 66 
cemal sahibi, 127 
cemal-celal, 159, 165, 398 
cemal-i ma' nevi, 169 
cemalullah-celalullah, 169 
Cemalullah-i Teala, 169 
cena'ib, 170 
Cennet, 171 
cennet-cahim, 170 
Cennet-i a'mal, 1 71 
cennet-i ef' al, 171 
cennet-i menküde, 171 
Cennet-i mev'ude, 171 
cennet-i nefs {nefsin ceıu1eti}, 

171 
cennet-i sıfat, 171 
cennet-i veraset, 171 
cennet-i zat, 1 71 
cer'a {sert kumlar}, 172 
cerbeze, 78, 80, 81, 1044 
ceres, 1 72, 874 
Ceriri, 405, 409, 697, 861, 927, 

1012, 1 108 
cesed, 120, 1 72, 386, 472, 747, 

766, 787, 835 
ceva, 1 72 
cevahir, 1 13, 1 73, 1 74, 1 75, 1 76, 

177 
cevahir-i efrad, 173 
cevahir-i ulum ve enbiya ve 

me' arif, 1 72 
Cevd, 183 
cevdet-i zilm, 172 
cevher, 99, 1 1 3, 1 73, 1 74, 1 75, 

1 76, 1 77 
cevherden ibaret, 141 
cevher-i basit, 177 
cevher-i ferd, 1 73, 1 76, 1 77, 270, 

315, 390, 520, 665, 827, 831 
cevher-i mürekkeb {birleşik 

cevher}, 1 77, 665 
Ceviye'r-racul, 172 
cevv, 1 72 
Cevvad, 183, 202, 212, 439, 851, 

864 
cez', 1 78, 366, 854 
ceza, 51, 53 

1 299 

cezbe, 1 78, 465, 723, 760 943, 
1063, 1 171 

cezebat-ı hakk, 178 
cibal-i fehm, 240 
cibillat, 178 
cibt ve tagut, 1 78 
ciddiyet, 77, 313, 934, 1002, 1281 
cihad, 76, 178, 702, 1006, 1264 
cihad-ı ekber, 1 78 
cihad-ı nefs, 1 78 
cihetan, 1 79 
cihet-i kübra, 1 79 
Cil, 15 
cila'-isticla', 179 
cimrilik, 73 
cinn, 179 
cins-i ecnas, 2 1 6  
cisim, 191 
cism, 1 80, 832 
cömertlik, 73, 169 
cömertlik ahlakı, 73 
cu', 181,  672 
cu'iyye, 183, 923 
cud, 183, 202, 712, 794, 864, 880, 

931, 975, 1281 
Ciıneyd, 17, 1 1 5, 121, 1 39, 161, 

221, 244, 246, 251, 270, 275, 
287, 304, 350, 351, 352, 393, 
396, 404, 416, 418, 420, 450, 
617, 618, 623, 632, 633, 644, 
647, 681, 687, 715, 725, 784, 
797, 799, 800, 801, 805, 808, 
825, 830, 852, 858, 863, 877, 
891, 893, 894, 902, 903, 904, 
905, 926, 933, 937, 939, 968, 
983, 985, 997, 1000, 1008, 
1009, 1010, 1011,  1017, 1 018, 
1019, 1059, 1062, 1 068, 1 069, 
1072, 1073, 1 074, 1 075, 1 089, 
1090, 1092, 1 097, 1 1 04, 1 105, 
1 108, 1 1 09, 1 1 18, 1 1 39, 1 140, 
1 146, 1 203, 1 230, 1231, 1260, 
1266, 1279, 1 283, 1 287, 1291 

C üneyd-i Bağda di"', 18, 20, 26 
Cüneydiyylın, 183 
cünun, 78, 8 1  

ç 
çam kozalağı, 1271 
çişti şeyhi, 23 
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D 
dil'!, 185 
da' va, 185 
dar-ı tefrld, 1031 
darlık, 71 
Davud Tai, 399 
Davudi kelime, 238 
debdebe 
debfır, 185, 506 
deccal, 168 
deha, 78, 80 
Dehriler, 186 
dehriyyun, 186 
dehşet, 185 
demaset, 186 
dengede, 58 
deredit, 186 
derecal-ı sabr, 852 
derecal-ı şükr, 981 
deva' ir, 31, 93 
devri {dairesel] hareketi, 296 
deymumiyyet, 186 
Didan, 186 
din, 187 
Dlvanü İbn ' Arabi, 21 
divit, 588 
dokuz felek, 241 
dokuz nefs, 83 
dokuzuncu felek, 123, 181 
dört batıni amel, 44 
dört evtad ismi, 44 
Dört zahiri du'a', 187 
dünüvv {yaklaşma], 187 
dünya perdesi, 57, 121, 487, 

1290 
dünyii-ahiret, 69, 188 
Dürerü'l-gavvas fı fetavi Seyyid 

Aliyyi'I-Havvas, 200, 463 
dürre-i beyza, 189, 783, 1237 

E 
E'fızünün anlamı, 491 
e'imme, 202 
e' imme-i esmii', 202 
Eb (Baba}, 191, 465 
ebdar, 191 
ebed, 218 
ebed-ezel, 191 
ebediyyet, 218 
ebiküm, 191 

indeks 

ebna'-yı nevasit, 741 
ebrar, 191, 227, 383, 538, 566, 

920 
ebrarın açlığı, 44 
ebriya, 313 
Ebu Abbas b. Ata, 246 
Ebu Abdullah b. Cella, 340 
Ebu Abdullah b. Hafif, 347, 351, 

527 
Ebu Abdullah ei-Hiiris b. Esed 

el-Basri ei-Anezi ei
Muhasibl, 25 

Ebu Abdullah Kureşi, 233, 1095 
Ebu Abdullah Lisanüddin 

Muhammed b. Abdullah b. 
Said b. Abdullah b. Said b. 
Ahmed b. Ali b. ei-Hatlb es
Selmani ei-Luşl ei-Gırm1ti 
el- Endülüsl, 25 

Ebu Abdullah Muhammed b. 
Ali b. Hasen et-Tirmizi, 18  

Ebu Abdullah Muhammed b .  
Hafif, 296 

Ebu Abdullah Muhyiddin 
Muhammed b. Ali b .  
Muhammed ei-Arabi et-Tiii 
ei-Hatimi, 20 

Ebu Abdullah Nebiici, 633, 825, 
891, 1010 

Ebu Ali Cüzciini, 1206 
Ebu Ali Dekkak, 24, 162, 163, 

181, 228, 351, 352, 409, 419, 
420, 424, 425, 480, 493, 599, 
703, 715, 743, 802, 804, 809, 
875, 892, 901, 904, 905, 964, 
968, 1017, 1040, 1060, 1082, 
1094, 1 169, 1260, 1282 

Ebu Ali el-Hüseyin b. Abdullah 
b. Ali b.  Sina, 22 

Ebu Ali Fiirmedi, 17  
Ebu Ali Ruzbiirl, 924, 926, 1012, 

1018, 1107 
Ebu Ali Sindi, 16, 302 
Ebu Amr b. Ala, 105 
Ebu Amr Dımeşki, 339 
Ebu Bekir Nessac, 1 7  
Ebu Bekr b .  Tahir, 1232 
Ebu Bekr Meriiği, 526, 527 
Ebu Bekr Mı sri, 223 
Ebu Bekr Sebbak, 79, 102 
Ebu Bekr Tiicülislam 

Muhammed b. Ebu Ishak 

İbrahim b. Yakub el-Buhiiri 
ei-Kelabazl, 24 

Ebu Bekr Tiimestiini, 725, 1109 
Ebu Bekr Varrak Tirmlzirh, 275, 

318, 339, 354, 431, 983, 1091, 
1232 

Ebu Bekr Viisıti, 70, 71, 339, 899, 
1081. 1280 

Ebu Ey yu b el-En sari ��. 19 
Ebu Ha fs, 27, 29, 222, 232, 488, 

729, 747, 1013, 1015, 1283 
Ebu Hafs Haddad, 195 
Ebu Hafs Nisaburl, 222 
Ebu Hamid {Gaziili}, 722 
Ebu Hami d Muhammed b. 

Muhammed b. Muhammed 
b. Ahmed ei-Gazali, 16 

Ebu H aris Evlasi, 221 
Ebu Hl.U'eyre �, 919, 1211  
Ebu Hüseyin Nfıri, 79, 104, 222, 

223, 228, 232, 351, 502, 509, 
549, 565, 632, 752, 784, 863, 
926, 939, 1009, 1012, 1019, 
1059, 1073, 1220, 1231 

Ebu ishiik isferiiyini, 539 
Ebu Kasım Cürcani, 17 
Ebu Mansur Mağri bl, 916 
Ebu Med yen, 20, 686, 1008, 

11 74, 1255 
Ebu Muhammed Basri, 327 
Ebu Muhammed Cerlrl, 227, 

1008, 1018 
Ebu Muhammed Mürtaiş, 284, 

928 
Ebu Muhammed Ruveym•h, 

1015 
Ebu Muhammed Se h!, 421, 1074 
Ebu Musa el-Eş' ari, 701, 1195 
Ebu N asr Isfahani, 289 
Ebu Nasr Serrac {Tlısi}, 27, 32, 

289, 616, 1075, 1 090 
Ebu Osman Hlri, 400, 969 
Ebu Osman Mağribi, 419, 420, 

424, 987 
Ebu Sa' d Muharrimi, 15 
Ebu Said {Harriiz}, 181 
Eblı Said Ahmed b.  İsa Harraz, 

1105 
Ebu Said b. Ariibi, 1 058 
Ebu Said b. Ebi Hayr Yemeni, 

545, 734 



Ebu Said Harraz, 1 1 8, 160, 1 67, 
251, 302, 322, 338, 419, 545, 
616, 623, 639, 809, 831, 890, 
962, 982, 1 092, 1146, 1 1 70 

Ebu Salih Ham d un b. Aluned b. 
Ammaretü'l-Kassar, 528 

Ebu Süleyman Dararıl, 48, 283, 
341, 354, 394, 526, 696, 801, 
1210, 1212, 1 283 

Ebu Talib Mekki, 15, 1 7, 627 
Ebu Tiilib Muhammed b. Ali b. 

Atıyye el-Mekki el-Acemi, 
ıs 

Ebu Türab Nahşebi, 1 8 ,  114, 
927, 1012, 1093 

Ebu Yakub Susi, 416, 417, 420, 
925, 1010, 1083, 1093 

Ebu Yezid Tayflir b. Isa b. 
Süruşan ei-Bistami, 16 

Ebu Yezid Bistami, 16,  41,  101,  
102, 1 14, 1 17, 152, 183, 1 88, 
205, 302, 309, 302, 309, 381, 
384, 430, 527, 535, 546, 575, 
578, 590, 615, 620, 623, 639, 
690, 703, 709, 740, 787, 887, 
925, 934, 941, 949, 951, 980, 
1000, 1008, 1010, 1021, 1031, 
1070, 1 189, 1 195, 1 102, 1 103, 
1220, 1 230, 1255, 1 278 

Ebu'! Abbas { Mürsi), 686 
Ebu'I-Abbas Alımed b. Ebi'l

Hayı· Sayyad, 972 
Ebu'I-Abbas b. Ata, 1091 
Ebu'I-Abbas Ebu'I-Fazi 

Tiiceddin Ahmed b. 
Muhammed b. Alıdülkerim 
b. Ataullah eş-Ş;heli, 21 

Ebu'I-Abbas Şatır, 546 
Ebu'I-Abbas Takiyyüddin 

Ahmed b. Abdülhalim b. 
Mecdüddin AbdüsseL�m b. 
Teymiyye el-Harran!, 22 

Ebu'I-Abbas Uryebi, 20 
Ebu'I-Ala Sakafi, 431 
Ebu'l-Bedr Temasüki Bağdadi, 

813 
Ebu'I-Berekat Ahmed b. 

Abdülehad b. Zeyııelabidin 
el-Faruk! es-Sirhindi, 23 

Ebu'I-Fazi Hutteli, 20 
Ebu'l-Ferec Zeynüddin 

Abdurrahman b. Ahmed b. 

indeks 

Abdurrahman Receb el
Bağdadi ed-Dımeşki el
Hanbel!, 21 

Ebu'I-Hasan b. Şem'un, 229, 864 
Ebu'I-Hasen Ali b. Osman b. 

Ebi Ali el-Cülliibi el
Gaznevi el-Hücviri, 20 

Ebu'I-Hasen Şazeli, 21 (Bak: 
Şazeli) 

Ebu'l-Hayr Muhammed b. 
Müslim ed-Debbas, 15 

Ebu'I-Kasım Bağdadi, 457, 1260 
Ebu'I-Kasım Cüneyd b. 

Muhammed, 183, 229, 233, 
376, 420, 425, 987 

Ebu'I-Kasım Kuşeyri, 425, 495, 
810, 889 

Ebu'I-Kasım Saykali, 987 
Ebu'I-Kasım Zeyni.ilislam 

Alıdülkerim b. Hevazin b. 
Abdülmelik el-Kuşeyri, 24 

Ebu'l-Mehasin Yusuf b. İsmail 
b. Yusuf b. İsmail b. Hasen 
b. Muhammed en-Nebhani 
eş-Şafii, 26 

Ebu'l-Mevahib Cemaleddin 
Şazeli, 16 

Ebu'n-Necib, 27 
Ebu's-Su'lıd b. Şibl, 571 
ebuha, 191 
ebuna, 191 
ebvab, 143, 1 92, 49� 1200 
ebvabda edeb, 201 
ecnas-ı iiliyye, 216 
ecnihatü'l-kerrubiyyin, 192 
ecram, 173, 1 74, 1244 
ecsarn, 173, 174, 471, 764, 1244 
edeb, 58, 192 
edeb me'a'ş-şeyh, 192 
edeb nedir, 195, 197, 309, '608 
edeb üç kısımdır, 200 
edeb-i fukara' fi' s-sohbet, 192 
Edeb-i Hakk, 192, 196 
edeb-i hizmet, 192 
edeb-i kalb, 192 194 
edeb-i kıra' at-i kelam-i e'imme, 

192 
edeb-i mürid, 192 
edeb-i müsafir, 192, 193 
edeb-i şeri'at, 192, 196 
edebsizlik, 60 
Edib, 196, 309, 609 

Edviye, 201, 271, 1259 
ef'al-i kulub, 201 
efham-ı hala' ik, 92, 324 
eflak, 241 
Eflatun, 426 
efrad, 43, 201 
eğlence, 1 057, 1062 
ehabbe'l-ba'iru, 637, 643 
ehass-ı havass, 74 

1301 

Ehassın {seçkinlerin) edebi, 200 
ehassın belası, 150 
ehille, 202 
ehl, 202 
ehl-i ' acz, 58 
ehl-i fe sad olanlar, 274 
ehl-i hicab, 234 
ehl-i husus, 392 
ehl-i inayet, 76, 1006 
ehl-i irade, 479 
ehl-i ittihad, 499 
ehl-i keşf, 549, 1255 
ehl-i rna'rifet, 614 
ehl-i mehabbet, 631 
ehl-i müşahede, 680 
ehl-i nazar, 202 
Ehl-i Suffe, 938 (Bak: Ashab-ı 

Suffe, Suffe) 
ehl-i tarik, 196, 321 
ehl-i tasavvuf, 1008 
ehl-i tevbe, 1 1 0  
ehl-i üns, 1139 
ehl-i vera', 1210 
ehl-i yakin, 1230 
Ehlullah, 1263 
Ehlullah mekr, 646 
Ehlullahın padişahı, 196 
ehl ullahın süsü, 182 
Ekber Şah, 23 
ekrnel-i 'ullırn, 192 
el-Cami' u' s-Sahlh, 26 
elehtü'ş-şey, 105 
elem, 203 
el-Envaru (veya Nefehatü)'l

kudsiyye fi ma' rifeti (veya 
beyani) kava'idi's-slıfiyye, 
2!1 

el-Fethü'l-bari 'ala Sahihi'l
Buhari, 22 

el-Fütuhatü'l-Mekkiyye, 21, 257 
el-Gunye li tali bi tariki'l-Hakk, 

15, 30 
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el-Hikemü'l-' Ataiyye, 21 (Bak: 
İbn Ala) 

elif, 203 
el-İnsanü'l-kamil, 15, 31 
el-İşarat ve't-tenbihat, 22 
el-' Uküdü ' l-lü'lü'iyye fi beyani 

taıikati's-siidiiti' l- 'ulviyyc, 1 8, 
35 

elkab-ı silsile-i nakşibendiye, 
737 

el-Munkızu mine'd-dalal, 17, 33 
el va h, 585, 586 
elviye-i hamd, 203 
el-Vücudu'l-Mutlakü'l

Mu' arref bi'!-Vücudi'l
l1akk, 66, 659, 1223 

emel {ümid}, 204, 350 
emlak, 652 
emniyet {aşırı güven}, 199 
emr alemi, 87,1270 
emr bi' ş-şey', 204 
emr-izn, 204 
en yef' ale, 1 73, 175, 282, 1244 
en yenfc' ale, 1 73, 1 75, 282, 1244 
enaniyyct, 99, 205 
enat, 58 
cnc, 205 
Ene'l-1-Iakk, 1 9, 1 1 7, 254, 451, 

501, 884, 949, 951, 952, 1 122, 
1 1 24, 1 1 57, 1 1 63 

ene'l-1-Iakk, 253, 1 1 56 
enfas, 57 
ennıCızec, 205, 206, 972, 1 128 
ennıCızec kanunu, 206, 972 
cn-Nevmü ehu'l-mevt, 120, 835 
enniyyet, 467, 610, 9 1 1, 1088 
enniyyet-i hakk, 467 
enniyyet-i iliihiyye, 467 
envar, 206 
envar {nCırlar} alemi, 2 1 4  
envar-ı ervah, 208 
envar-ı esm5', 208 
envar-ı kulu b, 209 
envar-ı l ahCıtiyye-ezva-yı 

kayyümiye, 209, 220 
en var-ı lahCıtiyyet, 209 
envar-ı me' an!, 209 
envar-ı riyah, 209 
envar-ı semaviyye, 209 
envar-ı zahire, 210 
era'ik-i tevhid, 210 
erba'in, 210 

indeks 

erba'u dınıi'at-ı muhtesirat, 
1216 

erba'Cın, 210 
erki'ın-ı iman, 455 
erkan-ı tasavvuf, 1 008 
er-llisiiletü'l-ledünn.iyye, 1 7, 34 
Ervadi, 1 7  

_ervah-ı enbiya, 825 
ervah-ı müheymine, 208 
ervah-ı şeytaniyye, 540, 837 
Erzincan, 25 
esağir, 1230 
eser, 210 
eserden müessire delll, 170 
esfar-ı 'arifın, 210 
esir, 141 
esma', 2 1 1, 212 
esma' ve sıfat-ı nefsiyy, 658 
esma'ullah. 203, 2 1 1  
esmii' -yı celiiliyye, 658 
esma' -yı cemilli yy c, 658 
esma' -yı esnıa'ihi'l-hüsna, 61 
esma' -yı fi'liyye, 658 
esma' -yı ziitiyye, 202 
Esrna-i hüsna, 169 
Esmiii, 323 
Esmii-yı celaliyye, 661 
esrna-yı ef'al, 212 
Esmii-yı hüsna, 55 
esrna-yı sıfat, 212, 788 
esrna-yı zat, 212 
Esrna-yı zatiyye, 202 
esnaf-ı talibin, 213 
esrar, 132, 213, 214, 262, 310, 

895, 981 , 1 265 
esrar-ı guyüb, 214 
Estağfirullah, 1217 
Eş' ariler, 20,  220 
eşerr-i şerr, 557 
eşya', 214 
et-Ta'arruf li mezhebi ehli't-

tasavvuf, 24 
et-Tedbiratü' l-ilahiyye, 2 1  
evbe, 216, 493 
evkat-ı ri ya'' 813 
Evlenmek, 224 
Evlilik, 243, 263 
evli ya', 26, 216, 1 194 
evrad, 57, 216, 461, 1 21 6  
evrad-ı mürid, 1216 
evtad, 42, 43, 202, 216, 217, 218, 

454, 571, 573, 1243 

evtad-ı erba'a, 2 1 6  
evvel-i mevcCıd, 173 
evveliyyet, 218, 475, 601 
eymenü'l-eflec, 1 022 
eyne, 1 73, 1 75, 282, 1241, 1244 
eys, 1220 
ezel, 218 
ezeliyyet, 1 91,  218 
Ezher, 19, 26 
ezkar, 219, 735, 876, 1244, 1 259, 

1261 
ezvak, 220 
Ezva-yı kayyümiyet, 209, 220 
ez-Zeyl 'ala Tabakati'l-

Hanabile, 22 

F 
Faal Akıl, 88, 92, 158, 667, 829. 

