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Tevhit Kelimesinin Tarihi 
Safhalarl 

Zaman ve mekfuı mefhumunUii tesiri altında bulunan herşey za
man ve mekfuıın tebeddülü ile inkilaba uğrar . 
Geçen fuı gelenler üzerinde bir iz bırakarak geçer bu izler al.emin 
tariliini çizer . 

Dünya ve dünyada gördügümüz canlı cansız herşeyi ve herşeyin 
gözle göremediğimiz _ zerreleri bile bir anda madum bir anda mevcut 
olarak değişir. -

-Eskilerin yerine yeniler kaim olur ki buna "Teceddüdü Emsal, d<:}r
ler. Kuranıkerim bunu şu' suretle ifade ediyor. t J! J.,'lı#~ ~ı) 
(..~~.~ ~b- .j. o-t:'J 

Yeniden gelen herşey göya bir llsandır ki geçenlerin efsanelerini 
klilaklarımıza fısıldar. 

Hayatın_ ceteyanı ile birer maziye salıip olan fertlerin içtimarndan 
Milletler, Devletler onların maruz kaldıkları inkilaplardan de tarihler 
hasıl olur. 

Bu itibarla fertler ve milletler -gibi tabiat aıeminden doğan her• 
şeyin birer mazisi olduğu cihetle her kelime belki her harfin bir tari
hi vardır. Bazen- işittiğimiz tek bir kelimeden gözümüzün önünde bü
yük bir mazi canlanır. İşte mevzuun yüksekliğine ve vüsatınıi- bina en 
mücmel ve hülasa olarak bahsetınek istediğimiz ( Tevhit) keliınesi-_ 

nin de İslam al.eminde şayanı dikkat bir tarihi vardır . Tevhit kelime
sinin Türkçesi:- "Birlemek, dir . İslamlığın başlanğıcında Allahi birle
rnek onun şeriki haziri -olınadığını tasdik etınek manasına· olan bu 
kelime İslamiyelin tevessüü- ile -İslamlığı kabUl eden muhtelif millet
Ierin elinde ve d~ğişen zamanlarıİı önünde tedricen başka başka manalar 
jfade etıneğe başladı. Garibi budur ki evvel gelenler gibi sonra gelenler de 
bu kelimeyi tevhidi bari manasma kabul ettikleri halde bu husustaki dü"! 
~ünüş tMzları o kadar tehalttf etiiki kesrete vahdet diyenler oldu._ İsla~ 
mm·-ilkinde (Tevhit) denilince ıiahi-a (<\\lı"::ı~ı-:1) gelirdi. Yoktur tapacak 
çalaptır ancak·: Kuranda .... ·rı M_J l~~ "'~ if jı ı_,ll.i "='wıy.ı~ j) 
Ya- Mminımet ehli ki tab· söyle ki-ey ehli ki tab sizin ve bizim ararııızda 
ıiıüsaVi olarak kabul ettiğimiz bir kelimeye geliniz). ayetindeki kelime ke 



-62-· 

limei tevlıittir. Tevhlt kelimesi Resnlü Ekrem zamanında kullanılıyor. 
(~ı~ı.ı.lı'::l) ha kelimei iblas vesaire denildiği gibi (Kelimei Tevhlt) te 
deniyordu. ( 224 Hicri 806 lVIiiadi ) vaktile Taberistanın merkezi 
olup e(yeviiı İranın Sirnal tarafında Mazonderan bittasında vaki (Amül) 
şebrlıide doğtip (310 Hieri ·s92) Miİadt) cie Bağdatta vefat eden İmam 
Ebu Cafer Muhammet bin.. Cerirültaberi (Camiülbeyan) adh tefsirinde 
~~ :i....\54'•':") ,j_ -'-,-:-' o\ı-~ J·) .. ; ı..s-ilı\lı ~_,~.ik-~'..;: ~ı .... _,.!_,] [4:::'::1 (."''.;:ı J\;~1_,] 

