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KELİMDAN

TASAVVUFA

Yazan: Safvet Kemalüddin

_~,.-ıi_,;>.Jc:r9J..U.J!.fJ -\.l;f..L.....di.Jıl

VETKİN

.1>-l .JJIJ~Ji Nam-ı

akdes-i ilahinin besmelesi

ve feyz-i mukaddes-i namü tenahisinin hamdelesi sözlerimi!i
ba'de haza :

başlangıcı

olsun. Ve

Onbeş yaşında

iken Divan Edebiyatma merak etmiştim. İlk önce mütalea· cyN ibi Efendi merhum un divanı idi. Bu dlvanm:
Bu kirh&nede bilmem neyim benim nem var ?
terd'li hakimane muhamınesini dikkatle okuyunca bu mısra'ın felsefi mazmimu .beni
çok düşündürmüş ve Adcm ve Alem deıillen enfüs ve arakın şu büyük divan-ı ihilıisi
mütaleya sevketmiş idi; çünkü o zaman ben de merhu~ N ibi Efendi gibi şu varlık
kirhanesinde ne olduğumu bilmiyordum. Bu derin düşünceleric uğraşırken pederim
merhum- Abdulkadir Kemalüddin Sıddiki Efendi'den· Arab ve Acem edebiyat derslerine başlanuştım: Türk feylesofu merhum İbn-i Sini'nın arapça :
lediğim

dlvan,

hemşChrim Urfalı şair

c}J )_;.;c::.>\:,

~j'IIJ!'Iı.:r c..LJI ~

.lijJ

(ele geçrniyen nazlı. güvercin yüksek yerden, <alem·i ervahtan sözülüp sana indi) matlaiyle başlıyan Kaside-i Rfrhiyyesini görünce aradığıını bulacağım zannına düş
müş isem de kasldenin sonunda :

(sanki obada bir şimşek çaktı da sonra birdenbire kaybolup geçince parlamanuş gibi
oluverdi) maktaiyle tasvir ey1ediği gibi o zannım da bir. şimşek gibi p9-rlayıp geç:mişti.
Daha sonra Mevlina Celalü 'd-Din-i .Riimi'nin Büyük Divarunda:

r-:r=-

r-- ...

J, J!,>ljl Ji~ ~J~ , , .

~

(gündüzler fikrim ve bütün geceler sözüm
ne için gafilim ?),

şudur

(nereden gelmişim, gelişim ne içindir, nereye
bana göstermez misin ?) ı

(pek çetin bir hayrette kalmışını ki beni
maktan meraını nedir ?) ,

varlık

-ı-

J

0_1

c:r· ):iL-JJJ

ki: ben kendi gönlümün

gideceğim,

alıvalinden

gidip kalacak- yurdumu

düzeniyle var edenin beni düzüp

koş
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SAFVET

(rUhun a.Iem-i ulvl'den
istiyorum),

olduğunu

KEMALÜDDİN

pek

aıa

YETKIN

biliyorum, onun için tekrar oraya ahimak

~""'"jl .ı;\,:;,.:.L..<..$-"tSj_ı~ .......~,

r:"'

!.lt> t~>- jl

(melekılt

aleminin kuşuyum, ben bu toprak ileminden
iki üç günlük bir kafes yapmışlardır),

f).
(o gün ne

J~
hoş

JJ,

..;:-:_,::r

bir gün

.J.,.<~

olacaktır

r~ e~ t.r

değilim,

bana bedenimden

..:......PJ.I.;f;;J~J__,,',;j_,~.:ıT_J_,.:-tSI

ki dosta

doğru uçayım

da semtinin ümidiyle kanat-

larımı çarpmış olayım),

r,~"" 1

x..<,. ~..:..-.ı.ı::~

(kulakta sesimi

işiten

kim dir, ya

rjıJ,_,;..:.:.

şu ağzımda

r./'j, Jio·>~_,..<;.;.:-:.;ı,.,::~

s . }.7.J, ~

söz söyliyen hangisidir?),

..\:±'iı_ı~>o-"!>ji..So.~>~>~

(gözlerimde olan kimdir ki gözlerden dışarısını görüyor, ya şu gömleği olduğum can
kimdir, söylemiyorsvn ki !. . L

i":; r,

~rJ~;

(sen yeri ve yolu bana
alabilirim) 1

rc;;,.J,
(bana vuslat
edeyim),

c>\..;;,~_,

r1J rJ.Ç

hakkİyle gösterıneyince

1"'": ,;~::..:_. '""/ r-JI
şarabını tattır

"'"1 :JI..lij

ki ebedin ·

f'.u»J. j~ ıJ. ,~J ,ıe;T

J.r· 1J·

~

\.;

ne bir an rahat eder, ne de bir nefes

zından kapısım

~, ~ il~

f-'J

<J

mestane gürültülerle altüst

p~j~,_,;.:.::~:,-.;,_lr.(•">Y':u·

. (ben buraya kendiliğimden gelmedim ki yene kendi kendime gideyim, beni buraya
kim getirdiyse yene o beni kendi vatamma götüreccktir),

i"; i, s; )~J i~ı,;;,.. s~;

(sen sanma ki· ben
nefes bile alamam),

kendiliğimden şiir

r<.;;,.), r-r:)>.r

-,.J~>u:l .,jıi.J

r-_,5.,.. ,_.:.: r
söyliyorum, ben

ayık

Cr'.::.;~~_,;
ve uyamk oldukça bir

~~".:~.,.s_,~ ./1 ).~ ~

Tebriz! eğer bana yüz gösterecek olursan Allah hakkı için şu murdar kılıfı
kırar geçiririm) sözlerini görüp okuduğumda Nabi Efendi merhumun istifhamlarına
mücmel ve mübhem cevab işaretleri olduğunu anlıyordum. Fakat bunlar, İbn-i Simi'nın ima eylediği o yüksek yurdu ani olarak pariatıp geçen şimşekleri andırıyor
ve açılıp kapanan gözlerimi kamaştırıyordu. Bu kevn ü fesad filerni meydanından
geçen blnlerce ınefa, hükema ve fudali kafilesinin izlerinden ve eserlerinden varlık
ve benlik hakkında göze çarpan işaretleri beni pek derin ve sarsılmaz bir meraka
bırakrruştı. Gençlik zamanlarımı Kahire'de tahsil ile geçiriyordum. UlUm-ı iliye{ey

Şems.-i

(\ -0 Tn den
Bunlardan

sonra Kelim, Felsefe ve Tasavvuf'tan büyük bir üıniq. besliyordum.
:

işte anladıklanm
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KELAM
ve bütün varlık alemini kelfim
kita,plan' sayfalarından anlıyabilmek için çalışıyordum. Uzun kış geceleri fecrin tu~
lfı.una ·kadar bu kitapların mütaleasına daldığıını hatırlıyorum. Bunlar bana evveli
yetmiş üç. fırkadan bahsediyor, ancak tek bir fi.rkanın ebedi necat ile mümtaz olduğunu ısbata çalışıyordu. Halbuki, yetmiş üç- fırk2.dan herhangi birinin iddialarına ve eserlerine bakılırsa ebedi necat ile imtiyaz davasında bulunduğunu göfiiyordum. Esasen dini akldelerin şükUk ve şübehata karşı akıl ve mantık bürhanlariyle
ısbatı narnma tedvin edilen bu ilmin mütehassıslan asırlarına göre dini ve lidini
şübehat ve i'tirazata cevap verebilmek ilcasiyle birçok balıisiere girişmişler ve hedefleri haricinde cevher ve araz gibi ma'kulAta müteallik mesailin halliyle uğraşmışlar
ise de enfüs ve arakın mahiyetierine karşı beşeriyyetin fikirlerini kaplıyan karanlıklan
tenvir edecek parlak biı; neticeye varamarnışlardu. HAfiz-i Şiraz i Hazretlerinin şu :
Tahsil

esnasında

ilm-i kel8.m'a

başlayınca kenclımi

(yetmiş

iki milletin biribirleriyle savaşlarını ma'zur gör, bunlar hakikatı göremeyince
çaldılar) beyriyle tasvir eylediği gibi kelAm vasıtasiyle hakikati
son varacaklan yer efsane bodrumlarıdır. Mütekellimln'in mümtaz siınalanndan Fahrü 'd-Din-i Rıizi bu ilmin kabul ve reddeylediği muhtelif mesail ve
mezahib balllslerini devr ve tedkik edenlerin hayret ve nedaınetten başka hiçbir_ kazançlan olmadığım şu :

efsane

kapılarını

anyanların

(Wl$

0 J)o

i'~ if ~·_)~

J1

y>

.::.-_r:- J

,J' J"

.L>WI

$

j

~ -LiJ

;[,.. ._:;,S' l..__,; 1.J }'\ )

f

(o Alemin belli başlı bütün yurtlarını dolaştım, ve o yüksek ilcmler arasında gözlerimi
dolaştırdım, nihayet hayretle elini çenesine dayayan ve pişmanhkla par~ağım ısıran
kimselerden başkasını göremedim) kıt'asiyle ne güzel tasvir etmiş ve nihayet aCz ve
hayret içinde kaldığını i'tiraf eylemiştir. Müşarünil"eylı birgün ağlarken sebebi sorulunca bir delil-i akliye göre otuz senedenberi doğruluğuna hükmcylediğim bir akldernin bugün evvelki delili ibtaı eden başka bir delil-i aldinin tahaddüsiyle değiş
_tiğini görünce bu yeni akldemi de ileride değiştirecek daha başka bir delilin tahaddüs _edebilmesinden emin olamadığım-için ağlıyorum, demiş olduğunu Muhyi 'd-İHn
İbnü 'l-Arabi Hazretlerinin kendilerine yazdığı ve meslekine davet eylediği mektubunda
hikaye etmektedir. İlın-i kclarn'ın müdev'V-en JVIavdkıf," Makasid ve Matfilib gibi kitaplarının ve bunların şerh ve hılşiyelerinin kadim felsefe i:nünakaşatiyle karışmış
oldukları münasebetiyle senelerdenberi merak ettiğim ve aradığım haklkatl bir de
felsefede araştırmak istedim.

FELSEFE
Eski ve yeni felsefeye dair yazılan eserlerden felsefenin mevzı1u) tarifi ve gayesi
bahisleri tedkik ediliTken felsefe mefhii.mundaki ilmi:" şümlllün tasniflerinde rllüsbet
ilimlerden aynlan ve felsefe-i Ula ve metafizik denilen ana hatunı takib ed~cek olursam taharriyyat sahasında varlığın inkişafı yollarına vanlacağını sanıyordum ve bu
sahada ileriledikçe mctafiziğin diğer- tecrübi ve müsbet ilim şu'beleriyle" alakadar
olduğunu görüyordum ve şu alikadarlıkla al:ikadar oldukça ilm-i ketim'ın nazariyat
il.e ısbata çalışuğı ma'ncvi hakikatleri müsbet ilirolerin son zamanlarda gözlt::r~. ç-arpan azim terakki ve inkişaflarının husule getirdikleri maddi ve mahsus eserle~i }e'yid

