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Akademik Araştu"ma Dergisi, Ankam 2004, Yı l 5, S. 12, ss. 25-52] 
Kültürümüzcle insan- ı kamil. mürşid-i kamil, şeyh, evliyiiullah ve ben

zeri kavramların yerine de ku llanı lmakta olan arif kavramı , Türkçe'mizde 

an layışlı irfan ve marifer sahibi anlamlarına gelmektedir, Arapça kökenli 

olan :1rif kavramının İngi lizce'deki karşı lığı ise, Gnostic'tir. Bu çalışmamız
da biz rasavvuf wrihindc ari f kavramına yüklenen anlamları, yakın anlam 

a lan larına sahip alim, fıhid, zilhid ve benzeri kavramlarla ilişkisini incele

clik. TasaV\'I.ıf önelerlerinin görüşlerinden hareketle, ari flerin dereceleri , 

karakteristikleri ve ariller ile alakal ı olarak dile getirilen tekke edebiyatı şi

irlerinden birkaç örnek vermek suretiyle okuyucu larımıza bir arif poıtresi 

çizerek arifl tanıtmaya gayret ettik. 

Analırar Kel imeler : Arif, Marifer/İrfan, T::ışavvuf, Tarikat, 

Giriş 

Bu makalede, tasavvufi' temıinolojinin temel kavramlarından birisi olan arif 

kavramının tasavvuf wrihinin seyri içinde nasıl anlaşıldığı, marifet sahibi bir ari
fin ne şekilde tanımlancltğı, sufilere göre ariflerin özelliklerinin neler olduğu ve 
aritleri arif olmayanlardan ayıran karakteristikler üzerinde duracak; buna ilave 
olarak, çizmeye çalıştığımız bu çerçeve dahilinde konuyu çeşitli yönleriyle ince

lemeye çalışacağız. 
Bilindiği gibi kelime ve kavrarnlar basit ve yalın halde bulunmazlar. Aralann

da küçük veya büyük kavramsal ilişki ağı meydana getirirler. Çünkü kelime ve 
ifadeler ancak bir metinde ve bağlamda, diğer ilgili yakın anlamlı kelirnelerle 
kurduğu kavramsal örgü ve anlam dokusu içinde bir değer ve anlam kazanır. Yi
ne bir düşünce sisteminde ve terminolojide, kelime ve ifadeler esas sözlük an
lamlarından daha kuvvetli izafi-yan anlamlar yüklenir. Hatta kelimelerin metin 
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içinde kazandığı bu izafi anlamlar, esas anlamlarından daha önemlidir. Dolayı
sıyla kelime ve ifadeleri a it olduklan düşünce bütünlüğü, terıninoloji ve siyak dı

şında, diğer kelimelerle gerçekleştirdiği semantik ilişkiyi ve anlamsal dokuyu 
göz ardı ederek anh:ırnlandırmak ve yorumlamak, kavramsal ı:ahlil metodolojisi 
açısından isabetli bir tunım olmayacaktır. Bu sebeple ilgili kelime ve ifadeleri a it 
oldukları siyak ve kavramsal örgü içinde değerlendirmek ayrıca düşünce siste
minin kazandırdığı izatl manaları her zaman göz önünde bulundurmak gerek
mektedir.' Bu bağlamda . arif kavramının anlam alanıyla ilgili semamik yakınlığı 
ve anlamdaşlığı , ayrıca semamik ;.ı çıclan farklılığı bulunan alim, abid, faklh, za
hid ve benzeri kavramlarla kurduğu ilişkiye ele kısmen değineceğiz. 

ı. Arif Kavraıruıun Lügat ve Istılah Anlamı 

Arif, bilen, vakıf, tanıyan , anlayışlı, kavrayışı mükemmel, irfan ve marifet sahi

bi anlamlarına gelir. Allah Teala'nın kendi zatını , sıfatlarını, isimlerini ve fiilierini 

müşahecle ettirdiği kimselere arif denir. Aritın çoğu lu , arifün ve urefa, müennesi 

ise arifedir. Arif, ma'rifet, 'irfan, 'irfe ve 'iriffan mastarlarından müştak olup, tanıyan 
ve farkmda olan demektir. Türkçe'de ise, ma rifet ve irfan kullanılmaktadır, fakat 
marifet irfanclan daha meşhurdur.ı Arif, daha çok tasawufta kullan ılan bir terimdir. 

Arifin bilgisine marifet cleniı:. Bir' e giden yolu gösteren anlamına da gelen marifer,' 

Arapça "'a-r-f" kök fiilinden türeti ten bir mastardır. Lügatte, sezgi, iç tecrübe, his

setme ve yaşama yoluyla idrak etme, anlama, kavrama, bilme, sağlam göıüş, haki

kare vakıf olma, göri.ip yaşayıp taelarak elde edilen bilgi olarak tarif edilir: 

ı Toslıihiko lwtsu, God and Man in ıhe Koran-Semantics ç( the Koranic We/tansc:hauttng-. 

The Keio Institute of Cultural and Lingu isıiç Studies, Tokyo 1%4, s. 18-20. Daha geniş hilgi için bk. 
Şelımus Deıni r-Has:ın Yılmaz, ·'Kur'ani Konu Kavram ve Sure Tefs irine Metodik Bir Yaklaşım". EKEV 

AJ.uıdemi [)(!rgisi. Yıl 7, S. 14, 2003, ss. 113-124. 

2 Muhammed b. Mükerrem ibn M;ınzGr, U'idnu'I-Arah. 1-XIV, Bcynıı , trs .. c . IX. s . 236; Hüseyin 

b. Muhammed Ra ğı b el-İsfehani. el-Mıifı·edaı }i Garfbi'l-Kuı··an, isı. 1986. ş. 496; Mü tercim Asım 
Eftmdi, Kiimils Tercı.lnıesi, i~t. 1304-1305/1886-1887, c. lll.. s. 676; Nicholson, Reynold Altin, The 
Mystics (!f /slam <is/iJ.m Sufilcril, çev. Mehmet Dağ ve Jiğerleri, Ank. 1978. s . 67; Ebü Abdirrahman 

es-Sülemi, Sütemi'nin Risaleleri Tascıvvujim Ana ilkeleri. çev. Süleyman Ateş, Ank. 1981, s . 29; is· 
mail Hakkı izmirli , "Aril", isliim-Türk Ansil#opedisi, Asiir-ı ilmiyye Kıp. Neşriyaıı , isı. 1360/ 1941, s. 

473; Muhammed Emin, Tarikatu's-Seviib, Haşim Matbaası, İst. 1323, s. 10 vd; Süleyman Uludağ, Ta

savvufTerim/.eri Sözlüğü. isı. 1996, s~. 52-53; :ı. mlf.. "Arif', DlA. c. III , ss. 361-362; Ethem Cebecioğ
lu, lasawıifTerimleri ve D<;.>yimleri Sözlüilü. Ank. 1997, s . 117; M. Kemal Atik, ''.~riP', isliimf Kav

mmlar, Ank. 1997. s . 68. 

3 Muhyiddin ibn Arabl, el-Fı'itı1hlitu'I-Mekkiyye. Beyrut trs .. <.:. ll , s. 297; a. mlf. , Mat1(et ve Hi.k· 
meı. çev. Mahmut K:ınık. İst. 1997. s. 58. 

4 ismail b. Hammad ei-Cevlıerl. es-Sıbab 7acü'I-Lüga ue:~-Sıbc1bi'l-ilmhiyye, thk. Ahmed Alxlül

gafTar Artar, Mısır ırs., c. IV, s . 1400 vd; isfehı1ni, age., s. 49') vd; ilm ManzCır, age., c. IX, s . 236vd; Ya

k(ıb b. İshak ei-Kindi, Fels~/1 Rislileler, çev. Mahmut Kaya, İst. 1994, s.70; İbn Meserre, el-Mürıtekii 

(Mulf.czkilerin Yolu), çev. M. Necmettin Bardakçı, isı. 1999, s. 100. 