Q. zamanki İbrahim babası Azere ve kavmine , ben L:ıJ-''':" .1. ~ı..ı ~ j 
sizin taptığınız putlara ~apmaktan beriyim, ancak beni yaradan Alla
na. taparım. Zira o bana doğru yolu gösterir dedi. Allahda ibrahlmin 
bu kelimesini Kafirler belld küfür ve delaletlerinden dönerler diye :fu.., 
rahlmin evlat ve akabında baki kıldı. (._jJ' ... j suresi ) ayetindeld keli
mei bakiyenin kelimei tevlıit olduğunu sahabenin ileri gelenlerinden 
(Katade) ( vefah 23 Hicrt 605 lVIiiadi) den snedatile rivayet ediyor. Kata ... 
de diyorld (•=-:,;~ J J_;,.._ ~~_,:ıı_, 4..\lıJı . .ı.lı'::/..Jı ö~l~ J\; ~"'J ~~ ~~~~_,) kell
mei bllidye .( 4..\lı':lı.ı.lı'::/) şehadetidir. İbrahimiri zürriyetinden tevhlt eden 
zail olmaz. Keza başka bir senetle yine Katadeden rivayet olunuyor 
( .. .~..u o.k>-Jl_ ;y ~;~ J Jı_;,.._'::l_, U"')b..~ı_, ~_,:lı~~ :i....IS J\;)kelimeibrudyeke
limi tevhlt ve iblastır. İbrahlmin zürriyetinden hakkı tevhlt eden Alla-, 
ha tapan eksik olmaz . İşte bundan anlayoruzki tevhlt tabiri Resnlü 
Ekrem zamanında vardır . Sadrı islama tevhlt ancak Allahı biriemek 
mücmelen Allahın birliğine şehadet etmek manasma geliyordu. Saha
beden sonra yani birinci asır hicrt nihayetlerine doğru ilmi usul ya
hut ilmi tevhlt zuhura geldi. Din ilmi ildye ayrıldı, ibadete müteallik 
alıkarndan bahseden ilme ilmi füru itikattan bahseden ilme ilmi usui 
denildi; Bu ilmin zuhuruna sebep tevhldi ·bari hususunda bir ta:Jiını 
itikatların ve bidatların meydana gelmesinden ileri geliyordu . Selef 
Allahın Semi, Basir, Kadir, Hay olduğunu biliyorlar. Sıfah zatiye ile 
sıfah fiiliyeyi tefrik ehneksizin kabul ediyorlar isede imali fikir etmb 
yorlar. Resnlü Ekremden aldıkları büyük bir sıtkı iman ile Allallı ve. 
Sıfatıarını tanıyorlar. (_ç_,:.-ı J-.)ı_y .:r )ı) ralıman olan Allah kendi 
arşında müstevidir . Ayetini belld yüz defa okudukları halde keyfiye
tini düşünmek hatırıarına bile gelmiyor. (n:~_ı J ,; 4..\ll .. ı.) Allahınelion~ 
~arın elleri üzerindedir, ayetini tevile lüzum görıniyorlar, keyfiyetindEm 
bahsi küfür ve delalet addediyorlardı .. Bu esnada bir taraftan harict
lerin diğer taraftan şianm zulıurile usulde de bidatlar çoğalmağa baş.:. 
Iadı . (Mabedülcehni) Ebu Mervan Gaylaiı: ibni Mel'Vanul dimişld) ve 
(esva:ri) gibi ldmseleİin bidatları etrafa yayılınağa başladı. Bir. kıslİli 
hayır ve şerrin Allahda bulunduğunu hayır ve şerri yaradan Hak ol• 
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d:~2:t~~~u inkar bir kısmı da kultın iradesini nefi ederek her şey Allah
ci:~_;_~chı:: diyorlarclı. Kaderi inkar edenler Allahın zahna illiveteri kudret 
,;~ "'i1'acle vesaire gibi sıfatlar ispat etmek Allaha şerik isnad etmektiı· 
cüyorlar. Herşeyi kadere Atfedenler ise kulun iraelesini kabıli etmek 
.AJ~<ıha aciz isnad etmektir diyorlardı; Selefin mesleğini neşr ve taınim 
:ıiı:ı_ ksaclıte yüzlerce. talebeyi tedris ve teslik ile meşğul olan (Ebu Sait 
H_?-_san ibini Cafeıillbaşri : vefah 110 lıicrl. 792 milAdı) ve şakirtlerlıi~ 
cien bir kısmı allah, ilinı, kudret, irade, kelAm gibi sıfatıarla muttasıf 
olüp sıfat zahn aynide deği_!dir, gayri de değildir. Hayır ve _şer _Allalı
clanclır, fiilin lıAlikr Allalı kasibi kuldur, diyorlar tevlıidi bu suretle tav
iilı eçliyoi·larclı [1] . Hasan Basrinin halkai teclrisincle bulunan Vasıl 
bin Ata (doğduğu 80 lıicri 662 millidi) (vefah 131 ·lıicri 712 miladi) 
~aricllerin mürh3kip kcbırenin küfürüne kail olmalarına l<arşı selef 
mesleğinde kalanların kAfir değildir. Allalı dilerse·· affeder elimelerine 
mütekabil büyük günalılar işleyenler ne kafirdir ne mürnindir küfiırle 
iman arasında bir menziledir diyerek üstadı Hasan Basriye ıııulıalefet
l_e itizalederek usulde ıııabedülcelıni ve Gayalanü Diıııişki emuvafaı<at
le Allahdan sıfatı nefi etti . 

· (1) Şebristani (Milel ve dahil) inde 

J91,ı_ tt ..... ~\3 ~~J ,;..ı..öl~ JJ.ölı,;~• ...:L .ı,;J iJ'J? ı:r . .!.lJ.ll.ı.~ Jı 'r.:-" l>....=-:11 .:ı.J.·jı ~..ı 'l.\l..,; L:.!r,ıJ 
..;Ll ı ..ıl lS;, ,Y .;,-ı ı c) \s' U Lb.~ ı:r. J..-1) 1.;,1..1, 1Jkll.:ı• Jf'l/>,; _,ı:_s::ıı.., • ..:,~~ y J'l/..::..IJ .ı.ı • .J.ı..ölı ;_,....,.ı,. 

, Jla <~.UI.:ı· o_;J;J ·~ ,;.ı..öl i.J J 
Hasan Basriye ııispet edilen bir risaie gördümkü Abdülıııelik ibini 

Mervanııı cebir ve kader hal<kındaki sualine cevaben kaderiye mezhe
bine muvafık olarak yazıhnış kuran Ayetleri ve akli delillerle istidllll 
edilmişti. Zannederinıki bu risale Mutezile Reisi olan V asıl ibiııi Ataya 
ı;ıittir, zira Hasan Basri kadere mutekit olduğu gibi hayır ve şerrin Al
lalıdan olduğunda selef mesleğindedir, selefe muhalefet edemez diyor
sada mulıterem üstadım Müderris Şerefelidin Beyinde dediği gibi Ab
dülıııelik ibini Mervan (24 Hicrt 606 milAdı) da doğmuş (62 lıicrt 644 
ıııilAdi) da makamı lıilllfete geçmiş (86 lıicri 668 miladı) vefat ehııiştir. 
V asıl ibiııi Ata ise (80 Hicri 662 milAdi) de yani Abdülıııelik bin Mer-
vanın vefahilelan on sekjz sene sonra doğmuşhır, binaenaleyh risalenin 
müellifi V asıl i bin Ata olmasına imkAn yokhır. Ayni zamanda Fazılı Muh
terem Mösvö Masinyon cenaplarının ilinı Alemine kıyınettar bir yAdigAr 
olurak neşrettikleri (mütunu şarkiye) mecmuasında şu ibareyi görüyoruz · 
-~~ ~_,:lı.r J.f\9 ı.S~ı.:;J.ıö..i...~ ~ .. ı.;.._,..ıı ~ı ~ı ..:ı'6..ü u--i~:,~ ır 1 
J~~ 1;_,1. il.ı;e . ..:ı'6 lS ... L.,., ..:ıı J\t -...":i>':J_, ..lj-.>1 ':1 \..! .::..1>.)_, ~\... ":"""..\.. 5.] 
. · [~rı.) ~..\.. ..u~ ı .w.. ı u~~- ıJ,ı..,, 