_ _ _' ___
. ____ i
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ediyor, akl ile nakrin biribirierine yaklaştıklarııu gösteriyordu. Felsefenin geçiTdiği
devirleri, Şark ve Garb'ın yetiştirdiği _dahilerin. sözlerini ~ütalea neticesinde asrımızda Garbın en büyük feylcsofu denrneğe şayan _Berg~on'un l?ul"GŞlarından, edin. diğiİn kanaata -göre tabiiy:at~a~ sonra felsefe--i iıl3.'da. m;:,t'neviyatı sezmeğe başlıJan
Garb ~eylesofl_ar.ının şümUllü ve derin mutaleat ile erişebildik1eri son noktadan Şa_rkın
İsl~m feylesoflarının .~aşlarrıış olduldarı anlaşılıyordu. Şark ve Garb fcylesoflarmın
-son buluşları kilılatın g~çirdiği devirl~r istıkra _ta:ı;ikiylc müteselsilen pk zuh-(ır ve
harekete daği-u nazari ve tecrj.ibl vasıtalarla takib edilinc~. ~ahiyeti bir türlü <l:nlaşı
lamıyan :meçhul bir_ kuvvet üzerinde kaldığı görülüyor. Şu kadar var ki Şarkın .İslı1m
feylesoflan o .meçhul kuvvet, aklın iclıa~den mi,iteili ise de edyanın mukaddes kitapları yardımiyle sayıları hesap ve kitaba sığınıyan her .zerresi başlı b~şına koqı. bir
a.ıem olan. şu n,ıuazzam kain~tı idare eden kuvvetin beheme4al şöyle b(_)yl!! olması
icabeder. diye. kainatı icad .ve he:r an ba~a ve deva,mına i~dad eyliye:n kuvvetin mukaddes kitapların Allılh dedikleri Zat-ı akdes olmasına ve bu Zat-ı akdesin hayat,
ilim, "irade, kUdret, Sem', basar, kelam ve tekvin sifatlariyle ezelen ve ebeden muttasıf bulunm?Lsma kail ·olmuşlar ve bu sıfat üzerinde pek derin m.ütalealatda bulunmuşlardır. Eski ve yeni feJ,sefi meslekler edyanın birleştiği esas noktaya te~as eyledikten solıra tecrüb:t amcliyata müstenid bulunan müsbet ilimlerı edyanın ..menkul ve
mütevatir barikalariyle bir türlü anlaşamıyordu. Vicdanın sükCı.n ve huzUrunu ancak dini kanaatlarda bulacaklarıru düşünen feylesoflann .akl ile nakli .barışbrmak ve
birleştirrneğe çalıştıkları zamanlara bugün iskolistik de-virleri .denilmekt~d4~, Bu
devirler hem d_inl, hem de felsefi malUmatı devamı müddetlerince sckteyc uğratmış
lardır. İskolistil devirlerinden sonra ulUm-ı müsbete ·tecrübl usuller dairesinde ileriledikçe günün birinde varacakları son merhalede· elele verecekleri fünfmun bugünkü
terakkileri eserlerinden anlaşılmaktadır. Çünkü, t.ecrübl usullerin ilerilernesi ile manevi aki:deler mürrevver di_mağların huzUrunda imkan-ı akll sahalanna giri.neğe baş
lamıştır. Dini: ve ~elsefi aklde. ve hükümler kendi yollarında ileriledikçe günün birinde uyuşacaklarrnı gö~ter~n vasrtalar günden güne çoğalmaktadır. Asrıffil:zda fiZik
ve kimyanın ilerilernesi sayesinde enfüs ve afik'ın, lisan-ı dinl ile sünen-i ilahiyesinin
ye lis~n-:-ı felsefi ile kavanln·i tabiiyyesinin aniaşılması üzerine ilel ve esbab-ı .maddiyyesine tatbilian icad edilen gayet derin ve .ince masnuat, dikkat ve ibretle temaşa
eq.enler için ezeH ve ebedi kudret-i mutlakayı haiz bir k~vVetin varlığına kat'i:_"birer
bu!hall_;-_ olmaktadır. ltikadiyyunun ale!r!- ve adem, arak ve enfüs'ün zuhüra _gdişleri
Jıakkındaki görüşleri ne kadar ma'kul ve ma~tıki: ise bütün meVcudi:ı.tın Cevahir-i
. asliyesini teşkil eden elektronhlrın_ hudlls v:ehayut ezeliyetlerini Ve bunların tesdsül
·ve tekimül tarikiyle tekvin ve_ te~evvün faaliy.etlerinin ilk hareketlerini araştırıin)iarak
mer'l mevcudatın tabii: kanunları"nı ve ·maddiyyatın İnaddi ~s bab ve. ~ca bat
Şe'J.?iy
yetlerindeki tahavvülau keşfeden tabbiiyyunun bu tertip çerÇevesinde buluşlan da
pek doğru ve müsbettir. İtikadiyyun ile tabiiyyunun yorulmak hilmiyen ikdam ve
ihtimam ile ele geçirdikleri neticeler beşeriyet narnma pek yüksek şan ve şereflerdir.
Fakat, en büyük şan ve şerefin hangi talieye daha ziyade yaraşacağı her türlü itiyadi
haStalıklardan irıuarra ve münevver bir dimağ ile düşünülürse itikadiyyunu!ı lehine
hükmedilir. Tabiat kanunlarının istikşafları uğrunda sarfedilen o azi:m. cehd ve faaliyetler zaman· ve mekan mefhumlariyle- elektronların hudlls ve czeliyetleri, yahut sübut ve zuhfir~i·hi1katleri hakkında da kullanılrruş olsaydı bugün beşeriyctin.mümtaz
ve ·münevver şahsiyetlerinden teşekkül eden her iki taifenin daimi: bir· sulh-'ve müsalemetle :birleştikleri görülmüş olurdu. Mütefenninlerin birçok işlerde kullandıkları
halde· ma·hiyetifıi bir türlü anlıyarnadıkları elektrik ·kuvvetinin son .harikalarından

ife
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radyo. vasıtasiyle binlerce kilometre- mesafelerden sadaların işirilmesi gibi fenni ve
maddi eserler birçok- ma'nevi hakikatları her türlü tereddüdlcri izale edecek surette
imk~rı ve teslim narnma kabul ettirmcktedir. Ezcümle, Cenab-ı Risaletpenah aleyh.,.
is-selim Efendimizin ikinci halifeleri U mar İbnü '1-Hattilb radıya 'llılu taaıa anlı QiF

Cuma günü minberde_ iken hutbe arasmda

(!

! ~~

~)..... ~- Jfl:-1 ~_;L... ~ D yani: "Siriye·l

dağa,

Sariye! dağa!" diye nida ettiği görülmüş ve namazdan sonra bu nidamn es b~ bı
istiknah ve istifsar edilince "İran'nln Nehaverid şehri ciVannda sahabeden Siri)re'niıi
kuniandasındaki mücahidTerin harbe tutuşaca"klarını görüyordurh. Oradaki dağa
istinad edecek olurlarsa·· sevkulceyş ve fenn-i harb icabiyle muVaffakiyelleri te'rhiri
edilmiş olacağından dağın nazarı dikkate alınması ·için scslendimı:ı demiştir. A)rnı
zamanda Siriye'nin de bu- sesi işittiği ve mucibince hareketle harbı kazandığı lslim
tarihlerinde müsbettir. Medine-i Münevvere ile Nehavend şehrinin arası·kırk günlük
bir mesafedir. Bu mesafeden bir ·sadamn işirilmesi ·bir materyalist nazarında ustf.ırevl
bir menkabe hurafesidir. Fakat, bu harikanın emsalini bugün fen bize ·maddeten
gösteriyor. Malıiyetini· bir türlü anlı-yamaclıkları elektrik kuvvetiyle mücehhcz müte.:.
kabil levhalardan hava vasıtasiyle binlerce kilometre mesafelerden birçok musiki
ahenklerini hergün işitiyoruz. Elektriğin malıiyerini anlıyamadığınuz halde şahidi
olduğumuz hirikavl eserlerine _kıyasen gene bir türlü malıiyerini anlıyamadığımız
rfrh kuvvetiyle aynı keyfiyetin, yani: uzak mesafelerden iki rUhun mü tekalıilen karşı
taşmalariyle bir sadamu işittirilmesiyle işirilmesi neden mümkün olmasın? Farük-ı
ınükerreı:n U mar İbnü '1-Hattib Bazretleri bugün bütün ilim ve _iıfa,n erbabına müselleıiı olduğu üzere yaratılışı itibariyle müstesna şahsiyetlerdend.ir. Tarihin sıhhat
ve emniyetle ·sigortalı sahifelerinde birçok istisniıl eserleri menkul ve muharrerdir·.
Şahsındaki istisnaiyyet ise rri.hundaki kudsiyet-i mü,mtazesine mü.Stenid biı~ keyfiyettir~
RUhun mahiyeti İnechul ise.de mevcudiyeti son metafizik felsefl.tedkikat ile elektrik
kuVVeti gibi eserleriyle anlaşılmaktadır. İşte felsefe kitaplarınılJ. mütaleasinda akl-ı
selimi rehber- ed.indiğim için çocuklağurndan beri beslediğim gaibane dini akldelerimin sıhhannı böyle gözle görülen fennin maddi eserleri takviye edi)rordu. Asr-ı
ahlr h&rikalarındaİı radyo gibi _rontgen ~ua1arını da birer misal. olarak gösterebilirim.
Ye~e o riı.echul elektrik şualarıiıın genişlettiği mesamatta geçen hisıra hathmn ·cismiıi
içine iıüfuzu vasıtasiyle görülen ve daha evvelce görülmesine imkan veriliniyen riıer
iyyata nazaran dini vakıalarda "tesbit edildiği üzere herhangi mukaddes bir şahsiye-tin
yine o mahiyeti meclıul r-hh men balanndan fişiuran · ve göz bebeklerinden çıkan
şualar dsınin mesamatüıdan geçerek içini ve arkasını neden görebilmesin? Tasawuf
kitaplarında müdcilelen isbat ve izah edildiği üzere· teceddüd-i --emsil mes'ele-i mü"7'
himmcsini de bugün sinema perdelerinde görülen filmierin müteharrik suretleri tanzir etmektedir. Perdede görülen -hareketler fotograf makİnasiyle muhtelif·parça parça
hareketlerin ve şekillerin gayet sür'atle alınatak filmierin perdeyc aksettirildiği zaman
aslındaki sür' at dolayısiyle hareketlerin biribirini takiben ve- mutttasilan· görünmesi
esasina müstenittir. Tasavvuf:ıı~~, Jl>- ,:yı ,~ J
J.ıı iyet-i kerimesi~n işi:ı.retiyle

r

k8.inatin her an teceddüd etmekte ve. suret-i zihircde teceddüdün hissedilmeme_si son
derece sür'atından ileri gdmekt~ olduğuna kaildir. Sinema perdesi bri.keyfiyeti b~_gü!?
bize fi'Ien göstermektedir. Fennl hclrikalar her ne kadar böylece dini akldelerirniİı
bürhanlarını arttırıyorlarsa da gaibane olarak ilm-ül-yakin kabul ettiğim hakikatIerin ayn-ill-yakin inkişafi yolunda başkaca bir te'sir gösteremiyorlardı. Felsefe-i Ula
ise en sonunda mechul bir kuvvete dayamp kalıyordu. Felsefedeki tetebbu~larım
am-i keHim'da olduğu gibi beni dolaştırıp yine evvelki yerime getirmiş idi. Ben bu
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kitaplarla uğraşmazdan evvel zaten gaibane bir itikad besliyordum. Allah'ın varlığım
ve birli,ğini ve mahiyeti aklın idrakinden müteali olup ancak sıfatiyle ulfrhiyyetin bir
dereceye kadar anlaşılacağını biliyordum. AHalı'ın malıiyecini anlıyamadığım gibi
kendi mahiyetiınİ · ve kendi var lığımın da ne olduğunu bilmiyordum. Hiç olmazsa
kendi kendimi anlamak mümlcin olabileceği mül3p_azasında idim. Kel§.m ve felsefeden valaa evvelce bilmediklerimi öğrenmiştim, ıakin bilmediğim ve f?ilmeğe çalış
tığım varlığın mahiyetine dair bu ilimlerden bir türlü istifade edemedim. İstifade
şöyle dursun eğer akl-i selimi rehber edinınesc idim belki de muhtelif mezhebler ve
meslekler ar~sında büsbütün yolumu şaşırır ve ebedi karanlıklar içinde kalırdım.İlm-i

kclilm'ın mukaddimelerinde ıı<CJlk....i _,...JJ k>b:. ~~ ·~':/IJ!_I.i>-11 (yani: eşyanın
hakikatleri sabittir, sofestaiye. taifesinin dedikleri gibi değildir) deniliyordu. Felsefe ilc
uğraşırken bunları da tedkik etmiştim. Btmlar miliddan beşyüz sene evvel kadim
Yunanistan'da bir felsefe, daha doğrusu safsata erbabı idiler .. Her şeyjn hakikatini
inkıir ilc bütün mevcudat ve meşhudatın hayalden ibaret olduğuna ve hiçbir hakikatİn vücudu olmadığına zahib olmuşlardı. İlın-i kelim ulemasından bazılarının
zehabına göre ehl-i tasavvufun da aynı fikir ve müteleada bulunduklarını görüyordum.
Zaten başvurmadığım tasavvuf kalnuş idi. Kel§.m ve felsefe beni dönüp dolaştırıp
eski yerime ·geti-rincc artık son ümidim tasavvufta idi.

TASAVVUF
Tasavvufa başlamazdan evvel bu mesleğin leh ve aleyhinde birçok sözler görmüş ve dinlerniştim. Aleyhindeki sözlerin bulasası felsefe meslekleri arasında "Vücudiyye" denilen bir meslekten alındığı ve Vahdet-i vucudnn, Vucudiyye mezhebi nazariyatı üzerine tedvin edildiği itirazlarından ibarettir.
Ben vucudun, yani varlığın
ne olabileceğini anlamak sevdasında idim. Evveli bu felsefi mesleki tedkik etmiştim.
Bunun bitıl ve çürük bir meslek olduğunu anlaıruştun. Bu meslek esase~ Hindistan'da
Berahime ve Budilerce dini bir mezheb iken oradan Yunanistan'a geçmiş ve felsefi bir

meslek

olmuştur.

Miladdan

altıyüz

sene evvel d.ijnyaya gelen Ksencifon'dan

başlıya

rak son asırlarda Spinoza, Hegel ve Fichte taraflanndan tcrvicinc çalışılmıştır. Vahdet-i vucud meselesine bazı cihetlerce nazari olarak müşabehetleri andıracak noktalar
bulunabilir, mesela, Hind'in Veseni mezhebinde «§.lemde her ne varsa bunlarda: ibadete layık olmıyan hiçbir şey yoktur'' a:kldesiyle tasavvufun {luP.) ':11_, üi_,~I.J} .&lıı
ayet.;. i kerlmesine nazaran yerde, gökte her şey tecelliyyat-ı ilahiyyenin mazharı olduğuna dair görüşü birbirine
benzer gibi görünürse de biraz tedkik edilince pek
yabancı kalırlar. Spinoza'ya göre tabiatta yalnız bir cevher olduğu ve bu cevher imtidad ve fikir olarak iki türlü tagayyür ibraz ettiği sözleri de tasavvuf hakkında söylenen sözlere uzaktan uzağa benzer gibi görünürlerse de imtidad ve fikir mefhumları ta'mik edilince külliyyen mugayjr olduğu görülür. Ezcümle, vucudiyle mesleği
biı; fikir mahsulü ve Vahdet-i vucud ise dini bir akldedir. Fakat, vucudiye mesleğinin
daha evvel Hindistan'da Berahime_ ve Budilerce dini bir mahiyette olduğu hatıra gelirse d~ semavl ~dyanır.ı tarihleri ve geçirmiş oldukları safhaları hakkında dürütst bir
muh-akeme neticesinde bu iştibaha cla mahal kalmaz.
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· Ne. kadar semavi din varSa asıllarında hep birdir. Ayinlcr, dini akidcler biricinde -ibadctlerin şekillerinden ibarettir. Bunlar da tekimül kanununa _göre· asırlarca
ve milletlerce dini: ahlak ve ahvalin tesiriyle ı~ı-tıfaya tabi olarak :Oin-i Muhamİnedi'nin
zuhUriyle derece-i kemali bulmuştur. Dini akid~ler her türlü tahavvül ve tebeddülden münezzeh olan hakikatiara bağlıdır. Beşcriyyet aleminde ilk Din-i Ademi V~ son
Din-i Muhammedi arasında geçen bütün senıavi dinler, akideler hususunda müselsescn biribirlerinin aydıdır. Bunların gayesi alemi yaratan Allah'ın varlığı ve· birliği
i'tikadiyle insanları ((.liJ\':11 .J\':Jn kelime-i tayyibesinin nurları içinde topiamaktır.
Bu kelime-i tayyibenin doğruluğuna inanan kimsenin bu kelime-i tayyibeye davet
eden zatı.n da doğruluğuna inanması lizımgelir, şu halde :

..ili L>;.., i,T

ci- c.ıi
..:iı\ J:1'- f-"1.1_1
..ili

..ili 'll .JI '!n
..ili 'll .JI'!
..ili 'll ...JI '!