830 
Fahreddln Razi, 28 
faka, 181, 182 
fakd, 221, 590, 1058 
fakıhtü, 240, 268 
faklh, 19, 26, 233, 268, 314 
fakir, 221, 222, 223, 224, 226 
Fakir-i sadık {gerçek fakir}. 223 
Fakir-i salik, 227 
fakir-i sCıfı, 227, 945 
fakirleri hor görme, 73 
Fakr ve gıniı, 227 
Fakr-ı zat, 227, 233 
Farabi mektebi, 22 
Faraklit'ten murad, 233 
faraklitl, 233 
Faris b. İsa, 24 
fariza, 233, 235, 240, 435, 945 
fark, 162, 234 
fark beyne' I-kemal ve' ş-şeref, 

234 
fark beyne'l-mütehakkık ve'l-

ınütehallik, 234 
fark-ı cem', 234 
Fark-ı evvel, 163, 234 
fark-ı sani, 235, 263 
fark -ı va sf, 235 
Fars ey aleti, 1 8  
Farsça, 9 ,  1 0, 1 1 ,  1 7, 20, 8 3  
farz, 235 
Farz-ı ayn, 235 
farz-ı b atın, 235 
Farz-ı kifaye, 235 



farz-sünnet, 233, 235, 264 
fasl, 236, 363, 1 109, 1177, 1178, 

1212 
fasl-ı vasl, 1 177 
fass, 236, 237, 524, 532 
fass-ı hatem, 237 
fass-ı hikmet-i fütılhiyye, 237 
fass-ı hikmet-i kalbiyye, 237 
fass-ı hikmet-i nuriyye, 237 
fass-ı hikmet-i rahmaniyye, 238 
fass-ı hikmet-i ruhiyye, 238 
fass-ı hikmet-i vücıldiyye, 238 
Fatıma binti Ali Nilreddin et-

Tunusiyye eş-Şazeliyye el
Yeşrutiyye, 16  

fatiha, 239 
fatihatü'l-kitab, 239 
fazilet, 70, 235, 239 
Fe kabe kavseyni ev edna, 476, 

505 
fehm, 240, 268 
Fehmü'l-Kur'a, 26 
fehvaniyyet, 241 
felah, 200, 241, 758 
felek, 125, 241, 242 
felek-i büruc, 241, 242 
felek-i cevza, 241, 242, 665 
felek-i efi ak, 243 
felek-i esir, 85 
felek-i esrar, 241 
felek-i kamer, 241, 243 
felek-i mükevkeb, 241, 243, 666 
feleki su'ud, 516 
felek-i velaye, 66 
felekler, 83, 88, 95, 180, 241, 243, 

572, 656, 666, 762, 782, 796 
felsefe, 1 7, 28 
felsefede heyılla, 106, 369 
Fena an zatik, 255 
fena fi't-tevhid, 1 1 13 
fena, 5, 10, 16, 19, 20, 96, 1 1 1, 

134, 148, 149, 161, 164, 165, 
166, 227, 229, 243, 244, 245, 
246, 247, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 274, 
285, 286, 305, 311, 315, 328, 
369, 404, 408, 409, 432, 440, 
449, 450, 451, 493, 505, 509, 
516, 528, 529, 550, 588, 590, 
597, 598, 600, 607, 621, 624, 
629, 635, 639, 643, 651, 672, 

indeks 

682, 683, 692, 698, 707, 731, 
733, 752, 764, 771, 773, 788, 
789, 823, 861, 862, 864, 866, 
886, 888, 900, 930, 953, 1030, 
1034, 1105, 11 11, 1 122, 1123, 
1126, 1132, 1141, 1142, 1 143, 
1161, 1162, 1164, 1175, 1 190, 
1191, 1206, 1219, 1220, 1224, 
1252, 1271 

fena' bi'l-külliyye, 263 
fena' fi'r-rabıta, 243 
fena'ü'l-fena', 263 
fena' -yı arif, 243 
fena' -yı irade-i si va, 243 
fena' -yı külliye, 263 
fena' -yı murad, 243 
fena' -yı mutlak, 243 
fena' -yı sali k, 243 
fena' -yı sıfiit-i abd, 243 
fena' -yı vücud-i si va, 243 
fenalı k, 60 
Fena-yı arif, 262 
Fena-yı batın, 259 
Fena-yı fena, 263 
Fena-yı ferd, 262 
Fena-yı irade-i sivil., 261 
Fena-yı muhibb, 262 
Fena-yı murad, 262 
Fena-yı mutlak, 259 
Fena-yı mürid, 262 
Fena-yı sıfat-ı abd, 259 
fenii-yı şuhud-i sivil., 243, 259 
Fena-yı vücıld-ı sivil., 260 
Fena-yı zahir, 259 
Fenn-i Rabbi'l-mahbılb, 264 
fer', 128, 264 
fe ra' iz, 235, 264 
ferah, 264 
Ferd, 61, 102 
fesad-ı kalb, 265 
fesh, 1051, 1052 
fetatü'l-hayy, ı 022, 1025 
feth, 265 
feth-i karib, 265 
feth-i mutlak, 265 
feth-i mübin, 266 
feth-i samedani, 266 
Fetih emaresi, 704 
fetk, 266, 689, 799 
fetret, 266, 557, 692, 899, 1070 
fettah, 267 
fetva-yı kal b, 267 

fevatih, 304, 682 
fey'lıl, 529 
feyiz, 84 
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feyz, 44, 62, 63, 92, 11 9, 128, 133, 
267, 273, 557, 685, 762, 766. 
770, 779, 789, 830, 834, 1116, 
1118, 1 154, 1155, 1176, 1206, 
1200 1243, 1270, 1273 

Feyz vasıtası, 474 
feyz-i akdes, 63, 1 118, 1 155 
feyz-i mukaddes, 63, 1 1 18, 1155 
feza' ilallah, 268 
feza'il, 239 
fıkh, 268 
fıkıh dersleri, 17 
fıkıh, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 

28, 268, 303, 415, 431, 434, 
442, 726, 931, 935, 952 

fıss, 236 
fıtrat, 76, 78, 268, 877, 995, 1006 
Fıtrat nedir, 268 
Fihi Ma Fih, Divan, 25 
fikr, 87, 268, 269, 270, 338, 410, 

960 
fikret, 239, 270, 271 
firar, 154, 155, 271, 1015 
firaset, 201, 271, 272, 273, 427, 

904 
fitne, 273, 318, 814, 891, 892, 

1044, 1 185 
fuad, 274, 516, 518, 523, 841 
Fudayl b. İ yaz, 275, 393, 418, 

421, 425, 1000, 1020, 1068, 
1069 

fuhş, 274 
fukara, 192, 221, 222, 223, 224, 

226, 274, 701, 916, 923, 934, 
935, 1045 

fukara' -yı ağniya', 221 
fukara' -yı fukara', 221, 222 
fukara'-yı müdahinun, 274 
fukara' -yı selase, 221 
furkan, 209, 274 
Fusus, 21, 23, 24, 27, 38, 136, 

236, 237, 375, 532, 572, 907, 
1120, 1159, 1225, 1249 

Fusıls sahibi, 236, 532 
Fususu'l-hikem, 21 
fütuh, 133, 274 
Fütılhu'l-gayb, 23 
fütlır, 275 
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fütüvvet, 27, 70, 77, 246, 275, 
276, 277, 612, 648, 650, 719, 

786, 915, 931, 934, 1 138, 

1 243, 1284 

G 
gaflet, 60, 78, 179, 198, 268, 279, 

287, 288, 291, 303, 337, 355, 

478, 479, 480, 485, 524, 549, 

557, 581, 606, 692, 730, 739, 

760, 814, 841, 878, 883, 937, 

983, 990, 1003, 1 020, 1035, 

1071, 1072, 1074, 1 078, 1088, 

1090, 1 124, 1126, 1 194, 1 229, 

1230, 1260, 1261, 1 263, 1 264, 

1269, 1 272 

gaflet 'ani'l-lisan, 279 

galebe, 161, 165, 193, 279, 280, 

284, 394, 582, 676, 861, 927, 

949, 1021, 1064, 1070, 1 144 

Gamam: bulutlar, 280 

gamiiret, 78, 81 

gani, 1 1 8  

garizi, 81,  87, 359 

gaşyet, 280, 284 

gavs, 281 

gayb alemi, 46, 96, 97, 273, 521 

gayb erenleri, 202 

gayb, 281, 282 

gaybet, 9, 144, 1 64, 200, 245, 

255, 260, 264, 281, 283, 284, 

285, 286, 287, 296, 307, 308, 

31 1, 318, 324, 331, 395, 404, 

432, 449, 463, 495, 599, 680, 

743, 772, 867, 883, 885, 886, 

888, 889, 893, 952, 981, 1045, 

1060, 1066, 1 106, 1 1 24, 1 140, 

1 1 70, 1175, 1 180, 1 251, 1 252, 

1261 

Gaybet-i arif, 287 

gayb-ı masiın, 283 

gayb-ı mechiıl, 1248 

gayb-ı mekniın, 283 

gayb-ı mutlak, 283 

Gaybın anahtarları, 270 

gaybla ilgili sırlar, 272 

gaybiıbiyyet, 287 

gaybü'l-gayb, 658, 1 248 

gaybü'l-guyiıb, 64 

indeks 

gayn dune reyn, 287 

gayn, 287 

gayr nazarı, 52 

gayr, 288 

gayriin, 288 

gayret, 288 

gayretin üç makamı, 289 

gayr-i mahciıb 

(perdelenmemiş}, 96, 251 

gayriyyet (başkalık], 216, 864 

gazab (öfke}, 59, 72, 75, 239, 

271, 413, 519, 670, 954, 955 
Gazali, 7, 16, 17, 87, 312, 611, 

683, 721, 813, 1007 (Bak: 
İmam Gazali) 

Gazali (Ahmed), 1 7  

Gazim Han, 22 

gazi, 122 

Geylani, 15, 202, 516, 545 

gezegenler, 243, 666 

gına, 134, 227, 228, 231, 290, 

429, 649, 864, 1 136 

gına mertebesi, 134 

gına mine'l-ibad, 227, 231 

gına-yı halk, 227 

Gına-yı insan, 228 

gına-yı zat!, 290 

Gırnata, 25 

gırre, 290 

gırre bill ah, 291 

gışa', 291 

gışavet, 291 

gıybet, 9, 291, 414, 720, 843, 915, 

1080 

giyim de lüksden kaçınma, 46 

gizli hazine, 63, 107, 1 117, 1155 

gök ehli, 55 

gözyaşları, 58 

Gulyabani, 974 

gumme, 292 

gurab, 292 

Gurabiyye, 292, 377, 378 

gurbet, 293 

gururlu, 127 

gusl, 293 

Gümüşhane, 1 7  

Gümüşhanevl, 17, 1 8, 38 (Bak 
Alımed Ziyaiiddin) 

günahkarlar, l l l  
güzel ahlak, 70, 71 

H 
ha, 295 

ha' ir, 296 
habab, 638, 642 
habbe (bitki tanesi}, 638 
habbetü'l-kalb, 638 
Habeşi, 1 8  
habib, 295 
H ablbullah, 570, 740, 1 1 88 

habibüna, 295 

hacc, 17, 25, 295, 296, 447, 840, 
1242, 1 264 

hacca ihtimam, 202 

haceganiyye, 737 
hacel, 296, 447, 1242 
hacer-i esved, 571 
Haceru'l-esvedin rüknü, 217 

H acı Halil Efendi' nin, 7 

hacis, 296, 329, 330, 332, 333, 

368, 429, 485, 775 
Haçlı seferler i, 545 

hadd, 133, 296, 494, 586 
haddin uygulanması, 53 
hades, 296 

hadler, 53 
hafa (gizlilik}, 167, 168 
H afıd ismi, 53 

hafıza, 296 
hafı (gizli}, 146, 168, 739, 1289 
hafıfiyyiın, 296 

hafiflik, 75 
Hafiz ismiyle, 48 
haka'ik, 297, 735 
hakii'ik-i esma', 300 

haka'ik-i fi'liyye, 298 

haka'ik-i ilahiyye, 298 
haka'ik-i kevniyye, 298 

haka'ik-i sıfatiyye, 298 

haka'ik-i zatiyye, 298 
haka'iku'l-esma', 298 
haka'iku'l-eşya', 299 
Hakaik, 297, 298, 1237 

Hakaik-i enbiyaiyye, 298 

hakaik-i evvel, 216 
hakikat, 299 

hakikat manasında, 148 

hakikat-ı hakayık, 216 
Hakikat-i Muhammediyye, 19, 

63, 227, 296, 299, 475, 840, 
1 1 1 7, 1155 

hakikat-i rabbaniyye, 300 



hakikatü'l-haka'ik, 298, 300 

hakikatü'l-hakayık, 107 

hakikatü'l -yakin, 1230 

Hakim, 18, 1 76, 213, 225, 300, 

374, 410, 554, 697, 759, 766, 

890, 924, 992, 996, 1092 

Hakim Tirmizi, 18, 300 
hakiman, 93 

hakimeyn, 93 

hakimiyyun, 300 

hakk, 300 

Hakk ile kaim, 52, 160, 162, 251, 

449, 579, 1010, 1 179, 1232 
Hakk'ın ilhamı, 74 

hakka'l-yakin, 139, 259, 303, 
306, 408, 448, 449, 450, 451, 

452, 464, 553, 60� 624, 626, 

682, 683, 687, 698, 900, 951, 

1 1 22, 1231, 1 232, 1 233, 1 235, 

1236, 1237 

Hakkıyyet, 109 

hal ile, 56 

hal ilmi, s, 305, 312, 435, 6 1 1  

hal' -ı ' adat, 313 

halet-i berzahiyye, 314 

halet-i hakikat, 314 

halet-i hakku'l-hakk, 315 

halet-i velayet, 314 

hal-i gayret ' ale'I-hakk-hal-i 

gayret mine'l-hakk, 313 

hal-i nazile, 303 

Halidi meşayıhı, 17 

halidiyye, 737 

halife, 25, 85, 93, 123, 1 76, 180, 

211, 238, 315, 316, 468, 470, 

572, 597, 598, 813, 831, 832, 

833, 912, 1 183 

Halil b. Ahmed, 104, 798 

Halil, 69 

halk ve huluk, 316 
Halk, 74 

halk-ı cedid, 316, 1221 

Halk-ı cemi! {güzel ahlak}, 73 

halk-ı hasen, 1 1 0  
halk-i cemi!, 69 

halktan uzaklaşma, 46 

Hallac, 18, 19, 20, 24, 71, 75, 141, 
165, 221, 390, 396, 501, 951, 

952, 1032, 1 1 10, 1163 

Hallak, 61 

haliii ki yy et, 169 

haltat, 316, 318 

indeks 

Haltu'l-esved {siyah salgı}, 127 

hal vet, 5, 17, 181, 210, 266, 267, 

316, 317, 318, 319, 320, 321, 

331, 606, 637, 684, 717, 721, 

871, 881, 945, 998, 1074, 

1 138, 1 144, 1 1 68, 1 195 

halvet hayatı, 1 7  

halvet-i mürid, 3 1 6  

hamd, 321 

hamd sancakları, 203 

Harodun Kassar, 647, 926, 983, 
1011 

hamid, 48 
Harnınarn {güvercin}, 322 

Hamzavi, 19 

Hanbeli, 22 
Hanbeli mezhebi, 15,  19,  21, 22 

Hanbel1ler, 220 

Hanbeliyye Medresesi, 22 

Hanefi fıkhı, 18 

hankah, 322 

haram, 329 

harf, 322 

ha ri s {hırs sahibi}' 224 

Harise, 502 

Harran, 22 

harraziyyi'ın, 322 

Harzemşahlar Devleti, 25 

Hasan b. Ali b. Yezdanyar, 1 14, 
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Hasan b. Ali Damgani, 696 

Hasan Basri'", 27, 71, 243, 263, 

393, 460, 854, 1073, 1284 

Hasan Megazili, 1083 

Hasan Musuhi, 224, 232 

hased, 60, 73, 226, 323 

ha sen, 397 

hasis, 60 

hasislik, 75 

haşyet, 99, 324, 340, 345, 351, 
447, 866, 932, 999, 1242 

hatarat, 204, 287, 296, 324, 429, 

528, 593, 799, 813, 1169, 

1 1 76, 1216, 1241, 1251 

hatem, 324 

Hatem-i nübüvvet, 257, 324, 

952, 1 123, 1 161, 1190 
hatem-i velayet, 1 161, 1208 

hiitem-i velayet-i 

Muhammediyye, 257 

hatfe, 324 

hatı, 325 
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hatır, 1251 

Hatır-ı akl, 324, 328 

hatır-ı Hakk, 326, 333, 427, 429 

hfıtır-ı melek, 324 

hatır-ı nefs, 324 

hatır-ı ruh, 324 

hatır-ı şeytan, 324 

Hatır-ı yakin, 324, 327, 328, 

1233 

I-Hıtim, 44 

ha tm, 334 

hatm-ı has, 334 

ha tre {fikir, düşünce}, 204, 287, 
296, 324, 325, 330, 429, 528, 

593, 626, 799, 813, 1 1 69, 

1 1 76, 1216, 1241, 1251 

hava, 89, 96, 107, 241, 832, 1 270 

havariyyi'ın, 335 

Havass, 74 

Havassın {ariflerin} edebi, 201 
Havassın {aydınların}, 200, 232 

Havassın afiyeti, 60 

havassın belası, ıso 

Havassın hayası, 353 

Havahr, 92, 192, 209, 324, 325, 

326, 327, 329, 330, 333, 334, 

427, 428; 429, 443, 482, 775, 

846, 963, 967, 1 1 72, 1 1 74, 
1 1 75, 1251 

havatır-ı hakk, 324 

havatır-ı nefs, 324 

ha vf marifete, 1212 
ha vf ve ernn, 345 

Havf ve redi makamı, 345, 855 

havf-reca', 10, 324, 335, 364, 797, 

1 1 79 

ha vkale, 351, 499 

Havva, 91 

Haya üç kısımdır, 353 

haya, 60, 70, 73, 351 

hayal, 354 

hayal-i mukayyed, 355 

Hayal-i mutlak, 109, 1 10, 355 

hayal-i muttasıl, 355 

Hayat beş türlü, 475 
hayat, 355, 356, 357, 360 

hayat-ı halvet, 316 
hayat-ı kulfıb, 680 

hayat-ı ruhiyye, 361 

Hayat-ı Sermediyyet, 49 

Hayher savaşı, 540 

hayr ve şerr, 361, 967 



1 306 

hayriit, 362 
hayriit-ı dünyeviyye, 362 
hayret, 362 
hayriyye!, 1226 
hayvan, 658 
hayvani nefs, 361 
ha yy, 61, 355 
Hayy ismi, 203 
Hayy b. Yakzan, 22 
hayye 'ale'l-felah, 363 
hayye 'ale's-salah, 363 
Hayyune, 383, 486, 693 
hazariit, 363 
hazarat-ı hamse, 15, 363, 1024 
hazer {sakınma}, 150, 324,340, 

363, 1211 
hazer mine'r-riya', 813 
hazm, 364 
hazret-i amaiyye {amai hazret}, 

534 
hazret-i cemi' i'l-vücud, 660, 

1 166 
Hazret-i cismiyyet, 84, 380, 832, 

912 
hazret-i esma ve sıfat, 1 166 
hazret-i muhammediyye, 364 
hazret-i tarik, 364 
he' de gizli, 102 
11eb5, 84, 124, 242, 364, 365, 664 
heba alemi, 126 
hedy, 366 
hel', 178 
hele', 366 
Hemedan:i, 1 7  
Hernın {himınet, düşünce}, 236 
hemm me'a müferred, 366, 910 
hems, 204, 325, 427, 593, 681, 

774 
f1erat, 19 
f1erev1, 10,  19,  20,  24,  32 
hevii, 42, 81, 366 
f1eva kelimesi, 368, 638 
heva'r-racülü, 368, 639 
hevacim, 1 43, 1 44, 146, 150, 151, 

152, 368, 395 
hevacis, 296, 325, 368, 427 
heviii, 360 
hevca', 368 
hey' et, 313 
HeyakiL 127 
Heyakilü' n-nur, 28 
heybet, 75, 368 

indeks 

heyemiin, 166, 304, 313, 368, 
884, 1 141 

heyula, 216, 369 
lufz-ı 'ahd, 369 
hıfz-ı 'ahdü'r-rububiyyet ve'l-

'ubıidiyyet, 370 
hı kd, 370 
f1ıristiyan, 6 
lurka, 370 
lurka-yı tasavvuf, 371 
lurs. 60 
lusn-ı beden, 689, 703 
Hızır, 217, 218, 372 
hibabu'l-mai, 638, 643 
hi bb {küpe), 638 
hibe {hal), 331 
hicab, 78, 91, 124, 284, 372, 373, 