Hasan Basri telmizlerinden. ibııi Ebilavca tevlıitien inhiraf edince üs-
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Sıfat zatın -aynıdır. Hakkın zatın üzerine zait sıfatları vardır demek 

şirktir dedi. Vasılibini Ata ve telmizleri olan amrüpni Ubeyt (vefatı 144 
ılleri 726 milad!) ve zeydiye mezhebinin müessisi zeytibin Ali (vefati 
125 hicrt 707 miladi) vesaireye göre tevhidin manası bu olup mutezile 
ketidilerine elilfadil ve ·ehli tevhit dediler. SıfatıBari kablll edeiı selefi
yeye sıfatiye mutezileze de mutille denildi. İkinci asırda Hasan Basri 
telmiz ve salikierinden Habib Acemi ( vefab. 120 hicri 702 miladi ) Da
vudu Tat (vefatı 160 hicri 742 mWldi) Marufn kerhi (vefatı 200 hicri 
782 miladi) Şekiki Belhi .( vefatı 153 hicri 735 miladi) Süfyani Sevri 
(vefa b. 161 hi eri 7 43 miladi) gibi zevata göre tevhit vahdeti irade yani 
abdin iradesini hakkın iradesine terkeb.nesi müridi hakiki Allah olup. 
kulda hakiki irade tasavvur edilemiyeceği herşeyde müessiri mutlak 
Allah olup abdin hiç bir şeyde hakiki tesiri olmadıgı idi. Bu zevat 
ayni zamanda Sofiyenin nındeleri olduklarından bu tevhit akidesi o za
manda Sofiyenin akidesi oldu. Bu ilme de ilmi tevhit sahibine ehli 
tevhit dediler. 

Abbast Halifelerinden Harunu Reşidin oğlu oluP kardeşi (Eniin) in 
vefatile (198 hi eri 780 mil adi) de Hilafet makamına geçen ve Fıkıh, Ha
dis hususile ulumu akliye ve Felsefede büyük bir vukuf sahibi olan 
(Memun) zamanında Felsefeye müteallik bir çok kitaplar Yunancadan 
Arapçaya tercume edilmişti. O zamanın bazı alimleri bilhassa mutezile 
meşayihi bu Felsefi kitapları okuyorlar. Ebu Hezil Mehmet bin Bezili
lalaf (vefab. 262 hicri 828 miladi) gibi esasen akli nakle tercih 'eden 
zevatın bu kıtapiarın mefadı tabiatıarına mülayim gelmekle kendi fikir- · 
lerle teyit ve tezyin ettiler, Bunların ekseriyetle bahisleri kelam sıfatı hadis 
midir kadim midir meselesi olduğu ayni zamanda Yenancadan aldık

ları Fennin adı Mantık (Logos) olup bunun müradifi kelam olduğundan 
yeni zuıiura gelen bu ilmin adı ilmi kelam oldu. Bu ilmi bilenlere mü
~ekellim denildi, İlnıi tevhit tabiri Sofiye ilmine munhasır gibi kaldı. 
Yunan Felsefesi asıllarına tabi olan yalnız mutezile olmayup üçüncü 
asrı hicride sıfatiyeden Aptullah bin. Saidilkilabi, klllnsi ayni zamanda 
ekabiri . Sofiyeden Ebu Aptullah har s, muhasib'i [1] (vefatı 243 hicrt825 
miladi) gibi cebriyeden Cehm bin Saffan ve eshabı. sıfatiyeden kerramiye 
reisi Mehmet bin kerram (255 hicri 837 miladi) bütün kirarniye havaric 
Sofiyeden bir kısmı hasımıarına mukabele için Yunanlılardan alınan Fel-

tadın Hasan basrinin mezhebini terkle bir takını aslı ve hakikatı olma
yan şeylere girdin denilmesi üzerine üstadımın devamlı itikat ettiği bir 
şey olduğunu bilmeyorumki bazan cebri ve bazan. ka dert olurdu) bu 
da teyit ediyor ki risalenin müellifi Hasan Basri olup b azende kaderiye 
mezhebine terriayül ederdi . 
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sefe ve ilmi kelfun kaidelerile kendi akide ve düşüncelerilli ikmal etti-
· ler. Alelhnsus cebri mutavassıt erbabından Ebülhasanileşari (vefatı 324 
bicri 906 miladi ) fikir aleminde ve tevhit mesailinde büyük bir mevki 
işgal ediyor. En değerli telmizlerinden biri belki pirineisi olan bÜyük 
Feylesof Ebu bekir Mehmet bin Tayyibilbaldani (vefatı 403 bicrt 985 
miladi) üstadının fikirlerinin yegane müdafii idi. Diger taraftan mute
zilenin en büyüklerinden ve en yuksek alimlerinden Ebu Ali Mehmet 
ibini Abdülvehbabülcebat (vefah 303 hicri 885 miladi) vesairenin tevbit 
hususundaki düşünceleri ayrı ayri Idi. Gulatı şiadadan İsmailiye yani 
bahniye ise hiUule itikat ediyorlar. Allahın eşyaya hiUul ettiğini söy
leyorlar. Batıniyenin en ileri gelenlerinden Hasan Sabbalı Allahın ken
disine hülul ettiğini iddia ediyordu. Bu asırda dabi her meslek erbabı 
kendi alddesine tevhit diyordu. Üçüncü asır bidayetinde Zünnunu 
Mısri (vefatı 245 hicri 827 miladi) Seriusakati (vefah 251 bicrt 833 ıni
ladi) Beşri hafi ( vefa h 227 hi ert 809 miladi ) gibi selef silkin e· salik 
olan sofular oldugu gibi kelamia tasavvufu mezceden hars muhasibi 
gibi sofilardi vardır . Sehil bin Aptullahiltesteri (vefatı 283 hi ert 865 
miladi) Ebuilmsım Cüneyd ( vefatı 297 lu ert 879 miıadi) Ebu Sait Ah
met bin Y alıyelharraz ( vefa h 277 bi ert 859 miladi) gibi sofilere naza-