 

is~' çelik/tasavm~t taribinde tirif kavramı . 27 

Terim olarak irfan, insanın okuduğu , dinlediğ i , gördüğü, ınanevi ve nıh1 tec

rübe ile kazandığı, keşf ve sezgi ile müşahede ettiği fikir, kanaat ve anlayış an

lamlarına gelmekteclir.5 Bir başka deyişle marifet, sfıfilerin ruhani halleri yaşaya

rak, manevi ve ilahi hakikatleri taelarak iç tecrübe ile vasıtasız olarak elde ettik

leri bilgiye verilen isimdir.6 Ariflere göre gerçek marifet, her şeydeki zenginliği 

bir tarafa koyup, Allah Teaiii ile beraber olmanın zenginliğine ermektir.' 
Tasavvufta Allah'a saygının kalpte yer etmesi~ olarak da tarif edilen marifet, 

kelam ve felsefede ilimle eş anlamlı olarak umumiyede bilgi ınanasma kullanıl

dığı gibi "mirifetullah" şeklinde ve Allah hakkında k i bilgi için de kullanılmıştır.9 

Tasavvuft.a arif, marifet ehline verilen isiınci ir. i\brifet eşyanın hakikatle ri ind-i 

ilahlde nasıl ise öylece keşfen bilinmesi vey<ı :ırnc l , takva ve sülükten hastl olan 

bir il imdir. Marifet, arifin kalbinde zahir olan bir nurdur. Bu nur kalpten cismanl 

alemi çıkarır. Kalp aynasındaki pasları silebitmek için, kalbi kötü huylardan te

mizlemek ve iyi huytarla bezemek gerekir. Kalbin parialdığı Allah Teiila'ya olan 

teveccüh nisbetindedir. Nitekim Allah dostları , "Gönül mirat-ı rahmandır, si
va'dan kalbini pak et" buyurmuşlardır.'" 

Ünlü müsteşrik Arberry, rnarifer kavramının ilk kullanımı ile alakalı olarak 

şöyle demektedir: Bu kavramın tasavvuf literatürüne Muhasibl (243/857)'nin 
çağclaşı olan Zünnün Mısri (245/ 859) tarafından dahil edilel iğine inanılır. Ancak, 

bu kavramın ilk z:1hidlerin ifadelerinde kesin o b rak kullan ılmış olması bu fikrin 
doğru olmadığını gösterir." Yine o ınarifet içi n ::;unları söyler: Marifet, salikin kal

bl hareketlerinin tamamına hakim olduktan sonra Allah Teala tamfınclan kalbine 
konulan, makamdan hale geçişin tamamlandığını gösteren bir bilgi çeşididir. '2 

Mutasavvıtlar ilim elde etmenin iki yolu olduğunu ifade etmişlerdir: 

a. İnsanı eğitim ve öğretim yolu olan istidlal, tecrübe ve istinbat yolu ile elde 

edilen iliınler. Bu iliınierin vasıtası duyu organları, akıl ve nakildir. 
b. Rabbanl eğitim yolu olan, keşf ve ilham vasıtasıyla elde edilen ilim. ilmin 

bu çeşidinin kesb ve istidlal ile ilgisi olmayıp, Allah Teal:1'nın kulunun kalbine il
ka etmesiyle hasıl olur. Mutasavvıflar keşf ve ilham~ı dayanan ve kendilerine gö-

5 Uludağ, TasavvufTerimleri S6zlilğü, :;. 271; Cebecioj:(lu. 'f f.t.<ai'l'li(Terimleri, s. 399; Ekrem Sa-

ğıroğlu , Bilgiden Te11htde Yükseliş, !st. 1993, s. 217. 

6 Uludağ, age., s . 347; Cebecioğlu, ap,e .. s. 486 vd. 

7 Ahmed Ziyaüddln Gümüşhanevl. CCimiü '1-Usııt, Bastm yeri ve yılı yok, s. 183. 
8 Sülem1', Tasavııı~/im Ana llkele11, .~. ı 24. 

9 Uludağ, "Arif", DlA, c. lll, s. 361. 
lO Alxfullah b . Ömer b. Muhammed Beydavi, Eıwanı 't-Tenzll tY< Esrtırıı 't-Te'vft, Daru't·Ttbaati'l

Aınire, isı. 1303, c . ı , s. lO: İzmirli , "Arif', s. 473: Dil:1ver Selvi , Kur'an ve Tasavvı{.f Tt?fsir'lerln Tasao

vufcı Bakışı, isı. 1997. ~~. 110-111; Cengiz Gündoğdu, J:Jir Türk Muıasavvı{ı Abdillmecfd Siviisf. An k. 

2000, s. 361 (AbdOiınedd Sivi.~!. Bidii'atu'/-Vaizfn, vr. 24b'den mtklen) . 
ll A . .J. Arberıy, Sufism (An Account elf' tbe Mystic ofis/am), London 1956, s. 52. 

12 Aynı eser, s. 78. 
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re rasyonel bilgiden daha üstün bu bilgi türüne, marifetin yanı sıra, irfan ilm-i le
dün, ilm-i vehbi, ilm-i batın ve benzeri isinıler de vermişlerdir. Yine onlar, insa

nın (!iinyada radabileceği en büyük zevk ve ilirnde ulaşılabilecek en yüksek 

meıtebe gördükleri marit''eti elde etme yolunun kalp tasfiyesi olduğunda adeta 
ittifak etmişlerdir.'" 

Ebu'l-Hüseyn en-Nuri' (295/908)'ye "Allah Teaiii'nın kullarına ilk farz kıldığı 
şey nedir?" diye sorulduğunda: ''Ma'rifettir, çünkü Allah Teala, "Ben insanlan ve 

cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım " ( 51 Zariyat/56) buyurmaktadır. Bu 
ayetin tefsirinde İbn Abbas (r.a) "bana kulluk etsinler" tabirini "beni tanısınlar" 
şeklinde yonımlamıştır." '4 

Sütemi ( 412/1 021), arif ve ma rifetle ilgili olarak şunları ifade eder: Ma ri fet, Al
lah Tea.H'i'nın kullarına z:1tıyla bilinmesidir. Böylece Allah, onlardan marifet ve 

şekil izlerini tamamen siler, o hale gelirler ki, Allah'tan başkasını bilmezler ve 

ondan başkasını görmezler. " 
İmam Gazall(505/ 1111), marifet ile ilgili olarak şunları ifade eder: İnsanın en 

mühim ayıncı vasıtlarından birisi, zat, sıfat ve filleri bakımından Allal1'ı bilmesi

dir. Çünkü insanın keınali bu bilgiye bağlıdır. Bu sebeple dünyada en mühim 
bilgi, nıhun hedefi olan ınarifetullaha sahip olmaktır. Zaten insan da Allah'ı tanı 

mak için yaratılmıştır."' 

Muhyiddln Arabl'ye (638/ 1240) göre, marifetin son mertebesi, vücGd-i mut

lak irikadını bilmektir. Horasan mutasavvıfı Rüknüddln-i Simnanl (736/1336) bu
na şiddetle ımıhalefet ederek en son mertebertin ubudiyyet mertebesi olduğunu 
beyan etmiştir. 17 

Her kelamı ve her nazarı kalbindeki ımılıabheL şinışeğinin tezahürü olan 
arif, '" kerametierin madeni, yüce ınuaınelelerin ve hikmetterin meınbaı olarak da 

tarif edilmektedir. '9 Aıif her an Allah'tan korkan ve bu suretle de kendisini her 

zaın::ın O'na yakın hisseden kimsedir.20 Diğer bir deyişle arif, bütün varlık sıfat-

13 Ehfı Hamid Muhammed Gaz:cili. ibyiiu U/Unıi'd-Dfn. Beyrut trs., c. Jll, s . 23 vd., Reynold A. 

Nidıolson, 77Je J,fysticş (.!l /ş/am, London l970, s. 71; Muhammed Abid ei-Oibiri, Btınyetü'l-Akli'I
Arabf, Beyrut 1993, :;. 268; Osman Tlirer, Ana Hat/anyla Tasa.vvufTarihi, İst. 1998. ss. 41-44: Ah

dullıakinı Yüce, Riizt'rıiıı Tcftirinde Tasavvuj; İz.nıir 1996, s. 46. 