..ili r-ı<$"Y'

..:iı\'}1

.ll'! .

..:iı 1(,.u <$"':'"

..:iıl 'll

.ll'!

..:iı\Jr'J

..ili 'll .ll'!

..\...>!

.~allalLlhu

ve selleme aleyhi ve aleyhinı ve ali-alihim ecamain'' diyerek evvelfı. Allah'ın
ve birliğine iman etmek, sonra da her devirde Allah'ın varlığına ve birliğine
davet eden peygamberlerin peygamberliklerine iman etmek de zaruridir.- Kılinatın
tekevvünat-ı tabüyyesi neticesinde bütün malılükatın mükerrem ve müst~snası ve
beşeri malıiyetİn ilk mümessili olan zata "Adem aleylıi 's-selim" denilir. Mahiyetimizin ilk tezalıürüyle bugüne kadar kaç yüzbin seneler geçtiği ve kurUn-ı Ul:lda beşe
riyetİn neler görmüş ve geçirmiş old~ğu ve-ne kadar ınilletler_gclip gittiği ma'lUmuınuz
değildir. Semavl kitaplar içinde beşeriyetİn tekimülü ve nizam-ı içtimalnin teesSüsüyle·
diğerlerine nisbetle kısa bir zamanda bir noktası bile tahrif ve tagayyüre .uğramaksızın
-aynen ilk şeklinde milyarlarca ins.anlar arasmda de\Ten zamammıza kadar gelen Kur'&n-ı- azlmü 'ş-ş<ln'a ukul-i sellılıenin i'timad etmesi yine ukul-i selimenin i~ibıclır. Bu
i'timad sayesinde semavi ve mukaddes kitapların kadim naslaı;-ını da anlamış -oluyoruz.
Çüııkü, Kur'fuı-ı kerim, daha evvel peygamberan-ı iz<ima vahyedilen suhufların ve
kitapların münderecatını
ihtiva eylediğini müteaddid surelerde haber veriyor
varlığına

11~\ ..ili

J..t,p

<$" y

J f-"\J.\ '--'-""' JJ'!I ._:,.,...,d\ '-'J l..i.» .J\11. Yer yüzü.nde huliisa-i

kainat beşeriyetİn zuhfr.rundan beri yüzlerce ve binlerce sene fasılalarla: bir devirden
diğer devre intikal eden ve aslındaki sıhlıat ve hakikatların birçok hurif§.t ile karış
tığı anlaşılan herhangi bir dinin tecdid.i lüzumu üzerinde her devrin sonunda gönderilen peygamberlerin tebliğ. eylerlikleri mukaddes suhuf ve kitapların ve _her ümmetin havassı arasında taatl edilen esrar-ı diniyyenin ba'zan milletierin inkıraziyle
nam ve nişanları kalmamış ve bazan zuhfrr eden ihtilafat ve mün§.zaft.t yüzünden
kasden vuku bulan tahrifat ile birbirine karışan mezheblerle meslelder arasında az
çok müşabehetler ve şübheler vukua gelmiştir. Mesalik ve mezahib arasındaki bu
müşabehetlerle şübheler, birçok sathl göİ'üşleri şaşırtdığı için bilhassa Devr-i Muhammedi'de tedvin edilen Vahdet-i vucud gibi bir mes'ele-i mühimmenin bin veyahut
beşbin sene evvel gelip geçen bazı b8.tıl mezheplerin nazariyelerinden alınmış ol-
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duğuna dair sözlerin söylenmesine sebep olmuş ve şu suretle bu ınczhebin kadim Yunan
felsefesinden ve daha akdcın Hindistan'ın Bcrahime ve Budilerin saçmalarından alın
mış olduğu zannım tevlid eylerniştir. Halbuki bu hakikatın böyle dalaşık yollardan
gelerek Devr-i Muhammedi'de müdevven tasavyuf kitaplanna karıştığına hükmetmek hiç de doğru. değildir. Bazı cihetlerdelci sfıri müşabchetlere gelince Hitemü 'n:nebiyyin aleyhi 's-selam Efendimizin tebliğ huyurdukları din-i İslam ile ilk peygamberimiz Adem· Safıyyul'lah aleyhi 's-sel8.m'ın dini, Kur'an-ı kerim'in j_..ıJICJl ıı

<ıi':>l...:il .liıl...ı..:s. ayet-i kerimesiyle haber verdiğine göre .biribirinin aynıdır. Şu. vechile
bütün peygamberlerin dinleri din-i İslimdır. Halis dinlerin aynı din oldukları pazar-ı
dikkata alımnca herhangi bir din-i haliste bulunan maneviyyat ve esrar-ı diniyyenin
diğerinde de bulunmuş olduğu, zaruridir. İlk peygamberimiz Adem aleyhis-selim'ın ve
ümmet-i icabetinin havass-ıdinin iç yüzündeki Vahdet-i vucud'un esrar ve envanna
muttali bulunmuş oldUkları akl-ı selim ile teemmül edilirse bunlardan ve bunları takibeden tibiln tabakalarından teraşşulı eden bazı mancviyyatın Hindistan vcyahut Yunanist.an'da tahaddüs eden ınezal-rib ve mesaiike karışmış olduğuna hükm ile bazı
cihetlerdeki benzeyişleri böylece halletmek daha doğru ve daha ma'kui ve manbki:
değil midir? Çünkü, Din-i ~duhammedl devrinde tedvin edilen Vahdet-i vucud kitaplarında görüldüğü üzere dinin iç yüzünü tcşkkil eden maneviyyat ve mük<işcfatın
usul ve ftirlıu baştan başa Kur'an-ı kerim'in iyat-ı kerimesiyle Hazret-i Muham~ned
aleyhi 's-selim'ın alıidis-i şerifesinden muktebesrir. On dört asır evvel Cezlretü '1Arab'ın devr-i cihiliyyet namiyle bütün tarihlecin şahadet eylerlikleri gayet koyu
bir cehalet sahasında doğup yetişen ve hiçbir mektep ve mesdrese görmiyen, Diiı-i
İsM.m'ın son peygamberi Muhammed aleyhi 's-selim'ın ne Hindistan'ın beralıimc
siyle, ne de Yunanistan'ın Vucudiyyesiyle asli ve kat' i zerre kadar bir münasebeti tasavvuruna imkan yoktur ki ay<it ve alıidisin sarahat ve işaretleri oralardan alınrruş
olabilsin! Şu burhan-ı mantıkl Vahdet-i vucud ile Vucudiye meslekinin delaşık ve
karışık bazı benzeyişlerini Adem, Nuh ve İbrahil)ı aleyhi 's-selam gibi Din-i İslim'ııl
ilk peygamberierinin ve haviss~ı ümmetleri_nin sözlerinden tcraşşuh ederek ve uzun
asırların fetret ve cehalet devı-eleri fasıblarmda türeyen muhtelif edyan ve mezahib-i
b:ltıla ve mesaiik-i zaifeye ·karışmış olmasındaki çapraşıklığı halletmek için kifidir.
Şu risalede Din-i İslim denildiği zaman Aclem'den Hiteın'e kadar teselsül eden sı:..
rat-ı müstaklmin kasdedildiği unutulmasın. Bu hikmet-i diniyy·e yine Kru'in-ı kerimin irşadiyle görülmektedir. Bu kitab-ı makaddeste (( i;A...s \11.ı11..A:? Ct"'~JJ\ L>l ıı buyuruluyor ve bütün peygamberlerle dinleri ve kendilerine vahy eelilen mukaddes suhuflarla kitapları tasdik ediliyor. Tasavvufun~ Vucudiyye felsefesinden alınmarlığını ve
belki ilk peygamberimizdenberi Din-i İslam'ın iç yüzüne taallük eden- ilhamat-ı aliycdenistirak edilerek V ucudiye felsefesine karıştığını ve 11 ~\ ~ Jl ~J
ı:.ııp ıJ\ ıı ·
hadls-i şerili muvcebiylc lasavvufun Devr-i :rvfuhammedi'de doğrudan doğruya Kur'in~ı kerimden alınıruş olduğunu ikan ve itm:inan ile anlayınca artık bu :ilırıln tahsiline çalışmak ve bu kaynaktan içilecek Ab-ı hayat ile endişe hararetlerini-teskin etmek
icabediyordu. Evvela bu ilmi tahsil edebileeeğimi araştırdıın. Karşımda iki yol v"ardı.
Biti, zevk ve mükişefe yoliyle anlamak, diğeri de tasavvufun müdcvven kitaplarını
ilm en- alıyabilmek şartİyle mütalca etmek idi. Her iki yolu biribirinden daha çetin
buld~m. Birinci tarikin çetinliği eh1ine ma'lüm olduğu üzere terk ve t.ecridin ameliyy<lt-ı şiliasma mütevakkıf bulunması idi. İkinci tarikin müşkilitı da bir üstad--ı
kimilin ifade ve izahatından mahrum olarak mücerred kendi kendine. tasavVuf -kitaplarımn mütaleasiyle doğru yoldan sapmak tehlikeleridir, Ehl-i tasavvuftan geÇinen

1#
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kimselerin hodbehod tasavvuf kitapları mütaleasından dalıilcte düştükleri ve
ulema.. yı rüsiımun urefa-yı sfıfiyyeden birçok aizım-ı ümmet aleyhlerincle i' tirazarat
ve ittihim&ttta bulunmalarına sebep oldukları çok kerre görülmüştür. :i\!Iaahaza mütalea esnasında görülecek müşkiHHı chil ve erbabından halledinceye kadar tehlikeli
noktalarda durup dinlenmek şartİyle ikinci tariki daha ehven gördüm. Hicretin 1286
senesinde İstanbul'da vefat eden büyük kareleşim Mehmed Muhyiddin Mahvi Efendi
mcrhumun Vahdet-i vüvud'un esasatma dair yazmış olduğu lvfuktehesiit-1 kfalwü:.Ye-i
Sfiti' a narrnndaki eseriyle ı 3 ı 5 senesinde Urfa' da irtihal eyliycn pederim Abdülkadir
Kema.Iüddin Sıddiki Efendi merhumun 111ir'ôtii'ş-~whı1d jl-be.)'ô.ni Valzdeti'I-VücUd na:rhiyJC tevsim eylediği risalesirıi takib ederken istişhad eylcdikleri nakillerin işaretiyle
Devr-i Muhammcdl'de Vahdet-i vücud'u ilk önce tcdvin ve tatSil cyliycn Hfı.tem-i
Velftyet-i J\1uhammediyye firifün bi- 'IHlh 1-fuhyi 'd-Din İbnü '1-Akrablyyi ·Hatem'i
Hazretlerinin kütüblüne-i kemalıitına müracaatlc FutUI!ô.t-ı ı\1ekkf'l!}•e'sinin mütalcasma ba~ladım.