.ran tevlut hakkın iradesinde abdinfani olması idi. ·Cüneyt .::.\9t.;,:ı'ı1Lö-ı-1:>-?l} 

. tevhıt iskatı izafattır. Yani kuldairade kudret gibi sıfatıarın sakit olup 

. hakkın irade ve kudretine tabi olmasıdır diyor. 
· Keza ( r ro )ı-l.} J._;,i • eS"" ...... ;:ı ı > tavbit bir m anadır ki onda bütün rüsum muz- · 
man hal olur diyor. pele kavi bir müslüman ve büyük biı· zabit olduğu 
halde ihtimal ecdadından ğayri şuri tevarüs ettiği fikri felsefi yahut 

. aşkının hipayan ve ğayri kabili sük11n cezbelerinin tesiri altında kalarak 

. <...ıl 1 <>~ ~Jcr.l> cübbenıin içinde Allalıdan başka bir şey yoktur. ve 
(.;"~..!.~ı\.. .;"1:.--:-) kendimi tesbih ve takdis ederim, benim şanım ne 
azim oldu, ve (.il:> _pj .:ıı JIAı-~ ._ipı) ev benim sevğili ve halis arka
daşlarİlll beni öldürünüz, zira benim hayatımkatlimdedir. diyen ve valı
deti şuhudun cazibesine kapılan Bayezit[1] (Ebu Ye zit) Bestami (ve
fBtı 261 bi ert 843 miladi) nazarında tevbit vücudu hakikiye abdin mü· 
stelılek müşahede etmek yani kul kendi vücudunda hakkın vücudunu 
müşalıede etıııek idi. Valıdeti irade ile valıdeti şühudun çarplştığı 

· bu sırada Şiraza yedi fersahlık bir mesafede kain Beyzade doğup 

Ehyaz Eyaletinin meşhur Şehirlerinden Tusterde neşet eden Ebu Ap-
tullalı Hüseyin bin Mansurülhallaç (vefah 309 bicrı 831)miladi) naıninda 
-cezbeli bir zat zuhur etti . Mansur evvela Bağdeda giderek Cüneyt ve 
.Aı:iırübni Osmahilmekki (vefah 291 bicrt 873 miladi) ile sohbet ederek 

(1) Bayezidin ismi Tayfur babası İsa onun babasi Serviyan namında bir Mecusi idi. 

ilahiyat; 5 
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her ildsinin iltifatıarına mazhar olduğu halde defatla Hindistan ve 
Maverailnehre seyahytle avdetinde llsanından znhirişeriate ve selefi 
safiyenin sözlerine muğayir sözler sadir olması üzerine Cüneyt ve aınr 
ibini Osman ulmekkimin teveccühünü ğaybetmiş ve hatta kıyafeti 
Sofiveden tecrit edildiği halde iddiasından dönmemıs (~ı~ ı_,) dimekten 

çekinmemişti. Mansura nazaran tevhit ( ~~ı.ı) dı. O hakkı kendinde 
görüyor kendini tevhit ediyordu. O zamanın ülema ve meşayihi Man
sur hakkında ihtilaf ediyorlardı . Cüneyt ve emsali Mansuı·u tekfir 
ederken Ebu Aptullah Mehmet bin Hafif (391 hicri 973 miladi) şeyh· 
Şibli (334 hicri 916milacli) Ebu Aptılilah Ahmel bin Ata Elruzbari (369 
hicri 951 miladi) İbrahinı ibne Mehmet Elnasır abaeli (366 hicri 948. 
nıilacli) gibi safilar ve fukahayi şafiiyeden kadı Ebulabbas Ahmet bin 
Süreyh (307 hicri: 889 miladi) gibi ülemadan bazı zevat meclh ediyor
lardı. Ülema ve Meşayihden blr kısmı Mansurun elini uzatıp ğaipten 
üzerinde (.i:iı JJ ..... J .d- .;:iıı'}!ı.Uı'}!) yazılı kendisinin deralıimi kudret eledeği 
paralar çtimrdığını kışcia yaz yazda kış mevalri ihzar ettiğini bırnun 
bir hakkabaziıldan ibaret olduğıınu söyleyarlar . Hatta Mutezile Meşa
yihinin ileri gelenlerden Ebu Ali Mehmet bin Aptülvehhap Elcebbai 
(303 hicri 885 miladi) ye Mansurını hokkabazlığı; nakledilince bu adamı 
kendi evinden başka bir yere davet ediniz balmlım yine büyle dera
himi kudret ihzar edebilecel~ mi Eminim ki bir habbe bile çıkaramıya
calctır, dediğini Mansm işielince Ehvazı terleederek kaçdığını Zehbi 
rivayet ediyor. Aleyhinde bulunanların bu isnadatına mukabil Mansur 
Vezir Ebu Hamidin ilhahı ve kadi Ebu Amrin fetvasında 309 tarihinde 
asıhrken dar ağacının dibinde bulunan Meşayihi Safiyenin ileri gelen
lerinden Şeyh Şibli kendisine tasavvııf nedir deyince en aşağı basamağı 
şu gürdügüm dar ağaçıdır cevabını vermesi üzerine Şiblinin yüksek 
sesle Allah diye bir sayha ettiğini rivayet ediyorlar . 

Mansur ,her ne olursa olsun herhalde büyük bir mütefekkirdi onun 
da kendine mahsus bir Felsefesi var_dır. Evvelce söylediğimiz veçhile 
Mansımi göre tevhit vahdeti şuhut idi O kendisinde hakkı müşahede 
ediyor kendinde gördüğüvücudu hakiki karşısincıa kendini kendinde 
tevhit ediyordu . 