14 Ebu 'n-Na:;r es-Semic et-Tlısi, el-Lımıa 'fi 'l-Tasavvuf tlık. Ahdullıalim Mahmud-Abdülbaki Su

rür, Mısır 1380/ 1960, s . 63: Fahruddin Muhammed b. Ömer e r-Kazi. Me}Ciıihu '1-Gayl? Tefsfr-i Kebfr. 

çev. Suat Yıldırım ve diğerleri, An k. 1991. c. XX, s. 398. 

ı; Sülemi, Tascıwufun Aııa Ilkeleri, s.29. 

16 imanı Gaaali, aRe., c. nı, s. 9; ;ı. mlf., Cevabirii 'I-Kur'iin, Beyrur 1981, s. 24; Necip Taylan, 

Ga.zzalf'nin Düşünce Sisteminin Temelleri. ist. 1994, ss. 148-149. 

17 iznıirli, "Arif'. s. 473. 

18 Abdülkadir Geyl~'ln'i, e/-Fetbu 'r-Rubbtlnf ve'I-Feyzu'r-Rabmiinf. Mısır 1973, s. 228. 

19 Ebu Muhammed Rfızbihan ei-Bakli eş-Şirıizi, Kiliibu Meşrabi'I-Erviib, ıash. Nazif Muharrem 

1-loca, ist. 1974 . .s. 44. 

20 Selçuk Eraydın, Tasavvıılw Tarfkaılar, İst 1994, s. 66. 
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larının kendisinde tahakkuk ettiği ve böylece bu sıfatiann tam bir mazharı olan 

ve kuşatıcı bir varlık haline gelen insan-ı kamildir.21 Bu sebeple Niyazi-i Mısrl 
(1105/1694) şöyle demektedir: 

''Arife eşyada esma g6rünür 
Cümle esmada müsemm.a görünür 

Bu Niyazi'den de Mev/a görünür 

Adem isen semme vecbul/ahı bul 
Kande baksan ol güzel Allah '1 bul. '·{/.2 

2. Arif Kavramının İlgili Kavramlarla Semantik ilişkisi 

Lnanı ancak yakin nuru ile müşahede edilen arif/3 iHim gibi bilen manasına 

gelirse de hakikatte ondan farklıdır. Alim, ilmi bir tahsil ve çalışma sonucu elde 

eder. Arif ise irfana, ilham ve hal ile ulaşır.z• Bir başka deyişle arif, tekellüfsüz, 

düşünmeye hacer kalmaksızın gördüğünü bilen ve anlayan, zevk! ve vicdani ir

fao sahibine derler! 5 İbn Arabl (638/ 1240) ise, arif ve alimi şu şekilde: taıumla

maktadır: Allah TeaHi'nm kendisini müşahede ettirdiği ve sebeple üzerinde bir 

takım hallerin ortaya çıktığı kimseye arif denir. Marifet ise, fıri fin halidir. Allah 

Teala 'nın zatırun ilahlığına tanık kıldığı fakat üzerinde hiçbir halin oıtaya çıkma

dığı kimseye ise alim denir, ilim de alimin balidir.26 Yine O, ariflerle alakah o la

rak şunları beyan eder: Arifler de dünyaya ait hükümlere tabi olduklarından, 
dünyada sanki dünya suretleri imiş gibi zahir olurlar. Halbuki Allah Teala onla

rın batın larını, ahirete ai t özelliklerle değiştim1iştir. Binaenaleyh onları bu suret

Iere ait yönleriyle ranımak avam için mümk'Ün deği ldir. Diğer taraftan onlar Al

lah'ın gözlerinden perdeyi kaldırmış olduğu kimseler için meçhul değildir. Buna 

göre arifleri ancak basireti açık olanlar idrak eder. Arif-i billah ise, mazhar oldu

ğu ilahi tecelli hasebiyle, bu dünyada ölüp dirilmiş ve sanki mezarından çıkarak 

gerçek hayata döndürülmüş olarak ahirete has bir hal içinde yaşar. Böyle olun

ca da o, bu dünyada Allah Teala'nın bazı kullarına lutfetmiş olduğu bir inayet 

21 Ebu'I-Ala Atili, Fususu 'l -Hikem Okumalan için Anahtar, çev. Ekrem Demirli, İst. 2000, s. 245. 

22 Niy5zi-i Mısrl, Dfvr2n-ı Niytizf (kuddise strrub), Basını yeri ve yılı yok, s . 46; Se}'Yid Muham

med N ür, Edebf ve Tasavvu.ff Mmf NlydzfDMirıı Şerbt, h :ıl. M. Sadettin Bilginer, ist. 1982, s. 136. 

23 Gnz;ili, lb}'tfiu Ullimi'd-Dilı, lll, 14. 

24 Cebedoğlu, Tt#SuıJm!(Terinıleri, s . 117; Bu kelimenin İngilizce karşıl ığı ise "l<nower", ''Gnos

tic" sözcüğüdür. (Resimli Ansiklopedik Büy ük S6zlük İngilizce Fmrısızaı Almanca karşılıklaı· Te

ıirnler Deyim/er· Atasözlerl, İst. 1982, c. 1, s . 146; Robert Avery ve :ı rkada~ları , Redbouse: bıgilı:~b

Turkisb Dtctionary, isı. 1974, s. 415). 
25 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarib Deyimleri ve Teı·imleri S6zlıı,~ıl, i~ıt . 1993, c. 1, s. 79. 

26 Muhyidd!n İbn Arabi, Mu'cemu /stıltibiiti's-Suj~yye, tre . Seyfullah Sevim, Kayseri 1997, s. 70, 

(Mukaddemiiı içerisinde); Seyyid Şerif Cürdnl, Kitabü't·Tarijat, Dersaadet, isı. 1318, ss. 155, 221. 
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olarak, sair kullar tarafından görülmeyenleri görür ve müşahede edilmeyenleri 

de müşahede eder. 27 

Bayez!d-i Bistam! (234/ 848)'ye göre ahid, Allah Teala'ya namaz, oruç, zekat, 

hac gibi farzlan yerine getirmek, sünnet ve nafilelerle de O'na yakla~mak için 

ibadet eder. Arif ise, her haliyle ibadettedir.28 

Arifin ahlakı ile aHikah olarak ZünnGn Mısrl der ki: Arifin edebi her edebin 

üstündedir. Çünkü onun marifeti, kalbini ecleplcndirmiş olmasından kaynaklan

maktadır.29 Bu sebepledir ki, arif olanlar cennetin numunesini daha burada iken 

görürler ve dünyayı velinimet bilip saadet meyvesi devşirirler..ı<> 

Tasavvufi: düşüncede arif ile alim arasında açık bir ayrım yapılmıştır. Bu ay

rım hem marifet ile ilim arasındaki metot farkından, hem de arif ile alimin vasıf

larının farklı oluşundan ileri gelmektedir. ilimin elde edilmesinde alimin dini ve 

ahlaki şahsiyetinin fazlaca önernli olmadığı halde marifete ulaşınada şahsiyet 

merkezi rol oynar. Alim zihni faaliyetle mutlak surette bilen, arif ise ahlaki ve 

manevi annnıa sayesinde sezgi gücü ve deıunl tecrübe ile öğrenen, anlayandır. 

ilim marifetten daha şümullüdür. ilim ilahi bir sıfattır, mariter ise, tabiatla, var 

oluşla ilgili Rabbiini bir sıfattır. Buna göre Allah Teala'ya arif denrnez, alim de

nir.31 Çünkü alim küll1 ve cüzlyi veya mürekkebi bilen, arif ise ancak cüziyi veya 

basiti bilen zattır. Alim bir şeyin hakikatini, ilm-i bari gibi huzur! ve kulların ilim

leri gibi husull olan şeyleri bilir. Arif bir şeyi hadd-i zatında olduğu gibi bilir ise 

de evvelce onu bilınez . 32 

ilmin elde edilmesi için dini yaşama zarureti yoktur. Bu yüzden sGfiler biri

nin amelsiz olduğunu ifade etmek istedikleri zaman ona alim veya molla derler. 