FUTÜHAT-I MEKKİYYE
J;:srir-ı

Kur'<lniyye, rumfız ve iş&rit-ı ncbeviyyeyi izah eyliyen böyle bir mecelle-i _cel'ile-i.ma'neviyye Muhyi 'd-Din İbnü '1-Arabi Hazretlerinin zamanlarına kadar
yazılmadığı gibi kendilerinden sonra da .yazıln:ıamış ve yazılanuyacaktır. Vahdet-i
\""Ücud hakkındaki ay&t-ı k erime ve alıadis-i şerife 'nin rumfiz ve işaratının Izahatı
Asr-ı Saadet'ten itibaren beşinci asıaltadar hav&ss-ı ümmct arasında sadran-an-sadriıı
şifahen tedavül etmekte iken FütUhdt-ı ı\fekkö:ye gibi beşyüz atlmış mufassal babı hi vi
muazzam bir kitap ile tahTir ve tedvin esbabına gelince risalet-i mukaddese-i Muhammediyye ile tekemmülit ve kemalatın son mertche-i aliyesinde tecelli eden Di:n-i
İslam'ın iki esas-ı metlni Kur'in-ı Kerim ile alıidis-i sahiha-i ricbeviyye ve bu iki
esas-ı metine istinaden cereyana baılıyan ve hey' et-i icti.maiyye-i İsl.§.miyyenin nizam
ve incizamını temin eelecek olan kav:lid-i hukukiyyc ve alıkim-ı şer'iy).re Asr-ı Saadet'te tedvin edilmemiş idi. Ay:lt-ı Kur'iniyycnin mesihif-i şerifede cem ve tesbiti
EbU ·nekr-i Sıddlk ve Usmin-i Zinnfıreyn radıya 'llihu taali anhuma hilafetleri
zamartma illüsadiftir. Daha sonra aslıab-ı güzln radıya 'llihu tafı.li .anhutn acıTialn
aralarında mahfuz ve tnervi bulunan alıidis-i nebev-:iyyenin zabt ve talıririne başlan
mıştıı'. Sultan-ul-muhadd:lsin İmim-1 Buhirl rahmetu 'Ilahi aleyh Hazretlerinin
Kur'iln-ı Kerim'den sonra en doğru bir kitap olan SaMh-i Buhdrt'sinde mervl olduğu
üzere eciUe-i sahabeden EbU
Hürcyrc radıya 'llihu .tailfı. anh Hazretleri

."i_,.LIII.lA<.S'&'l

~_,ı;

?'il \..1_, ,;;_:,; l?..b-1

\..~

{.JI if

..:rJ\,o _,

.JJIJ,~~~eı-· c.ı;,,;,.,

(yani: Cenib-ı Risiletpenal1 aleylıi salev& tu '1-ilih Efendimizden iki kab
ilim hıfzettim,
bunlardan birini size dağıttım ama öbürünil d~ğıtacak
olsam benim şu bağazım kesilir) ıncilindeki sözlerinin ihtiva cylcdiği haviss-ı ümmete ho1ss olan ulUm-ı .batına urefa-yi ümmetin·· sadrlarından ·chil
ve erbabına int:ikal etmektc iken bunlarm ınebn3.larını muhafaza eden ulilm-ı
zihireyi muhafaza etmek vezaif-i evveliyyesiyle Kur'an-ı Kerim'in tefslrini ve ahaclls-i şerllenin zaht ve rivayetlerini ve bunlardan istinbat edilecek -ahkimın dirayet,..
lerini temin edecek U sıll-i fikh ve UsUl..i hadis m·sillü UlUm-i dirıiyyenin vaz ve tedvlniyle iştigal edilmiş ve pek zarfırl olan ulüm-ı z<lhircnin tahrir ve tasııifi müfessirler,
muhaddisler ve müctehidler taraflarmdan itmam edildiği sıralarda tasavvufun iho1ta
eylediği ulUm-ı esrar ve envarın tahrlr ve tedvini zamanları gelmiş ve bu vazife-i mühimme Hfttemc-i Velayet-i Muhammediyye J\:Iuhyi 'd-Din İb.nü '1-Arab.i. Hazrederine
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eelili Beyt-i muazzamcia telif huyurdukları ve bu füfuyüz3.t-ı azlıneye ilhamit-ı rabbaniyyc ile nail oldukları için Füttlhô.t-ı Mekki;:Jie namını vermiştir. Bu kitab-ı eelili anlıyarak mütalea eden mlzım-i ümmetten birçok zevat üçyüz altmış bin ilmi ihtiva eylerliğine işaret eylemişlerdir. Bununla beraber
bu kitabın bütün muhtcviyat ve münderecatı Kur' <in-ı azim-üş-şin'ın ancak bir nok·
tası mesihesinde olduğunu Fütılhd(ında beyan ediyor. Üçyüz altmış bin ilimden balı
den böyle bir mecelle-i maneviyye ·Kur' in-ı azim-üş-ş&n'dan bir nokta ·mesibesinde
olursa Allı1hu taili celle ve ali Hazretlerinin ezeliyyet ve ebediyyeti nimüten3.hi
olduğu gibi sıfat-ı mukaddese-i rabbılniyyesinden kel:3.m-ı ilahinin iç yüzündeki rumı'iz ve esrar-ı lfthı'itiyyenin de namütenalıi olduğu bas'iretlc teemmül edilince Fütilhilt-ı Afekkb!J'& gibi binlerce kitap yazılsa Kur'<in-1 Kerime nisbetle ancak yine bir
nokta mesabesindc olacaktır .:ı...i;; 01 _,.,..,ll.uJ c).) -:;.,~J-<ı \,u.. ~10l5'J Ji ll
teveccüh
tfrhit ve

Bu

kitib-ı

sadaka 'llihu '1-azim. ui.!)...lo &. 1.:!::--- _) J

~J ı..:...ı\jS"' .

kerimin varl.Jğa taallük eden mebhaslerini sağa sola sapmaksızın kıl
dan ince ve kılıçtan keskin sırit-ı müstakimi üzerinde takib ederken Kur'in-1 azimüş-şftnm ve ahlak-ı nebeviyyesi baştan başa Kur'ftn-ı Kerim olan Cenib-ı Ris§.letpenah al ey hi salev:itu '1-ilih Efendimizin ceviimi-ül-kelim ahidis:.i şerifesinin nasıl birer
bahr-i bipiyin olduklarını basar u basiretirole gördüğümden dolayı lem-yezel ve 13.yez§.l tail§. an-iş-şebihl ve '1-mis§.l Hazrederine layık olabilecek ham~ ü seninın bir
7.erresinin milyanda bir CÜZÜDÜ bile ifa etmekten ftciz olduğumu kalben VC lisanen
ve kalemen i'tid.f eder ve Muhyi 'd-Din İbnü '1-Arabl hazretlerinin deliletleriyle
varlık deryasından tercşşuh eyliycn hazı hakikat serpin-tilerini tahriren şu ufak risalemi din kardeşlerime ith:lf eylerim.
Bu

kitib-ı

Evvel emirde Muhy~ 'd-Din İbnü '1-Arabl Hazretlerinin uı·cfa-yı ümmet arasında
olan terceme-i hal-i arifanelerini telhis etmekle itktifa etmekte olduğum
malUmatın daha ziyade inkişaf edeceği ümidindeyim.
J\rfuhyi 'd-Dln Muhammed b. Muhammed b. Ali at-Tıli el-Hiteml, Avrupa'mn
bugünkü terakkiyyat-ı azlıne-i ilmiyye ve fenniyyeslnin medyun olduğu Endülüs
kıt'asımn Mersiye kasabasında hlcret-i nebeviyyenin beşyüz altrmşıncı senesi Ramazeln-ı şerifinin on yedinci pazarertesi gecesi dünyaya gelmiştir. Saha ve kereınİ vak'anüvislerin ve müverrihlerin dillerinde destan olan Ta yy kabilesinin rüesasından olan
Hatem-i Til'nin sülilesindendir. Terceme-i haıinden bahseden müverrihlCr, kendisinin Mersiyye ve İşbiliyyede meş:ihlr-i ulemadan müdevven uİüm-i zihircyi tahsil
eyledikten sonra beşyüz doksan yedi tarihlerinde otuz yedi yaşında iken Endülüs'ün
Bccaye şebrine geçerek memleketin Ebu Abdi 'llahi 'l-Arab1 gibi fudalasiyle görüş-_
tüğünden ve orada pek mühim bir rüya gördüğünden bahsediyorlar. Gökteki bütün
yıldızları ve müteikıben bütii.n harfleri birer bierer mün§.kcha eylediğini görüyor.
Eeciye şehrinde rUhiniyyat ile ülfeti ve rüyi tabirinde meharet ve isabetiyle maruf
bir zattan böyle bir rüyanın ne olabileceğini, kendisini, yani rüyayı göreni bildirmernek
üzere bilv.3.'3ıta sual ettiriyor. Muabbire nakledilince, bu rüya pek mülıim bir rüya
ve nihayetsiz bir deryadır. Bu rüya sahibi kendi zamanında hiçbir kimseye nasib
olmıyan ulUm-ı ulviyye ve esrar-ı ilahiyyeye vakıf olacaktır, diyerek cheınıniyet ve
azametini anlattJktan sonra bu rüya sahibi, olsa olsa şehrinıize yeni gelmiş olan o
Endülüslü genç olmalıdır, demiştir. Bu tabiı·in sıhhat ve hakikatı mazhar olduğu ilhimat-ı rabbaniyye ve mükaşefat-ı riıhiniyye ile anlaşılmaktadır. Asrının ilm ü irfan
sahalarında en büyük üstadlarından ulUm-ı zihlreyi bitirdikten sonra ulUm-ı ledünni:yyeye nail olduğu mu:isırlarından Avrupalılarta yanlış olarak Averroes denmekle
mazbiıt
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olan ve Avrupa'ya intikal eden asar-ı ilmi-yyesiyle Garbın fikren inkılab ve
temin cyliyen, İslıiının en büyük feylesoflarmdan olan Kazi İbnü. Rüşd'ün
şahıldetiylc sabittir. Ivfuhyi 'd-Din İbnü '1-Arabi Kurtuba şehrinde kendileriyle .görüşerek mesail-i c1liyye üzerinde vukubulan mus&lıabe neticesinde İbnü Rüşd
in~işafmı

nU .;..ıJ

,..ı.. J

•= u'

:~..-~ ..iıl ,\iT if ,,_; ..::..,).) 0\.. _; J ol <S.lli,U.\J-1,
bir- zamanda bulunuyorum ki Hak tafı.l<:inın rahmet-İ
ledünnisine
mazhar ' eylediği bir zatı görmüş oldum)
derrriştir-.
İşbiliyye
şehrinde
beşyüz
doksan sekiz senesine kadar kaldıktan
sonra Şarka geçerek bir müddet Hicaz'da ikametle Bağdad ve J\.1usulda,
Konya, Sivas ve Malatya gibi Anadolu memlekct1etindc ve Şam kıt'asında a:izım-ı si'ıfiyyeden Ye ekibir-i ilmiyyeden Şih3.bü 'd-Dln-i Sühreverdl, Hifı.z-i Selefi,
İbnü Asikir ve ve Ebu 'I-F erec-i Ccvzi gibi asrının pek çok zevatiylc görüşmüştür.
UlUm-ı ledünniyycye mazhariyyeti Kazi İbnü Rüşd gibi Avdrifii'l-hfatiTif sahibi
Şihabu 'd-Din-i Suhreverdl'nin de daha başka bir tarz-ı ma'ncvideşahadetiyle sabittir.
Bağdad'a geldiği zaman Şihabü 'd-Din-i Suhreverdi ilc henüz mülakat ve m uarefeleri
olmadan evvel yolda birbirlerine tesadüf etmişlerdi. Yekdiğerini görünce hiçbir söz
söylemiyerek bir müddet yüz yüze bakrmşlar ve sonra ayrılrnışlardır. Şihabü 'd-Din-i
Suhreverdi'den Muhyi 'd-Din İbnü '1-Arabi 'yi nasıl buldunuz diye sual edilince
11J1iki-IJ"': .J~ll (yan.i: o, hakikatlarınderyasıdır) deın.işve Muhyj 'd-Dinİbnü '1-Arabi'if

(yani:. hamdolsun
iHihiyyesiyle ilm-i

öyl~

den Suhreverdi'nin nasıl olduğu sor~lunca ((4;_y.:J1 uı u~ d,A..u Jl 4.i) if '.
.J:J.! ~_)ll
(yani: tepesinden tırnağına kadar sünnet-i nebcviyyc'den dolu bir adamdır)
diye cevap vermiştir. Ulfım-ı ledünniyyeye mazhariyyeti ayrıca ilm-i ledünniye
ait bir ayet-i kerimenin işaret-i
vikıasiyle
de anlaşılmaktadır. KW''in-ı
Kerlme -yazmış olduğu Tefsir-1 Kebir'inde ilm-i
ledünniyi
nassan isbat

eden SUre-i Kehfin tı'L.J.ç. li..ı.J ,:r o\0J n ayet-i kerimesine kadar yazmış ve tefsiri
bu ayet-i kerimenin n-:lrnütenahi bahr-i muhiti içinde kalmıştır. Tahrir ve te'lif
eylediği
FütUhfit-ı
Jı•.Jekki;t_;ıe,
Füt(1/ıat-ı
lvfedeniy;•e, j\;feşrJJıidü 'l-esrriri 'l-kudsi.J:Jie ue
metô.liu 'l-envari 'l-ila/ıi;ye, et- Tenezzüllitü 'l-Mavsiliyye, Kitô.hu 'l-isrfi ile- 'l-makami 'l - esrd,
Kitiibu Anka-i Muğrib Ji-sifati Hiitemi'l-~vliyii'i ue Şamsi 'l-Mağrib, el-Cem'u ua't-·
/ Taftil ji-hakil]iki 't- Tendl ... gibi isir-ı kalemiyyesi hep ulUm-ı ledünniyye neticeleridir.
FütUhô.t-ı i\1ekkiyJ•e'nin üçyi.'ız kırk sekizinci, üçyüz altmış aluncı ve üçyüz yetmiş liçlincü
hablarında bütün müellefat-ı celilesi düşünce ve fikir mahsulleri olma)rıp belli'kalb-i
şerifine v§.rid ohı.n ilhftm&t-ı rabb§.niyye eserleri olduğunu tasrih etmektedir. Eimme-i
hadisin uzamasından Hafız Osman-i Zehebi i'tir:lz:it-ı şedldesiyle sU.fiyye aleyhinde
bulunduğu halde Muhyi 'd-Din İbnü '1-Arabi'nin eserlerini ilhamat-ı rabbaniyye ile
yazdığına dair sözlerini görünce kemalat-ı ilmiyycsinc karşı i'tiraz edcmiyerek, böyle
bir zatın hıl3f-ı hakikat bir söz söyliyeceğini asla zannetmem, diyerek tasdik eylemiş
tir. Asar-ı kalemiyyeleri pek ç.oktur. Hale b hükümdarı Melik Z§.hir Baybars'a verdiği
icazetnimede dört yüzü mütecav:iZ eserlerini zikretmiştir. Ker§.mat-ı ilmiyyesi idrak
edebilenler için her zaman müellefatlnda müncelldir. Keramat-ı kevniyyeleri pek
çok kitaplaı·da senedat ile mervi ve mazbut ise de ıı ;)~'C ~~ ı_r-:lıı rrusdftkınca
işitmekle görmek bir olmadığı için bizzat bu kerimetlerinin şahidi olmak gönlümün
daimi bir arzusu idi. Füttl!ılit-ı lı1ekk~ye'nin müt<ll':asına devam ederken bizzat mahsUs ve meşhfıdu-m olan bir kerametierini FütU/ıô.t-ı Mekki;;:ye dünyada durdukça şu
eserimi mütalea edecek din kardeşleriınİn dahj mahsUs ve meşhlidları olmak üzere
yazmak Füttlhô.t-ı Mekkiy)le müt:ileasının nimet-i uzm§.sına karşı n<lçlz:ine bir eser-i
şükr ve mahnıidet olacağı ümidindeyim :
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MekkiJ.:re'de bir kerimet-i