İmamülharemeyn Ebülmeali Apclülmelik bin Aptullah Elcüveyni 
(veladeti 410 hicri 992 miladi vefatı 478 hicrı 1060 nıiladi) kitabilşa
milde Cennabi, İbnilmokaffa ve Mansur üçü de söz birliği ile Devleti 
İslamiyenin kilıbine darbe vurmağa çalısmış duatı batıııiyedendirler . 
,Cennabi Ahsa ve etrafında, İbııilmokafa Türk biladı etrafında Mansur· 
ise Bağdat civarında 'ifsat ile nieşğı:ıl olııiuştur diyor iseele (301 hicri) 
tarihinde .vefat eden Ebu Sait Hasan Bin Benram Kiriiiili ile Mansur 
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ııem asır iseele 199 da vefat eden İbni Molmfale tarihen aralarinda bir 
münasebet yoktur. Üstadı İmamülharemeynin Mansur hal{kıııdaki bu 
iddiasma rağmen Gazali Müşkatülenvarıııda Mansurını lehinde söyle
yor . Mansurun olan bazı sözleri kendisinden ğalebei aşk ve cezbe ile 
~adir obıınştur diyor. Mütealılıirini Sofiye Mansur lehindedirler Cela
leeldini Rumi ( .:ı Y. 15; ı.)-". ; _,..a:.. r ..r; ')} : .:ı Y. ı>;\~ ..::-..:ı ;.:ı ı-li ..:ı J=:;- ) 
}{alem ğaddarııı elinde olursa şüphesiz Mansur dara asılır. Dördüncü 
lıicri asırcia yeni Mansurun zul:ıurundaıı sonra Sofiye indinde tevlıit 
b.erşeyin haldmı balmsıııda fani görünmesi idi. Şeyh Yusuf bin Ellıü
seyin (vefatı 304 lıicri 786 miladi) (Jı_,J..,JJJJ_,i'')J ..:.\lı .1l<-ı..~:,.. _,:lı) Tev
lıit nefsi mütekellinı vab.de zamirierinin islmtıdır, yani benliği terket
mektir Ebu Mulıammet Ruyem bin Alııııet ( 303 lıicı·i 787 miladi ) 
( ~ __,l')Jı.:ı _;i. J "!_ .. r.t.~ ı ;~·ı Y.""'-:> _,:!ı ) tevlıit Imidaki beşeriyet asaı·ıııın malıvı 
ülulıiyetin zatında tecerrüdü dür diyorlaı· . Sbfiyeden bir kısmı hak
kın zatından başka bir şey kabu1 etıniyorlaı· bu hususta nefi sıfat eden 
Muztezneye ben.ziyorıardı . Ebu Ali bin elkatip (340 lıicri 922 miladi) 
(ı_,b-\; jWI .:.,..:,.. .j• .i:iıı ı_,,.y<ll.,t:.ll IJ>.l.al9~,Jı~ .j•ly_;: ~ J..Jı__, Mutezile Allalu 
alnllarile tenzilı ediyorlar hata ediyorlaı· Sofiye Allab.ı ilimlerile tenzih 
ediyorlar isabet ediyolar) diyor. Malum olduğu üzre Mutezilenin Allalı
tan sıfatı n efi etmeleri Allalım zatınden başka Allaha sıfat isnad etınek 
lıakkınııı besadetini nafi olduğu içindi bu sebeplej Allalu zahndan 
başka sıfatıardan tenzih ediyorlardı, işte dördüncü asırcia gelen Sofi
lerden bir kısmırrin sıfatı zatta müstelılek gördükleri Mutezilerin nefi 
sıfat etinelerine benziyordu, şu kadar var ki Sofiler bu akidelerini akla 
değil ksşfe isnat ettirdilderini iddia eyleyorlardı. Tevlıit hususunda 
Sofiyenin efkarı islamcia zulıura gelen Muü3zile, Cebriye, Rafıza vesa
irenin ihtilaflaı·ile müsavi bir surette tehalüf ediyordu. Hepsi müdde
alarıııııı keşf ile olduğu söyledikleri halde cümlesiein keşfi meşrep ve 
mezhepleri gibi ayrı ayrı idi . Selefin mesleğine salik olanlaı· olduğu 

gibi bu asırdaki Felsefe cereyanlarıııa kapılanlar da mevcut idi . Beşinci 
lıicri asırcia Hüccetülislam lınvam ile benanı olan Zeynettin Ebu Ha
nıit Mehmet ibrri Mehmet bin Mehmet bin Alırnet Eltosi Elğazali (ve
ladeti 450 lıicri 1032 miladi vefatı 505 hicri 1097 miladi) ve biraderi 
Ebülfütuh Mecdettin Alııııedilğazali (vefatı 520 hicri 1102 miladi) ve 
Ebulleasım · Aptülkerim bin Havazin Elkuşeyri (vefatı 465 hicri 1047 
miladi) ve Şeyhülislam Aptullalıilensari (velildeti 395 lıicri 977 nıiladi 
vefatı 481 lıicri 1063 miladi) Ebu Ali Hasan bin Melımedüldekak (ve
fatı 405 hicri 987 miladi) gibi meşayilıi Sofiye z'qhr etırriştir ki .bunnlar:
dan Gazaliye göre tevlıidiıi dört m ertebesi vardır.Jhyai lılUlllİP.clin_nan::ıın-
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daki büyük eserinde Kitabültevhitte diyor ki tevhidin dört m ertebesi var
dır (_r-t..ıı.r.:.i .r.:.!-:-111 ~ "= .. .ı) birincisi (ı .. :...ıı..,r.:.·) olan tevhit insanın kalbi 
gafil olarak yalnız lisanla ( "-Uı)lı.ı,lı)l) demektir. Munafıkların imanı gibi 
ildncisi kalp ile tasdik dil ile ikrar umum müslümanların tasdiki gibi 
üçüncüsü hakkın verdiği nur vasıtasile keşif tarikile Allahtan başka 
tapacak kimse olmadığını keşfen bihnelrtir ki bu mukarribinin maka
mıdır. Bu tevlıit bir çok şeyleri görmelde beraber bu şeylerin hepsi
nin valiidi kalıhar olan Allahtan sactır olduğunu müşahede etmektir. 
Dördüncüsü vücudun ancak bir olduğunu ondan başka bir vücut ol
madığını görmektir. Bu sıddıkyn denilen zevabn makamı ve müşa-
hedesidir ki Safiye buna (..ı..:>- ,J ı·j \;) yani tevlıitte fani ohnak derler . 
Zira bu tevlıit erbabı vücudu valıitten başka bir şey görmedikleri gibi 
kendi nefislerini de görmez . Zira tevhitte müstağı·ak ve kendi nefsin
den fani ohnuşlardır . Yani lmndi nefsini görmekten fani ohnuştur, 