Alim örnek alımr, arifle hidayete erişi lir. Çünkü o, halleri ve davranışlarıyla doğ

ru yolu gösterendir. Alim Allah'ı delille bilir, arif ise Allah 'ı Allah'la tanı r. Gökle r 

ve yer en ücra köşelerine kadar arifin bilgi alan ına girer. Ve arif ramamen mane

vi sezgiyle alemi müşahede eder. Bununla birl ikte ~rifler, nazar ve marifetlerinin 

27 Alxlurrezzak K:1ş:ôni, Şerinı Fususi'I-Hikem, lVIısır 1966, s . 275; DavCıd el-Kayseri, Mar/au Hu

silsi'l-Kilem .fi Meiinf Fusiisi 'I-Hikem, D;iru'I-Hilafer.i' I-Bahire, ist 1299, s. 424 vd; Abdullah Bosnevi, 

Tecelliyaıu 'Aratsi'n-Ntlsusfi Maııassfili Hikemi'I-Fusils, Maıba.-t-i Amire, ist. 1290, c . ll, s . 282 vd; 

Ebu'I-Ala Afifl. Talfkiitü 'I-Fıısiisi 'I-Hikem, Beyruı ırs. , c. ı , ss. 185-186; A. Avni Konuk, Fusiisu '1-Hikenı 

Tercüme ve Şerhi, hzl . Must}ıfa Tahralı-Selçuk Er:ıydın, ist. 1994, c. IV, ss. 57-59; İbn Arabi, Fu.silsu 'l

Hikem, çev. Nuri Gençosman, İst. 1992, ss. 272-273; Toshihiko Izutsu, lbn Arabf'nin Fusils 'undaki 

Aııahtar Ka/Jramlar, çev. Ahmed Yüksel Özemre, bı. 1998. s . 355. 

28 Ebü Alxlirrahınan es-Sülemi, Tabaklitu :o;-Sı!fiyye, Halep 1986, s. 69; Uludağ, "Arif", c. III, s. 361. 

29 Ebü Hafs Şihabüddin Ömer Sühreverdi, Aviirifu'I-Matir!t: Beyrul 1983, ss. 284-285. 

30 Abidin P:19a, Saadet-i Dünya, Vilayeli\.Mb., Rodos 1312/ 1894, s. 4. 
31 ibn Ara bi, ei-Fütuhtitu'I-Mekkiyye, c. II, s. 316; İzmirl i, "Ari t~. ~. 473; Şarkavl, Mu 'amııt Elfit

zi:~-Sujiyye, s . 205; Uludağ, agın. , s . 361; Ebu 'l-Aiii Mitl, 'l(Jsuwı!l rlstdrn 'da Manevi Deı>rim), çev. 

H. İbrahim Kaçar-Mural Si.ilün, İ$L 1996; s. 283. 

32 İmıirli, agm., s. 473. 
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derinliğine göre farklı derecelerde olabilirler.~; İbn Ara bl arifin ma rifeti arttıkça 
onun hiınmer1• aracılığıyla tasarruf etme kudretinin de azalacağı kanaatindedir.~~ 

Kur'an'ın "Evvel odUJ~ ahir odur~ zahi-rodw~ Mtın odur"(57 Hadld/3) hük
mü gereğince her varlık Allah'tan geldiğine göre, la ilahe illailah ifadesi, insanın 
mevki, kadın, para ve benzeri mukayyet ilahlar edinmemesi için bir ikazdır. O 
halde insan neyi severse sevsin, asıl sevilmesi gerekenin Hak varlığı olduğunu 
bilmiyorsa, neyi incelerse incelesin, sırrına vakıf olduğu realirenin Hak realitesi 
olduğunu idrak edemiyorsa, böyle bir Müslüman fert, alim olsa bile arif olamaz.36 

Akıl için karanlık ve ıztırapla dolu olan dünyamız, arif gözünele aşk ile sün.ı
run. vecd ile neşvenin, her an bir yeni yaratıcı tecellinin kaynaştığı, ınest edici 
hakikat güneşinin gözleri kaınaştırdığı ilahi teımışa sahnesidir.37 

Marifet ilim gibi çalışma ve gayretle elde edilen bir bilgi değildir. Ona ancak 
ibadet ve taatlardaki ihlas ve takvii ile, riyazet ve nefsi tezkiye ile nail olunur."" 

SOfıler bilgiye güveome bakımından da arifin alimden daha üstün olduğu gö
rüşündedirler. Buna göre alim bilgisine güvenmekte, ilmi faaliyetleri ilerledikçe 
bilgisinin de arttığını düşünmektedir. Oysa arifin marifeti arttıkça hayreti artar ve 

bu şekilde lıayret i bilgisini aşar; sonunda marifetten aciz olduğunu idrak etmesi 
en yüksek mertebe olarak kalır.39 

ilim ile irfan şu şekilde de ınukayese edilmiştir: Bilgi insana varlık verir, gu
nırunu artırır. Alim kendisini insanlardan üstün görür; bu açıdan sOfılere göre 
bilgi insana bir yüktür ve Allah Teala'nın rahmetine varnıayı engelleyen bir per
dedir. Halbuki irf;;.n, insanın kibrini giderir, insanı benlikten, egoizmden soyut
lar. Bilgi b ir vasıtadır, gaye değil; bilgi He aczini ve noksanını bilen kişi ariflik . 
mertebesine ulaşır!" 

Ebu Talib Mekkl (386/996)'ye göre, rabbanl bir alimde, arifibillah'ta olması 

gerekli vasıflar şunlardır: a. Haşyet, b. Huşfı', c. Tevazu, d. Güzel ahlak, e. Zühd. 
Mekki:, alim ve arifin farkını şu şekilde ifade eder: Alim, dini ıneselelerde bir 

33 Uludağ, ''Arif' , c. lll, ~. 361; Abdulkerlm Kuşeyr1, et~Rist1letü'l-Kuşeyriyye, tlık. AbdüUıalim 
Malınılıd-Mahmud h. eş-Şerif, Basım yeri ve tarihi yok, c. Il, s. 601 vd; Ga;e,/:fıli, ihyau Ulılnıi 'd-Dirı, 

c. ıv, s. 309 vd; ilm Arab1, el-Fütuhtiıu'l-Mekkiyye. c. n, s. 316. 

34 Hi mmet, ariflerin bütün ruhfuıl ı::nerjilerini üzerine yoğunlaştımıak sOretiyle herhangi bir nes

neye tesir etmeleridir. <.Ul udağ, Ttısawqf'Terimleıt Sözlı(~ü. s. 243; lzutsu, İbn Arabf'nin Fusils'ım

daki Anahtar Kavramlar, s. 385>. 

35 Kiişfınl, Şc~hu Fususi'l-Hikem, s. 190; Kayseri, Mat/au. Hususi'I-Kilem, s. 291: Bosnevi, 

Tecelliyalıt 'AıiliSi'n-Ni/.sus, c. II. s . 10: A:· 1. Talfkôtü'I-Fusı2si'I-Hikem, c. ı. ss. 127-128; İbn Ambi, Fu

siisu'l-Hi/,>.em, çev. Gençosrn:ın, s. 164; Konuk. Fustlsu'I-Hikem Tre., c. lll, s. SS; Tzutsu, age., s. 392. 