507, 509, 515, 528, 642, 694, 
739, 752, 860, 1 142, 1 144, 
1145, 1 202, 1 257, 1275 

hicab-ı 'izzet, 373 
f1icaz, 19, 25, 897 
hi cr ve hica, 79 
hicrim, 373 
hidayet, 373 
hidayet menzilleri, 97 
hikayat, 373 
Hikmet, 59, 72, 374 
hikmet menbaları, 210 
hi kmet sahibleri, 1281 
hikmet-i cami'a, 375 
hikmet-i halkıyyet, 375 
hikmet-i manttik biha, 374 
hikmet-i mechille indena, 374 
hi kmet-i meskilt anha, 374 
Hikmet-i meskilt anha, 374 
hikmet-i nefsiyye, 376 
Hikmetü'l-işrak, 28 
hil'at, 376 
hilafet-i nübüvvet, 1 194, 1207 
hilafet-i risalet, 1 1 94, 1207, 1208 
hilafet-i ulü'l-azm, 1208 
hilal, 146, 526 
hile, 60 
hillet, 389 
hilm {yumuşaklık), 60, 376, 954 
himmet, 61, 201, 377 
ltimmet-i enefe, 377 
ltiınmet-i erbab-ı himemi'l-

'aliye, 377 
himmet-i ifakat, 377 

Himmetin üç mertebesi, 377, 
378 

Hindistan, 19, 20, 141,  742 
his uykusu, 1 20 
hisiib, 105, 133, 379 
hisbartiyye, 379, 914 
f1isler {duyular}, 84, 780, 832 
hiss, 379 
hiss-i müşterek, 379, 380 
hi tab, 381 
hitam, 381, 391, 570, 1 1 88 
hizlan, 81, 751, 829, 1 1 02, 1 1 96, 

1208 
Hizmet edebi, 195 
Horasan, 416 
hil/hüve, 381, 382 
H u lafzı, 1263 
hubb {sevgi}, 132, 367, 383, 407, 

570, 1066, 1 188, 1282, 1285 
hubb-i dünya, 386 
hubb-i hass, 386 
hubb-i rilhani, 386, 387 
hubb-i salihin, 388 
hucb-i 'inayet, 388 
hudilcl-i zatiyye-i ilahiyye, 388 
Hullet {dostluk}, 389, 391, 632 
f1ullet {dostluk)makamı, 68 
hullet, 69, 258, 381, 389, 390, 

40� 570, 633, 700, 801, 1 188 
Huluk, 69, 70, 72, 73 
huluk-ı 'iffet, 69 
huluk-ı azim, 70, 74 
huluk-ı hasen {güzel ahlak), 1 1 1  
H uluk-ı iffet, 73 
huluk-ı şedıat, 69, 72 
f1ul uk-i hasen, 69 
hulill, 103, 168, 173, 1 75, 211, 

182, 308, 309, 391, 488, 502, 
590, 924, 929, 957, 981, 1028, 
1 030, 1163, 1 1 72, 1 1 97, 1 246 

hulilliyye, 391 
hulum {ergenlik), 79 
hum k, 78, 81 
hunefii', 392 
hilrhoş, 392 
huruf, 392 
hurilf-ı 'aliyat, 675 
huruf-ı asliyye, 675 
husus, 76, 192, 194, 250, 338, 

392, 483, 541, 568, 593, 650, 
669, 674, 701, 702, 720, 734, 
753, 819, 877, 9 1 3. 9 1 5, 1006, 



1087, 1090, 1091, 1 095, 1170, 

1 1 85, 1 186 

hususu'l-husus, 392, 1091 

huşu, 192, 392 

Huzeyfe Mar'aşi, 421 

huzu, 187, 395, 866 

huzur, 283, 395 

huzur-i kalb, 866 

hüccet, 78, 142, 235, 395, 536, 

966, 1051, 1 200, 1237 

Hüccetü'l-lslam, 17 (Bak: Gaziili) 
h ücum, 395 

Hücviri, 20 
hürmet, 49, 395 
hürriyyet, 395 

Hüseyin b. Mansfu, 18, 71, 221, 

396, 501, 951, 952, 1032, 

1 1 10, 1 163 
hüsn- zanı1-ı kalb, 291 

hüsn, 397 

hüsn-i huluk, 398 

hüsn-i istima', 398 

hüsn-i ma'rifet, 614 

Hüsn-i marifet, 615 

hüsn-i takdir, 398, 413 

hüsn-i tedbir, 1034 

hüsn-i tedbir, 78 

hütke !kötü arnellerle 
bezenme), 398, 1 2 1 1  

Hüve/HCı, 102 

hüviyyet, 66, 67, 124, 126, 139, 

150, 283, 284, 285, 287, 398, 

399, 467, 468, 610, 9 1 1, 948, 

1 1 02, 1 1 25, 1248 

hüviyet mertebesi, 1223 

hüviyyet-i hakk, 399 

Hüvvet, 368, 639 

hüyam ve hüyfım, 399 

hüzn, 399 

hüzün, 313 
Hz. Adem �' 44, 46, 208, 238, 

247, 318, 329, 334, 354, 395, 

534, 553, 577, 589, 653, 667, 

679, 706, 752, 760, 885, 1084, 

1 1 99 

Hz. Aişe, 238 

Hz. Ali, 54, 71, 120, 194, 365, 
575, 664, 809, 836, 893, 967, 

1013, 1231 

Hz. Davud �' 238, 742, 893, 

1250 

indeks 

Hz. Ebu Bekr Sı d dik 4>, 408, 

575, 626, 629, 688, 740, 909, 

1211 

Hz. Harfın iMI!, 44, 538, 604, 629, 

913 

Hz. Hasan 4>, 15, 16, 575, 967 

Hz. Hızır 'l!i!JI, 202, 1138, 1 1 83 

Hz. Hüseyin 4>, 16, 809, 967 

Hz. Ihrahim 'l!i!JI, 1 1 46, 1238 

Hz. İbrahim'in ;w kalbi, 44 

Hz. Isa 'l!i!JI, 44, 46, 50, 1 87, 191, 

465, 334, 573, 577, 578, 645, 

741, 841, 909, 922, 937, 976, 

1013, 1014, 1018, 1 197, 1 199 

Hz. Isa'ya imam, 645 

Hz. Mul1ammedl!t., 43, 91, 183, 

2 1 1, 233, 299, 334, 381, 406, 

459, 473, 474, 478, 542, 564, 

574, 613, 629, 648, 651, 662, 

688, 689, 706, 864, 887, 940, 

949, 951, 1013, 1014, 1018, 

1021, 1 186, 1 189, 1 199, 1 204, 

1208, 1210, 1233 

Hz. Muhammed'in l\1. 
rCıhaniyeti, 43 

Hz. Musa iW, 44, 56, 198, 273, 

372, 569, 1 146 

Hz. Osman 4>, 353, 575 

Hz. Ömer b. Hattab .t-0, 356, 

670, 722, 943, 1080 

Hz. Peygamber'in ;5; mirasını 
tekmil, 128 

Hz. Salih iMI!, 237, 542 

Hz. Süleyman �
' 

194 

Hz. Yahya 'l!i!JI, 240, 666, 1013, 

1014, 1017 

Hz. Yusuf iW, 44, 238, 280, 666, 

748, 861, 92� 1017 

I 
Isfahan, 22, 24 

ıstıfa, 403, 1 1 94, 1207, 1208 

Istılahatü' s-sufiyye, 24 

ıstılam, 164, 165, 260, 403, 404, 

888, 963 

ıstına', 404 

ıyan !apaçık), 284 

ıztırari, 158, 182, 671, 943 

i 
i'tikaf, 498 

i' tiriif, 335 

i'tisam, 351, 491, 498 

ibiidiit-ı batıne, 405 

ibiidiit-ı batıne, 405 
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ibadet, 405, 406, 407, 408, 1 131 

ibda', 409 

ibdar, 191 

İblis, 137, 409 

İbn (Oğul}, 465 
İbn Ar abi, 7, 15, 20, 21, 22, 23, 

24, 27, 28, 37, 38, 88, 98, 136, 

151, 204, 238, 392, 554, 572, 

575, 577, 595, 627, 654, 674, 

676, 686, 770, 873, 907, 1027, 

1055, 1098, 1 1 45, 1 150, 1 158, 

. 
118� 1 188, 1205, 1225, 1 249 

Ibn Ata, 79, 104, 353, 697, 698, 

725, 801, 825, 860, 895, 968, 

1010, 1075, 1 1 43, 1231 

İbn Ataullah İskender!, 21 

İbn Cella, 227, 231, 1012 1282 
İbn Cüreyc, 897 

' 

İbn Hafif, 1282 

İbn H u bey k, 340, 341 

İbn Kudame, 21 

İbn Mes'ud .$>, 284 
İbn Mesruk, 1279 

İbn Mübarek, 323 

İbn Receb, 2 1  

İbn Sina, 22, 192 

İbn Teymiye, 15, 22 

ibnü'l-vakt, 410, 863, 939, 1020, 

1 196 

İbrahim b. Edhem'", 418, 545, 

. 
694, 969, 1020, 1 211, 1288 

Ihrahim b. Şeyban, 251 

İbrahim Havvas, 545, 632, 696, 

905, 1212 

ibrahim, 42 

İbranice, 233 

ibret, 410 

ibtila, 74, 150, 410, 465, 656, 675, 

759 
icabet, 51, 203, 276, 411,  418, 

439, 459, 578, 613, 682, 809, 

895, 919, 984, 1 003, 1077, 

1086, 1 1 29, 1 1 85, 1203, 1281 

icad, 46, 74, 90, 123, 146, 1 60, 

169, 1 75, 176, 212, 215, 234, 



1308 

267, 369, 409, 467, 486, 515, 
532, 563, 664, 731, 783, 984, 

1035, 1 150, 1 171, 1 193 

icmiıl fi't-taleb, 192, 197 
ictiba'-yı mahz, 411 

ictiba' -yı sırf, 411 

id, 411 

iddia, 185 
i dial, 339, 412 

idrak, 88, 412, 1256 
İdrak iki kısım, 937 
idrak-i zat-ı ' aliyye, 412, 1246 
İdris �. 42, 217, 218, 412 
iffet, 60, 72, 413 

ifham, 240 
ifrat, 414 
iftiradan türemiş, 272 
İğtirarın [aldanmanın], 291 
iğva, 829 

ihbiit, 192, 414, 693 
ihliis, 414 

i hlas fi' d-dua, 415 

ihlas fi'l-amel, 415 

ihlas-ı muhlis, 414 
ihlas-ı müridin, 414, 813 
ihlasın haki kati, 416, 417 
ihlaslı olmak, 58, 100, 123 

ihsiin makamı, 57 
ihsan, 169, 425 
ihsas, 325 
ihsa-yı Esrna-yı Hüsna, 1 178 

ihsa-yı esrna-yı ilahiyye, 425 
ihtibar, 425, 675 
ihticab [perdelenme}, 167 

ihtimal, 73, 1 76, 312, 315, 322, 

426, 539, 611, 638, 832, 1053 

ihtiyat, 1281 

ihtiyatlı davranma, 58 
İlıvan-ı Safa, 23 
iiıya, 7 
İhya'u 'ulılmi'd-din, 1 7, 31 
ihya' -yı ma'nevi, 577 

i h ya' -yı sur!, 577 

ikab, 426 
ikame me' allah, 426 

iki felek arasında, 126, 135 

iki kişi, 265 
ikizler feleği, 242, 665 

ikram, 181 

iktirab, 565 

iliih-ı mutlak, 426 

ilahi aşk, 5, 590 

indeks 

Ilahi ente maksudi ve rızake 

matlı1bi, 1272, 1274 

ilahiyyet, 426, 1 131 
ilahiyyı1n, 426 
ilhad, 414, 418, 501, 1090, 1 163 

ilham, 22, 84, 86, 192, 196, 201, 
209, 255, 257, 30� 325, 326, 

327, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 407, 426, 427, 428, 429, 
435, 449, 452, 457, 485, 553, 
586, 652, 656, 678, 686, 687, 

743, 754, 765, 767, 768, 776, 
833, 921, 948, 989, 1002, 
1008, 1013, 1027, 1033, 1058, 
1123, 1 162, 1166, 1170, 1173, 
1 180, 1182, 1191, 1 194, 1237, 
1288 

ilham-ı iliihi, 426 
ilim sıfatı, 136, 358, 360, 440, 

441, 484, 564, 661, 907, 1224, 

1249 
ilim ve hikmet, 495, 651, 1050, 

1067 

ilim ve idrak, 520 
ilim, 72, 81 
Ilirnde rasih [derin}, 200, 463 

ilk ahadiyyet, 45 
İlk Akıl, 59, 82, 89, 91, 95, 108, 

124, 158, 189, 234, 283, 316, 
585, 662, 760, 826, 830, 1 131, 

1132, 1139, 1215, 1258 
İlk Nur, 92, 830 

ilk zuhı1r mertebesi, 63 
il ka' -yı sem', 890 

ilm bi'l-lugat, 442 

ilm billah, 441 

ilm ma' allah, 441 

ilm minallah, 441 
ilme'l-yakin, 139, 303, 448, 449, 

450, 451, 553, 626, 1237 
ilm-i 'abd, 430 
ilm-i 'akl, 442 

ilm-i 'ameli, 430 
ilm-i ahval ve tenezzülat, 303, 

604 

ilm-i batın, 452 

ilm-i diraset, 920 

ilm-i dirayet, 442 

ilm-i ezvak, 442 

ilm-i haka'ik, 443 

ilm-i ha kk, 430 

ilm-i hal, 303, 443 

ilm-i hayal, 443 

ilm-i hıyata, 587 
ilm-i hfıb u bikr, 87 

ilm-i ibare, 443 
ilm-i insani, 426, 430 
ilm-i iş.lret, 443 
ilm-i keliim, 444 

ilm-i kı yas ve nazar, 444 

ilm-i ledünni, 445 

ilm-i levh-i mahfıiz, 445 

ilm-i mu'amele, 446 
ilm-i rivayet, 452 

ilm-i sırrİ, 446 
ilm-i sim ya', 446, 914 

ilm-i şeri'at, 447 
ilm-i ta'bir, 447 
ilm-i tahalluk, 447 

ilm-i tasavvuf, 1008 
ilm-i tasavvuri, 430, 438 
ilm-i teheccüd, 447 
ilm-i tevalic, 448 
ilm-i tevhid-i ilahi, 657 

ilm-i va'z, 448 

ilm-i ziihir, 452 
ilmullah, 430 
İlyas Karsh, 4, 10 
İlyas �., 217, 218, 372 
ima', 453 
İmam Abdülkadir Cili, 202 
İmam Cafer b. Muhammed 

Sadık *· 1177 
İmam Ebu Amr, 1096 
İmam Ebı1 Bekr b. Furek, 495, 

541 
İmam Evziii makberesi, 16 
İmam Gazali, 1268 
İmam Mehdi, 645 
İmam Rabbani, 7, 21. 23, 580, 

700 
İmam Şafii, 26, 200, 239, 271. 

545, 546, 727 
İmam Şarani, 200, 463 

imam, 44, 85, 453, 645, 833, 903, 

912, 1172 
İmaman [iki imam}. 43, 202, 

454, 573, 1243 

imam-ı mübin, 85 

iman bi'n-nübüvve, 455, 458 

iman makamı, 1 199 

imiin-ı i'ta'i, 737 

iman-ı mufassal, 455 

iman-ı mücmel, 455, 459 



imanın nuru, 74, 1078 

lman-islam-ihsan, 425, 455, 489 

imkan mertebesi, 108, 735 

imkan-ı eşref, 465 

imtihan, 181, 411,  465 

inabe, 143, 154, 155, 216, 341, 

352, 447, 462, 463, 464, 465, 
493, 605, 606, 738, 742, 785, 

1003, 1004, 1 070, 1071, 1072, 

1073, 1074, 1075, 1 076, 1077, 

1078, 1079, 1 080, 1081, 1082, 
1083, 1 084, 1085, 1086, 1087, 

1088, 1089, 1090, 1 242, 1 243, 
1244 

inad, 813 

in ayet, 465 
inbisat !genişlik, büyüklük, 

mutluluk}, 70, 155, 393 

inci!, 465 
indiyyet, 466 

indiyyet-i hakk, 466 

indiyyet-i hu, 466 
infak, 58, 732, 821, 880, 978 

infirak, 377, 466 

inkıta' ilallah, 466 

inkıyad !boyun eğmek}, 187 

inniyyet, 88, 398, 467 

inniyyet-i hakk, 467 
inniyyet-i ilahiyye, 467 

insan, 468 

insan-ı kamil, 15, 31, 125, 139, 

206, 283, 316, 361, 363, 381, 
395, 471, 473, 475, 477, 478, 

534, 627, 658, 940, 972, 992, 

1 1 76, 1 228, 1 258, 1275 

insanlardan uzaklaşmak, 57 

insanlarla ünsiyeti terk, 44 

insıda'-ı cem', 478 

İnşil'ü' d-deva'ir, 21 

intibah, 253, 478 
intikam, 53 

intikam alan kişi, 52 

intisab, 227, 300, 322, 370, 478, 

479, 992 
intizar, 343, 348, 412 

inzi'ac, 3 1 1, 479 
İrad, 136 
irade, 333 

irade gayreti, 480, 482 

i nide-i diniyye, 486 

inide-i kevniyy, 486 

iradenin dört esası, 485 

indeks 

İran, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 28 

İran edebiyatı, 1 9  

irfad, 486 

irfan, 57, 486 

irfan-ı tam, 487 

İrteveytü, 1256 

İsa b. Meryem, 73 
İsa b. Yunus, 1283 

isa Hattar Yemen!, 545 

isa &iB, 217, 218 

!sar, 70, 77, 183, 195, 223, 488, 
489, 784, 880, 918, 931, 1009, 

1011, 1043, 1 1 80, 1 281 
isbat, 489 

İslam makamı, 57 

İslam Medeniyeti, 5 

ism, 489 

ismet, 490, 499 

ism-i azam, 490, 733, 787 

ism-i azarnın tecellisine 
mazhar, 43, 574 

isneyniyyet, 491, 679, 879 
isti'ane, 491 

isti'aze, 491 

isticabe tevbesi, 1089 

isticla, 1 79 

isticmar, 492 

islidıai-i şahid 'ale'l-gaib, 493 
istidrfıc, 535, 538, 543, 918 

istiğfar, 42, 71, 198, 218, 264, 

388,493, 770, 1082, 1243, 

1261, 1272 
istiğrak, 121, 182, 280, 420, 513, 

648, 671, 699, 861, 903, 927, 

933, 943, 1217 

istihare, 491 

istihlak, 493 

istikiimet, 493 

islikarnet makamı, 42 

islikarnet yolu, 1067 
islikarnet-i tarik, 496 

istikametin üç derecesi, 493, 495 

istinbat, 80, 268, 435, 441, 453, 

496, 931, 1034 
istişata, 496 

istitar, 66, 1 1 0, 496, 556, 630, 
743, 831, 898, 906, 994, 1022, 
1023 

isyan, so 
işi! ret, 496 

işfak, 192, 337, 340, 343, 497 

işrak, 498 

1309 

işrakl, 28, 498 

iştibah, 253, 498, 1 1 57 

itham, 71, 265, 498, 546, 747, 

916, 917, 1076, 1095, 1 1 77 

itidal !denge}, 207, 214, 554 

ilidal ehli, 44 

itidal manasında, 271 

itisam, 154, 155, 491, 498, 499, 
785, 1 127, 1 257 

itmi'nan, 411, 461, 499, 765, 857, 

1083, 1 127, 1 1 29, 1 1 30, 1217, 
1265, 1281 

itmi'nana erme, 76 

ittihad, 499, 1 193 
İ ttihad ehli üç sınıf, 501 

ittihad hali, 236 

ittihad makamı, 68 

ittika edenler, 53 

ittisat 502 

iyi ahlak, 75 
iyilik, 46 

izafet, 65, 109, 111,  1 73, 175, 

196, 282, 359, 429, 474, 542, 

629, 909, 1221, 1 244 

izafı vücıld, 1242 

izale-i beyn, 503 

izar, 503 

izi al 
izz, 504 
izzet, 154, 504 

J 
Jüpiter, 516, 666 

K 
kaabe kavseyn, 67, 139, 503, 533 

kaal ilmi, 5 

kabe kavseyn, 76, 505, 630, 879, 

1006 
kabih, 397 

kabiliyyet-i evvel, 506 

kabiliyyet-i zuhılr, 506 

kabr, 506 
kabu'l-'ıyan, 76, 1006 
kabz, 297 

kabz bill ah, 506 

kabz ve bast, 201, 307, 340, 348, 

470, 507, 509, 510, 5 1 2, 752, 

865, 1 143 

kabz ve bast hali, 201, 509, 752 
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kabza, 513 
kabz-bast, 144, 395, 506 
Kabzın üç sebebi, 511  
kadennan, 514, 737 
kadenneyn, 126, 514, 737 
kadern-i sıdk, 513 
kader-kaza', 514 
Kadı Ebu Bekr Bakıli ani, 541 
kadih, 153, 325, 515, 579, 581, 