kendisini ve halkı görmez ancak hakkı görür (birinci mertebede olan 
mücerret lisanla Allahı tevlıit ettiği için kılıçtan kurtulur. İkincisi 
muvalılıit ve kalben mutekit . olduğundan azabı ahı·etten lmrtulur 
üçüncüsü her ne kadar itikatta avaını müslimin ile müsavi isede ha
kikat kendisine münkeşif olduğundan faili hakiki bir olduğunu bütün 
Bfal ve eşyanın ancak ondan sadır olduğunu keşifle müşahede ve 
müşahedesile münşerih olur . Dördüncüsü şuhudundan valıitten başka 
bir şey olmayan muvalılıittir ki kül ve kesreti bir olarak görür işte 
tevlıitte gayei kusva budur. Biraderi Mehmet Gazalinin Ehyailulumu
nu ihtisar eden Ahmet Gazali de böyle söyleyar ve Kuşeri diyor ki 
tevlıit üç metebededir birincisi hakkın halk için kedisini tevlıit etme
sidir ki hakkın kendi vahtaniyetini birliğini yine kendisinin bihnesi 
ikincisi hakkın halkın kendisini tevbit ettiğini ve kendi vahdaniyetini 
bildiğini bihnesidir üçüncüsü halkın hakkı tevlıididir ki abdin Allahın 
bir olduğunu ve şeriki naziri ohnaçlığını bilmesidir. 

ŞeyhUlislam Aptullah Elensari Menazilülsairinde diyor ki tevlıit 
Allahın hadis olan şeylerden tenzilıidir . Tevlıidin sahih bir surette 
tavzilıi hususunda ülemanın sö yledikleri sözler ve muhakkiklerin ve-
sairenin her hal ve makamda bu yoldaki işaretleri ;~JWı":"Y-""'" Yani 

· yanlışlıktan hali değildir. Tevlıidip. üç veclıi olup birincisi avaını na
sm tevlıididir ki bu tevlıit masnun saniin birliğine delalet etmesi gibi 
istidlaller ve nazar fikri ve biralıini aklı gibi şevalıitle sahih olur . 
( 1." ..wl .:U ı)! ı ~ı· ı_~ .:N') ) ayetinde olduğu gibi eğer iki Allah olsaydı. 

birinin· ıstediğiiii diğeri istemiyecek ve fesat olacakb. Madamki yoktur 
şu halde Allahtan başka hah yoktur . İşte bu bir istidlaldır ki avaını 
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nasın tevhidi bununla sahih olur . İkincisi havvasın tevhididir ki ha
kikat erbabından nıntavassıt olanlara mahsus ve mekşuf olan hakikat-: 
ıar vasıtasile sabit olur. Btmlar mükaşefe ve mua'ıene ve ittisal tari
kile bu tevhide vasıl olurlar . 

Üçüncüsü hasülhas olanlara mahsus olan· tevhittir ki kıdemle ka
im olan tevhittir , yani Imdimin hadiste zuhuru hadisin fenasile ka
dimin hadiste bakasıdır . Bu tevhit hakkın kendisi kendi için tevhidi 
otup ( ·t_ı ~J1) JIJ :i..V)\].IJ Y" '!/ı.ı.lı'!l.ı."1 .i:iıl~? ) Allah Melaike ve ihnim sahip
leri şahit oluyor ki başa ilah yoktur, ) ayetile işaret buyuruhnuştur ' 
burada tevhit, vahit, muvalıhit birdir . Üç mertebeye tefrik edilen 
tevhidin birincisi yani avaının tevhidt Allahtan başka ilah ve şeriki 
nazari yokhır . birdir . Kimsede doğmamıştır kimseyi doğurmamıştır 

olduğuna şehaclet etmektir ld bu tevhit tevhidi zahiridir ki celi ve zahir 
olan şirld nefi eder. İşte kabe ve kıble zahiri şirki kaldırmak esrrama 
tapınağı terk edip bir Allaha tapmak maksadile nasp olunmuştur . 
ikinci mertebesi şirki hafi yani ğizli şirketleri nefi etınek içindir ki 
mukarrebinin makamıdır . Üçüncüsü. beyan olundeğu üzre hakkın 
kendini kendinele kendisi için tevhiclidir . 

.4 ~ c..\> J ~ jS::.I 
..b-1)1 4\l.ıl ö.;~ 

...\:>. '!/ .ı.:,;.._ (_;.o ..:..,.i J 

.J.> IJ ~ ..b-I)I.J.> J\.. 