36 A.ıniran Kurtkan Bilgiseven, "Türk-islam ve T;ıs:ıvvuf felsefe Tarihinin "Arif" ve "Abid" Kav-

r:ınıları", 1i'.irk Dünyası Ta,.ib Dergisi, Yıl 3, S. 26, ss. 27-33, Şubat 1989, ss. 28. 

37 Nurettin Topçu, islam w lnsan.lvfev/itrıa ve Tasavvu;; İst. 1998, s. ı 16. 

38 ilm Meserre. , el-Mürııeldi (Muttakflerin Yolu), s. 101. 

39 Hucvirl, liucvirl, Ali b. Osman, Keşfü'l-Mahcüb, ingilizceden Arapçaya tre. İsmail Mail 

Ebu'l-Azaim, rlık. ihrahim DüsGki, Kahire 1974, s. 327 vd; Uludağ, "Arif ', c . ın, s. 361. 

40 "Arif', Tıırk Ansiklopedisi, Ankara 1949, c. lll, s . 309. 
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ınüşkül~h çıktığında, arif ise kalbi şüphe ve illetler sardığında devreye girer ve 

ümmeti tedavi eder:ı Yine Mekkl selim bir kalp ve huşCı sahibi azalara malik 
olan salihleri üç grup olarak değerlendirir: a. J\tlarifetulhi~ sahibi arifler b. Allah 
Teala'ya aşık muhabbet ehli c. Allah Teaiii'dan korka n ~hi-i havf.4~ 

SGfiler, marifet ile ilim arasındaki bu ayırımı,• ınarifet/marifetullah kavramını 

ortaya attıkları zamandan beri benimsemiş, aklın sahası dışında kalari ve Allah'a, 
O'nun sevgisine, O'nunla irtibata geçme ve benzeri gerçekler karşısındaki ttı
tumlarını tayin etmede bu ayırımm derin bir tesiri olmuştur. Hatta tasavvuf tari
hinde, sufiler marifeti, sülukun en büyük hedefi olarak telakki etmiş ve tasavvuf
taki diğer bütün hedefleri, bu hedef için bir vasıta olarak gönnüşlerdir. Şayet ta
savvufi hayatın "Allah ile irtibatı amaçladığı " ifade edilse, çoğu silfilere göre, mu
habbetullah yoluyla elde edilen marifetullah veya marifenıllah yoluyla elde edi
len muhabbetullah olmadan bu irtibatın hiçbir manası yoktur. Mutasavvıflara gö
re Allah, irfan yoluyla ranınabilen bir hakikattir ve Hak adına idrak edilen her şey 
O'na bir işarettir:3 

Nihai tahlilele ilim ile ma ri fet arasında ince bir fark mevcuttur: İlınirt ııddı cehl 
iken, marifetin zıddı , inkardır. ilim kesbl iken, marifet vehb1clir.44 İ !im daha genel 
marifetise daha özeldir. 4~ Ebu'l-Hüseyn en-Nı,ırl, konu ile atakalı olarak şöyle de
mektedir: "Allah Teaıa. ilmi herkese mubah kıldı. Marifeti velilerine layık gördti. 
Mü~ahedeyi ise dostları na tahsis etti. Bununla yaratıklanndan gizlendi. "46 

Arif-alim mukayesesinde ifade edilenlerden sufilerin akla, akl! bilgiye, ilme 
karşı oldukları sonucu çıkarılmamalıdu·. Onların karşı oldukları katı ve kuru bir 
akıkıhk , inançtan ve aşktan bağımsız olarak uygulamaya konan ilm! bilgidir. 
Mevlana'ya (672/ 1273) göre böyle bir bilgi, insanın kafası ile gönlü arasınanifak 

sokmuş, inancı acınır bir donıma getirmiş; bedeni ruhun; maddeyi, mananın; 

şeytanı ademin fevkine çıkarm ıştır. Muhammed İkbal'e (1938) göre, insandan 
beklenen ilimelen mahnım b ir cezbeye kapılıp gitmek de değildir, hayatı kuru 
bilgi ile karartmak da. Önemli olan ilim ile aşkı ve irfaru birleştirmektir. İkbal 

şöyle demektedir: Mevlana'nın kendi nefsinde gerçekleştirdiği ve bizlere de 
yüksek sesle tavsiye ettiği bu ilim-irfan sentezidir.'7 

41 Ebü Tiilib el-Mekki, Kilıu·I-Kulub, thk. Said Nesib Mekarim, Beyrut 1995, c. ı, s. 146; Selvi, 

age., s. 299; Alim ile Arif arasındaki fark için ayrıca bk. Seyyid Bu.-haneddin Tirmizi, Maiirif, çev. Ali 

Rıza Kar:ıbuluı, Ank:ır.ı 1995, ss. 157-158; Hasan eş-Şarkavi, Mu'ce·mu Elft!izi's-Sıl.fiyye, Kahire 1987, s. 
205; Mahmud el-Gurilb, Şer·hu Kelimati's-Sufiyye er-Redd alil ilm Teymiyye, 1402/1981, ss. 169-173. 

42 Ebu T:ilib ei-MekkT, afl.e., c. ı, s. 236; Selvi, age .. s. 141. 

43 Aflfi, Tasavvıif, s. 284. 
44 Cebecioğlu , Tasaı-vufTerimleri, s. 487. 
45 Ebu H.ilal el -Askeri, el-Fur-Ukıı'l-Lugaviyye, thk. Muhammed İbrahim Selim, Kahire 

1418/ 1997, s. so. 
46 Süleınl, Tasavvıifım Ana ilkeleri, s. 139. 
47 Mehmet S. Aydın. "Muhammed ikbal'in Eserlerinde Mevlana", J. Milli Medana Kongresi Teb

liğler 3 -5 Mayıs 1985, ss. 229·237, Konya 1986, ss. 236. 
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İzmirli İsmail Hakkı (1946) arif ile fakih ve zahidi şu şekilde mukayese et

mektedir: Ariflerin yolu istidlal ve burhan değildir, zevk, keşf ve vicdandır. On

ların nazariarında istidlal. nazar ve burhan tariki sağlam bir yol değildir. Nitekim 
i\rif-i Rumi Hz. Mevlana: "Ehli istidlalin ayakları t<ıhradandır. Tahta ayak ise pek 

metanetsiz, pek kudretsizdi r"4~ sözü ile bu husus u ifade eder. Antler Kur'an-ı Ke

rim'i anlamak hususunda fukaha'dan ayrı bir yol ruunuşlardır. Lügatin, üslupla

rıo verdiği mananın haricinde, usul-i fıkıhta beyan olunan delaletlerden başka 

bir mananın da bulunduğuna ka il olurlar. Arifin işaretleri fukaha'run kıyasları ka

bilindendir. işaret tevil ve refsir değildir. Çünkü işaret murad olunan şeyi beyan 

etmez fakat tevil ve tefsir ınurad olunan şeyi beyan eder. işaret daha SOil.f".l tevil 

ismini alır. Artık murad olunan şey beyan eclilmiştir.49 

Arifin marifeti kamildir, zahidin ımırifeti kamil değikUr. Zahid ariflerin fakiri

dir. Arif ise Allah'a karşı fakir, halka karşı zengindir. Arif Mevla'sının mutlak kö

lesi olup, masivaya karşı mutlak hürdür. "Arif ınisk , z5.hid sirke ve hardal koku