582, 1021, 1169, 1176 
kadim, 68, 95, 102, 133, 165, 175, 

179, 216, 261, 331, 483, 503, 
515, 544, 549, 556, 563, 632, 
662, 827, 841, 889, 1 1 10, 
1133, 1158, 1 173, 122� 1247 

kadir, 458, 515, 1 196, 1200, 1208 
Kadiriye tarikatı, 15  
kadiriyye, 515 
Kafirlerin aldanması, 291 
Kahhar, 1238 
kahir, 516, 1200 
Kahire, 19, 21, 22, 28, 547 
Kahtabi, 79, 104, 416, 826 
kiiid-i se'adat, 516 
kiiid-i-kahr, 516 
Kail, 202, 212 
kaim, 529 
Ka inat, 47 
kalak (kaygı }, 304, 313, 516 
kalb, 516 
kalb demektir, 154 
kalbi müstağni, 74 
kalbin kasa veli, 182 
kalem, 525 
Kalem-i Ala, 90, 91, 92, 359, 474, 

477, 562, 588, 589, 662, 839, 
840 

kalem-i ilahi, 525 
Kalem-i Rafı, 96 
kalenderi, 525 
kalın kafalılık, 60, 75, 375, 955 
Kamer (ay}, 88, 146, 147, 180, 

181, 526 
Kamil insanlar, 571 
kana' at, 73, 526, 561, 1289 
kani' (kanaat eden}, 224, 227 
Kanün, 22 
Kanun fi't-tıbb, 22 
Kara fe meşayıhından, 200 
karar, 528 
Karmatiler, 19 
karru zati'l-elma'i, 528 

indeks 

kasd/kusüd, 528 
kasm, 528 
kassariyyun, 528 
kasvet, 265, 529, 566, 681, 1079, 

1268 
Kaşan, 24 
Kaşanl, 24, 32, 46, 95, 139, 154, 

179, 189, 201, 266, 274, 310, 
365, 407, 503, 556, 561, 562, 
568, 592, 613, 644, 706, 760, 
844, 879, 906, 909, 942, 967, 
981, 995, 1026, 1052, 1 131, 
1179, 1241, 1244, 1256 

kavalib, 529 
kavami', 529 
Kavaninü hükmi'l-işrak, 16 
kavl-i sakil, 1 167 
kavm-i müstafi, 78 
kavseyn (iki yay}, 476, 505 
Kays b. Asım Minkari, 70 
kayyüm, 529, 1132 
kayyumiyyet, 162, 209, 529, 

1179 
kayyümiyyet pırıltıları, 209 
Kayyümiyyet-i Hakk li'l-eşya, 

1 177 
kayyiimiyyet-i hakk, 530 
kaza', 530 
Kazib el-Ban Mavsıli, 546 
Kazvin, 1 7  
kc' s-i hubb, 382, 385 
Kebir, 61 
kebş, 144 
keffaret, 379, 530, 1073 
Kelabazi, 24 
Kelam, ı 7, 530 
kelam-ı evli ya', 531 
kelamullah, 428, 531 
kelef, 531 
kelimatullah, 532 
kelime, 532 
kelime-i ademiyyet, 532 
kelime-i cami' a, 532 
kelime-i hazret, 532 
kelime-i hazret-i ih3hiyye, 532 
kelime-i tevhid, 1112 
Kelime ler, 158, 830 
kelim-i tayyib, 532 
kemal, 533 
Kemaleddin Abdürrezzak b. 

Ebi'l-Ganaim Muhammed 
el-Kaşani, 24 

kemal· i cevher-i 'ilki!, 533 
kemal· i esma'i, 534 
kemal-i hass bi'!-insan, 534 
kemal-i kuvve-i gazabiyyc, 576 
kemal-i şehvet, 576 
kemal-i vehm, 576 
kemal-i zati, 534 
kemalullah, 534 
kemmiyet, 99, 282, 433 
kendini beğenme, 56, 57, 72, 

154, 226, 325, 349, 412, 416, 
559, 670, 711, 725, 817, 1044, 
1069, 1131, 1292 

kenud, 535 
kenz tılsımı, 1 193 
k enz-i mahfi, 63, 107, ll O, 535, 

772, 1117, 1155 
keradıs, 677, 1003 
keramat, 313, 535, 540, 680, 706 
keramat-ı evliy5, 535, 1254 
keramat-ı evliya'ullah, 535 
keramet, 535, 536, 538, 539, 540, 

541, 542, 543, 544, 545, 546, 
547 

keramet-i hissiyye, 535 
keramet-i ma'neviyye, 535 
keramet-i sıddikin, 535, 542 
Keramet-i veli, 535, 536 
kerem, 72, 548 
Kerranniye, 675 
Kerrübiyyfrn, 706 
Kesb yoluyla, 238 
kesb, 548 
kcsbi, 311 
Kese! (tennbellik}, 549 
kese!, 549 
kesret, 1 17  
keşf, 549, 550 
Keşf ehli, 446 
keşf ve şuhüd mertebeleri, 302 
keşf yolu, 284 
keşf-i esrar li'l-nnüridin, 553 
keşf-i hayalı, 554 
keşf-i hayvanİ, 554 
keşf-i hiciib, 555 
keşf-i kulüb, 555 
keşf-i nebatat, 554 
Keşfı nebati, 554 
keşf-i sakk, 555, 798 
keşfin ilk, 144 
Keşfü'l-nnahcub, 20 
kevkeb-i subh, 555 



kevn, 89, 556, 572, 65� 678, 
1002, 1024, 1 171 

kevn ve fesad, 89 
Kevneyn, 77 
kevnl loluşa, yaratılışa ait}, 124 
kevn-i fütCır, 556 
keyf, 173 
keyfiyet, 99, 171, 1 75, 243, 302, 

433, 456, 609, 616, 666, 1055, 
1 103 

kezazet, 556 
kezm-i gayz, 376 
kıddis, 556 
kıddislın, 556 
kı dem, 556 
kı dem-i ceberlıt, 557 
kırk, 43 
kırk günde bir yemek, 182 
kırk kişi, 1243 
kıst, 557 
kışr, 557 
kıyiim bi Ilah, 557 
kıyam lillah, 557 
kıyam, 557 
kıyamet, 90, 123, 154, 228, 249, 

321, 363, 406, 520, 530, 535, 
555, 55� 585, 588, 612, 615, 
628, 657, 680, 690, 776, 826, 
841, 1050, 1081, 1 1 73, 1 204, 
1230 

ki br, 557 
ki br-i nefs, 557 
kibri yok olan, 52 
kibrit-i ahmer, 560, 720 
kil-i akvam, 561 
kimya', 561 
KJmya' ü' s-sa' a de, 17 
kimya'-yı avam, 561 
kimya'-yı haviiss, 561 
kimya'-yı se' adet, 561 
Kirman, 19 
kitab u hace, 87 
kitab-ı mestlır ve rakk-ı 

menşlır, 477 
Kitab-ı Mübin, 410, 477, 562, 

662, 839, 1 215 
Kitabu ıstılahi's-sfıfiyye, 21  
Kitabü adabi'l-mürldin, 27 
Kitabü hatmi'l-evliyii, 1 8  
Kitabü mecra'l-hudfıs ve' l-

kıdem ve mevcıldü'l-vücfıd 
ve'l-'adem, 125 

indeks 

Kitabü meşarıkı'l-envar fi fevzi 

ehli'l-i'tibar (Meşiirık), 19 
Kitabü şerhi fusılsi'l-hikem, 27 
Kitabü'l-'ilm, 79 

Kitabü'l-furkan beyne 
evliya'i'r-Rahmiini ve 
evliya'i'ş-şeytiin, 23 

Kitiibü'l-kasd, 26 
Kitabü'l-luma', 27 
Kitabü'n-nokta, 177, 665 
Kitabü'r-ri'aye li hukuki I lah, 26 
Kitabü't-tefhlm li eva' ili 

sına'ati't-tendm, 83 
Kitiibü'z-zühd, 91 
kiyan-ı hurra, 776 
Konya, 20, 25 
kötü ahlak, 75 
kubh, 397 
Kudame sülalesi, 21 
kuddıls, 562 
kudret, 136, 562 
kuds, 564 
Kudsi kuvvet, 144 
Kudüs, 28 
Kul, 41, 46, 59, 101, 1 15, 148, 

160, 161, 1 85, 201, 207, 244, 
245, 246, 259, 279, 284, 285, 
302, 303, 305, 306, 315, 318, 
319, 327, 328, 337, 367, 378, 
391, 396, 403, 409, 430, 456, 
462, 463, 464, 482, 491, 511, 
518, 529, 549, 550, 565, 567, 
568, 598, 604, 605, 607, 608, 
609, 616, 635, 641, 645, 646, 
681, 687, 691, 694, 697, 707, 
729, 747, 795, 800, 802, 804, 
806, 808, 809, 819, 847, 852, 
859, 869, 874, 970, 982, 983, 
985, 986, 987, 994, 996, 1000, 
1025, 1029, 1030, 1048, 1050, 
1060, 1061, 1070, 1086, 1092, 
1094, 1096, 1103, 1 139, 1 183, 
1 184, 1 230, 1250, 1 257, 1260, 
1261, 1 262, 1286, 1287 

kulluk kahramanı 
Kum, 24 
Kur' an, 564 
kurb, 51, 85, 122, 134, 155, 1 70, 

171, 192, 201, 246, 328, 339, 
423, 447, 476, 484, 505, 506, 
565, 566, 567, 568, 569, 570, 
598, 680, 681, 725, 806, 833, 

1 3 1 1  

912, 935, 965, 968, 970, 971, 
1015, 1028, 1 083, 1 1 05, 1 109, 
1121, 1140, 1 1 42, 1 1 46, 1 160, 
1172, 1 187, 1 224, 1242, 1248, 
1274 

Kurbet, 569, 570, 676, 1 1 88 
kurb-i Hakk, 207 
kurbiyyet, 330, 353, 366, 381, 

391, 845, 896, 1029, 1048, 
1237 

kurbun nlıru, 74 
Kuslıd, 528 
Kuşcyrl, 7, 19, 24, 32, 354, 482, 

901, 905, 1016, 1 089 
ku tb-i ekber, 570, 572 
Kutb-i Gavs, 281, 570, 572, 574 
Kutb-ı Gavs-i Ekber, 263 
ku tb-i zaman, 570 
kutbiyyet-i kübra, 45, 55, 281, 

570 
kutbun merkezinden, 455, 1243 
kutbun sağında, 454, 455, 1243 
Kutbü'l-' acaib felekü'l-garaib, 

206, 972 
Kutbü'l-aktab lkutublar kutbu}, 

281, 571 
Kutbü'l-Gavs, 43 
kutub, 43, 172, 216, 2 1 7, 243, 

281, 454, 474, 571, 572, 573, 
574, 588, 591, 666, 739, 1 128 

kutub t ılsımı, 205 
Kutubların tamamı Abdullah, 

217 
Kutü'l-kulfıb, 16, 17, 32, 627 
kuvva, 575 
kuvve-i gazab, 576 
kuvve-i şehvet, 576 
kuvve-i tefklr, 576 
Kuzaybü'l-Biin, 242, 797 
Kuzey Irak, 28 
küll, 576 
külli cisim, 1 25, 292, 662 
Külli Kudsi Ruh, 85, 833, 912 
kilili nefs, 90 
külli-yi akl i, 702 
külliyyet, 577 
kümmel, 825 
kün, 577 
künh-i zat. 465 
kürre-i hava' iye, 658, 667 
kürre-i ma' iye, 658, 667 
kürre-i ııariyye, 658 
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kürre-i türabiyye, 658, 667 

kürsi, 578, 658 

Kürsi'nin ortasında, 135, 242 

Kürsi-yi V asi, 96 
küşi'ıfat, 4 1 1, 452, 549, 687, 906 

L 
Uı fa ile iliall ah, 1 1 15 

Uı ilahe illallah, 1267, 1271, 

1272 

La ila he illallahü vallahü ekber, 

1217 

la mabude illa hu, 1217 

la maksude illa hu, 1217 
la mevcude illa hu, 1 217 

laheti'l-'arus, 105 

Lahor, 20 

Jahutiyyet nfuları, 209 

lahz, 579, 1 1 80 

latif cisimler, 242 

latlfe, 516, 519, 579, 580, 581, 

641, 656, 698, 751, 766, 831, 
838, 841, 991, 1 030, 1077, 

1 1 94, 1 198, 1 270, 1 274 

latife-i insaniyye, 516, 753 

Latife-i rUhaniyye, 1 1 98 

lazım-ı hakikat li zatiha, 580 

lece', 581 

ledünni ilham, 333, 429, 485 

ledünni ilm, 210 

!esen, 581 

leta'if, 579, 581 

Leta'ifü'l-esrar, 21 

Leta'ifü'l-işarat, 25 

Leta'ifü'l-me'arif, 22 

Leta'ifü'l-minen, 21 
levaih, , 143, 144, 150, 153, 304, 

307, 515, 579, 581, 582, 583, 

584, 682, 1021, 1 1 69, 1 1 76, 
1254 

Levakıhu'l-envar fı tabakati'l

ahyar, 28 

levarni', 1 43, 144, 150, 153, 515, 

579, 581 , 582, 583, 584, 1021, 

1 1 76, 1254 

Levami'ul-Ukul, 18 

levh, 87, 89, 125, 126, 445, 446, 

520, 525, 534, 585, 586, 588, 

589, 654, 768, 776, 826, 1215 

Levh, arşın üzerindedir, 1 25 
levh tabiri, 125 

indeks 

levh-i 'ubudiyyet, 585 

levh-i evvel, 585 

levh-i ha mis, 585 

!ev h-i hikmet, 585 
!ev h-i hükın, 585 

Levh-i Kader, 477 
levh-i mahffız, 87, 90, 96, 445, 

587, 588, 589, 654, 839, 1255 

levh-i rabi', 585 

levh-i sabi', 585 

levh-i sadis, 585 

levh-i sani, 585 
Leysiyyet, 590 

Jezzat-ı batıne, 590 

lezzat-ı dünya, 590 

lezzet-i 'akliyye, 590 

!isan, 591 

!isan-ı hakk, 591 

Lisanüddin, 25 

Li va, 322 

livau'l-hamd, 321 
lübb, 18, 253, 557, 591, 1 1 56 

lübbü'l-lübb, 592 

Lübs [giymek}, 593 
lübs-i hırka, 370, 371, 593, 671, 

702, 897 

lübs-i murakka'a, 593 

lüks bir hayat, 57 

lümem, 593 

lümme, 328, 593 

lütf-kahr, 593 

M 
Ma fı cübbeti sivallah, 117, 257, 

884, 950, 952, 1 1 23, 1 161, 

1 1 90 

ma' den, 595 

ma'dum, 596 

ma' dumat, 596 
ma' i yyet, 604 
ma'iyyet-i me' al-halk, 604 

ma'lumat, 614 

ma'na, 614 

ma'rifet, 188, 391, 487, 556, 614, 

615, 616, 617, 618, 619, 622, 

623, 624, 625, 644, 744 

ma' rifet-i 'ayne'l-yakln, 626 

ma' rifet-i hakka'l-yakln, 626 

ma' rifetullah, 614 

ma' sıyyet, 626 

ma'-yı kuds, 595 

madde-i ula, 595 
mağfiret, 287, 394, 597, 1082 

Mağrib, 265, 596, 81 1 

mağrib-i şems, 596 
mahcub [perdelenmiş}, 96, 251, 

260 
mahda', 597 

mahfı1z, 597 

mahffızat, 84, 380, 833, 912 

mahiyet-i hakaik, 465 

mahiyet-i mümkinat, 136 

mahk, 146, 526, 597, 598, 630 

mahk-ı ki.illi, 599 

mahku'l-mahk, 597, 598, 630 

mahlukat, 169 

Mahmud Ebu Şammat, 1 65, 235 

mahsusat, 84, 355, 380, 832, 912 

mahv, 164, 260 

malw-ı 'ayn-ı 'abd, 603 

malw-ı erbab-ı sera' ir, 603 

mahv-ı erbab-ı zahir, 603 

malw-ı erbab-ı zavahir, 603 

mahv-ı ubfıdiyyet, 603 

mahv-isbat, 315, 489, 599, 600, 
601, 602, 768, 769, 1 043 

mal, 360 

Maiyyet [beraberlik}, 163, 604 

Makam nedir, 195, 308, 608 

makam, 49, 159, 1 72, 234, 243, 

283, 313, 395, 516, 535, 604, 

605, 606, 607, 608, 609, 610, 

611,  1 1 94, 1278 

makam sahibi, 307, 605, 609, 

611, 789, 795, 11 85, 1 186 

makamat, 172, 455, 516, 604 .• 
713, 963, 1 230 

makamat-ı se b' a, 455 

makamat-ı sırr, 516 

makamat-ı yakin, 1230 

Makam-ı Ak des, 267 

makam-ı beka', 243 
makam-ı cem', 159 

makam-ı ehli'l-hicab, 234 

makam-ı elif, 159, 162 

makam-ı gaib, 286 

makam-ı hark-ı ' ade, 535, 539 

makam-ı hürriyet, 395 

makam-ı kalb, 516 

makam-ı kuvvet, 61 2 

Makam-ı Mahmud, 203, 262, 

612, 788 

makam-ı mutavassıt, 604, 606 



makam-ı müntehi, 604, 606 

makam-ı mürid, 604 

makam-ı nılh, 612 

makarn-ı tenezzül-i rabbani, 

613 

makam-ı vahdet-i cfımi'a, 613 

Makam-ı velayet, 1 193 
makam-ı zat, 516 

makamlar, 311 
maksad-ı esma, 613 

rnakt-ı kebir {ağır vebal}, 113 
mal, 49 

Malik b. Dinar"', 1070 
Malik b. Enes, 897 
Maliki mezhebi, 1 9  

malikiyye, 658 
Malikü'l-Mülk, 41, 614 
Mal ılın, 99 
marifet fbilgi ve farkındalıki' 

207, 214 
marifet de kurbete, 1212 
marifet ehli, 615, 892, 1292 
Marifet üç çeşittir, 617 

Marifet, 53, 120 
Milrifet-i insani ye, 431 

marifet-i nefs, 626 

Marlıf Kerru, 1020 
Marlıf, 430, 487 
masıyyet (isyan}, 52, 78, 1 1 2, 

1 44, 149, 1 81, 344, 345, 406, 
549, 627, 748, 773, 918, 966, 
990, 991, 1005, 1084, 1086 

masik, 627 
masiva, 712, 728, 821, 877, 888, 

955, 995, 1274 
Masivil-yı Hakk, 245 

matla', 628 
matiab-ı a'la, 613 
Mfıveraünnehir, 19 
me' a,  192, 366, 628, 910 
me' alim-i a'lami's-sıfat, 629 
me' arn, 363, 629 
Me'anü'l-ahbar, 24 
me' asi, 626 
rne'hılz ve müsteleb, 645 

me'rnum, 453 
mea'l-cühhal, 916 
Mead korkusu, 58 
mebadi' -i  nihayat, 629 
mebde'iyyet, 629 

mebne-i tasavvuf, 1008 
mecal-i külliyye, 629 

indeks 

rnecalis-i heybet, 1139 

Mecalis-i Seb'a ve Rubaiyyat, 

25 
mecanet, 630 

rnecd, 1 70 

Mecdeddin Cili, 28 
Mecdüddin Ebu'l-fütlıh Ahmed 

b., 1 7  
meda, 168, 630, 657, 658, 660, 

824 
meda-yı esrna-yı fi'liyye, 630 
rnecma'u'l-bahreyn, 630 

mecma'u'l-cem', 630 
mecma'u'l-ehva', 630 
mecrna'u'l-ezdad, 630 

rneczılb, 631, 767, 870, 874, 1125 
meded-i vücudi, 631 
medine-i hasine, 744 
medre-i muzlime, 631 
rnefatih-i guyılb, 631 
mehabbet, 304, 631 
mehabbet ehli, 632, 694 
mehabbet pekişmiş irade, 638 
rnehabbet-i asliyye, 644 

mehabbeH cemal, 644 

mehabbet-i Iiliahi teala, 645 

mehabbet-i münasebet, 645 

mehavif-i ' ibad, 335 
Mehdi, 645, 1208 
mekan, 645 
mekanet, 645 
Mekki, 15, 241, 914 
mekr, 646, 756, 959, 974, 1234 
mekruh, 329 

Mektubat, 7 
Mektlıbat-ı Rabbani, 23 
melaike, 179, 525, 588, 652 
melak, 646 

melal, 646 
melamet, 74, 129, 646, 647 
melameti, 420, 647, 648, 903, 933 
Melameti, 525 
rnelametiyye, 356, 648, 649, 650, 