YETKİN

meşhllde-i

sabite

Fütflhfit-ı

Mekkb]e'nin zaman hakkındaki on ikinci babının mütileasına baş
larken mukadclimesinde yazmış olduğu Na't-ı şerli-i nebevi manzUmesinin bir:
beyti iki kelimesiyle Sa'dü 'd-Din-i Teftfiz<'ini ve mu:lsırı Seyyid Şerif-i Cürc:1ni'yi"
hatıriatmış idi.
Vehleten şiirane bir tevriye san'atı olduğuna z§.hib olmuştum.
Edebiyatın bediiyyat kısmında- tevriye denilen bir bedla-i edebiyye vardır. Biri karib, diğeri baid iki ma'n:1ya delilet eden bir kelimeyi ma'ni-yı karibinde kullanarak
ma'n3.-yı baidi kasdetmekdir. Bütün lisanların edebiyat kısımlarında tatbik edilen
bedii bir san'ittır. Edebi~ryat-ı arabiyyede misalleri pek çoktur. Bülega ve udeba-yi
Aralı'dan meşhur Kizi Fidıl'ın All isıninde bir memdiihu hakkında yazdığı bir kastdenin tahallüs h&nesinde- :

beyti tevriyenin güzel bir misalidir. (Beytin ma'nası: rnekarlınde ali, yani yüksek
olan bir zat: fakr ü zarfıretimi I~atl ve imha edeceğini yakinen bildiğim için ben kendi
fiıkr ü zari'ıretime merhaba derim, demektir) Burada tevriye Ali ve Merhab kelime.:.
lerindedir: Bu kelimelerin ikişer ma'naları vardır. Biri ism-i alerİ). olmalaıı, diğeri d C
vasfiyyet ma'n3Jarını ifade etmelcridir. All kelimesi İmam-ı All Efendimizin isiı:n1erl
olduğu gibi yüksek ma'ıüsmda da vasıf olarak kullamlır. ~Ierhab kelimesi de Asr-i
Saadet'te Haybcı kal'ası hakimi olan şahsın ismi olduğu gibi rahb .ve terhib- masdar-:
larından dahi mansüben "merhaben, kelimesi : hoşgeldin, hoşbuldum minalarında
istimal edilir. Bu iki kelimenin nıümı.sebttleri is<:. Hayher kal'ası gazasında İm&m-ı
All Efendimizin Hayher hfrkimi Merhab'ı öldürmüş olmasıdu. Bu heytile işte o vak'a-i
tıirihiyyeye telmlh edilir. Fakr ü zararetine merhaba demek, Hayher hakimi Merhab'ı
hatırlattığı gibi mckirimdc ali, yani yüksek demek olan kelime dahi Hazret-i Ali
Efendimizi hatırlatmaktadır. Bu kabilden olarak FütiJ.htit'm Na't-i Şrif-i neb~vi
manz:Umesinde gördüğüm beyt ise şudur :

geldi, evvclce geçen herbir asırda rüsül-i kirim ve enbimüjdelerden ümmetierin gönüllerinde mahabbetinin yerleş
miş mevkifleri, duıacak yerleri vardı, .mealindedir). Bu beyitte zikredilen "Sa(d"
ve .'(mevfı.kif" I{elimeleri alem-i- İslıim ricil-i ilmiyycsi arasında şarkan ve garben
meşhur olan Sa'dü 'd-Dlp-i Teftazanl ile ilm-i kelıim'm en mü him eserlerinden Jı.1evilkıf
kitabının şfı.rihi ve Sa'd'in mufı.sırı Sayyid Şerif-i Güreani'yi derhal hatıriatmış idi.
Bu iki zat asırlarının en ileri gelen allfı.melerinden oldukları ve yekdiğeriyle_ -birçok
münasebetlerde ve Timurlenk'in huzUrunda münazaralarda bulundukları, tarihlerde
musaıTahtir. ~Iünisebetleri o derecedir ki lfı.zım ve melzUm kabilinden birini hatır
layınca diğeri hemen tahattur edilir. Sa'd ve Mevak.ıf kelimelerini görünce 1Yiuhyi 'dpin İbnü.'ı_-Arabi bu iki kelimenin bilınünftsebe zikriyle evvel emirde bir tevıiye yapmış olduğuna zıihib olmuştum. _Çünkü, edebiyyat-ı arabiyye belıigatinin en yüksek
derecelerine vardığını .fütUhfit'm her bibı mukaddimesinde ve diğer- eserlerinde selıl-i
ınümteni kabllinden yazmış olduğu kq.said, cş'ir ve ebyıitiyle .göster~tir. Fakat
şiirine bir tevriye mülıihazasında iken kendi zamaniyle Sa'd'in ve Mevdkif şirihi
Seyyid'in zamanlan hatıra gelince şiihane bir tevriye değil, belki ulfım-ı gaybiyyeden
müsta)c<bele nizır arifine bir keramet olduğunu gözlerimle görmüş oldum. Çünkü,
altıyüz ohız sekiz tarihinde Ş~m'da irtihil eden Muhyi 'd-Dln İbnü '1-Aı•abl ile seki-

(en son

Sa'd'ın zamanında

yıi-yı izılmm verdikl~ri
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zinci asır ridilinden Sa'd İle 1vfeutikıf ş§.rilıi Seyyid'in aralafında zamanen haylice
fark vardır. Sa'd'in tarih-i tevellüdü yediyüz yirmi iki ve Seyyid'in tarih-i tevellüdü
yediyüz kırk ikidir. Asıl Mevdkif metninin müellifi Kaz! Adudu 'd-Din'in dahi sekizinci asır ricalinden Seyyid'in mufrsırı olduğu tabakat kitaplarmda muasarrahtır.
Çünkü, Kazi Adudu 'd-Dln'in vefatı yediyüz elli altıda ve Seyyid Şctlf'in vefAtı
sekiz yüz on dörttedir. Kazi Adudu 'd-Din ile on dört sene muilsır bulunmuş demektir.
Muhyi 'd-Dln İbnü '1-Arabi'nin, veffrtmdan sonra tevellüd edecek ve ilem-i İslirn'da
fevkalide şöhret kazanacak olan Sa'd-i Teft<lz§.ni ve bununla -pek ziyide a1f\.kadar
olacak Scyyid Şerif'in meşhm· bir eser-i ilmisi is~mlerini tevriye tarikiyele zikretmesi
kerametten başka neye hamledilir? Sa'd-i Teftizinl gibi ulUın-ı rcsmiy-ycde yed-i
tfıl;l_ erbabından bir zitın ulUm-ı ledünniyyeden nasibedir olmadığı için Muhyi 'dDin İbnü '1-Arabi:'nin müdevvenat-ı ledünniyyesine şiddetli i'tid.zlarda bulunmasına
karşı daha dünyaya gelmezden e-..rvel tevriye tarikiyle isıninc işaret edilmesi ve buna
mukabil ?-izım-ı sfıfiyeden Feridü 'd-Diı;ı Att&r'a nisbet ve mülizemetle Muhyi 'dDin İbnü '1-Arabl'nin peyrevlerinden Meuô.kif şarihi Seyyid Şerif'in Meviikif kelimesinin tevriyesiyle tahattur ettirilmesi ciciden cilib-i nazar-ı dikkattır. Şu mÜşllie;d<lt
ve mutaleit Fütühlit-ı .ıl1ekkbye'de daimi ve sibit bir kerametierini gözle görmek_ hususunda _gönlümün aradığını buldurmuş ve büyük bir zevk ve şevk ile beni vecde
getirmiştir, ye' 1-hamdü li- 'llihi teili ali-zilik.
Şimeli mcvzü-ı asllye ta.illük eden babisiere girişıneden evvel ileride. bunları .
iyice kavrıyabilmek için bir medhal olmak üzere "Hilkat nedir, halilc ve malılük ne
demektir?" mefhumlarını araştırmalıyız. Halk kelimesi pek mühim bir kelimedir.
B,unun mcfhumu ha~iyle anlaşıJ.acak olursa aklın idr8.kitına karşı mAhiyyeti karanlıklarda kalan _afik ve enfüsün y~ratılışları _takib edilirken nurlu bir rehberin izinde
gidilmiş olur.
·

HALK- YARATlVIAI<..
Alhlhu te§.li k:.ünat.ı halk etti, yarattı demekten maksad nedir? Evveli şu keli. qıeyi tahlil edelim. Arapçacia halk kelime-i masdarisini türkçemiz yaratmak kelimesiyle terceme ediyor. Arapçacia halk etmek, yoktan var etmekma'nisına gelmediği
~gibi yaratmak kelimesi de o ma'n§.yı .ifade etmez. Çünkü, yoktan var etmek meflıumu
iyice düşnülürse hiçbir şey anlaşılamaz. Yokluk ile varlık biribirinin zıddı iki haklkat1erdir. Bir hakikatın kendine zıd ·olan diğer bir hakikate inlalab etmesi ulml-i
. sel:tmenin kabul edı::ceği şeylerden değildir. Arapçacia halk kt::limesinin ma'n:1-yi
lugavisi: takdir, yani: ölçmek, biçmek, düzüp koşmak ma'nilarında kullanılır. Türkçe
yaratmak kelimesi aynı ma'niyı ifade etmektedir. Yaratmak kelimesi mezidattandır,
bunun mücerredi yaramak kelimesidir. Aramak ve taramak kelimelerinin mücerredlerinden aratmak, taratmak kelimeleri müştak olduğu gibi yaram~k kelimesinden
dahi yaratmak mezidün flh sigası iştikak edilmiştir. Anlaşılıyor ki herhangi· bir şeyi
-kendine yarıyacak-bir hale getirmek o şeyi· yaratmak oluyor. Halk kelimesi de böyledir, yarıyacak şekle getirmek ma'ni'l.sında kullanılır ıı ,;;kil ~ C,~ lif Jl>-1 Jiıı
iyct-i kerimesinden bu ma'na sarahatan anlaşılmaktad~r. Bu ayet~i kerime Hazret-i İsa
aleyhi 's-selim'ın lisanından hikiye buyuruluyor. Hazret..,-i İsa aleyhi 's-selam çamurdan kuş hey'erinde bir heykcl yapıyor, düzediyor ve mucize-i nebeviyyeleri olarak
o heykele nefh edince bi-izni 'llilhi teili canlanıyordu. İşte çamurdan bir:-kuş heykeli
düzüp koşmasını halk, yani: yaratmakla ta' bir etmiştir. Çamurdan kuş kılığmda bir
heykcl yapm~k, evvel& o heykelin madde-i asliyyesi çamurun bu~unmasına tevakkuf
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eder. Binaenalcyh 1 AJl§.h kiinat1 yarattı deyince kainatın asıllarıru, yani: mahiyyetlerini
kendilerine yarıyacak şekle getirdi demek olur. Şu halde eşya kendilerine yarıyacak
şekle gctirilmezden evvel adem-i mahz) yani· sırf yokluktan ibaret olmadıkları anlaşılıyor. Acaba eşyanın ınahiyyetleri kendilerine yarıyacak şekle getirilmezden evvel
ne idiler ve nerede idiler? Bunun ccvabınt (l0yÇ;
.UJ_y2:W~ ~ ~l) 1.>1 oy! Liln
iyet-i kerimesi veriyor. (Emr-i ilihisi bir şeyi mm·fid ettilı:te o .şeye kün, yani: ol!
deyince oluverir, ineilindedir). Ol! diye hitab edilecek herhangi bir şeyin tekevvününden, yani oluşundan evvel sabit ve muayyen bir şey olması icabeder ki
erru·-i ilahiye karşı muhitab ola bilsin. Bütün eşyamn tckevvünlerinden evvel Sübütu
ise ilm-i ezell-i ilahideki ma'lfımiyyet ve taayyünleridir. ~1uhyi 'd-Din İbnü '1-Arabi:
Hazretleri Fiitıiluit'ın hamdelesine {(D..->~ .J i.J.>:. if ;.~~ı _;tl; ı ıS...Ül.ill..l.J-Iıı ibareSiyle
başlamıştır; yani: Allah'a hamdolsun ki
eşya yı adernden ve ademin ademinden
izhar eyledi demektir. Eşyarun kendisinden izhar edilmiş olan adem, adem-i mahz
değildir, bir adem-i izifidir. _Hariçte vücudu belirmediğinden ibarettir. Ademin
aderninden izhirı ise i!m-i ezelideki sübiı.t ve ma'lfımiyyctinin nlır-ı vüclld-ı ilihl ile
bclirmesidir. Adem-i adeını yani yokluğun yokluğu varlıktır. Bu varlık dahi vi.i.cud-ı
mahz, yani sırf bir varlık değildir. Bu da izifl bir varhktır. Adem-i izaflde Olduğu
gibi mahiyyetinin b;clden sübüt ve ma'1fımiyyetine işarettir. i\!Iuhyi 'd-Din İbnü·'l
Arabi Fusı1s'un fass-i Adem kısmında insan için ((Jj':YI~;ıl.d-lyıı demiştir, yani:
insan sonradan hariçte bclirmiş bir şahsiyet ve fakat ilm-i kadim-i ezelide sibit ve
ma'lüm olan bir mahiyyettir, demektir. Alem, A.dem ve bütün müm.kin5.tın ilm-i
ilihide ezelen sabit ve ma'lfım olan mahiyetierine tasavvuf ıstılibatında "Ayan-ı
sabite" deniliyor. Biraz da bunları, yani bizim ve bütün mümkinfrtın mfthiyyetlerinden ibiret olan A'y5.n-ı s3.biteyi tcdkik edelim.