~ y. ~~ .J..:-i 
c.J..:- j c~l c.J.;:> j 

[1] Hiç bir kimse hakile valıicli tevlıit etınedi, zira lıaklü tevlıit 
edeıılerin cümlesi bildikleri halde bu tevhitle tevlıidi inkar eylemişler
dir , hakkın ve sıfatı lıakln tevlıidi hakında söz söyleyen bu sözü 
aritdir ki vahidi kahhar olan hal{ kendi besateti ile bu sözü iptal et
ıniştir . Tevhicli haldki hakkın binefsihi kendini tevhit etınesidir, lıakln 
tavsif edenler bu vasıfla şirk etmişlerelir , Gazali Aptullahülensarinin 
ibareleri başka iseele ğayeleri birdir. Hüccetülislam Ahmet Gazali ve 
biraderi Ahmet Gazalinin telmizi ve millidi olan Ayniilkuzat Ehülfadail 
Aphıllah Hemeelani (vefatı 533 hicr:i 1115 milacli) vahcleti şulmt erbabı
um ileri gelenlerinclenelir, Züptetüllıakayik nomıııelald eserinele eliyor ki 

.Ö\fT .:ıı~ l..b-1.; j.P..~.>' 01..l:" ı>J~ § Jl..i <.>I..G- }_:,=!:.s.: '7' _,_;.. ~~ .Ö...s.;'6 y.;ı:- ı>l 
t.J~ i cl.;\,.7 J• ~ ~'!/ljy.'\lıl .(' ..\.!.~§ ı.S~ .)1~ 15j~ .:ı} d\,. ~ y. J! d 
tS~J .. l~~ J~ .:ıı~ <.>.i~ (j"!:~l .:ı~)oıfJ ,jl~ ı>.Jl~ f-J ... ~.i:iıiJ-" jh.a.o 

[ 11 İmam Takiyeddin Mehmet bin Telyimiye (vefatı 729 lıicri) minlıacülsünnede Abdulla
hülensarinin bu ibaresini nakil ile ret ve cerlı ediyor, halbuki telnıizi Şemseddin Mehmet bht 
Kayyim Elcevziye (vefatı 751 hicri) Şeylıülislam Abdullahüleusarinin menazilülsairini şerh 

etmiştir. 
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.Jc. -~ı_f\ .Ö .::.L. ~~ IJ ~~ı..ı.:.Ç u-!ı~l J~l IJ Jl.>. ~_;:( 01..ı.~ ~ ... l.!.!ıJ• 
~'Yıc.J 01 .::..iS" ..!..f_I..Jrjl t"~uı.ı.:ı~ ı5' .JA ey aziz Anahı Taaladan başka 
birisinden bir iş görür i~en mecazı bilhakiki bilme belki faili hakikt 
Allhhr , ya Muhammet sen deki sizi ölüm meleği olan Ezrail öldürür 
manasındaki ayeti mecazı bil hakikisi nefisler öldüğü vakıtta onları 

öldüren Allahr, malindeld ayettir Muhammedin hidayeti iblisin idialım 
mecazı bil dilediğini dalalete sevkeden dilediğine hidayet veren Allah 
olduğunu bir hakikat olarak bil tutalım ki halkı ıcllal eden şeytandır, 
ya şeytana bu sıfah halkı yollarından şaşırtmak hassasını veren kim
dir ; Musa Peyğamberin yarabbi bu senin fitnenden başka bir şey 
değildir diınesi bu sebepledir ) diyor . 

Sofiye muarızı olmakla meşhur olan ( İbni Teyimiye ) nin bile 
kemali hörmetle yadettiği zühüt ve telcva ve ilim ve faziletle ınaruf 

( Ebu Muhammet Muhiddin Aptüllmbirlilgeylani) (vefa h 568 hicri 1143 
miladi ) nin ğunye narnındaki meşhur eseri serapa zühdiyatla doludur, 
bunda selefin mesleğine muhalif bir şey görülmiyor iseele kendisine 
nispet edilen Farisi Divancıa tesadüf olunan ...::........;.:ojji.;..~JjfJ.J.:OJ 0J~..:.......ı_,· 
( ...::......... J ı ~" ~ J ~ :.:J ( J y ( içim dışı m zerre mikdarı bile dostan hali 
değildir suretim man~ aynasıen·, man ise aynile odur ) gibi beyitler 
vahdeti vücüttan başka bir şey değildir . Hars muhasibiyi tadlil eden 
Ahmet bin Hanbel mezhebinin şiddetli taraftarı olan Şeyh Aptülkadir 
hazretlerine isnan olunan bu Divan eğer kendisinin ise o da Aynenm
zat ve emsalinin mesleğindedir , bu asırdaki tevhit vahdeti şuhudun 

nil1ayeti vahdeti vücudun başlanğıcıdır . 
Altıncı asırcıa Endülüş afakından doğan büyük bir aıiın olup ( 550 

hicri 1132 miladi ) de Mersiye dünyaya gelen ve ( 638 hicri 1220 mi
ladi ) Şamcıa vefat edan Şeyh Muhiddini Arabi ile beraber vahdeti 
vücut nazariyesi meydan alnıağa başladı , bu · asırcıa tevhidin manası 
vahdeti vücut oldu ve bu ilmin erbabına. ehli tevhit denildi . Vab
deti vücudun sahabe zamarnnda asrı saadette mevcut ve malum 
olduğunu söyleyenler iddiaları teyit için Ebu Hüreyreden mervi olan 
( ("J.i:JI..i.A J LkAJ ~· ... .ıs_;- 'Yi\..1; ~ l.J>..~.>I \..\i W::fk; f-J "':Le cl.}-> <1.\JIJrJ ıJ" ~) 

Resnlü Ekremden iki kap Infzettim birisini herkese dağıttını lakin 
ikincisini de dağıtınış olsaydım boğazım kesilireli) hadisi şerifini ileri 
sürüyorlar ve ebu Hüreyrenin sakladığı şeyin vahdeti vücut ilmi ol
duğunu söyleyarlar iseele ebu Hüreyrenin sakladığı bu sn·rın hilafte 
ve sair bir meseleye de müteallik olması pek muhtemeldir. Binaena
leyh peyğamber zamarnnda vahdeti vücut olduğuna bu hadisle istidlal 

doğru olamaz, keza bazıları İmam Zeynelabidine isnat olunan V> Y:'-:'JJ 
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t_ı ı::_,ıı~ y ..:.;ı J:Al 41_ cJ~I) ~ çok cevheri ilim vardır ki eğer aşikar 
-etsem bana sen puta tapıyorsun denilirdi. 