943, 1 139 
melamiyye, 648, 1 139, 1 1 98 
melankolik, 127 
mclce', 651 
melek, 652, 653 
mcleke, 654 
melek-i ala, 654 

rnelekiyyet ve meleke, 654 
Melekler, 108 

1313 

melekut alemi, 87, 89, 96, 97, 

142, 273, 521, 658, 1 124 

melekılı alemin, 217 

melekılt, 43, 87, 89, 96, 97, 98, 

137, 206, 217, 251, 267, 273, 

283, 386, 454, 521, 571, 574, 

575, 654, 655, 658, 699, 762, 

766, 841, 898, 1013, 1243 

Melekuti alem, 96, 97 
melekutun keşfi, 58 

Melik Zahir, 28 

melik, 124, 655 

melik-i mülk, 655 

melik-i nefs, 655 

melik-i rUh, 655 
memdılhiyyct-i mal, 655 

memsuk-ı bih, 627 

rneırlslık-ı li' eel i h, 627 
menaih, 304, 682 

menazil, 24, 655, 1 194 

Menazil-i amfıl lamelierin 
mertebeleri}, l l l  

menazil-i tevvabin, 1070 

Menfızilü's-sa'irin, 10, 20 

mendılb, 57, 323, 329, 332, 461, 

512, 569, 1217 

menhec-i evvel, 656 
Menza, 262, 264 

menzil, 435, 441, 453, 462, 656, 

1048, 1 1 98, 1266 

menzile, 134, 535, 656, 909, 

1006, 1 198 

menzil-i be' s, 657 
menzil-i du'fı, 656 

menzil-i dühur, 656 

menzil-i ef'fıl, 656 

menzil-i emr, 656 

Menzil-i ervfıh-ı berzahiyye, 

656 
menzil-i hak ve'l-feze, 657 

menzil-i ibtida', 657 

menzil-i istihbar, 657 

menzil-i kutb ve imfımeyn, 657 

menzil-i müşahede, 657 

menzil-i nasr ve cem', 657 
men.zil-i ref'i zarar, 657 

menzil-i sırrl, 657 

Menzil-i şükr, 657 

menzil-i takrib, 657 

men.zil-i takrir, 657 

menzil-i tali m, 656 
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menzi l- i  tedel li {iniş menzi li f, 

712 

menzil-i tenzih, 657 

Meraga, 28 
meratib-i külliyye, 363, 657 

merabb-i nefs, 744 
meratib-i uluhiyyet, 658 

meriitib-i vüclıd, 242, 365, 369, 

563, 658, 768 

Mera t ibü'l-vüclıd ve hakikatü 

kilili mevcud, 15 
merbub, 824, 910, 1 136 
merdudun, 98 

merhum, 53 

Merihtir {Mars' tır], 666 
merkez-i da'ire, 587 

mertebe-i ell ata'yin, 700 
mertebe-i ihsan, 455, 459 

Meryem oğl u İsa, 240 
mes'ele-i gamiza, 668 

mesaiik-i ceva mi'i'l-eşya', 668 

mesaiik-i ceva mi'i'l-isniyye, 668 

mesh, 669, 1052 

Mesnevi, 7 

meşarık-ı feth, 669 

meşarık-ı subh, 669 

meşarık-ı şems-i hakikat, 669 

Meşayıh, 1 99 

Meşhed, 1 6  

meşi'et, 669 

meşiet lüga tte, 485 

Meşkur, 1 23 

Meşra, 262 

meta li', 629 

mevahib, 669 

Mevahibü' l- Hakk. 1 6  

mevii l i d-i selasc, 1 9 1  

meviirid, 324 

mevatın, 673 

mevc-i evvel, 670 

mevc-i sani, 670 
mevcudat, 136, 1 75, 208, 258, 

3 1 6, 360, 475, 577, 670, 1 123, 
1 1 62, 1 191,  1 226 

mevhibe, 306, 307, 3 1 0, 386, 541 , 

608, 805, 1 0 1 4, 1 287 

Mevlana Halid Bağdad!••, 27, 

789, 1 269 

Mevlana, 7, 1 0, 1 9, 25, 27, 38, 63, 

1 97, 357, 739, 740, 758, 836, 

977, 1 019, 1 1 1 7, 1 1 55, 1 270 

indeks 

Mevsu'atü mustalahati't-
tasavvufi'l-islami, 9 

mevt, 355 

mevtın, 673, 674 
Mevtın-ı hamis, 171,  674 

Mevtın-ı riibi, 674 
Mevtın-ı sad is, 674 
Mcvtın-ı salis, 1 5 1 ,  674 
Mevt-i ah dar {yeşil ölümf, 670 

mevt-i ahdar, 593, 670 

mevt-i ahmer, 671 
mevt-i cami, 358 
mevt-i ebyaz, 671 
Mevt-i ebyez, 182 
mevt-i esved, 672 
Mevt-i manevi, 560, 672 
mevzı' ı ibtila', 565 
mezahir, 675 
mezheb, 675, 712, 1 062 
mezkfuat, 84, 380, 833, 912 
mıntıka-yı buruc, 243, 666 
mi' rac, 676 

mi'rac-ı ruhani, 677 

mi' rac-ı tahlil, 676 
miftah-ı evve l, 675 
miftiih-ı sırr-ı kader, 675 
minessat, 629 

Minhac, 26 
Minhaci'l-kasidin, 2 1 
Minh;kü'l-'abidin, 1 7  

Minh iicü's-sünne ve Nakzu'l-
mantık, 23 

mir' at, 677 
mir'at-ı hazret-i i liihiyye, 678 

mira', 676 
mira c gecesi, 250 
misal alemi, 97, 1 51, 546, 1 1 43 
misbah, 678 
Miskin, 226, 679 
mis!, 679 

misliyyet, 49 1,  679 
mistik, 6 
mistik sembolleri, 6 
Mişkaı, 1 278 
mişkat, 679 
mizan, 6 1 4, 679, 908, 1047 
Mizzi, 22 
Moğol lar, 22 

mu'akabc-i nefs ' ala taksiriha, 

689 

mu' allim-i evvel, 679 

mu'ayene, 679 

mu'cizat, 680 

mu'cize, 680 

Mu'tezile, 220 
Mu'ti, 61 
Muamelat, 679, 822 

Muamelatta edeb, 201 
Muaşşeriit Risalesi, 2 1 1  

Muavvizetfın, 1 272 

mucibiit-ı gayret, 680 
MCıcizat-ı rekaib, 542 
Mucize, 537, 541, 543, 547 
mugala ta, 60, 75, 251, 375, 955 
Muğni ismi, 50 
muğterr, 335, 336 
muhacir, 680 
muhiidara, 95, 452, 553, 663, 

680, 681, 682, 683, 684, 685, 
686, 706, 733, 734, 1 126, 
1237 

muhaddesun, 687 
muhadese, 687 
muhakkik, 232, 264, 360, 386, 

406, 440, 522, 6 1 3, 66 1 , 688, 

701, 723, 826, 996, 1 005, 
1039, 1 049, 1 1 71 , 1 1 79, 1 273 

muhal, 688 
Muhalelet tabiri, 68 

Muhammed b. A l i  Kettani, 632 
Muham med b. Ali Tirmizi, 275, 

393, 527 

Muhammed b. Hafif. 296, 405, 
482, 885, 889 

Muhammed b. H üseyin b. 
Abdullah eş-Şerif el

Habeşi, 18, 35 

Muhammed b. Kaid Evani, 202 

Muhammed b. Musa Vasıti, 
1 1 07 

Muhammed b. Ruveym b. 

Muhammed, 228 
Muhammed b. Vasi. 6 1 7  
Muhammed el-Gazall, 1 7  
Muhammed Şehri st ani, 292 

Muhammed! veraset, 1 28 

muhasebe, 1 55, 689 
Muhasebenin dört rüknü, 690 

Muhasibi, 7, 1 7, 25, 26, 34, 57, 
418, 546, 693, 80 1 ,  !)02, 9(1] , 

905, 997, 1 020, 1 094, ı 1 01 

muhiisibiyyün, (\93 

muhazat, 693 

m uhbit lın, 693 



muhdes, 1 33, 296, 503, 693, 

1053, ı 1 10 

muhibb, 1 1 2, 1 1 8, 639, 643, 693, 

695, 1085, 1 25 1  

Muhtasaru m inhaci' l-kasidin, 
2 1  

M uhyi mertebesi, 477 

Muhyiddin Ara bi, 257, 573 

Muhyiddin b. A rabi, 1 08, 257, 

553, 563, 952, 1 120, 1 122, 

1 1 23, 1 1 59, 1 1 6 1 , 1 1 90, 1 277 

Muhyiddin Ebu Muhammed 
Abdülkadir b. Ebi Salih 
Musa Zengidost el-Geylani, 
1 5  

Muizz ismi, 50 

mukarrablın, 202, 992 

mukarrabunwı açlı ğı, 44 

mukarreb, 1 1 8, 1 35, 232, 234, 

261,  386, 538, 688, 71 1,  920, 

93 1,  936, 1 005, 1 034, 1039, 

1 273 

Mukarreb melekler, 1 92 

mukarrebun, 1 9 1 ,  1 92, 852, 1 204 

mukin, 1 1 8, 695 

Muksit, 202, 2 1 2, 2 1 3, 439 

muktesid, 695, 1204, 1214 

munkata'ı'l-işarat, 1248 

munkatı'-ı vahdan!, 695 

mınad, 695 

mınakabe (kontrol}, 236, 304 

mınakabe Jilbih, 695 

murakabe-i hullet-i 
ibrahimiyye, 700 

mınakabe-i mehabbet; şarib, 
631 

mınakabe-i zat, 700, 1 030, 1031 

murakabetull ah, 695 

murakebe, 1281 

murakka'a, 371, 593, 671, 701 

murakka'at, 371, 593, 671, 701 

Murcia, 20 

musal li, 866 

musavviriyyet, 5 1  

musibet, 5 1  

muslihler, 53 
Mustafa Neca, 262, 981, 1 1 26 
m ustasvif, 1 83, 446, 702, 863, 

920, 92 1 , 922, 923, 924, 925, 

926, 927, 928, 930, 93 1 , 932, 

933. 934, 935, 936, 937, 938, 

9HO, 1 020 

indeks 

mutasavvıf, 1 83, 446, 702, 862, 

863, 920, 921, 922, 923, 924, 

925, 926, 927, 928, 929, 930, 

931, 932, 933, 934, 935, 936, 

937, 938, 975, 980, 1 0 1 0, 

1 0 1 8, 1020 

mutasavvıfların ahlakı, 74 

mutavassıt/mutavassıtlın, 713 

mutedil !dengeli}, 60, 73, 75 

Miltezile inancı, 63 

muti {itaat eden}, 98, 1 57 

mutlak, 702 

Mutlak Nefs, 96 

mutlak vücud, 1 53, 465 

Mutlak Vücud, 66, 125, 659, 

672, 790, 1 223, 1248 

mutmain nefs-i natıka-i 
mutmainne, 99 

mutmeinnc, 1 22, 520, 1 227 

muttala', 628 

Muvaffakuddin İbn Kudame, 
21  

Muzaffer Kırmısini', 223 

muztarr, 225 

Mü' min hal sahibi, 1 1 8  

mübah, 329 

mübahat, 670, 702 

müb5hat fi' d-dünya, 702 

mübaya'a, 703 

mübda, 146 

Mübdi, 99, 143, 1 46, 162,  213, 

433 

mübteğa, 249, 707 

mücadele, 22, 323, 608, 62B, 655, 

657, 680, 703, 704, 705, 828, 

852, 858, 860, 915, 920, 931, 

1031, 1038, 1 044, 1 067, 1071, 

1094, 1290 

mücahedat, 210, 273, 703 

mücahedat-ı mür! d, 703 

mücahede, 703, 704 

mücahid, 680, 810, 81 1 

mücahid-i sarih, 705 

müceddidiyye, 737 

Mücerred, 1292 

Mücerred ruhlar, 96 
Mücib ismi, 51 

müdarat ve müdahene, 705 

Müdebbir, 1 86 

ınüdekkık, 705 

ınüfaviz, 1 54 

müfazale, 705, 706, 1 263 

müferric-i ehzan, 706 

müferric-i kürlıb, 706 

müfeyyiz, 706 

mühec, 1 54, 706 

Müheymin ismi, 5 1  

müheyyemun, 706 

mühlikiıt, 71 1 

mükafeha, 241 

mükaleıne, 426, 1 027 

mükaşefat, 706 
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mükaşefe, 1 82, 272, 297, 3 1 7, 

443, 452, 458, 5 1 9, 553, 560, 

564, 680, 681 , 682, 683, 684, 

685, 686, 706, 733, 734, 1 230, 

1 237, 1 26 1  

mükaşefe-i ' i lm-mükaşefe bi' l· 
vecd, 680 

ınükiişefe-i hal, 680 

ınükemmil, 523, 706 

m ükevkeb feleği, 243, 666 

Mükevvin { Yaratan!, 1 61 

m ükteseb {sonradan elde 
edilen}, 81 

mülk, 98 

mülk-i mutlak, 706 

Mülkiyyet, 147 

mümedd-i himem, 707 

Mün'im, 65 

müna, 249, 707 

münacat, 171, 1 98, 342, 616, 696, 

707, 709, 869, 1058, 1 144 

Münafese, 323 

münasebet-i zati yye, 71 1 

münasefe, 71 1 

münazele, 656 

münca, 711 

münecciyat, 711 

münnet ve minnet, 71 1 

Müntakim, 65, 274 

münteha, 249, 707, 9 1 2  

münteha-yı ma'rife, 71 2 

müntesib, 71 2 

mürekkebat, 71 2 

ınürekkebfıt-ı cisınanivve, 712 

mürekkebat-ı i l mi yye, 712 

mürekkebat-ı nuni.ni yve, 71 2 

mürekkeb5t-ı rlıhaniyye, 7 1 2  
mürekkebat-ı sem'iyye, 71 2 

müridiin-ı ahiret, 71 3 

mürid-i sadık, 713, 727 

müridin halveti, 320 

Müridin vakiesi, 266 
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Mürsiye, 20 

mürşid, 205, 3 1 8, 370, 701, 731, 

738, 740, 973, 978, 1273 

mürlı'et, 732 

mürüvvet, 1 65, 291, 397, 453, 

680, 747, 931 , 1281 

müsafir, 732 

m üsamaha, 75, 276, 342, 408, 

4 1 3, 732, 932 

müsbit-i cerih, 732 

Müslümanların imaını !devlet 

başkanı], 570 

müstağis, 733 

m üstağni, 55, 134, 159, 230, 232, 

408, 449, 650, 670, 759, 784, 

825, 829, 884, 893, 920, 1 002, 

ı 0 1 4, 1 136. 1 1 76, 1232, 1 258, 

1 266 

müstağrak bi  mehabbetillah, 

732 

müste'nis, 1 1 8  

müstehlik. 733 

m üstemi', 891 

müstemi', 735 

müstenbetat, 496 

m üstened-i ma' rife, 733 

m üsterih, 733 

m üşilhed, 325 

Müşahede-i cemal, 1 66, 733 

m üşahl"de-i hakk, 734 

m ü şahede-i murakıbin, 734 

m üşaratat-ı nefs, 78 

müşrif-i zama' ir, 734 

mütala'a, 734 

mütalaa manası na,  272 

müteahhirin, 545 

Müteal, 6 1  

müteferrid, 1 1 15 

mütehabbun, 1 1 0 

mütehakkık bi'l-hakk ve'l-halk, 

735 

mütehakkık bi' l-hakk, 734 

mütchayyil iit, 84, 380, 832, 833, 

912 

Mütekellim ler, 213 

mütesenımi',  735, 891 

müteşerri', 735 

m ütevazi kişiler, 73 

mütezehhid, 862, 929, 1 285, 

1 289 

müvellcdat. 89 
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müzahat beyne' ş-şu' un ve'l

haka'ik, 735 

M üzi ll ismi, 52 

ınüznibıin, 1 1 0  

N 
na' lan, 5 1 4, 737 

na'leyn, 5 1 4, 737 

na't, 741 

Na dr b. Şumeyl, 105 

nahiv, 15, 1 7, 2 1 , 257, 430, 442, 

952, 1 1 23, 1 161, 1 1 90 

Naim !nimetler}, 1 40, 773 

nakru'l-hatır, 328, 329 

nakşbend, 737 

Nakşibendi, 1 7, 491 ,  700, 740, 

1 1 20, 1 159, 1 274 

Nakşibendiyye, 3 1 2, 737 

nakz-ı 'ahd, 740 

namus, 741, 966 

nar, 1 70 

nari tabi at, 360 

nas fi'l-edeb, 1 92 

nasihat, 99, 195, 3 1 2, 333, 6 1 1,  

741, 865, 932, 1 009, 1 0 1 4, 

1 1 77, 1 229, 1 281 

Nasrabazi, 1 1 7, 275, 999, 1282 

naslıt, 741, 840 

nazar, 269 

nebat, 742 

Nebhimi, 26 

nebiyy-i melik, 742 

necdet, 742 

Necmeddin Muhammed b. Şiii 

Mevsıli, 314 

necva, 742 

nedb, 329 

nedem, 742 

Nefehatü'I-Hakk, ı 6 

nefes, 743 

nefes-i i l ahi, 744 

nefes-i rahmani, 6 1 3, 744 

nefh, 187, 753 

nefs ba'de's-salah, 744 

nefs, 9, 76, 81, 85, 86, 91, 102, 

l l l, 1 24, 125, 130, 141, 144, 

1 49, 1 68, 1 79, 1 91 , 220, 231, 

245, 265, 272, 277, 290, 305, 

3 1 1 , 3 1 9, 325, 328, 333, 337, 

339, 352, 356, 367, 376, 380, 

392, 427, 430, 433, 445, 456, 

460, 468, 471, 473, 476, 477, 

479, 483, 48� 495, 507, 509, 

5 1 1 '  5 1 7, 520, 525, .534, 549, 

562, 566, 574, 576, 578, 580. 
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653, 655, 662. 677, 681 , 1>89, 

703, 738, 749, 750, 779, 780, 

791, 796, 799, 81 8, 820, 825, 

826, 852, 854, 857, 859, 867. 

876, 893, 895, 907, 9 1 2 ,  930, 

948, 956, 95B, 959, 960, 9(ı2, 

967, 971, 977, 978, 989, 999, 

1006, 1010, 1 014, 1 05 1 ,  1 052, 

1071, 1083, 1 084, 1 085, 1 086, 

1 087, 1 1 02, 1 1 27, 1 1 29, 1 1 3 1 ,  

1 1 32, 1 1 39, 1 1 75, 1 2 l ll, 1 21 3 .  