J

A'YAN-İ

SABİTE

Ayat-i celile-i sitıa. ve herahin-i katıa ile sılbit olan esma ve sıfat-ı ilihiyyeden
ilm-i kadim-i ezeli kendi zftt ve sıfatının ve bütün misİvasının nftmütenab.i muhitidir.
ıı~& ~ r.JÇt_, 4..UI0lS"'ıı hadis-i şerifi mucebiyle mcşhfıd ve ma'liımumuz olan eşya
ve masiva meşhud ve ma'lfı.m olmazdan evvel o mlmütenahi ilm-i ezelinin ·meşhfi.d
ve ma'lümudur. İşte bütün eşyanın ilm-i il<ihidc ezelen ma'lU:miyyetleri kendi mahiyyetleridir ki llsan-i tasavvufta bunlara "A 'yin-ı sabite' denilmekte, mesela, Hallılk ve
Rezzilk denilince bunlarm istilzim eylerlikleri mahlUkat ve merzükatın ezelen ma'lf.ı.
miyyetlcri esrnil ve sıfiit-ı rabbaııiyyenin suver-i ilmiyyeleridirler (!0 ~ ~~ ~.Jll ·
ayet-i kerimesi mucebiyle bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz mahlfıkatın Hallik-ı
czellsidir. Hiçbir şey yar atılmazdan evvel herbir şey ma'lüm ve meşlı-G.du olduğu
gibi yaratıldıktan sonra da aynen ma'lfıın ve ıneşhüdudur. Bunların, yani _a'y8.n-ı
sabitenin yaratılışlarından ilm-i. ilahide asla bir gılna tebeddül vukubulmamıştır.
Ömer-i Nesefi, Akaid risalesine 11 ~\i .1.,.:::')/IJ:IA.>- ..;J-IJ--1 J!;n ibaresiyle başlıyor. Urefa-yı s-G.fiyeyden bin doksan yedi tarihinde :M:ısır'da vefat eyliyen Karabaş Veliyy-i
Halvctl bu risaieyi tasavvufen şerh eylemişt:ir. İbire-i mezkiıre şerhinde ~lj:l~ ~1)\Jn
(!ıakayik-i eşyadan muriid hakayik-i külliyyedir, yani':
11 ~\.ı.,.., ı ı_;i<-1 :<,L<ll_;y'il
esmi-i hüsna-yı il&hiyyedir. diyor). Hak teili celle ve aıa Hazretlerinin bizitilıi ilm-i
ezellsi kendi zat ve esmi ve sıfa.t-1 ililıiyyesinin muhiti- ve esmi ve sıfat-ı ililıiy
yesinin suver-i ma'kulesi ilm-i ezelinin muhitıdır. Bir tayin ve bir nisbet-i muayyene
ile zit-ı ulühiyyetinin tecclliyyitı eserleri olmak i'tibiriyle suver-i ilmiyyesi eşyanın
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sabite denilen bu hakikatların külli: veyahut cüz'i: olmaları
birdir. _Küllisine mihiyyet ve cüz':isine hüvviyyet denilir. M:ihi}ryetler: "ilm-i ilahide
tari.yyün eden suver-i külliyye-i esmaiyye"dir. Bu suver-i külliyye· mahabbet-i zitiyye
vesitatiyle zat-ı ulUhiyyetin tecelli-i evvel ve feyz-i akdesinden feyez<ln etmektedir.
lstıl<lhat-ı Silfiyede feyz-i ilılhl_iki kısımdır. Biri: feyz-i akdes, diğeri: feyz-i mukaddestir.
A'yin-ı sabite ve isti'd<id&t-ı asliyyelerinin Zat-ı Haktan ilm-i ilihlde husUlü feyz-i
akdesle ve bunların levizım ve tevabüyle hariçte görünüşleri feyz-i mukaddesledir.
Feyz-i akcleslc ilm-i ilılhlde ma'lüm olan a'yin-ı sabiteye ıstılahan ŞuUn-ı zat ve hurllf-ı iliyit dahi denilir. ilm-i ezelide ma'lılmiyyetleri ve sübılt ve taayyünleri haysi-yyetiyle bunlar mec'Uliyyetten, yani yapılmış bir şey olmaktan müberridır. Çünkü
bunların mec'ılliyyctleri mümkin değildir. Bunların yapılabilecek bir şey olmaları
için eVvel& mevcftd olmaları- lazımdır. A'y&n-ı sabite ise sonradan yapılmış bir· şey
olsalardı Zat-ı Hakkın mahall-i hav:ldis olması lizımgelirdi. Bunun için ehl-i keşf
ve nazar, mfrhiyyit-ı eşya mec'frl değildir, demişlerdir. Eşyanın m<lhiyyetleri ilm-i
ezellde ma'lfim ve fakat ma'duındur. Bunlar, yani ma'dum olan a'yin-ı sabite Hakkın varlığından ifaza edilen cnvfır ile belirmişlerdir. Şu beliren mevci1dit-ı h&riciyyenin mihiyyetleri i'tibilriyle hiçbir varlıkları yoktm·. Bu mühimmeye işaretle Muhyi 'dDm İnbü '1-Arabi Hazretleri 1 , r. }\ "': G..::....._.; \, :<~\;)\.:ı~ >1\ıı (yani: a'yan-ı sabite
varlığın kokusunu almamışlardır) demiştir. Anın için urefa-yı !_fifiyye tarafindan
11•& '"' y:;).J .iiı\015'11 hadls-i şerifine zeylen 11.:ıll 0 L. 0>1111 (yani: evvel
ne ise şimdi de öyledir) denilmiştir. .Şu satırları yazarken kelimat-ı sfrfiyycden gönlüme sünllh eden şu :

J<-

Bahr-ı

uahdet bt-piiyandır
El-line klin kemii-kdndır
beyrini buraya kaydetmekten kendimi alamadım. Muhyi 'd-Din İnbü '1-Arabi Hazretlerinin FütU!ıiit-ı Mekkfyye'de a'y:ln-ı sabite hakkında daha şümüllü ifadeleri vardır.
FütfJhiit'm üçyüz on ikinci babmda ma'lUmitı üçe ayırıyor, biri uiicUd-ı mutlak, diğeri
adem-i mutlak, üçüncüsü de her ikisinin arasındaki hadd-i jôsıl'dır, diyor. VucıJ.d-ı mutlak, hiçbir kayd ile takayyüd etmiyen li-zitihi Vacib-ül-vucıld td.l& ve takaddes Hazretlerinin vucudü, yani kendi varlığıdır. Bu vuclld-ı mutlakın mukabilinde hiçbir
, kaydile takayyüd etmiyen adem-i mutlaktır. V ucUd-ı mutlak li-z&tihi vilcib-ül-vücıld
olduğu gibi <idem-i mutlak muhalüiı li-zitihi ademdir. Böyle tamamı tamamına
mütekabil her iki naklzin biribirlerinden terneyyüzleri için aralarında mutlaka bir
hadd-i fasılın bulunması ve böylece biribirlerinin sıfatiyle ittisafin mümteni ve müstahil olması zarUridir. Hadd-i fasılın mikdarı her iki tarafa rllsbetle "bihl-ziyadetin
ve 1:1-noks<ln" ayni seviyyededir. Bu hadd-i folsıla "Berzah" ve "berzah-ul-ber&zih"
dahi denilir. Her iki tarafa nibsetle biz:ltihi aynı seviyyede bulunduğ~dan _bir tarafi
vucud'a ve diğer tarafı adem'e nazırdır. İşte üçüncü ma'lüm budur ve bütün mürnkinann a'yin-ı sabiteleri bunun içindedir. Vucud-ı mutlak ve adem-i mutlak nil. müten3.hl oldukları gibi bu hadd-i f:lsıl dahi mimüten<lhldir; vucud-ı mutlakın kendisine müteveccih olduğu veclıeden a'yin-ı sabitenin tecellig3.h-ı sübıltudur. A'yin-ı
sabiteden her hangisi u.:ı_,<;:.;.
.JJ .J~ .:ıı ~,ı) ı; ı '__,..ı Iii ll ayet-i kerimesi mfıce
biyle "k ün!'' emr-i ilahisine muh&tab olursa "şey" ninuru almaktadır. Adem-i mutlakın, kendisine müteveccih olduğu vecheden a'y&n:-ı sabite mevcıld olmadığından
"kün!" diye muh&tab olmaktadır. Çünkü, "kün!" demek ''ol!" demektir. Bu bir
harf-i vucUP.idir. Eğer zivucıld~ yani var bir şey olsaydı "var ol!" deye hitib edilm~zdi.
Bu hadd-i fasıl n3.ınütentı.hl berzahtır. Bütün mümkinit nasıl i_se ve bütün ahva.J.,

J
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olacaksa hep b_u- mimüt~n.iihi berzalun ihitasındadır. Tasa\ivuf
sahasında Arabcada "halk" ve türkçedc "yaratmak" kelimeleri ve a'y8.n-ı_ sabite
denilen eşyanın mfrhiyyetleri böylece anb.şıldıktan sonra- şu içinde bulunduğumuz
yaratıhşı, yani kendi kendimizi anlamak için çalışmak sırası gelmiş oluyor.

a'riz· ve

sıfcltiyle nasıl

YARATILIŞLARIN BAŞLAL'-'GICI

Evvelfı. a'yiin-ı

sabitenin yaradıhşını, yani ilın-i czclidc ma1ıiln \'C fakat m~'dllm
olduklarıru anladığımız mahiyyetler~nin kendilerine yarıyacq.k mertebelere nüzUl ve
zuhôr edişlerini anyalım ve şu yaratılışta ilk önce vücüd-ı mudakın tecelliyy<ltından
padıyan pertcvlerde belirenleri araştıralım. H:ltem-i vel&yet-i Muhammediyye
I\1uhyi 'd-Din İbnü 'l~Arabi Uazretleri Fütıihiit-ı A1ekkfJ.J1C1nin altıncı babında şu nı.ühim
noktayı lz§.h ve tafsll ederkeri şu sorgulardan başlıyor: "İlk yaratılan nedir, neder\dir,
nede yaratllmıştır, hangi nümuiıeye göre varlık örtüsüne bürünmüştür ve Y<iratılışın. gayesi nedir?". diyor vC cE;vaplarını verirken evvel§. ma'lfımatı, yani bilinC~ekleri dörde ayırıyor; şöyle ki,: birip_ci ma'lfrm :
·

HAK TEALA CELLE VE ALA
Ma'lfımai:ın

birincisi vucii:d-ı mutlak olan.Hak te5.15.dır. Vucfrd-ı mutlak olduğundan ne bir şeyin ma'lfrli.i, ne de illetidir. Varlığı kendi z§.tiyledir. Bizim.için bilinmesi a:ncak sıfatının bilinmesinden ibarettir. Çünkü, varlığı kendi z:1tımn ayrlidir,
gayri değildir. Anın i.çin .varhğı, yani Zit-ı ÜlUhiyyeti asla bilincmez. Likin Zat-ı
Ülii:hiyyetine nisbet edilen kemal sıfatları bilinir. Zilt'ın hakikati ne bir delil, n~ de
bir burhan ile ::ınlaşılamaz. Ne kendi bir şeye benzer, ne de bir şey kendine benziycbilir. Bizim ·için All<ih'ı bilmek ancak (!~& .ı.,t:f ~ıı sıfatiyle muttasıf olduğunu

bi~mekledir. (1 .ı..-Ai .ı:i.ıl ~J.~__,ıı ayet-i kerimesi ve. ~di! ı ..:.ı b j ı__,..JS'--4: :1 __,.ılı\ $-::JTJ l_,..rCa;ıı
hadis-i şerlfi zat-ı Ülfrhiyyetini bilmek için tefckkürde bulunmaktan bizi ı:nen'eder.
İSTITRAD