imam Gazalinin de Ehyailulumde Zeynelabidin Hazretlerinin ola
rak kabıli ettiği bu şiirin Zeynelabidine isnat olduğundan katan nazar 
cevheri ilimden maksat hilafet meselesi gibi sirf şahst bir şey olması 
çok mhtemeldir , bu meselenin tahkiki mevzuumuz haricindedir , bu 
bapta ibni teyimenin eserlerine bakmak kafidir, netice olarak şunu di
yebiliriz Id vahdeti vücut asrı evvelde var ise bile mekşuf değildi , 
-Şeyh Muhiddini Arabinin zuhurile münkeşif olduğunda vahdeti vücut 
erbabının ileri gelenleri müttefiktirler. Vahdeti vücut demek :Qakikatta 
vücut birdir eşya hakkın zuhurundan ibarettir demek olup Abid 
hakkın zuhuru Hale Abdin ptonudur. Şeyhin bütün asarı vahdeti vü
cuttan bahistir. Malum olduğu üzere fütuhatı ınekyede bu nazariyeyi 
tavzih için ( -..ll(lı 0 .. ..s~ -=-:}~ ~ ":')\; ":'.J ~ı ) apt rab rap aptır bil
se idim ki mükellef olan ldındir yani , madam ki rap aptır şu halde 
aptı namaz oruç gibi şeri alıkarn ile mükellef kılan kimdir diyor. 

Şeyl~.ten sonra gelenler ve muasırlarından bir kısmı artık vahdeti 
vücuttan bahseder oldular buna dair kitaqlar telif edilmeğe başladı. 

Şeyh Ebu Taliq Fridettini Attarın (vefatı 627 lıicrt 1209 nıiladi) bent
namesinden başka ekser asarında vahdeti vücut meselesini görüyoruz 
bisernamede (Ben Hüdayım 3 kıbır ve kin ve Şehvetten farıgım) 

ly-j_, 0:(,-f'j! !" .)\; 
f...ul ;\k" J JL:..... ~jıl.. 

ı..ı,;. ~A {..ı..ı,;. d {..ı..ı,;. ;.;A 
_,ı ~;:ı JL:....._,:ı_,ı. C-'.J .J~ 

Attar ruh Senai onun ild güzü idi. Biz Senai ve Attarın ardınca gel
dik diyen Celrueddini Rumi (vefata 672 lıicri 1254 miladİ) nin mesne
visinde (..::-iı. § ..\>IJ ..ıf L?-' .ô'vı .::.-.J..\> _, 0'6:ıl.. "'..sp·) bizim mesnevimiz 
vahdet dukkamdır . V alıitten gayri ne görtir isen puttur diyor is ed e 
mesnevide sarih ve bariz bir surette vahdeti vücut göritlıniyor gerçe 
(k" Jt; Jlb :ıy;;j l...sL~ ı:-4· .u:.\..) (biz yoklarız ademiz bizim varlı-

. ğınıız sen vücudu mutlaksın ki fanileri göstericisin) gibi sözler var 
isede bunların tevili çok mümkündür. Hiç şüphe yok ki mesnevi ta
liıni bir eser olduğu için onda vahdeti vücudu bariz bir şekilde göre
meyiz. 

:ı _,.!.i ~is:. ;1 :ıft. ..A:.>-i 
:ı _,!.i ~;. jb~ ..jl..i.Ç ~.)J 

:ı _,.:.i ~\kA Jl; :ı_,;. j o..\:.. Ç 

..:..-i 0:ı y L" ..::..-~· .J)> ..A:.>- j 

(Kul tenıaınile kendisinden fani olmadıkça yani yok olnıadıkca 
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onun için tevbit muhakkak olmaz tevbit hiUul değil senin yok olmak
lığındır. Yoksa kuru lafla bahl hak olmaz) ruhaisinde Şeyh Ekber 
hazretleri gibi tarif etmeyor. 

ı5' .i~ ri.i ~ .(' ~ .)..ı.'\5 
ı5' j. r ,;_i J; ~"' _j ~ ~ ~"' 

..?-.) Ki ~.Si f~ .i~ ~ 
ı.S"iJ Jy" .i.i.J ~ ~..; 

(Ey Tül'lc güzeli ben seninle öyle müttabidim ki ben mi senim sen 
mi ben sin galata duçar oldum bilemiyorum ne ben benim ne sen sen
sin ne sen bensin aynı zamanda hem ben benim hem sen sensin hem 
sen bensin) ruhaisinde valideti vücut görülüyorsa da yine kapalı bir 
surettedir bir kelime ile : yani galata düşüyornın demekle bütün fikir
lerini gizlemiş oluyor. Şeyh Ekberin güzide telınizi ve üvey oğlu Ebu 
Maali Şeyh Sadreddin İshak Konevi (vefah 673 bicri 1255 miladi) Şey
hill bütün manasile varisidir. Şeylıin fususunu şerheden Sadrı Kone
vinin bütün asarı valideti vücudun hazinesi Şeyh Ekberin bütün eser
lerinin anahtarıdır . Şehy Ekberin fü.tuhat ve fususmıu anlamak için 
Sadredilinin fatiha tefsirini vesair telifahnı olrumalc lazımdır . Onelan 
sonra Sadreelelinin telmizi ve fusus şaribi Müeyyecleddin Cenedi (ve-· 
fah 700 hicri 1282 miladi) aynı fikrin müdafileridir. İleinci bicri asır
danberi sefel mesleğinde israr edenler olduğu gibi Şeyhill zuhurundan 
son zamanlara kadar da tevhit tazammun ettiği bütün bu manalara 
rağmen sefel mesleğinde kalanlar olnıuştm hillasa tevbit birinci asır
da ( ... .ı..Uı'::hı.lı'Y) ikinci asırda muhtelif fırakı islamiyeye göre zat, zat 
maalsıfat, valideti irade üçüncü ve dördüncü asırcıa valıdeti şuhut 

beşinci asırcıa valideti vücuda doğru bir hareket alhncı asırcıa valideti 
vücut manalarında kullanılınışhr . 

Farisi Kmsıi Muallimi 

Baki 