1 2 1 5, 1227, 1 233, 1235, 1 247, 

1 265, 1 268, 1 271 , 1 280, 1 29 1 ,  

1293 

nefs-i emmare, 5 1 7, 744, 748, 

761, 765, 1 085, 1 282 

nefs-i insaniyye, 69. 744 

nefs-i kanı ile, 744 
nefs-i kül!, 88 

nefs-i külli, 83, 125 

nefs-i küll iye, 768. 1 237 

nefs-i levvame, 744, 765, 766, 

839 

nefs-i m utmainne, 520, 744, 748, 

749, 760, 765, 766, 839, 1 084, 

1 1 30 

nefs-i mülh iıne, 744, 765. 839 

neis-i natıka, 99, 28 1 ,  523, 74-1, 

837, 1 215, 1 270 

nefs-i saliha, 744 

netsin ordusu, 81 

nefy, 768 

nefy-isbat, 3 1 5, 489, 599, 768, 

769, 1 043 

nefyü'l-'izz, 1 067 

nehy-i 'an keşfi' l -burku', 768 

nenıınıe, 768 

Nevadiru'l-usül, 1 H 
nevafil, 769 

neval, 356, 770 

Nevevi, 26 

nevme, 770 

ney!, 771 

neyyiran, 776 

ni'met, 772, 773 

n.i fak, 21 , 771 



Nihayat, 1 1 8, 1 65, 2 1 o, 262, 771, 
1034, 1 126 

ni kah-ı sari fi cemi'i' z-zerari 

535, 772 
' 

nimet, 54 
nimetlendirme, 1 69 
nisa', 774 
nisbet, 774 
Nişablır, 24 
Niyetin anahtarı, 803 
niyyet, 774 
Niza rniye Medreseleri, 1 7  
Niziimülmülk, 1 9  
nokta, 776 
N uh b. Mansiır, 22 
nubbii-yı slıfiyye, 1 �44 
nukat, 776 
nCın, 776 
nCır i lkesi, 88 
nCır, 209, 776, 777, 778, 779, 780, 

781 
nCıran/nCıreyn, 783 
N Cıraniyyet, 1 58, 830 
nCırdan bir sürCır. 1 88 
Nurettin Ödül, 4, 1 0  
nCır-ı ahkiim, 782 
nCır-ı ibdii'i-yı evvel, 783 
nCır-ı i l ahi, 587, 589 
nCır-ı iman, 455 
nCır-ı isl am, 455 
nCır-ı kalb, 783 
nCır-ı muhammedi, 525, 783 
nCıriyyCın, 784 
nCırla hidayet, 52 
nCıru' l' akl, 776 
nCıru' l-envar, 4lJ8, 784 
nübüvvet-risalet, 687, 784, B l 3, 

1 1 8 1 ,  1 183 
N üceba, 1 243 
n üce bii' ve nükaba', 784 
nüfCıs, 26, 76, 658, 744, 1 006 
nüfus-ı beşeri yyc, 744 
nüha {zihinJ, 79 
nühlıs .. 5 1 6  
N ükabii, 784, 785, 1 243 
nükul, 786 

o 
oburluk zekayı öldürür, 1 82,  

672 
On uncu Akıl, 89, 243 
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onursuzluk, 73 
otuz, 43 

ö 
öğrenme, 58 
öğrctme, 58 

p 
Pencab, 23 
pişrev, 453 

R 
ra'i, 794 
Rabb ismi, 1 08, 1 69, 787, 793, 

1 250 
rabb, 787 
Rabbani ha tır, 330, 333 
rabbü'I-'İzzet, 788 
rabbü'l-erbab, 787 
Rabbü'l-erbab, 96, 787 
rabıta, 133, 579, 788, 789, 1 270 
rabıta-yı kalbi yye, 788 
Rabia, 361, 562, 707, 709, 800, 

801, 804, 809, 890, 1 070, 
1 073 

Rabiatü'I-Adeviyye, 26, 170, 
171, 243, 263, 295, 399, 789 

ra ci' Cı n, 790 
racCın, 335 
radi', 790 
rağbet-reh bet, 790, 799 
rahe-yerCıhu, 209 
rahim, 53 
Rahim ismi, 91, 1 08, 1 69, 274 

7S7, 793, 1 250 
' 

Rahmiin ism i, 61 ,  1 08, 2 1 2, 477, 
787, 792, 793, 1 250 

Rahmani i stİ va, 1 2 5  
Rahmani sırlar, 207, 2 1 4  
rahmaniyyet, 408, 793, 896, 

1 1 34, 1 1 35 
rahman-rahim, 791 
rahmet, 42, 48, 53, 96, 97, 1 o9, 

1 1 1, 1 49, 1 66, 167, 1 69, 1 91 ,  
273, 336, 375, 391, 408, 419, 
479, 490, 509, 5 1 1 ,  5 1 7, 548, 
560, 570, 577, 593, 627, 642, 
645, 646, 657, 658, 672, 733, 
737, 745, 752, 773, 791, 792, 
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793, 794, 867, 868, 965, 980, 
990, 1 0 1 3, 1020, 1023, 1 097, 
1 1 35, 1 1 88, 1 1 94. 1 209, 1 21 5, 
1 266, 1 2S 1  

rahmet-İ İmtinaniyye, 794 
rahmet-İ vücCıdivve, 794 
Raih {yürüyen}, 209 
Rakib ismi, 53, 795 
rakib, 700, 794, 1 1 45 
rakika, 796 
rakim, 205, 206, 972 
raks, 796, 1062 
rakve { deri su kabı}, 24 1 . 7% 
rakvc, 796 
ramazan, 79h 
Ramsay Wright, 83 
RamCızü' l-ehadis, 1 8  
rasih fi'l-'ilm, 1 92 
ra v h ve tera vvuh, 796 
ravza, 796 
Ravzatü't-ta' rif bi'l-hubbi' ş-

şe ri i, 25 
razı {rıza sahibi), 224 
razi, 221 
razi yye, 76, 1 22, 744, 767, 7&S, 

1006, 1 202, 1227 
Rebi b. H aysem, 284 
recfı { ümidi . 1 92, 204, 291, 340, 

745, 797, 1 086, 1 1 40 
Reca üç kısırr1dır, 33\l, 341,  350 

redı-yı kazib, 336 
recebi yy Cı n, 798 
receb-şa'ban-rarnazfm, 796. 797, 

947 
redie { düşük ahl fıkla ri, 70 
ref' -i hiciib, 555, 798 
Refik el-Acem' in, 9 
refref-i a' l a, 798 
refretler alemi, 1 35 
rehbet, 270, 479, 606, 7lJO, 7Y9, 

889, 989, 1 082, 1 1 05 
Reis EbCı Ali, 482 
remz, 799 
Resa'i l ü  İhvani' s-Sala, 23 
res h, 1 051,  1 052 
Resulullah'ın>ıs naibi, 1 1 8 
retk. 266, 689, 799 
reyn/ran, 78, 799, BhO 
reyy, 307, 384, 443, 642, 799, 

988, 1 253, 1 254, 1 255, 1256, 
1 257 

rezile tü' n-noksan, 800 
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rezzaki yyet, 169 

rezzak-razık, 800 

Rı fat Resul Sevinç, 4, 1 0  

rı zii, 70, 800 
Rıza ehli üç derecedir, 801 

Rıza ve suht {kızma, içerleme}, 

804 

Rızaullah, 802 

Ri'iiye, 1 7, 34, 57 

ri' ii ye li hukuki'll.ih, 810 

ri' ayet, 81 o 

ribat, 8 1 0, 8 1 1 ,  1 045 

Rical-i besabis, 812 

Rical-i eyyam- i sitt, 8 12  

Rical-i iştiyak, 8 12  

Rical-i ma, 812 

Rical-i tahti'l-esfel, 813  

Ricalullah üçe ayrılır, 56 

ricalullah, 508, 8 1 1 ,  885, 1 244 

ricalü 'alemi'l-enfas, 811 

ricalü'l-besabis, 8 1 1  

ricalü'l-eyyami' s-s-silt, 81 1 

riciilü'l-feth, 265, 8 1 1  
ricalü'l-gayb, 8 1 1 ,  8 12  

Rica lü'l-gayb, 812 

ricalü'l-iştiyak, 8 1 1  

ricalü'l-ma', 8 1 1  

riciilü't-tahti' l-esfel, 8 1 1  

rida', 8 1 3  

Rifailer, 2 2  

rih-i hatır, 324, 813 

Rih-i hatır-ı meleki, 331 

Rih-i hatır-ı nefsani, 331 

Rih-i hatır-ı Rahmani, 331 

Rih-i hatır-ı şeytani, 332 

Rihle i le'I-Hakk, 1 6  

risiilet, 8 1 3  

Risaletü esviiti ecnihati Cebra'il, 

28 

Risaletü rlıhi'l-kuds li 
muhasebcti'n-nefs, 21 

Risaletü'l-müsterşidin, 26 

Risaletü' t-tayr, 22 

ri va yet, 452 

Ri ya, 57, 8 1 6  

r i  y a  m i n  ahlaki' l-rnezml:ıme, 
813  

riyaset, 504, 71 7, 8 1 8, 973, 1 283, 

1286, 1 289 

riya-yı 'arifin, 414, 813  

riyazat, 1 44, 2 1 0, 604, 609, 8 1 8  
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riyazct yoluyla, 73, 3 1 7, 554, 
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Riyazet, 1 282 
riyazet, s, 28, 57, 73, 76, 121 ,  

1 22, 1 44, 1 S4, 1 55, 181 , 195, 

210, 226, 317, 342, 434, 480, 
487, 549, 5S4, 580, 608, 717, 

723, 748, 758, 763, 764, 802, 

818, 8 19, 820, 821,  8SO, 871, 

881, 943, 944, 963, 973, 1 003, 

1006, 1007, 1023, 1043, 1 1 1 2, 

1 244, 1267, 1 290 
riyazet-i sıbyan, 823 

Riyazu's-salihin, 26 
Rize, 18 

ru' Cm et, 844 
ru'us-ı mefatin-i zulmet, 844 

Rublıbiyyet, 54, 1 47, 823 
ruh, 825 

ruharu bir şahıs, 43, 44 

ruhsat, 842 
ruhsata sarılmak, 224 

Rlıhü'l-Kudüs, 92, 1 58, 208, 465, 

770, 829, 830, 839, 841 , 1 132 
rukümü'l-' ulıln1, 844 
rusum, 69, 163, 374, 392, 1062, 

1216  
ruslımü'l-'ulum, 844 

rutebu' l-esma, 787 
ruv' -i nefsi, 845 

Ruveyrn-i Bağdadi, 121 ,  1 283 

rü'ya, 846 

rü'yet, 847 
rücu { dönüş}, 1 255 

rütbetü'l-fa'izin, 845 
rütbetü'l-halikin, 84S 

rütbetü' l-mu'azzebin, 846 
rütbetü'n-nacin, 846 

s 
sa, 849 
sa' adet .. 849, 850 

sa' adet-i nefs, 850 
sa' adet-i uhreviyye, 851 

sa' k, 866 

sa'ibat, 86S 

sa'imun, 1 1 0  
saba, 1 8S, S06, 851 

sababet, 483, 851 

sabır, S, 43, 54, S9, 60, 70, 73, 7S, 
77, 1 48, 149, 1 78, 1 88, 232, 
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1 237, 1 242, 1 243, 1273, 1 281 ,  

1 28S, 1 291  

sabihu'l-vech, 851  

sabik li'l-hayrat 8S1 

sabika, 8S1, 1 1 74 

sabikun, 1 204 

sabikun, 191,  8S2 

sabit yıldızl ar, 243 

sabr, 852 

saçıp sa vurma, 73 

Sad Meydan, 20 

Sadat-ı Nakşibendiyye, 1 274 

Sade d din Taftazani, 645 

Sadık, 226 

sadr, 516, 517, S18, S19, S23, 

841, 852, 8S5, 858, 861 

Sadreddin Konevi, 20 

safa' dan gelir, 936 

safa' -yı nefs, 744 

safa-yı kal b, 680 

saff-ı evvel, 937 

safvet, 229, 317, 634, 863, 864 

sahi, 1 257 

sahib, 864 

sahib-i istidrae, S3S, 544 

sahib-i makam, 604 

sahib-i vakt ve hal, 570, 865 

sahib- i zarnan, S70, 865 

Sahibu'l-harem, 1 1 8 1  

Sahib-zad, 27 
Sahib-zade Mehmed Es' ad b. 

Mahmud el-Osman! ed

Dımeşki eş-ŞehrezCıri el

Kürdi en-N akşibendi, 27 

sahk, 86S, 1 247 
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Salahaddin Eyylıbi, 28 
salah-ı kalb, 866 

salat, 258, 262, 461, 473, 561 , 
660, 788, 850, 866, 867, 1 01 4, 
1 0 1 8, 1209, 1 261, 1 265 

sa15t-ı hassa, 866 
Salih amel, 1 10 
salih kullar, 56 

Salih Sabri Yavuz, 4, 1 0  
salihat-ı fazılat, 869 
Salihi kelime, 237 
salik li tariki'l-ahiret, 870 
salik/saliklın, 731, 870 
Salimiyye mektebi, 1 6  
salsale-i ceres, ı 72, 874 
sam kılıcı, 240 
Samiini hükümdarı, 22 

Samed ! kimseye ihtiyacı 
olmayan}. 6 1 ,  102, 874 

samediyyet, 6 1 6, 618, 626, 793, 

874, 1 1 35 
samt, 871 , 875, 1 074 
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sari' -i tarih, 876 
Satanizm, 6 
satvet, 868, 876 
savab-ı zann, 78 
savami'-i zikr, 876 
savarif, 876 
savlet, 877 
savm/sıyam, 877 
savm-ı husus, 877 
savm-ı huslıs-i h uslıs, 877 
savt-ı ecnihat-i cebn3'il, 878 
savurganlık, 60, 75 
se' a-yı kal b, 878 
Seb'i Mesani, 239 
se bat, 75, 878 
sefer, 878 
sefer-i  fıtri, 879 
seha', 880 
sehab, 881 

sehavet, 881 
seher, 881 
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Sehl, 1232 
Sehlegi, 1 6  
sehliyylın, 881 
sekaleyn, 77 
seki net, 201, 244, 881, 882, 932, 

1 039, 1 067, ı 1 30, 1 1 46, 1 1 67, 
1 1 82, 1 266, ı 281 

sekiz melek, ı 24 
Sekizinci felek, 241 
sekr, 1 6, 1 9, 20, 1 1 7, 147, 152, 

ı 64, 1 65, 1 93, 245, 260, 262, 

28 1 .  287, 297, 298, 308, 3ı 1, 
342, 352, 386, 404, 446, 498, 
676, 865, 882, 883, 884, 885, 
886, 887, 888, 889, 890, 949, 
950, 951, 952, 1 021, 1058, 
1 076, 1 120, 1 1 37, 1 160, 1 169, 
1 1 73, 1 174, 1 1 75, 1 1 89, 1 190, 
1253 

sekran, 882, 886, 1 253, 1 257 
sekr-i 'ak li, 882 
selamet mine' d-dünya, 890 
selasü büdlır, 146 

selb-i nefs, 192 
selb-i rlıh, 192 
Selçuklu Devleti, 24 
sem', 890 
Sema üç t ürdür, 892 
sema' -ı ilahi-sema'-ı rlıhani, 891 
sema' -yı ' utiirid, 658 

sema' -yı behram, 658 

sema' -yı kamer, 658 
sema' -yı müşteri, 658 
sema' -yı şe m s, 658 

sema' -yı zühal, 658 
sema' -yı zühre, 658 
semahat (cömertlik ve 

hoşgörü}. 1 83, 880 
Sema-yı Behram, 666 
Sema-yı Müşteri, 666 
Sema-yı Şems, 666 
Sema-yı Zühal, 666 
semere-i 'ilm, 430 

semere-i fikr, 268 

Semnlın, 222 

Semnlın-ı Muhibb, 1 98 
semra', 897 

semseme, 897 
sena, 1 70 

sena' -yı zat, 1245 

sened-i tel kın, 897 
senevi yye, 897 
seniyyü'l-ceberılt, 898 
sera' ir-i asar, 898 

1 3 1 9  

sereyan (füylızat, akış}. 1 1 2ı 
Seri, 1 1 7, 372, 396, 400, 4 1 9, 421,  

565, 805, 862, 923. 939, 969. 
1 0 1 0. 1 0 ı 9, 1 020, 1047, 1 063, 
ı 075, 1 089, ı o'IO, 1 091 , 1 097, 
ı 266, ı 283 

Seri Sakat!, 545, 1 232, 1 279. 1 291 
Serrac, 27 

setii'ir, 898 
setr, 898 
sevab-'i kab, 426, t\98 
sevad-ı vech fi' d-darevn, 898 
Scvanih, 10, 1 7, 34, 1 30. 1 3 1 ,  

383, 499, 500, 501 , 636, 647, 
950 

Sevanihu'l- uşşiik, 1 7  

sev d a  i bir hastalık. ı 27 
seyr, 899 
seyyah, 57, 899 
seyyariyylın, 899 
seyyid manasına, ı 05 
seyyid-i es' ad, 899 
Sıbgatullah, 253, 1 1 56 
sıddik, 1 42, 201 , 327, 422, 899, 

900, 987, ı 208 
sıddikıyyet, 899, 957, 1 086 
Sıddik-i Ekber, 255 1 Bak riz. 

Ebu Bekir) 
sıddikiyye, 737 

sıddikiyyet fıtratı, 76 
sı dk, 70, 900 
sıdk fi'l-a'mal, 900 
Sıdk fi'l-azm, 903 

sıdk fi'n-niyye ve' i - irade, 900 
sıdk ile te'yid, 57 
sıdk-ı 'azın, 900 
sıdk-ı hubb. 76, 1 006 
sıdk-ı nur, 906 
sıf at/sıfat, 906 
sıfat-ı zahir, 907 

sıhhat, 49 

sıkıntı, 71 

sır, 89 
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sır ve keşfleri, 57 

sırat-ı müstakim. 494, 907, 1050, 

1 087, 1 234 

Sırat-ı müstakime süluk, 97 

sırlar ilmi, 308, 437, 438 
sırları açan, 208 
sırların (iç dünyaların}. 1 93, 

615, 687 

sırr, 1 1 4, 1 1 6. 1 20, 366, 405, 580, 

675, 789, 835, 852, 855, 908, 

909, 9 1 0, 9 1 1 ,  995, 1 1 80, 
1 200, 1 270 

Sırr-ı hakikat, 909 

Sırr-ı ilm, 909 

Sırr-ı kader, 5 1 4, 9 1 0  

sırr-ı mücerred, 366, 9 1 0  

sırr-ı rublıbiyyet, 9 1 0  
Sırr-ı sır, 908 

sırr-ı sırr-ı rublıbiyyet, 9 1 1  

sırrın ( i ç  dünyanın\ , 325 

sırrın (kalbin}, 320. 1 009 

sırrın babası, 978 

Sının makaml arı, 5 1 9  

Siccin, 85, 833 

Sicistan, 1 9  
sidre, 80, 85, 207, 2 1 4, 833, 9 1 1 ,  

9 1 2  

sidre-i münteha, 91 2 

Sihir, 538, 541, 547, 9 1 3  
Sihirle keramet arasındaki fark, 

541, 913 

sihr, 538, 913 

si  h ri  yyet, 9 1 4  

sika, 453, 679, 9 1 4  

simya', 446, 9 1 4  
sirac, 9 1 4  

siva, 48, 52, 94, 259, 9 1 4, 1 1 91, 

1250 

siyah kan, 5 1 9  

siyasetteki adalet, 6 0  

sofesta' i yve. 9 1 4  
Sofyavi, 2 7  

Sohbet mca' l-esagir, 915 

Sohbet mea'l-i hva, 915 

sohbet, 9 1 4  

Sokr a t ,  426, 850 

sonradan olma, 47 

su, 89, 96, 1 270 

su' al-i ha zreteyn. 9 1 8  

sual ( isteme k } ,  508 

indeks 

slıf. 861, 9 1 9, 922, 924, 925, 927, 

930, 932, 935, 936, 938, 101 1 , 

1 0 1 4. 1016. 1018 

suffe, 91 9, 923, 925 (Bnk: As/ınb-1 
Sııff�. Ehl-i Sıiffe! 

süfı, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 

926, 927, 928, 930, 931, 932, 

933, 934, 935, 936, 937, 938 

Slıfıler, 5, 6, 23, 41,  1 0 1 ,  102, 1 03, 
1 1 1, 140, 148, 1 6 L  1 93, 2 1 0. 

246, 286, 302, 309, 310, 326, 
32� 396, 400, 404, 464, 480, 

495, 520, 536, 546, 579, 593, 

634, 658, 688, 749, 774, 804, 

862, 863, 887, 908. 922, 923, 

925, 927, 928, 938, 939, 942, 

951 , 965, 988, 992, 993, 1 01 0, 

1 0 1 2, 1019, 1020, 1 046, 1 048, 

1049, 1 090, 1 1 13, 1 1 51,  l l 58. 

1 1 68, 1 1 69, 1 1 73, 1 1 89, 1 209. 