su yayar" denıniştir. Çünkü arifin çoğu işaretleri nail olduğu lütuf ve nimetler 

hakkındad ır, nefis onun sözü ile Hak olan halle rini işitmekle ferahlar. Adeta 

misk ve aınber kokusu duyar. Zahid ise ekseri nefsin adetlerinden ve kötü hal

lerinden kurtulmak için rnücahededen bahseder. Bu ise nefse sıkıntı verir. Bu se

beple arif bast, zahid ise kabz makamındadır denıniştir.''' Zahiclde korku ve hü

zün, ürifte sevgi ve neşe hakimdir. Arif sadece marufa (Allah) aşıktır. Bu sebep

le arif sadece zahid gibi bu dünyada değil öteki dünyada da g<u·iptir. Çünkü za

hid dünyayı , arif ise iki cihanı terk etmiştir.';ı 

Hicrl ilk iki asırcia bilgielen çok aksiyana değer verildiği için, dünyayı önem

serncıneyi gerçek dindarlık sayan z:1hid ile çokça ibadet ede rek cenneti kazan

ınaya çalışanabid en mükemmel dini şahsiyet olarak kabul ediliyordu. Tasavvu

fun gelişmesiyle birlikte gittikçe marifete daha çok önem verilerek zühd ve iba

det marifete ulaşınanın vasıtaları olarak kabul edilmeye başlandı. Bu yüzden ilk 

sufiler, e n yüksek iman ve ahlak timsali olarak gördükleri arif ve sGfiyi, abid ve 

zahidden üstün tuttular. Buna göre arif ötekilerin aksine olarak dünya ile birlik

te ahiretten de yüz çevirmiştir. Yani o zahid ve abidin umduğu cennete ve için

deki maddi nimet ve lezzetlere, cehennem ve oradaki maddi işkenceye önem 
vermez.~ı 

48 Veled İzbudak, Mesneuf. Gözden Geçiren: A. Göl pınarlı, İst l99J . c. f, s. 170, Beyit No: 2128; 

T~lıirü'l - Mevlevi, Şeı'h-i Mesrıevf, i~ı. trs., c. IV, s. 1048. 

49 İzmi rl i, "Arif", s. 477. 

50 Aynı makale, s. 475. 
51 es-Sülemi, Ttıhtıkôttt ~~-Sıljlyye, s . J 12; Uludağ, "Ar i!' ', c. 111 , ~. 361. 

52 Al>du rrc.ıhman Cami, Nç(ahiitü '1-iins, tre. ve şerh: L:lmii Çdebl, isı. 1980, s. J 3 vd; Süleyman 
Ulud;ığ, "Abit!", DlA, c. 1, ~ . 307. 
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3. Arifin Karakteristikleri 

Farahi (339/ 950) ve İbn Sina (428/ 1037) gibi İslam filozoflarına göre marife

tullaha ulaşan arif en yüksek mutluluğu kazanmış olur. İbn Sina, abid ve zahid

den üstün tuttuğu arifi, ceberGt aleminin kudsiyerine yönelmiş, içine daima 

Hakk'ın mını doğan kimse şeklinde tarif eder. Ona göre arifin gizli ve açık öyle 

halleri vardır ki bu hallerden anlayanlar onları tebc!l, anlamayanlar takbih eder. 

O Allah' ı sadece kendisi için arzular ve ona ancık layı k olduğu için kulluk eder. 

Her şeyde Ha kk' ı gören arif kaderdeki ilahi sırrı sezer. iyiliği yayma ve kötülüğe 

engel olma konusunda daima hoşgörülü davran ı r; müjdeler korkutmaz; kolay

laştırır güçleştirrrıez. Hatta o ölüm korkusunu yenecek kadar yiğittir. :·if batılı 

sevmekten kurttılduğu iç.in cömeı1, kendisini beşerin en aşağısı gördüğü için al

çak gönüllü , zihni Hak ile meşgul olduğu için kinden uzaktır. Görüldüğü gibi sü

fller ile İslam filozoflannın çoğunluğu, marifete ulaşmanın metodu ko nusunda 

az çok farklı düşünseler de, arifin nitelikleri ve ulaştığı nokta hususunda aynı dü
şünceyi paylaşmış bulunuyorlar.5~ 

Arife hiçbir şey gizli kalmaz, çünkü o nda bilen kendisi değil Allah 'tır. Bu ba

kımdan arif müıninden de farklıdır. Mürnin Allah 'ın mıru ile, arif ise Allah'la ba

kar.;• Çünkü mümin Allah 'ın zikriyle, arif ise yalnızca Allah ile meşguldür. Bu su

ret!~ arif Allah'ın konuşan dili, gören gözüdür. Nitekim Ci.ineyd-i Bağdad1 

(297/ 909) a rifi: "Kendi susruğu halde içinde Hakk'ın konuştuğu kişi" diye tarif et
miştir. '; 

Bu şekilde arifın zahid ve abidden daha üstün olduğu düşüncesi ve marifetin 
tasavvufi makamların en yükseği olarak kabul edilmesi ibadet, zülıd ve takvanın 

bu makama ulaşmanın vasıtaları sayılması , ariflerin arnele ihtiyaçlarının kalıp 

kalmadığı tartışmasına yol açtı. Bazı aşırı ımıtasavvıtlara göre, ibadetlerden mak

sat, kulun marifett)llaha ulaşıncaya kadar çaba sarfe tmes idir; marifet hasıl olun

ca vüsul gerçekleşir, bundan sonra artık vasıta ve vesile olan ibadete gerek kal

maz. Bu müfrit grup, tasavvuf tarihinele ariflerin u lularından sayılan Ebu Talib ei

Mekkl, Cü neycl-i Bağdadl, Gazzal'i, Kuşeyr! ( 465/ 1 072 ), ve Abdülkactir-i Geylani 

(561/1166), gibi büyük sfıfiler tarafından ş iddetle tenkid edilmiştir. Cüneyd-i 

Bağdadl, takva ve hayı r türünden amellerin a riflerden sakıt olacağı iddiasın ın 

çok tehlikeli olduğunu, zina ve hırsızlık yapanların dunımunun bunlarınkinden 

daha ehven olduğunu, ariflerin, Allah Teala'ya yaptıklan amelleri sayesinde 

O 'na ulaştıkhınndan . yükselişlerinin yegane sebebi olan ilmeli kesinlikle terke-

53 Uludağ, "Arif'". c lll , s. 362. 
54 Serı:\c, eı.Lunw 'ji 't-Tasawu:f, s . 63; Ulu<.l:ığ, :ıgm . , s . . ~61. 

55 es-Sü lenıi, Tabakdtu 's-Sı1Fwe, s. 157: Kuşeyrl, ''r-Ri.\·titeıii 'I-Kuşeyr~yye. c. l, s . 607; eş-Şirfızl, 

Killibu Meşrabi'{-flrudb, ı;. 153; Ukı<.lağ, agnı . , s. 36l. 
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demeyeceklerini belirtir.;.\ O'na göre arif, yer gibi olacak, insanıann iyisi de kö

tüsü de onu çiğneyecek, bulut gibi olacak, her şeyi gölgelendlrecek, yağmur gi
bi olacak, sevdiğini de sevmediğini de bir ayırım gözetmeksizin sulayacaktır.~7 

Konu ile ilgili olan bir hadls-i şerlfte, Haris b. Malik ei-Ensar!, Peygamber 
Efendimize (s.) uğradığında ona "Ey Haris nasıl sabahladın?" diye sordular. Şöy

le cevap verdi: "Gerçek bir mü min olarak sabahladını. " Peygamberi miz: •·ne söy

lediğinin farkında mısın? Çünkü her şeyin bir hakikati vardı r. Senin imanının ha
kikati nedir?" deyince, Haris şöyle cevap verdi: "Nefsimi dünyadan uzaklaştır
dım . Bunun için geeemi uykusuz, gündüzümü susuz geçirdim ve adeta Rab

bim'in arşını görür gibiyim. Cennet ehlinin birbirlerini ziyaret ettiğini ve cehen

nem ehlinin birbirlerine düşmaniLk ettiklerini adeta görüyorum." Hz. Peygamber 
(s.) ona: "Arif oldun (bildin) devam et" buyurmuştur. "' 