V uelid-ı mutlak tabiri Kelim, Felsefe-i Uli ve Tasa>.rvuf ilimlerinde kllilamlmakta
ise de ıstılıihatın ve maksadların tahilüfleri yüzünden ıstılah-ı tasavvuflsi sü-i t~feh
hüme uğramiş ve birçok i'ti.riz<lt ve mün:lzafttı mUcib olmuştur. Bil'umfrm ehl-i
tasavvufa göre vucUd-ı mutlaktan murfı.d Zftt-ı Akdes-i ÜlUhly-yettir. Ehl-i tasav\ruf:
Allah-ı azlm-üş-ş<in'ı ahadiyyet mertchesinde vicdanlarının sCzdiği ve duyduğu görüş
ve anlayışlarını ifade edebilimek içiri vucUd-i mutlaktan başka bir tabir bulamamış
lardır. Cel:ll-i Devv<inl ,(evrô. risilesinde.:
dediği gibi yirmi dokuz hunlf-ı hee<l.' dr-u-pfrd.undan işlenmiş ve dikilmiş bir gömlek z<it-ı ili-i akdesin maallsine rıisbetle kısa ve kasirdir. Endim-ı. celaletini kaplı
·yamaz. Hatta vucUd-ı mutlak tabirindeki ıtlik kaycimdan dahi· münczzelıtir ve bu
vucUd-ı mutlak, Zit-ı Akdes teaıa ve takaddes Hazretlerinin ayni olduğu ·tasavvufen
mükiişefc tarikiyle sabit olduğu gibi burhan-ı mantıki ile de sabittir. Ez-cümle aftzım-ı
u:lemft-yı islimiyycdcn Scyyid Şerif-i Curcini Hazretlerinin Tecrid şerhi hdşi;•esi'nde
irftd eylerlikleri burhan-ı mantık! en parlak berihin-i akliyyedendir. Aynen terc~mesi
şöyledir: "İhsan gibi varlığa magayir olan herbir mefhUm, nefs-ül-emirde mevcUd
olabiLmek -için varlık kendine munzam olmayınca asla mevcüd olamaz ..ve varlığın
kendine in;zimimını aklin mülfthaza. eylemediği bir .şeyin .varlığına· hükmedilemez.
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vucU.da mugayir oları herbir mefhüm nıeYclld olabilmek için başkasına
muht<ic olunca mümkin-'ül-vucfıcl olur. kfümkin-iiL-vuctld olan herbir şey, vdcib-iilHalbuki vaôb-ül-vucüd'ün mevcıid olduğu burhan ile sabit bulunduğundan mümkiıı-ül-vucüdıun hılafına olar::ı.k vucüdürı ancak kendi ayni olması·
Icabeder. Çünkü: vicib-t.il-vucCı.d: kendi z3.tına mngay·ir ve kendi z<ltırıa z<lid bir Cmr
ile mcvcüc! olmayıP' belki biz<itihi .mcvcüddur. V:icib-ül-vucüd'ün ayni oldu{~u için
vucüdüıı da böyle olması zarlıridir. Şu netice-i mantıkiye
nazaran vucüd hadd-i
ziltindc bir rüz'iyy-i hakiki' dir. Efı·adı olabilecek bir mefhfıın-ı külll değildir. O kl"'ncli
zfı.tiylc kaimdir. Taaddüd ve inkıs5.m imkfi.nmdan ve gaynna arız olmaktan münczzdHİJ', Şu burhan ile V!icib-ül-vüclıdun vücüd-ı mutlak olduğu tahakkuk etmektedir.
V ücücl-ı mutlak dernek, gayr ilc rnukıyyr:d olmaktan ve gayl'ine munz~m olabilmekten münezzeh ve müte5.li demektir. Binienaleyh mümkinfıtın m<ihiyyetlerinc vucüdün llrız olabilmesi t9,savvur ecl.ilcmez. fvlümkinfı.tın varlıklan -bunların Ccnib-ı V&cib-ül-vucôd'a bir nisbet-i ınahsfısaları olabilmek ma'n<lsından ibarettir. Bu nisbet-i
mahsUsa ise anlaşılınası müteazzir vüclıh-ı muhlelife ve cnhcl-i şett& üzcTinedir. Vucüd, cüz'iy-yl lı::lkiki ise de mevcüd bir mefhüm-ı küllidir. Şu beyanit üst<ldlmı
mızm vucüd hakkındakki nıutalealarınm hulfı.sasıdır.
Bunu ancak ilimele ra.si.h olanlar idrak edebilirler, deınişlerdir." Sryyid Şerif'in şu beyanatma mümisil büyük karclqim merhUm 1\1Iuhammed lVIuhyi 'd-Din l\iahvl E.fendinin Vahclet-i vucüda diir
yazmış olduğu ":11uktebesdt-ı Stltıa" nfim eserinele dahi böyle bir delil-i mantıkiye
tesıidüf etmiştim. Eser-i mezkfır, Vahd~t-i vucüdun kav5.id-i _e~asiyyesine d:i)r iktihas
unvfı.niylc mütcacldid kaldelerden b<1histir. Delil-i mantıkiyi ihtiva eden birinci iktibasın aynen tercemesi şudur: V ucUd-ı h.firicl ilc muttasıf herbir şeyin kendi'ne _muhlass olan eserlerinin kendi üzerine tercttüb edebilmesi vucıld-ı h3.ridsinin levazıının
dandır. Şu halde kendine muhtass olan escrlerin kendi üzerine tercttüb edebilmesi için
ayrıca bir zamlıneye muht:iç ise, yani o zamlıne olnıayınczı. kendine muhtass eserler
kendi üzerine terettüb etmi.yecek ise ona "mümkin-ül-·vücı1d" denilir. Eğer bir zamlmeye muhtaç ohnayıp da kendi ziuna mugayir bir eımin inzimf!,mı olmaksızın
o eserler kendi Uzerine tcrctt:üb ediy9rsa Vaeib-ül-vucüd olur. lviürnkin-ül-vucüd'iin
muhtaç· oluğu zamlme vucüd'un kendisidir. Vahdet-i vuc~ıd'a kail olan erbab-ı kcşf
ve şuhCıd'a göre Vicib-ül-vucı1d'iin z<itı zamimcnin aynidi.r, yani vucüd elenilen
vucıld değildir.

varlık tır.

Şu

birinci iktibası müte&kıben ilcinci iktibasın tercemesi de böyledir: Tasavvuf
hiçbir nisbet ve i'tib<ir mülahaza edilmeksizin varlığın lw.kikatına vucüd-ı
mutlak, zıit-ı baht u~ ıı, gayb-ı hüvlyyct, alıadiyyct-i zatiye denilif. Bu moı.kam,
kesret-i vuctıdiyye ve i'tibariyyeden mutlak olduğu için bu mcı·tcbede Zat-ı Hakkın
kendi zatını kendi zatında kendi zatiylc şuhü.dundan gayTi bir şuhU:d yoktur. Bu makamın ilmcn ve aynen tenczzülat mertcheleri ·vardır. Tenezzülitın il men i[k mertcbcsi
bütün şuı1n-ı ilahiyye ve kevniyye-i czeliyye-i cbediyyeyi cem' eden bir ·şe'n-i kiilli
ile tenezzül. etmesi, yani ilm-i ilahinin bu şe' n-i kiilll ilc mültebis olarak şıılı.nıit arasında imtiyaz olmaksızın veeh-i külll üzere onları cem' eyledi,ğini bilmesidir. İşte suvcr-i
ilmiyyeyi cami' olan ilm-i ezeli:ye bu şe'n-i külli ile telebbüsü ve rna'lı1miy-yetle takayyüclü i'tibariyle hakikat-ı Muharnmediyye derler. Lakin i'tibıir:itirtintifası. mül<ihazasiyle ahadiyyet ve süblıtiyle vahidiyyet namını verirler. İntiffi ve sübUtun her
iki türlü mülahazasına salfrhiyyeti i'tibtiriylc dahi '"Valıdet" ve "Bcr::.alt-ı aıvel" tesmiye
ederler. İlrn-i ezeliniıı şe'n-i külll ilc nıültcbis olarak şuün.fit arasında imtiyazın husuliyle ali-vl"'ch-it-tafsll tenczzülü mertebesine gelince taO)i)'iln-i sônf denilir. Bu mertebedeki süret-i ilmiyye, Kalem-i a'lii'nın. haklkaticlir. Tenezzülatın mertebcleri böylece

ıstılahatında

F. 2
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ma'lüm olunca Zit-ı Hakkm suver-i ma'Iiimiyyfti şu-tın ve sıfit ile mültebis olduğu
halde mümkinatın hakikatları olduğu anlaşıluuş olill'. Şu halde ilm-i ilah\ bir şe'n
ile mukayyed olarak i'tib&r edilirse sUret-i ilmiyye mümldn§.ttan bir mümkinin b.aklkatidir. Şuunat ile mukayyed olarak i'tibarı halinde dahi mümkinatın hakikatları olur.
Fe-.iıa-haza mümkinitm hakikatiarına taillllk eden il~-i ilihl zat ve şulln-ı z3:tına taalli'ık eden ilminin ayni demektir. Urefil-yı si'ıfiyyenin 11 .;1~ ~ Crf" fW~ JJ-1(" 11
dediklerinin ma'nilsı budur; yani: Aleme taallfık eden jlm-i il3.hi kendi zfıtına taıillük
eden ilminin aynidir. Seyyid ŞeriPin vucUd-ı mutlakı bir cüz'iyy·i haklk'i olarak burhin-ı mantıkl ile isbatı nazar-ı dikkata alımnca mütekelliminden Sa'd-i Teftizini
gibi ba'zı zevitın vuclid-ı mutlakı ma'kul<lt-ı saniye kabilinden ancak efrcldımn vucUdiyle kaim olabilecek bir külli-i tabii olmak
telikki edi§leri arasında nekadr
mübiyenetler olduğu anlaşılıı·. Telilli ve maksadlar böylece ayrılınca. artık muftrazaya ve münftzaaya mahal kalmaz Her iki tarafın 'kendi ıstılahiarı dairesinde beyin
eyledikleıi mütalealar biribirini nakız değildir. Mukaddimede tasrih edildiği üzere
Şarkın Berahinıe ve Budilerincc dini bir akide olarak kabUl edHmiş olan ve ba'zı
hukemi-yı. Yunaniyyecc bir mezheb ve meslek şeklini alan ve son asırlarda Spinoza
ve Fichte gibi feylesoflar tarafından terviç ile panthCisme nılmı verilen vuci'ıdiyyc
mezhebi tedklk edilirse Muhyi 'd-Din İbnü '1-Arabl Hazretlerinin tedvin eylediği
vahdet-i vucfıd ile aralarında nekadar büyük bir fark olduğu görülür. Vahdet-i vucU.d, ayit-i kerime-i Km 'iniyye ve ah<idis-i celile-i nebeviyyenin ibılıat ve işaratiylc
tedvin edilmiş bir ilm-i ilihi-i ilhimidir. VucUdiyye mezhebinin almış olduğu eşkfil-i
mütenevviası sırf beşeri fikirleri n mahsfilüdüı. Bilhissa cevher ve lmtidid gibi mefhUmlar üzerine Allih ile Alemi birleştirerek ittihad ve hulfıl sUretinde cşyfiyı Alhih
ile müttehid, yahut Allih'ı tabjat içinde mevad ile kaim görmekle ileri sürülen
birtakım saçma düşüncelerdir. 1<\_r.:>lj>- ~U; .y .\iıiJWil Vucudiyye
mezhebiyle
vahdet-i vücfıd arasmdaki fark-ı a;imi Abdu 'r-Rahmin-ı Cami Hazretleri şu :

üzere

.:...-1.;;···"-,(•>y} eıL,;L<_I ~

lrJ

c..A.r-" i~CıL,;ü.Y. ~

beyriyle pek güzel tasvir cylemiştir. Zam3.mımzda ilm-i ledünhlnin menibi-i cliniyyesiyle mi-b3. 'da't-tabi'a felsefesinin me~e ve mezhebierini vukuf-ı tam ile tadkik
ederek alem-i İslama pek mühim eserler ihdi eden Dfihiliyye Muhfisebeciliğinden
mütekaid İsmail Fenni Beyin bilhassa "Vahdet-i vücı1d ve Şeyh Mulı)'i'd-DZn lbnü 'lArabZ" nam matbU eseıi mütilea edilirse Vahdet-i vüclidün safi-yı saf-ı rUhinisini
Hindistan'ın ve Garbın aklde ve fikirlerinin karıştırılmasiyle bulandırmak istiyenlerin
sözlerinin nekadar· saçma olduğu görülmüş olur.
M3.-favk-at-tabla hakikatlan mücened bir düşünce ile araştırmak başka ve bunları
vahy ve ilham ile müeyyed mükfi.şefe tarikiyle bulmak yine başkadır. Vahdet-i vücii.d
enbiya-yi güzin ve 13.-siyyemi Seıryid-ül-mürselln ve HAtem-ün-N ebiyyin aleyhi 'sselam Efendimizin 11 '-:"'_;..Cl.\.. 'JJ J- f' ~ •:' ~ ':1 c::..i J .\iıl C:: J ll hadis-i şerifin
de işiret huyurulduğu üzere AHih-ı azlm-üş-şin ile mün3.sebat-ı ma'neviyyeyi tevirüs eden ehl-i keşfin irfan-ı husUsi-i ilihilerid.ir. Tasavvuf sahasında vucUdun ne
demek olduğunu urefa-yı sfıfiyycnin nasıl tel§.kki ve kabUl .ettikleri anlaşildıktan
sonra Muhyi 'd-Dln ibnü '1-Arabi Hazretlerinin ma'lU:mitına devam edelim.
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HAKiKAT-I