1 248, 1 255, 1 264, 1 265 

sufilerin fakn, 230 

sufilerin yolu, 74 
sufiyye, 446 

Su-i hulukun !kötü ahlakıni 
alameti, 70 

sukut ! düşmek}. 368, 638 

suküt-ı i'tibarat, 939 

sultan, 283 
sultan-ı nuri, 939 

sultan-ı zikr, 1 259 

Sultanü'l-ulema Bahaüddin 

Veled, 25 

suret-i hakk, 940 

suret-i ilah, 940 

suret-i irade, 940 

suret-i süluk, 713, 723, 942, 943 

susmak, 44, 1 81 

suver-i hakk, 940 

Suyufiyyc medrcsesi, 547 

Sübbuh, 562, 668 

Sübhanallahi velhamdü l i l lahi, 

1 2 1 7  

Sübhani ma azamü şani, 1 1 7, 

884, 950 

Sübki, 2 1 ,  22, 544, 547 

sübüt, 941 

sübühatü'l-vech, 940 

sücüd-ı kal b, 941 

südef, 942 

Süfyan b. Uyeyne ...;;�. 399 

Süfyan Sev ri dJ'-. 62/l, 800. 1 2!!3, 

1 291 
S ühreverdi, 24,  27 

Sühreverdiyi Maktul, 23, 28 

Sükkeriyye Darülhadisi, 22 
süklın, 1281 
süklın ve sükut, 942 

Sülemi. 20, 24 
Süleymani keli me, 238 
Süleyman iye Camii ,  1 7  
swuk, 942, 1 271 
sülüvv, 945 
sünen, 235 
sünnet, 235, 945 

sünnete uymak, 953 
Sünnet- i Seniye. 1 242 

sürur, 945 

Süryani dilinde, 295 

Süryanice, 41>5 

ş 
şa'ban, 947 
Şa' raviyye, 28 
Şafii mezhebi, 1 5, 2H 
Şafii Zevneddin Faruki, 544 
Şah Kirmani, 70 
Şah Şu ca Ki rmani, 341 

Şahıd, 1 1 4, 947 

şaki, 68, 299, 363, 657, 750. 7H5, 

823, 1 266 
Şa ki k Bel hi, 1 283 

Şam, 1 6, 28 
şamata, 73 
şarab-ı hubb, 382, 384 
Şarfıni, 28 
şatah, 74. 488, 948, 949, 950, 992 

şath, 1 003 
şathiye, 1 6  
Şazeli, 17, 21 ,  2H, 297, 334, 3fı 1 ,  

465, 478, 641 , 642, 72�. � 1 8, 
1 256, 1 257 

Şazeli yyc tarika t i, l o  
Şazeliyye, 31 2, 952 
şe' f, 956 

şe' n-i sırf, 66, 65�, 1 223 

şebabet. 953 

şebh, 656, 953 
şecii' at. 60, 72, 954 

şeca' at-i h avass, 954 



şeca'at-i siilihin, 954 
şecere, 955 
şecere-i ahadiyyet, 955 
şedid, 956 
şedid-i m i rre-i kasıme, 956 
Şefik Can, 197 
şefkat, 99, 166, 388, 408, 4 1 5, 

690, 719, 720, 9 1 5, 9 1 6, 918, 
931 , 932, 956, 973, 1 068, 
1069, 1 1 79, 1 1 94, 1 281 

şegai, 1 30, 956 
şehadet alemi, 97, 1 73, 273, 282, 

363, 521, 658, 749, 945 
şehadet, 281,  957 
şeh iimet, 957 
Şehidetü'l-' aşki'l-ilalü, 27, 34 
Şehristiini, 292 
şehvet, 72, 957 
şehvet kuvvetleri, 59, 72 
Şekur, 2 1 3, 353, 464, 985, 986 
Şems-i du ha, 242, 796 
Şems-i Tebrizi, 25 
şems-leyl, 590, 962 
şer' /şir' at, 963 
şer'i cezalar 
şerahim, 1 4 1  
şerefat-ı melekut, 963 
şeref-i beden, 963 
şerefi lekeleme, 73 
Şerefüddin el-Ceberti, 15 
şereh, 413, 855, 963, 1 284 
Şerhu'l-esfar 'an risaleti'l-envar, 

1 5  
Şerhu' l-ma'rife ve bezlü'n-

nasiha, 26 
şeri' at-hakikat, 963 
Şeriat edebi, 1 95 
şeriat manasında, 1 48 
şerif, 967 
şerr, 967 
şevahid-i esma', 967 
şevahid-i hakk, 967 
şevarık, 1 53, 5 1 5, 579, 581, 582, 

583, 584, 1 02 1 , 1 1 76 
şevk, 967 
Şey, 245 
�ey' an. 972 
şey' et-i hakk-şey'et-i halk, 972 
Şeyh, 1 6, 1 7, 1 9, 28, 32, 138, 165, 

181 , 371 , 465, 541, 544, 545, 
560, 572, 599, 672, 674, 716, 
717, 719, 725, 727, 740, 770, 

indeks 

774, 8 1 3, 893, 894, 913, ':152, 
963, 973, 974, 975, 976, 977, 
978, 979, 1019, 1047, 1061, 
1067, 1 098, 1 1 01,  1 120, 1150, 
1 1 59, 1 1 61, 1 1 67, 1 1 83, 1 290 

Şeyh Ahmed Ervadi, 1 7  
Şeyh Cemiiledd!n, 225 
Şeyh Ebu İshak Şi razi, 546 
Şeyh Ebu Kasım, 1086 
Şeyh Ebu Med yen, 1 98 
Şeyh Ebu'I-Abbas Mürsi, 546 
Şeyh Ebu'l-Hasen, 198 
Şeyh Halid es-Saidi. 17 
Şeyh Muhyiddin b. Arabi, 1 1 90 
Şeyh Muhyiddin, 1 1 60, 1 224 
Şeyh Osman Efendi, 1 7  
Şeyh S a  di, 1 97 
Şeyh Şihabeddin Sühreverdi-yi 

Maktul, 741 
şeyh-i metbu', 973 
Şeyh-i Nuri, 741 
şeyhlik hı rkası, 1 5  
Şeyhü'l-Islam Izzeddin b .  

Abdüsselam, 545 
Şeytan, 1 2 2  
şeytan, 980 
şi'ar, 146 
Şibli, 1 0 1 ,  1 1 4, 1 2 1 ,  143, 228, 

230, 285, 288, 289, 3 1 7, 338, 
339, 363, 404, 599, 617, 620, 
640, 641, 715, 808, 852, 856, 
863, 892, 922, 925, 927, 928, 
939, 984, 1 010, 1 0 1 2, 1 0 1 7, 
1 0 1 9, 1060, 1061, 1 091,  1 092, 
1 1 06, 1 1 09, 1 1 40, 1 2 1 1 ,  1 21 2, 
1213, 1260, 1 279, 1 280, 1 283, 
1 287 

şiddet, 60, 980 
Şifa', 22 
Şihabeddin Ebu Ha fs Ömer b. 

Muhammed b. Abdullah b. 
Muhammed b. Ömer b. 
Ammuye el-Bekri el- Fakih, 
27 

şikak. 1 2 1 6  
şikefti yy e, 923, 980 
şirk-i eel i, 980 
şirk-i hafı, 980 
şu' ab-ı sada', 981 
Şu' ayb 'W, 237 
Şu'aybi kelime, 237 
şu' un, 981 

1 3 2 1  

şuhud, 164, 243, 245, 259, 260. 
283, 284, 302, 382, 390, 408, 
485, 563, 568, 569, 626, 947, 
948, 963, 965, 981, 1033, 
1 1 51, 1 152, 1 1 53, 1 1 54, 1 1 55, 
1 1 56, 1 1 57, 1 1 5!l,  1 1 59. 1 1 60 

şuhud-ı mufassal fi'l-m ücınel, 
981 

şuhud-ı mücınel fi'l-m ufassal, 
981 

şurut-ı tevbe, 1 070 
şuun l i ş, fiil ya da durum}, 1 '1 0  
şuylıh, 78 
Şübühat, 1 21 3  
şükr, 981 
şükür, 70 
şürb, 1 253, 1254, 1 255, 1 25h, 

1 257 
şürb-i kulub mine' s-sema', 891 
şürb-şarib, 988 
şürud, 988 
şürur, 988 

T 
ta', 989 
ta'ahhlid-i kalb, 5 1 (i  
ta' allüm-i rabbani, 430, 9H'I 
ta' at, 989, 990 
ta' at-ı rehbet, 991 
ta'lim-i rabbiiru, 426, 1002 
ta'ris, 93 
ta'zim, 1022 
ta' i fe-i hulul. 920 
ta'iie-i i t t ihad. 920 
taallüm-i rabbiini, 433 
taaşşuk, 1 07 
taat, 1 1 2, 337 
taayyün, 46 
taayyün-i evvel, 64 
tab', 253, 960, 991 
tabai'iyye, 991 
Tabakatü'l-kübra, 28 
Tabakatü's-sCıfiyve, 20 
Tabakiitü'ş-Şafi'iyyl', 2 ı 
tabi' at-ı haınise, 9'11 
tabi' at-ı  müccrrc·dc•, h5H 
tabi' i yyCın, '.J92 
tabiat, 242 
tabib-i ruhani, 1 1 27 
tacü'l-ınelik, 992 
tiiğCıt, 1 78 
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tahakküınn, 1 40, 1 98, 992, 1052 

tahalli-tehalli, 992, 1028, 1043 

tahannüs, 994 

taharete (temizlenmeye}, 386 

tahasüs, 995 

tahavvül ( dönüşme}. 242, 797 

tahir, 995 

tahir-i batın, 995 

tahir-i sırr ve 'alaniyye, 995 

tahir-i zahir, 995 

tahkik derecesi, 127 

tahkik-tahakkuk, 995 

tahvif, 335, 337, 338, 1 1 51 

tahvif bi'l-fikr, 335 

Tahzir ( SakındırmaL 1090 

tahziz, 997 

takıyye, 997 

Takıyyüddin Sübki, 545 

Takiyyuddin b. Dakik İd, 545 

taklid, 100, 269, 622, 879, 888, 

914, 993, 997, 1021, 1038, 

1044, 1055, 1 062, 1 1 86, 1 190, 

1 1 98 

taklid denilir, 269 

takrib, 1 50, 641, 657, 895, 997, 

1257 

taktir, 998 

takva {sakınma}, 953 

tak va elbisesi, 371 

Takva, 1 65, 340, 363, 371, 430, 

998, 999, 1 000, 1001,  1 1 91, 

1 2 1 0, 1 236, 1 278 

takva/takvallah, 998 

Takvarun aslı, 999 

takyid, 820, 1 002, 1055, 1 247 

talakat, 1002 

taleb, 382 

talib-i hayr, 1002 

talib-i visal, 1002 

talim, 73, 76, 2 13, 550, 58 1, 675, 

829, 995, 997, 1006, 1 257 

tama', 325, 1002, 1043 

tamat, 948 

tammat, 1 003 

tams fi'z-Zat, 1 50 

tams, 150, 598, 1003 

tarab, 31 1 , 3 1 3, 963 

tarik, 1 52, 1 96, 235, 309, 312, 

435, 441 ' 453, 609, 61 1,  713, 

728, 8 1 3, 1 003, 1 004, 1 005, 

1 006, 1 007, 1 1 45 

indeks 

tarikat, 16, 28, 1 12, 1 27, 235, 271, 

326, 374, 553, 676, 679, 715, 

719, 720, 721, 722, 725, 726, 

728, 729, 739, 740, 789, 796, 

807, 812, 872, 897, 915, 9 1 7, 

934, 973, 978, 979, 991, 1 003, 

1 039, 1044, 1 1 26, 1 270 

Tarikat-i Aliyye, 451, 1 1 20, 

1 1 22, 1 159, 1 1 61, 1224 

tarikat-ı nakşbendiyye, 737 

Tarikat-ı Şazeliyye, 953 

tarikatü'l-işrak ve'l-cila', 1008 

tarikatü'n-nakşbendiyye, 737 

tarik-ı nakşbendiyye, 737 

tarik-ı şazeliyye, 952 

tarlk-i müridin, 713, 1003 

Tasavvuf Doktrinleri Sözlüğü, 9 

Tasavvuf ehli, 1251 

Tasavvuf Terirnleri Sözlüğü, l l, 
14  

Tasavvuf Terimleri ve 
Deyimleri Sözlüğü, 14, 37 

Tasavvuf, 5, 6, 1 1 ,  16, 75, 1 82, 

230, 296, 356, 403, 432, 620, 

621 , 671 , 762, 791, 837, 861, 

862, 863, 881, 926, 927, 930, 

933, 936, 938, 939, 943, 1 008, 

1009, 1010, 1011,  1 012, 1 013,  

1014, 1015, 1 016, 1017, 1 018, 

1019, 1020, 1 2 1 6  

tasavvuf, 5 ,  6 ,  7, 9 ,  10, 1 6, 17, 20, 

21, 23, 24, 27, 28, 74, 96, l l l, 
1 1 2, 1 1 8, 1 50, 152, 1 93, 1 95, 

231, 241 , 251, 267, 303, 331, 

338, 400, 403, 493, 495, 522, 

566, 605, 609, 645, 715, 717, 

718, 721, 748, 753, 781,  788, 

82� 861, 863, 893, 897, 899, 

924, 925, 926, 927, 933, 938, 

939, 1 004, 1007, 1008, 1009, 

101 ı, 1012, 1013, 1014, 1 015, 

1016, 1019, 1020, 1 061,  1074, 

1 1 68, 1 1 81, 1 253, 1 254, 1 268 

tathir, 994 

tavakkü, 343, 348, 4 1 2  

tavali', 143, 144, 150, 153, 306, 

5 1 5, 579, 581, 582, 583, 584, 

1 021, 1 176, 1 254 

tav ar ık, 143, 1 44, 150, 1 53, 5 1 5, 

579, 581, 582, 583, 584, 1 02 1 ,  

1 1 76 

Tavasin, 1 9, 34, 77, 92, 1 3 7, 325, 

382, 409, 410, 688, 689, 776, 

861, 914, 963, 964, 1 052 

tavil, 1021 

tavr, 1021 

Tavusü'l-ulema, 183 

Tayftır b. İsa ei-Bistami, 1021 

tayffuiyye, 737 

tayffuiyyun, 1021 

tayr, 1 021 

tayy-ı mekan, 536, 542 

tayy-ı zaman, 545 

tayyibe, 74, 602 

te'dib, 150 

te'ellüf, 1036 

te'nis, 1 052 

Te'vil atü'I-Kur'an, 24 

Tebarekallah, 1 21 7  

tebdil-i ahlak, 76 

tebeccüh, 1 022 

tebeddül {değişme), 242, 501 , 

797, 1 022, 1 1 63 

tebettül, 1 92, 210, 1 022 

tebliğci, 47 

Tebük savaşı, 540 

tebzir, 1 022 

teciifi, 1 022 

tecdid ( yenilenme}, 1 255 

tecelll, 1022, 1023, 1 024, 1 025, 

1 026, 1 027 

tecelli-yi evvel, 1022 

tecelli-yi ihsani, 1028 

tecelli-yi sani, 64, 1022, 1026 

tecelll-yi sıfati, 1 029 

tecelli-yi şuhudi, ı 028 

tecelli-yi zati, 1 029, 1 1 20, 1 1 59, 

1237 

tecerrüd 'ani' l-esbab, 221 

tecerrüd 'ani' l-ezviic, 2 2 1  

tecerrüd, 44, 95, 223, 1 03 1 ,  1 243 

tecessüs, l l  6 

tecrid-tefrid, 1031,  1 040 

tedani, 1034 

tedbir (yönetme}, 21, 90, 2 1 4, 

268, 579, 6 1 0, 630, 636, 652, 

807, 857, 858, 955, 970, 985, 

1034, 1035, 1 041,  1 083, 1 0H4, 

1 098, 1 099, 1 1 02, 1 '1 05, 1 1 09, 

1235, 1 289 

tedebbür, 269, 963, 1 03H 

tedelli, 712, 1034 

tedellüh, 1036 



teemmül, 269, 362, 81 1,  1038, 

1045 

teenru, 58, 377, 85S, 9S4 

teennüs, 1 1 43 

tefahur, 670, 1 036 

tefekkür fi'd-dünyii, 1037 

tefekkür fi'l-ahiret, 1 037 

tefekkür, S, 1 S4, 1SS, 1 78, 268, 

269, 32S, 338, 347, 362, 386, 

4 1 0, 434, 430 440 S20, 714, 

749, 781, 78S, 8S0, 877, 886, 

944, 963, 983, 99S, 100S, 

1 037, 1 038, 1 039, 1 046, 1 064, 

1 1 24, 1 1 27, 1 19S, 1 242, 1 243, 

1244, 1 263, 1 286 

tefrid, 44, 1 6S, 262, 392, S91, 

771 , 930, 1 031,  ı o32, 1033, 

1034, ı 040, ı 102, 1 1 06, 1 107, 

1 1 1 0, 1 126, 1 243 

tefrika, 1 S 9  

tefrit, 73, 201 ,  344, SOS, 9S4, 

1002, 1 040 

tefviz (işleri havale etmek}, 267, 

321 

tefviz-teslim, ı 003, 1 03S, 1 040, 

1043, 1 0S6, 1 102 

tehalli, 993, 1043 

tehayvür, 1 043 

tehevvür, 852, 9S4, 1044 

tehlil, 461, 861, 930, 1 0 1 4, 1 043, 

1 259, 1 265 

tehzib, ı so, 679, 1043, 1 044 

tekiilif, 1 49, 627, 773, 990 

tekbir, 868, 1 04S 

tekebbür, 72, SS7, SS9, 1 068 

tekel i  üf, 920 

tekke, 28, 322, 8 1 1 ,  1 04S, 1 2SO, 

1 282 

tekkelerin, 9 

tekni ye, 1 04S 

tekye, 322, 8 1 1 ,  104S, 12SO 

telakki, 163, 479, 1008, 1046 

telbis, 16S, 262, 508, 5 1 1 ,  771 , 

1034, 1 046, 1 1 26, 1 244 

telef, 339, 690, 8S3, 8S6, 921, 

1 028, 1 046 

telkin, 897, 1046, 1047, 1271 

telvin-temkin, 1 047, 10S1 

temekkün, 884, 1 049, 1 051,  1 1 87 

temenni, 349 

temkin, 1 3S, 1 48, 307, 348, 422, 

470, 498, 510, 606, 6 1 3, 64S, 

indeks 

6S1, 682, 767, 880 896, 988, 

1 04S, 1 046, 1 040 1048, 1 049, 

1 0SO, 10S1, 1 0S9, 1 1 0S, 1 143, 

1 1 47, 1 1 71, 1 1 72, 1 1 87, 1 2S6, 

1 288 

teniisuh, 669, 769, 1 0S1 

tenzih-teşbih, 1 052, 1 OS6 

terahh us, 1 OS6 

terakki, 478, 808, 836, 1 0S6 

terbiye, 59, 60, 72, 73, 7S, 138, 

150, 1 69, 191,  192, 1 9S, 201, 

207, 2 1 4, 246, 267, 292, 327, 

370, 372, 413, 415, 42S, 53S, 

S53, S72, S76, 63S, 650, 660, 

704, 717, 719, 747, 787, 788, 

871 , 874, 881 , 954, 95S, 973, 

988, 1 001, 1 007, 1 088, 1 1 68, 

1 1 87, 1203, 1 285 

tercümiinü'l-eşvak, 2 1  

terkib, 1 2 6  

terkib-i insan, 468 

tertibü'süluk fı tarik ilallah, 25 

terviyye, 1 238 

tesahhut, 1056 

tesbih, 1 OS6 

tes di d, 1 1 26 

teshir, 1 1 81 

tesmiye, 489 

teşbih, 1 OS6 

tetahhur !temizlenme}, 994 

tetahhur, 994 

tetebbül, 10S6 

teteyyüm, 1056 

tevacüd, 221, 310, 391, 732, 796, 

1 0S6, 10S7, 1 058, 1 0S9, 1 060, 

1061, 1062, 1 063, 1 064, 1 065, 

1 067, 1 1 78, 1 220, 1 26S 

tevazlı, 70, 73, 393, SS9, 9S6, 

1060 1 068, 1 069, 1 070 

tevbe ehli, 1 1 1 

tevbe, 1 070, 1 071, 1 072, 1 073, 

1074, 1 075, 1 076, 1 077, 1 078, 

1 079, 1 080, 1 081,  ı 082, 1 083, 

ı084, 1 08S, ı 086, 1 087, 1 088, 

ı 089, 1 090 

tevbe-i isticabe, 1 089 

tevbe-i nasuh, ı 070, 1084 

teveccüh, 1 46 

Tevekkül ale'llah, 607 

Tevekkül-i h ususu'l-husus, 

1091 

tevelli, 1 1 02, 1 1 96, 1 206 

1 323 

tevfik, 1 102 

tevhid, ı6, 44, S1, 74, 99, 1 3 1 ,  

164, 1 6S, 248, 2S1, 253, 257, 

268, 270, 300, 3 1 8, 334, 392, 

395, 432, 433, 449, 450, 451 , 

4S5, 456, 457, 458, 498, 500, 

S 1 2, S22, S26, SS3, S8l , SS2, 

S84, S87, 590, 59 1 , 602, 6 1 2, 

6 1 6, 642, 648, 683, 68S, 698, 

792, 846, 869, 89S, 930, 944, 

9S1, 9S2, 953, 967, 99S, 1 005, 

1 009, 1031, 1 032, 1034, 1 052, 

1 069, 1 089, 1 092, 1093, 1 09S, 
1 099, 1 1 02, 1 1 03, 1 1 04, 1 105, 

1 1 06, 1 1 07, 1 1 08, 1 1 09, 1 1 10, 

1 1 1 1, 1 1 ı2, 1 1 13, 1 1 1 4, 1 1 15, 

1 1 1 8, 1 1 1 9, 1 1 20, 1 1 2 1 , 1 1 22, 

1 1 23, 1 1 24, 1 1 25, 1 1 26, 1 1 56, 

1 1 59, 1 1 61, 1 1 62, 1 1 75, 1 1 77, 

1 1 82, 1 190, 1 1 99, 1 2 1 7, 1 218,  

1224, 1 243, 1 248, 1 2S2, 1 257, 

1 261,  1 260 1 271, 1 274 

tevhid-i amme, 1 105 

tevhid-i hassa, 1 1 06 

tevhid-i şuhudi, 2S8, 451, 1 1 22, 

1 1 61,  1191,  1224 

tevhid-i vücudi, 2S7, 258, 451, 

952, 1 1 0� 1 1 22, 1 1 2� 1 1 61 , 

1 1 62, 1 190, 1 224 

Tevrat, S6, 384, 385, 522, 585, 

S86 

teyakkuz, 279, 478, 770, 783, 

963, 1 1 26, 1 230, 1 268 

te'yid-i i 'tisami, 1 1 27 

Tezekkür, 269, 1 037 

tezekkür, S, 1 54, 15S, 269, 279, 

325, 326, 343, 410, 427, 520, 

696, 709, 749, 1 037, 1 038, 

1039, 1 063, 1 1 27, 1 261 , 1 263 

tezemmür (saldırganlık}, 954 

tezkire, 42, 324 

tezkiye, 76, 1 23, 558, 626, 857, 

1006, 1 0S2, 1 082, 1 1 27, 1 21 0, 

1 281 

tıbb-ı ruhiini, 1 1 27 

tılsım, 1 1 27, 1 1 28 

tılsımo�t, 535, 913 

tılsım-ı kutbi, 205, 1 1 27, 1 1 28 

Tirmizi, 1 8, 33, 35, 287, 330, 

527, 846, 917, 932, 950, 1 279 

toprak, 89, 96, 1 270 

Trabzon, 1 7, 1 8  



1324 

Trabzon/Of, 18 
Tuğrul Bey, 24 
tul-i emel {uzun emel}, 279 
tuma'nine, 201, 414, 461, 499, 