Cafer-i Sildık (148/765) ise iirifle alakah olarak şöyle der: Arif, halktan mun

katı, Hakka muttası l olan zattır. Arifin kalbinde masivil'nın ilgi duyulacak ve 
önem verilecek kadar değeri yoktur, hatıraları, zihninele yer tutacak derecede 
gayra ait varlığın onun nezdinde hiç bir kıymeti bulunmamaktadır. w Çünkü arif

ler tecıübe lerinin zirvesine ulaştıklarında, Tek Gerçek Varlığın dışında bir mev
cudiyetin olmadığında ittifak etmişlerdir.60 

Zünnun Mısô'ye fırifin sıfatı nedir7 diye sorulduğunda şöyle cevap verir: "Arif, 
ilimsiz, gözsüz, habersiz, müşahedesiz , sıfatsız ve perdesiz olarak görür. Onların 
dolaşmaları Hakk'ın dolaştırrnasıylaclır. Onların sözü Hakk'ın sözü olup onların 

dilleriyle ifade edilmektedir. Onların bakışı Hakk'ın bakışı olup, onların gözle
riyle icra edilmektedir. "Bir kulu mu sevince ben, onun işiten kulağı , gören gözü, 

konuşan dili ve tutan eli olurum"61 hadls-i kutslsi ariHerin sıfatiarını izah ecler.62 

Bu sebeple ariflerin ahlakJ Hakk'ın ahlakıdır. Bütün halkı kendi çocukları olarak 
görürler; nefis ve şeyranın girdabına düşenleri de düşmanların eline düşmüş ev

latları şeklinde telakki ederle e Dolayısıyla arifler, asileri şeytanın, nefsin ve he

vanın elinden kurtarmaya çalışırlar.6' 

56 Ku§eyr'i, er-Risiiletü.'l-Kuşeyriy}'e. c. ı , s. 60'i; İ bn Kayyım ei-Cevziyye, Mediiricu 's-S<i.tikfrı, 

Reyrut ırs .. c. lll, ı;s. 355-356; Uludağ, :ıgın .. ss. 361-362. 

57 Kuşeyrl, age .. c ı, s . 606: İbn Arabl, el-Fütubatu'I-Mekkiyye, c . 11. s . 316. 

58 Süleym:ın b. Alımed et-T:ıberani. el-lıtfucemil'l-Kehfı: tlık. Ha ındi b. Abdülmecid e.~-Selett, 

Mustıl l983. c. lll, s. 266, (H;ıdis No: 3367). 

S9 Hucvi ri, Ali b. Osm:ın , Keş(ü 'I-Mcıbcuh, s. 98. 

60 imam Ga:aiili, J1işkalü'I-Envih· Nurlar Fener/, çev. Süleşm:ın Areş, isı. 1994, s . 31; Abdüllıuk 

Eıısa rl, Şerfat ve Tasavvuj; çev. Yusuf Yazar, Ank. 1991, s. 58. 

61 Ebu Abdiilah Muh;ımmed b. İsmai l el-Buharl, Sabfb-i Bubtirt, Dııneşk 1414, Rikak 38; t::bO 
Abdullah Muhammed b. Yezld ilm Mace. Sünan, Basım yeri yok 1395, firen 16. 

62 Feridüddln Anar. Tezkiretü'l-Evliya, çev. Süleyman Uludağ, Bur:;:ı 1984, s . 190; krş. Anneına

rie Schimmel, Tascwvı!fim Boyutları, çev. Y::ı~a r Ki::çeci, isı. 2000, s. 55. 

63 Dilaver Gürer, Abdülktidir Geylani I-laymz Eserlr:r~.Cörü~leri, bt. 1999, s. 293, (Aixlülkadir 

Geylani, e/-Feıbu 'r-Rcıbbfinf ue'I-Feyzu 'r-Rabmiinf, Beyrut rrs., s . 228'den n:tklen>. 



 

Yahya b . Mu:ız (258/871)'a göre ise, arif bedeni ile halkla beraber kalbi ile 

halktan ayrıdır. Çünkü Mev!a'sı ile ıneşguldür. Kalbinde zikrullahın galebe çalma

sı ile Hak'la meşguliyeti kamil olur. Artık Hak'ka ınuttasıl halktan munfasıl olur.64 

Sehl b. Abdullah (273/886), kulun AJiah TeaW 'nın raatinde içiyle ve dışıyla 

tam bir istikamer e lele etmedikçe, ınarifetullah fez:lsı nda h ir yetkiye sahip olama

yacağını beliıtir.6' Herevi (48J / 1089)'ye göre, seyr u sülükun hedefi marifetullah, 

ınarifetullah ın hedefi ise tevhiddir.66 

Sultanü'Hirifın diye tanınan Bayezld-i Bistami'ye göre aritle maruf arasında 

perde yoktur; bu yüzden ilahi alem arife ayan beyand ır. Şibli (334/945), arifin Al
lah' ı temaşa makamına "rneşhedi.i'l-Hak" demiştir.67 Arif bu ınakamda gördükle

rini istese de anlatamaz. Çünkü Allah' ı tanıyanın dili tutulur, o sükGtu muhafaza 

eder, çünkü sa hip olduğu derin bilginin laf kalıplarına dökülmesi imkansızdır.<.ıı 

Muhammed İkbal de bu sırra işaret ederek şöyle der: 

''Şairl(~in kemali, vazıh, tlfık söz söyleme/etir·. 

Sırlam val..ı!f' aı~fler ancak remiz ve ima 'ile konuşur/ar. '"" 

Arif söylediğin in fev kindedir. Çünkü bütiin makam ve balleri ifade hususun

da söz yetersizdir, ıab.ire kudret yoktur. Nitekim bal ile şekerin tadını, limomın 

ekşiliğin i söz ile a nlarmak pek güçtür. Arif kalbine gelen şeyi söylemek isterse li
sanı ondan aciz olur. Marifel insanı başka bir şey söylemekten men eder. Nite

kim Albh'ı bilenin (ürif) dili tutuk olur.7
" Ancak edip-arifler, bunları edebiyat di

linin sembolizminden istifJde e tmek suretiyle bir nebze dahi olsa anlatmışlar

dır. 7' Bunun yan ı sı ra, kendilerine keşf olunan şeyi havas tabakasını teşkil eden 

salikierden seçi lmiş bir e<~ınaata anlarabili rl er.~2 

Necmüddin-i Kübri:i (618/ 1221 ı şöyle demektedir: İ nsanda öyle kuvvet ve 

kabiliyerler vardır ki, bedeniyle halkl;,ı cılan ilişki l erini sürdürürken diğer tarafta 

gönlüyle ve müşahedesinin cezbesiyle isriğrak halini yaşaması mümkündür. Bu 

<>lı SerrJc, I'I-Luma 'jl 't- 7i:tstıvuı.tj; s. ) S; izmirli, "Arif'', s. 475. 

65 Heyhaki, Kittıbü'z-Zühdü 'I-Kı,bfr. ılık. Amir ;\hme<..l Haydar, Beynot 1987, s. 152 (No:323); 

Selvi, Kur'an ve Tasavmıf. s. 300. 

66 Abdullah ei-Eııs:'irl ei-Herevi. Merıazilıl :'-Saiıfn, Bcyruı 1 408/19S8, s. 6, 47: Selvi, age .. s. 435. 

67 Scrr:'k:, (lgi! ., ~. 57. 

68 Huc:v irl, Keş/ii 'l-Mcıhcılb. ~. 328; Alx lülkadir Geylani. d·Fethu 'r-Rcıbbtinl ue 'l-hyzu 'ı·-Rab

mtin~ Beynıt 1403/ 1.983, ~. l~'i; Ulud:ığ. ";\ rif', ~. :\6 1; lzuısu . ihn Artthf'ni11 Fusıls'wıdaki Ar1cıhtar 

Kmnımlar. s 374 . 