ıg

KÜLLİYYE

·ikinci ma'lUm hakikat-ı külliyyedir. Bu hakikat ne adeın ve ne de hudüs ve kı
dem ile muttasıf değildir. Kadim bu hakikat ile vasfedilirse o zaman kadim sıfatını
alır. H3.dis olan bir şey onunla vasfedilirse o da mevsU.fu gibi h8.clis olur ve kendisiyle
mcvsfıf bir şey bulunmadı.kça bulunmaz. Hak te3.l&nın zat ve sıfat-ı iiahiyYesi gibi
adem ilr. mesbfık olmıyan bu haklkat ile vasfedilince kadlm olur. Çünkü, zat
ve sıfat-ı il&hiyyesi kadim ve ezelldir. Hak te:ll:imn gayri ve adem ile mesbük e~ya da
h€tdistir. Kadim ve hadis her şeyde vardır. Bunun külliyyet ve cüz'iyyeti de yoktur;
tece2zlyi kc.bül etmez. Silretten mücerred olarak bir delil ve burhan ile 'bilinmesi de
kabil değildir. İşte alemin varlıkta görünüşü bu hakikat-ı külliyyedE;ndir. SUretten
ınücerred olarak bizitihi var değildir ki Hak td.li ilemi bir mevcfı.d-ı kadimden
yaratmış olmakla aıem kadim olabilsin ! Aleme takaddüm, yahut ilemdcn taahhur
etmekle de mevsuf olamaz. Likin vicib ve müınkin her ne varsa asıldır. Bu haklkat-i külliyye-i hayalın dairesi (( Jd-~ 'll ~ L. J ,_/ j 'll_.. ül,.......ll \:Al> L. () ayet-i kerimesinde işiret huyurulduğu üzere her ne yaratılmış ise kendiyle yaratılniış olduğu beyin huyurulan Hak'tır. ıı Jd-~ 'll ıı hu hakikat-ı külliyyedir. Bu hakikata "alemdir,
değildir" demek doğru olduğu gibi "Hak teilla'dır, değildir" demek de doğrudur.
Bunların hepsini kabiıl edecek kabiliyyettedir. Alemin şahsiyyetlerindeki taaddüdleri
nisbetinde taaddüd eder ve Hak te3.h1nın tenzihi ile münezzeh olur. Bunu anlamağa
yaklaştıracak bir misal aramlırsa muraQba-üş-şekl olarak inşa edilen bir ev ve i'm;ll
edilen bir sandık, bir halı gibi şekillerde dört köşeliğe ve renklilerden beyaz olan kiğıt,
un, yağ gibi şeylerde beyazlığa dikkat etmelidir. Dört köşelik ve beyazlık bunlarm
cüz'leri değildir. Belki haklkatlariyle bunlarda zuhfır etmişlerdir. İlim, kudret, scm',
besar ve bütün eşya böyledir.
Üçüncü ma'lünı, semavat ve arzcyn ile muhlt oldUldarı şu büyük ftlemdİı'.
pördüncü nıa'lfım ise hulfu>a-i mevcUdat ve gaye-i mükevvenit olan insandır ki
,,.ı.:..~uP.J':JıJL..:W~J~Ijl.ı t"'(j~.Jıı ayet-i kerimesi muktczftsiylc şu büyük
Alem onun makhfır ve müsahharıdır. Bu dört nıa'lfım bilindikten sonra. artık başka
bilinecek bir ma'lfım asli yoktur. Bunlardan cf'ftl ve sıf;ltiyle varlığlnı idrak edebileceğimiz Hak td.l;l'dır. Yalnız birtakıriı misillerle anlıyabileceğimiz hakikat-i .külliyyedir ve bu iki ma'llim vasıtasiyle mfi.)liyyet ve keyfi-yyetlerini anlıyacağımız ilem
ve insandır.
HAK !LE HALK'IN MÜNASEBETİ
Veeh-i meşrCıh üzere ma'lılmit-ı crbca'yı bildikten sonra Hak ile halk'm müna- sebetine gelince (t& .1.- u-ÇtJ .ıli\0\.Slı hadis-i şer'ifi ınfıccbiylc Hak teilimn czel-i
azalde varlığıyle beraber hiçbir şey yoktur. U rfei-yı ehl-i tasavvuf ".:ı\),~L. J<' J\}1 J n
cümlesiyle hadis-i şerili tefsir eylernişlerdir. Hak teiiliimn varlığı alemin zuhfirundan
evvel ne ise zuhUrundan sonra da o varlığın ayındır. Alemin zuhfır ve hudfısiyle
evvelce mevsUf olmadığı bir vasf ile mevsuf olmuş değildir. Ezelen ve ebedcn sıfat-ı
ilihiyyesiyle mevslıf ve esrna-i hüsnisiyre müsemm3.dır. Alemin adem-i izfifisi ile.
vücfıd-ı hiidisi arasında hiçbir fark yoktw. Bugün bizim meşhfıdumuz olan şu kainih
ve mt::vcüd;lt icad edilmezden evvel ilm-i ezellde sübiit ve ma'lUmiyyetleriyle Hak
te3.l3.'run meşhüdu idi. Hakk'ın varlığİyle beraber nasıl ki başkaca hiçbir var yok
idiyse şimdi de öyledir. Bizim gördüğümüz şu k3.inat es ma ve sıfat-ı ihihiyyenin ad em
aynasına tecellisinden zuhfır eden suver ve eserlcrdir. İlın-i ezelinin ma'lUm v~ rneş-
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olan ilcmin icadı başlangıcı iride-i ilihiyye tafı.llı.ik edince bir nevi tecelli-i
il8.hiden hakikat-ı külliyyenin infiiliyle Esir ile tabir edilen Heb:i zulıfıra gelmiştir.
Bugünki.~ hikmet-i tabiiyye feylesoflan cazibe-i umumiyye ve_ ilaka-i kimyeviyyC- kaideleriyle- silsilc-i mümkin:lt üzerinde ıTıcbdce doğru icra C)"lediklcri tetebbu ve istrkd.nın esire müntehi olduğuna bıildirler. Lfıkin ne bu esiri görebilecek bir vasıla-i fcnniyye bulabiliyorlar: ne de mihiyyetini anlıyOrlar. Esir ilc tiblr edilen hebi, bir heykeltıraşın- istediği bir şekilde herhangi blr heykeli i'm8.l ve tasvl~ etmek için hazırladığı
çamur gibidir. İşte alemin ilk önce başlan~ıcı budur. H l\~~ ut_ç_ _, (JI ;_:.: ...Lı\.;\ ıı hadis-i
şerifiyle kadr-ı muall<isı beyan huyurulan A1i b~ Ebl-TfıJib radı ya 'llalıu anh ile, urefa-yı süfiyyeden Sehl b. Abdi 'Ilah Tüsteri rahinıehu 'l3.hu teili ve diğer ınuhakki
kin-i kirim bu~ heba'dan bah!>ctmişlerdir. Felfrslfenin heylllil-yı kül dedikleri heba'nın
aynıdır; bütün :ilcm bilkuv\'e bu heba'nın içindedir. Bir odarun her tarafı c1c.ktrik
ampulünün ziy?tsına mazhar olduğu gibi mümkinfittan herbir şey kendi isri'didma
\"C o tt'cdllnin nUruna kıırbiyyetine göre parlaınıştır. ·Kur'iln-ı Kerlm'de o.J} ~ ıı

( C~~ li~ ö.J(;.) buyurulu·y6r. i\" Ur-ı tecellisini ınısbiha teşbilı ediyor. Heba &le mi

tc-

celliyfı.tında le3.18. ve

takaddes Hazrctlerinc en yakın olan hakikat~ hakikat-ı l'vluhaın
ıncdiyyc'dir. ·Alemin zuhılru hakkındaki şu beyfı.niı.t, Şeyh-i Ekber Hazretlerinin ilkin
başladığı sw1llerin ccvablarmı :iz3.h etmiş oluyor, yani iler:iı ıı./' .J ';ll_, ...:..ıl_,4-o.MI~_)J .ı:il\ıı
ayet-i kerimesiyle tecelli-i ilfı.hinin nCıriyle münevver ve haklkat-i külliyyeclen müncell
içinde haki'kat-r 1-1uhaınmcdiyyc ile ·bclirmeğe başlamıştır. \/arlık belirişlerinde
hakikat-ı :rviuhammediyyeye en yakın olan All b. EbU-Tfı.lib bütün enbiyfı-yı kiraının
vfı.kıf-ı esrirıdır. Şu hfıJclc ilk yaratılan ve ta'bfr-i dlgerle ((.S...-'Jj.ı:iliJl:>-LAJ_)ıı hadls-i
~erifi mukte;.fısiyle ahadiyyct mcı·tebesindcn vAhidiyyet mertebesine ilk önce tenezzül
eden hakikat-i Niuhamınediyyedir ve hakikat-i lVIuh<lmınecliyyc heba içinde
yaratılmış, belirmiştir; yani: kendine yarıyacak vaziyeti alınağa başlamıştır. Alemin
hangi nümllneye göre varlık örti.isünr büründüğiine gelince Hak tc:ll<inın zatiyle
kaim ilm-i ezclisidir. İlm-i ezelisinde zfı.t-ı akdesini bildiği bilişle bi~i bilmiş :~e bizi
bildiği nCıınüneye göre yaratmıştır. Biz. ilm-i ilahlde muayyen olan şek! üzcrcyiz;
yoksa Hak td.l;lrun, haşfı, bilmediği için bir İl'fı.dc ve kascl olmaksızın kendi kendimize
titifılk ve tesftdüflc bu şekli alnuş olac;:ıktır. Varbk ilcminele ise ittifak ve tesfı.düfle
hiçbir şekil ve sürctin bulunması mürnkiıı değildir. İlın-i czcl:ide bu muayycn şekil
muriid-ı ilahi olmascıyclı o misal ve riümüıle üzcrin.c bizi yaratmaz idi. Şu misiil ve
mümineyi de başkasından alma mıştır. Çünkü, ziit-ı akdes-i ülühiyyrti varken ..3Jl.)\S"" ıı
heb~l.

n~~ ~.,u-\.:.~_; hadis-i ş~dfiyle başka hiçbir şey var olmadığı sibittir. Artık bizinı
zuhürumuza z<1t-ı ülıihiyyetindeki suvcr-i ilnıiyycden başka bir nümüne kalmış olmuyor. Bizim nürnllne ve misillerimizin ma'lfımiyyetleri ilm-i ilahinin ayiıi olduğun
elan Hak teManın kıdem ve czcliyyctiylc biz de kadim ve ezellyiz. c5 ma'lCımiyyetlerin
adcnı ile mesbük hAdis olmaları zfı.t-ı ülühiyyetin haşa mahall-i hav3.clis olmasıİlı icabeder. Onun için ·şeyh-i Ekber Hazretleri insan için Fusih'unda ((Jjl W,b-ıı ta'birini
kullanmıştır. Yaratılış hakkırıda

son su§Jirı c~viibı ve ne içitı yaratıldığımızın esbi:lbı
KLtr'cln-t Kerim'de ((0_, ...~'}1 u-j'J\.J JIWL;..L.Jıı ayet-i kerlmesinde. tasri:h edilmiş
tü. Hakiki ibadet ma'rifetulliih'ın vesilesi olduğu için ibadet, !lla'rifetle müfesserdir.
Bizim yaratılışımızın gayesi bu iyet-i kerimeden anlaşılmaktadır. Bu husUsta bütün
~'\.lrm bizimle berfı.berclir. NIC'vfı.lld-i seliise denilen ve hayv§.n§.t, ıie.b3.t2.t ve cemad&ttan ibirct.~olan kaiııi:lt hep bu gaye d§.hilindedir. İns ve cinnin yaraolış1armdaki cibilliyyetlcri ve mccbül oldukları tabiatları icfı.biylc ubCıdiyyet ve ibadette i.syiq ve
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muhalefCtlcri muhtemel olduğu için ayet-i kerimcdc tahsisen zikredilmişlerdir. İns
ve cinn.in gayri mahllıkaL-ı iLihi:yycdc mccbfıl oldukları hılkatleri lcilbiycle muhil-

lef~t

ihtimali yoktur. Hak teaH\ yerlere ve göklere hi tilben

((153 1'{ç_,b Lj\ıı hit:ib-ı

izzetiylc cmredince ((~lb ~~ \,j\.;ıı ayet-i kcrlrncsi mikebiyle tav'an imtis§.l edi-ver-

mişlerdir. Lakin

11

Jlj.IJ ,_/ J ')\J 0\_,...jiJ<' .;l.')l L,; f

emanet göklere, yerlere,

dağlara

göstcrilip bildirilince

~\

11

ayet-i kerimesinde

(I~,.:_Ls: ı)l01.;ıı

haberi-i ila-

hisi ile emineti taşıyabilıiıekten çekinınişlerdir. Çünkü, 11 uP ~ll kelimesi emir değil
dir. Arz kelimesinin ma'nfisı kendilerini muhayycr bırakmıştır. Arz, bir şeyi göstermek,
bildirmek ve nıuhayyer bırakmak ma'n&lennda müsta'meldir. Emr ise yapılması istenilen bir iştir. Eğ·er em<'metin taşınması arz olmayıp da emr-i ilahi icabı olsaydı tav'an
imtisıll cdel'ier idi. Yaratılışları icibı bunlmda emr-i ilahiye muhalefet tasavvur edile~
mez. Çünkü itaat, cibilliyyctleri muktez<lsıdır. İns ve cinnin yaratılışları ise böyle değil
dir. Ulemi-yı zahir ins ve cinnin gayri mahllıkatın ibadctlc mükellef olmadıklarına
zihib olmuşlardır ve mükellefin mutlaka emr-i teklifi anlamak için akıl ve şuür sahibi olması lılzımgelir, dcmi~lerdir. Bu söz doğrudur. Ulcma-yı batına göre de böyledir. Çünkü bütün ilcmin hayitı, idrılk ve nutuk sihibi olduğunu keşfen ınüşfthedc
eylemişlerdir. l!lema-yı zilhi.r şu t<ıştır, cemildfrttandır; hayat ve şuUru yoktur, mükellef olamaz diye zahiri görüşleri dairesinde kalmışlardiL ?\.Ju'cizit-1 ncbcviyyeclen
bir taşın tesbih eylediğini, yahut bir hayvanın söyleştiğini asiir-ı varideele görünce
Hak teaıa onda birika-yı <ldGt olarak.. taşta ve hayvinda hayat ve nutku halkeylemişür, derler. Vlemi~yı bıltın nazarmda böyle değildir. Belki Laşm ve hayviinın sözlerini işitenlerin işitmeleri bir hfrr.ikadır. Yoksa cemiid ve hay-van her ne varsa
((\""'~~ J _,p':l u-\J-' o-lJ; C~ :NlS; u-~ 01 -'n ayet-i kerimesi mücebiyle daimi
Cenib-ı Hakl:'m zilu· ve tesbihi ile meşguldurlar. Ahielis-i sabihada beyan buyurulduğu üzere müezzinin ezin sadasım işiten taş, dıvar ağ·aç her şey kıyamet gününde
müezzinin lehine şahadet edeceklerdir. Şahidcl etmek ise şahidin şuUr ve idr<ik sahibi
olmasına. tavakkuf eder. Alemele her ne varsa esnü ve sıfılt-1 ilılhiyycnin mezi'ı.hir
leridir. Hayatm sırrı cümlesine siridir.