693, 882, 930, 1 1 30, 1 265 
Tus, 1 6, 1 7  
Türkistan, 22 
Türkmenistan, 24 
Tüster, 19 

u 
ubbad, 56, 5� 645, 899, 1 131 
ubudet, 1 12, 256, 405, 406, 407, 

408, 1 131 
ubudiyyet, 405, 406, 407, 408, 

1 131 
ubudiyyet li ' l-hassa, 405 
ubudiyyet li-hassati'l-hassa, 405 
ucb, 1 1 3 1  
u cb min kı beli' d-dünya, 1 131 
ufk-ı a'la, 1 131 
ufk-ı mübin, 1 13 1  
uhrevi işler, 53 
Ukab ( karta! takım yıldızı}, 

1 1 32, 1215 
Ukletü'l-müstevfiz, 2ı  
uknum, 1 1 32 
ukübat, 1 132 
uklıl, 78 
u lema-yı gafilin, 98 
Ul lıhet, 219 
ulühiyyet, 64, 65, 147, 167, 256, 

259, 422, 429, 450, 463, 475, 
529, 577, 658, 793, 823, 824, 
825, 948, 962, 963, 1 031, 
1 132, ı 133, 1 1 34, 1 135, 1 136, 
1 1 43, 1 1 64, 1 1 65, ı2ı6 

Ulfıhiyyet tecellisi, 64, 504, 530, 
823, ı 133, 1 1 64 

Ulfım [ i limler), 303, 430 
Ulfım-ı ahval [hal ilimleri}, 308, 

438 
Ulfım-ı esrar, 437 
ulfım-ı havatır, 443 
ulfım-ı kulub, 430 
ulum-ı Jedünniyye, 445 
ulfım-ı mu' amele, 446 
ulfım-ı mükaşefat, 443 
ulfım-ı müşahedat, 443 
umfım, 1 136 
um ur-ı garibe, 535 

indeks 

unsur-i azam, 1 1 2  
unsurlar alemi, 1 178 
Urfa, 20 
uruc {yükseliş), 477, 506 
uruş, 1 23, 125 
Uruş {arşlar} beş tane, 124 
Usturumca, 27 
usul ve ada b, 17  
usul, 1 136 
usul-i h ükm, 1 137 
usül-i kelam, 1 137 
usul-i müştereke, 1 137 
uşşak, 356, 1 137 
uşşak-ı ilahiyylın, 1137 
uyaruklık, 42 
Uyku, 120 
uykusuzluk, 44, 18 1  
uzlet, 44, ı82, 3 16, 317, 318, 3ı9, 

320, 321, 690, 703, 739, 784, 
875, ı004, 1044, 1 138, 1243 

Uzletin neticesi, 321 

u 
üçyüz kişi, 217 
ülfet, 272, 5 ı 7, 526, 527, 528, 

647, 72ı, 744, 81 ı, 878, 9ı7, 
931, 933, 1009, 1 036, 1 1 1 0, 
1 1 38 

Ümena, 648, ı 138 
Ümm (Anne}, 465 
Ümmü Süleym, 540 
Uınmü'l-Kitab, 239, 336, 477, 

562, 662, 839, ı ı33, 1 139 
ümniyye, 204, 325, 426 
ün s, 304, ı 254 
üns bill ah, ı ı39 
üns ve reca, 3 ı  ı,  350, 511, ı ı45 
üns-heybet, 368, 1 1 39, 1 144, 

1 ı 45, 1 166 
ünsiyet, 44, 1 05, ı 14, 1 29, 130, 

221, 307, 320, 321, 337, 344, 
348, 383, 424, 486, 500, 508, 
509, 542, 544, 616, 642, 647, 
655, 656, 693, 721, 730, 743, 
805, 808, 8ı8, 9ı7, 920, 968, 
ı022, 1 032, 1044, 1058, 1 086, 
ı089, 1 1 14, 1 139, ı 140, 1 141, 
ı ı42, 1 144, 1 ı 45, 1 146, 1 152, 
1243, 1245 

Üstürlab, 1 32 
Üstü va, 24 

Uveys-i Kararu, 281, 740 

V 
va'd-va'id, 1 150 
vacib, 1 149, 1 150 
vacibü'l-vücud, 1 149 
vahdet-i kusud, 1 151 
vahdet-i vücud, 1 5, 21, 23, 28, 

258, 1 1 24, 1 1 51 ,  1 152, ı 1 53, 
1 154, 1 155, J 1 56, 1 157, 1 1 5H, 
1 1 59, 1 160, ı 1 61 ,  1 1 62, 1 163, 
1 191  

Viihid, 61 ,  1 02 
vahid-i zaman, 1 164 
vahidiyyet mertebesi, 15 1  
vahidiyyet, 65, 68, 1 166 
vahşet, 1 1 66 
vahy, 1 1 66 
vakar, 58, 75, 1 1 67 
vakfe, ı ı67 
viikı' a, ı 168 
vaki', 1 168 
vakt, ı 169 
vakt-ı da' im, 1 1 72 
vali, 55, 750, 871' 965, 1 1 72 
varid, 90, 1 36, 1 46, 1 51 ,  ı 52, ı 53. 

154, 1 58, 163, ısı. 1 lJ2.  207. 
222, 249, 264, 276, 284, 285, 
286, 287, 303, 305, 307, 30!>, 
309, 310, 311 ,  313. 325, 327, 
328, 333, 334, 340, 34 ı ,  3H6, 
403, 417, 44ı , 470, 4!>5. 507, 
509, 510, 513, 520, 536, 560, 
561, 564, 569, 572, 57H, 583, 
585, 586, 612, 62 1 , 660, 663, 
67ı, 709, 74ı, 749, 752, 78ı, 
806, H07, 826, 830, 831, 857, 
874, 886, 891, 893. 900, 907, 
941, 943, 970, 1008, ı 025, 
1 027, 1030, 1031. 1046, ı o5H, 
1 059, 1 064. 1 1 24, 1 1 4 1 .  1 1 67, 
1 1 70, 1 1 72. 1 1 73, 1 1 74, 1 1 75, 
1 1 76, 1 183, 1 1 93, 1 2 1 7, ı 225, 
1227, 1249, 1253, 1267, 1 268 

Varidat, 327. 334, 1 1 72, 1 1 73, 
1 174, 1 175, ı 1 76 

varis, 100 
viisıl, 1219 
viisılun, ı219 
Vasıtl•h, 1 146 
vasıyyet, 1 1 77 



vasl-ı fas!, 1 1 77 

vatanat, 287, 799, 1 1 78 

vatar, 1 1 78 

vav, 1 1 78 
vaz', 173, 1 75, 895, 1 244 

Vaz'iyyet (kanun koyma), 197 

veed, 221,  1 1 78, 1 256, 1 264 

veed kitabı, 1 56 

veeel, 340 

veehan-ı ' i niiyet, 465 
veehan-ı ı tl ak ve takyld, 1 1 79 

veeh-i hakk, 1 1 79 

vedad (sevgi), 270 

vefa bi'l-ahd, 1 179, 1 180 

vefa', 1 1 79, 1 180 

Vehb (b. Münebbih}, 527 
Vehbi, 3 1 1 ,  333, 429, 438, 485 

vehbi ilimler, 56, 267 

vehbi ya da ledünnl il imler, 

333, 429, 485, 776 

vchhab, 1 1 80 

vchm, 1 180 
Ve k! b. Cerri.ih ve Ebtı Ubeyd 

Kasım b. Selliim, 26 

ve la  yat, 1 1 80 

Velayiitta cdeb, 201 

Velayiitta zikir, 1 259 

velayet, 18, 23, 1 28, 149, 185, 

214, 257, 266, 314, 324, 373, 

376, 445, 446, 495, 543, 560, 

570, 572, 641, 659, 687, 784, 

813, 887, 904, 909, 920, 934, 

942, 951, 952, 1021, 1 123, 

1 1 24, 1 161 ,  1 162, 1 181,  1 182, 
1 1 83, 1 184, 1 1 85, 1 1 86, 1 187, 

1 1 88, 1 189, 1 190, 1 191, 1 192, 

1 1 93, 1 196, 1 1 99, 1 207, 1 21 0, 

1 223, 1242 

Yelayet-i beşeriyye, 1 1 84 

velayet-i hassa, 1 193 
vclayet-i kübra, 258, 1 162, 1 1 88, 

1 1 90 

velayet-i kübra seyri, 1 193 

veliiyel-i sugra, 258, 1 1 23, 1 1 62, 

1 1 90, 1 1 91 
veleh, 1 194 
veli, 56 

velilerin en büyüğü kutub, 43 

Venüs, 5 1 6, 666 

verii, 5, 26, 59, 60, 73, 75, 181 ,  

192, 250, 291 ,  308, 337, 340, 

indeks 

364, 413, 414, 419, 432, 455, 

497, 526, 604, 605, 608, 622, 

686, 689, 726, 732, 893, 930, 

934, 944, 953, 955, 963, 989, 

991, 998, 1000, 1001, 1 097, 

1210, 121 1 , 1 212, 1 21 3, 1 244, 

1278, 1287 

Vera dört derece, 1213  

vera ehli, 12 10  

Verii havfa, 1212  

Vera üç kısım, 1213  

vera' - ı  sıddikln, 1210  

Veraın iki şekli, 1212  

vera-yı lübs, 1214  

verese, 1214  
Verka, 1 1 32, 1 21 4, 1215 

vers-i ilahi, 1215 

vers-i ma'  nevi, 1215 

vesa'it, 1215  

vesm ve resm, 799, 1216  

Vesm, 1216  
vesvas, 326, 427, 1216 

vesvese, 49, 77, 1 1 6, 259, 326, 

327, 330, 333, 427, 428, 429, 

517, 524, 697, 745 

vezir, 1216  

vichet-i cemi' i'l-' abidin, 1216  
vifak, 1216  

vird, 92, 216, 461, 478, 8 1 1, 1045, 

121 6, 1 265 

vukuf-ı sadık, 1 218, 1 219  

vuruk, 1219 

vuslat, 236 
vuslat ehli, 1 21 9  

vustıl, 74, 1 48, 764, 920, 944, 

988, 1216, 12 19, 1 220 

vuztı', 1 220 

vücub ve farz, 329 

vücub ve imkan, 1 08, 678, 1 238 
Vüctıd lizatihi, 2 1 5  

vücCıd, 1220 

vücCıd-'adem, 59, 596, 1 220 

vücCıd-ı haric, 1 220 

vücCıd-ı kebir, 1 220 

VüeCıd-ı Mutlak, 66, 6 1 4, 659, 
1 223, 1 247 

vüeCıd-ı mutlak, 1 220 

vüeud-ı sagir, 1 220 

vüdd, 132, 36� 383, 483, 1 228 

Vüllı ve garaın, 1228 

vüzCıh-ı esrar-i maiyyet, 1 1 24 

1 325 

y 
yağeılık, 73 
Yahya b. Muaz, 1 8, 1 1 7, 181 ,  

228, 231, 317, 345, 796, 825, 

982, 1 1 00, 1 1 29, 1206, 1 21 2, 

1 283, 1 282, 1279, 1284, 1 286 

Yahya b. Zekeriyya, 73 

yakaza, 154, 155, 293, 342, 478, 
581, 846, 879, 1086, 1229 

yakın, 1230 

Yakub Keşmiri, 23 

Yakubi kelime, 238 

yakute-i beyza, 107, 535, 1236, 

1237 
yakute-i beyzad, 11 o 
yakute-i hamra, 189, 1237 

yakut-ı ahmer {kırmızı yakut}, 

1 89 523, 1 237 

yakut-ı ahmer 

yakut-ı ebyaz, 535, 1 237 
Yavuz Köktaş, 4, 1 0  

yedan/yedeyn, 5 1 4, 1 238 

yedi sema, 44 

yedi abdal, 44 

Yedi gök, 243, 666 

yedi iklim, 42, 44 

yedi kişi, 55, 1 243 

Yedi sancak, 203 

yedi, 43 

yedinci iklim, 42 

Yemen, 109, 265, 474, 791>, 81 1 
yemin-i gamus, 1 238 

Yeşrutiyye kolu, 1 6  

Yetmiş kişi, 1 243 

yevm-i 'arefe/yevm-i tervi vye, 

1 238 

yevm-i ' arube, 1 238 

yevm-i cum'a, 1 239 

yıldızlar, 42, 44, 96, 1 27, 180, 

335, 581, 582, 666, 777, 11 1 6, 

1 1 53, 1 1 99 

yıl d ızlı felek, 96 

yiğitlik, 60, 75, 955 

yogiler, 293 
yumuşakl ık, 1 281 
Yunan felsefesi, 83 

Yunanca, 1 27 

Yusuf b. Esbi.it, 905, 1 283 

Yusuf b. H üseyin, 221, 421 

Yusuli kelime, 237 



1 326 

z 
za, 1 241 

zabt dairesi, 1 87 

zabt, 88 

zacir, 1 241 

Zafer Erginli, 4, 1 0  

zaharati'l-me'alim, 515 

Zahid, 56, 1 1 7  

zahid, 57, 1 288, 1 291 

zahid-mütezehhid, 1 241 

ziihir, 1 25 

zahir-batın, 1 45, 1 24 1  

zahire, 145, 183, 395, 499, 875, 

90� 1001, 1056, 1058, 1 063, 

1 242, 1 243, 1 252 

Zahlreddln Farisl, 28 

zahir-i münkinat, 1 242 

zahir-i vücüd, 1 242 

zak, 1 244 

Ziikirün, 1244, 1 265 

zalim li nefsih, 1 244 

zalime merhamet,.71, 74 

zaman, 1 244 

zamanın asi, 1 1 2  

zamanın batını, 1 1 2  

zamanın sahibi, 55 

zanii'in, 1 244 

zarf, 845, 960, 1 245 

zat, 1 245, 1 246, 1 247, 1 248, 1 249 

zat'ın zat'ta gizlenmesi, 1 07 

zat-ı ilahiyye, 1 245 

Zat-ı Sırf, 66, 467, 1 247 

zat-ı tenezzül, 206, 972 

zat-ı uruc, 206, 972 

zatullah, 1 245, 1 246, 1 247, 1 249 

Ziitullah-i Teala, 1 246 

zaviye, 1046, 1 250 

zebür, 1 250 

zec� 1 250, 1 251,  1 287 

zefir, 1 251 

zeha'irullah, 1 252 

zehab, 1 1 1, 1 25 1 ,  1 252 

zehab-ı dini k üm, 1 1 0, l l l, 435 

zekat, 222, 379, 629, 976, 1 252, 

1 272, 1 293 

Zemm ü'l-kelam, 20 

Zencan, 28 

zenginlere boyun eğme, 73 

zcva'id, 1 252 

zevahir, 1 253 

indeks 

zevahir-i ' ulüm, 1 253 

zevahir-i enbiya, 1 253 

zevahir-i vuslat, 1 253 

zevk, 1 253, 1 254, 1 255, 1 256, 

1 257 

zevrii', 1 72 

zevre, 1 257 

Zevü'l-efhami'l-levze'iyye, 69, 

76, 1006 

Zevü'l-emziceti'l-kesife, 69, 76, 

1 006 

Zevü'n-nüfus-i riiziyye ve ukul
i zekiyye ve fıtrat-ı 

sıddikiyyet, 76, 1006 

zevü' n-nüfüsi' r- riiziyye, 69 

Zeyn, 1257 
zeyt, 829, 1 257 

zeytüne, 1 258 

zıddan, 1258 

zıll, 62, 476, 505, 534, 1 1 54, 1 258 

zıll-i evvel, 1 258 

zıll-i ilah, 1 258 

zındıkça, 1 4 1  

zındıkl ar, 1 205 

zındıklık, 1 4 1 ,  148, 1 55, 592, 9 1 8  

zıyk ve se'a, 179 

zikr 'ala tariki'l-m üfazale, 1259 

Zikr hafiyy-i kalbı, 1 273 

zikr, 1 259, 1 260, 1 261,  1 262, 

1 263, 1 264, 1 265, 1 266, 1 267, 

1 268, 1 269, 1 270, 1 271 , 1 272, 

1 273 

Zikr-i ehl-i ziihir, 1 264 

zikr-i ha fi, 1 264, 1 269 

zikr-i hakiki, 1 264 

Zikr-i Mahbıib, 1 266 

Zikr-i sırrl, 1 268 

zikr-i ziihir, ı 259 

zikrullah, 1 259 

zi l let, 60 

ziya', 1 274 

Ziyiieddin Ebu'n-Neclb 
Abdülkahir b. Abdullah b. 
Muhammed b. A mınüye b. 

Sa' d es-Sadık! el-Be kri es
Sühreverdl, 27 

zuhur !ortaya çıkma}, 1 67, 1 68 

zuhılr, 1 1 0  

zuhur-ı hakk, 1275 

Zuhür-ı Hakk-ı umumi, 1 275 

zulm, 50, 1 276 

zulme!, 84, 1 06, 107, 208, 292, 

364, 369, 498, 686, 776, 777, 

941 '  ı 026, 1 052, 1 258, 1276, 

1 278 

zulm-i ma' nevi>ye, 1 276 

zü'l-' akl i  ve'l-'ayn, 1 276 

zü'l-' ayn, 1 277 

Zübeyr b. Avvam, 335 

züccace, 1 277, 1 278 

Züffi, 1 269 

zühd, 5, 26, 27, 28, l l l ,  1 1 (ı, 1 8 1 ,  

1 88, 1 92, 225, 269, 308. 327, 

348, 351, 353, 421, 430, 435, 

455, 462, 463, 464, 522, 566, 

587, 604, 605, 610, 622, 635, 

636, 642, 643, 645, 71J ı '  71 1 '  
726, 797, 807, 80H, H 1 H. 855, 

856, 857, 858, 859, H62, 867, 

902, 926, 929. 930, 931, 932, 

934, 937, 944, 955, 985, 987, 

ı ooo, 1 0 1 2, 1 0 1 4 , 1 0 1 5, 1 083, 

1088, 1 098, 1 1 00, 1 2 1 0, 1 21 1 , 
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tmetinlyrle rı= 

asavvu ı 

tq�irnıe�i , 
sozıugu 

Günümüzde, tüketim çı lgmhğma karşı durma, arzuları 
frenleme, ah laki zaaflan ta mir  etme ve i n sa n sevg isi g ib i  
konularda, tasawuf perspektifine şiddetle ihtiyaç vardır. Tasawuf, 
insan-ı kamil  olma yolunda, insan iç dünyasını  tel tel çözerek 
yen iden inşa etmeye çal ışan bir  hal i lm id ir. Bu yen iden i nşa 
sırasında i nsan,  benl ik,  ahlak ve varl ık konularına, al ış ı lmış 
gündel i k  ka l ıp lardakinden farkl ı ,  yeni tan ımlar getir ir .  işte 
bütün bu süreç ve tanımlar tasawuf terimleriyle ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla bu dünyayı tanımak, tasawuf terimlerine vakıf olmayı 
gerektirir. 

Elin izdeki çal ışma, Muhasibi'nin Riaye'sinden Kuşeyri'nin 
Risale'si ne, Gazali'nin ihya'smdan ibn Arabi'nin Fütuhat' ma, 
Mevlana'n ın  Mesnevfsinden imam Rabbani'nin Mektubat' ma 
ve Gümüşhaneli'nin Cami'i'l-usOI'una kadar temel tasawuf 
kaynaklarmdan a l ınan meti n lerden ol uşuyor. Böylel i kle bu 
terimleri sistemli bir tarzda gözden geçirme im ka m sunuluyor. 

Bu vesile ile sufner, yüzyıllar ötesinden günümüz insanına 
sesleniyor . . .  

I S B N  9 7 5 - 8 9 0 7 - 0 6 - 9  

11 1 1 11111111 11 1 11 1 1 1 11 11 
9 7 8 9 7 5 8  9 0 7 0 6 9  
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