69 ,l\1 ulıa ınnı<:d i klı;ı! , Sarl<htll ("'ubeJ~ çev. Ali Nilı:ıd Tarb ıı . Ank. 1956. 5. 99. 

70 t<tı~ı:yrl, <'1'-Ni>iildt'i 'I-Kuşeyri~Te, c. 1. s. 607; ibn Arabl , ei-Pii1!1btiw.'I-Mekkiyye, c. ll, s . 316; 

izı n i rli. agm., s. 47<; 

7ı ı !ludağ, agıR . s. Yıl. 

n d-C:'ı l ı i rl, lWny elÜ '1-ilkli'I-Amh~ S , 25il. 
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sebeple :lrif olan kimselerin nefesi tesbih, uykusu ibadettir. Onun için gatlet yok-· 

tur. O her zaman uyanıktır. Onun kalp gözü her zam'an açıktır. 73 

el-lnsanu'I-Kamil isimli eserin müellifi AbdüJkerlm Cil! (832/ 1428) şöyle de

mektedir: Aritler Allah'ın varoluşun temellerini üzerine bina etmiş olduğu haki

kati keşfeden kimselerdir. Alemler, bu temelierin etrafında döner. Onlar Allah'ın 

fıleme yöneltmiş olduğu özenin merkezidir. Yine onlar, Allah'ın varoluştaki te

cellisinin merkezidir. Allah Teala, bütün dinlerin ı cmellerini, onların irfan zemi

ni üzerinde yükseltmişrir." 
Velayeı rütbesi kazanan insana arif, onun haline ve kullandığı ölçüye ise ma

rifet denilmiştir." 

Ma'rifet üç kısın1dır: 

a. Avaının ma'rifeti : J\lbh Teaiii'nın effılini, madde planında meydana gelen 
yaratılış tecellilerini bilmektir. 

b. Has insanların (Havas) ma'rifeti: O'nun sıfatını ve sıfat tecellilerini bilmektir. 

c. Hassın hası olan insanların ma'rifeti: Allahü Tealll'nın za.tı ile ilgili tecellile-
ri bilmektir."' 

tbn Arabl'ye göre marifet yedi kısıındır: 

1. Hakikatler ilmi 
2. Allah Teala'nın eşyadaki tecellileriyle ilgili ilim. 

3. Hak TeiiHl'nın kullarına şerlarların diliyle hitap etmesiyle ilgili ilim. 
lı. Varoluş içindeki mükemmellik ve noksanlık ile ilgili il im. 
S. Taşıdığı hakikatler yönüyle insanın kendini tan ım;sı. 
6. Hayal aleminin kendisiyle mtıttasıl ve mtınfasıl olduğu alemle ilgili il im. 

7. İlaç ve hastalıklada ilgili ilim. . 
İbn Arabl sayılan ilimleri tam olarak b ilen kimsenin marifet sahibi bir arif ol-

duğunu ifade etınektedir.77 

Mutasavvıtlar bilginin üç derecesi olan burhfınl, beyani ve irfanl kısım larını 

ayııt etmek için Kur'an-ı Ker1nı'de "yakin" keliınt':!sinin ·'hak", "iüm" ve "ayn" ke

limeleri ile tamJaına olarak zikredilmesinden yararlanınışlardır. Bu ayetler şun

lardır: "Şüphesiz ki bu, kesin bir gerçektir/bakka 'l-yakfn. "(56 Vakıa/85) ''Gerçek 

öyle değil, kesin bilgililme'l-yakfn ile bilmiş olsaydınız. " (102 Tekasür/5) "Son-

73 Ncemüddin-i Kübıfı, Tasawujf Hcıyaı (Usr1lu Aşe-re Risdle ile'l-Hiiim Feviiibu '1-Cmrul/j, çev. 

Mustafa Km<.ı , İst. 19&\ s. 34. 
74'Abdulkerim b. İ brahim d -Cil!, el-lnsanıi'I-Kamil.fl Ma'r!leıi'J-Evdhiri ve'I-Evail. Mısır 1383/ 

1963. c. IJ, :;. 83; Seyyid Hüseyin Nasr. Tasawufi Makaleler, çev. Sadık Kılıç, isı. 2002, s. 162. 

75 ibn Arabi, el-Fütübatu'I-Mekki,_yye, c. ll , s. 318; Fehmi Kuyumcu, "Tasavvufun Başlıca Deyim 

ve Terimlt·ri Üzerine Bir Deneme", ılttaı:era TasawıifÖzeL Sa;YL'il, Yıl 8, c. 8, S. 92-95, ss. 31-63 (Tem

muz-Ekim 1984), s . 40; Arif ve nıarif~tle ilgili daha fazla bilgi için b k. ibn Ara bi, aynı es(!:!; c. ll, s . 297 

vd; Ramazan Yıldı:t, Kıı·k Kudsf Hadisin Aslı ı--e Tercümesi. ist. 1981, ss. 54-60. 

76 Gümüşh:ınevl, Carn.itı 'I-Usııt, s. 219. 

77 ibn Ambi, age., c. ll, s . 299 vd. 
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ra ahirette onu, çıplak gözle göreceksiniz/ayne'l-yakfn" (1 02 Tekasür/7) Kuşey

ri bu ayrımı izah ederken şöyle demektedir: Süfi ıstılahında ilme'l-yakin, kesin 
akli delil ile elde edilerı bilgi; ayne'l-yakln beyan (açıklama) ile elde edilen bilgi; 
hakka'I-yakin ise, şüpheye yer vermeyen müşalıede ile elde edilen bilgidir. İl

me'l-yakln akıl sahipleri, ayne'l-yakln ilim sahipleri, hakka'I-yakin isemarifet sa
hipleri içindir."' 

Oibirl'ye göre, irfanl (gnosrik) akınılar Hıristiyanlıktan önce de vardır. Bu 
akımlar Milanan önce I-II. yüzyıllara kadar uzanmaktadır. İrfan kelimesi ise, Mi
ladi II-III. yüzyıllarda din! meseleler hakkında kilisenin ortaya koyduğundan da

ha yüksek bir bilgi türünü karşılamak üzere kullanılmıştır. Buna göre irfanllik 
(gnostisizın) dini akımların bütünüdür. Tanrı ve dini meseleler hakkında gerçek 
bilginin, ruhi hayatın derin leştirilmesine ve hikmete uygun yaşamaya bağlı oldu
ğuna duyduklan inanç, bu akınıları bir araya getirmektedir. Böylece bu bilgi, on
lara iradeden kaynaklanan güçlerini kullanma kudret.i sağlar. O halde irfan, dü
şünce keskinliğine değil, iradenin bütünüyle kullanılmasına bağlıdır. Hatta irfa
nın iradeyi akla alternatif yapmay:ı dayandığı da söylenebilir. Bir bilgi sistemi, 
bilginin elde eelilmesinde bir metot, bir alem görüşü ve aleme karşı bir tavır ola
rak irfan, islam'dan önce Yakın Doğuda ve özellikle Mısır, Suriye, Filistin ve 
Irak'ta egemen olan kültürlerden İslam kültürüne intikal etmiştir.79 

İrfanllil{ önceki yüzyıllarda özellikle Kjlise tarafından kendisiyle savaşılması 
gereken tehlikeli bir sapıklık olarak kabul edilmişken, çağdaş araştırmacılar, bu
nun hakikatini tesbite ve nesnel sebeplerini araştırınaya başlamışlardır.ııo 

Cabiri, irfani eğilimleri şu şekilde sınıflandırır: a. İrfan! wvrı bir gayret ve çile 
olarak benimseyen yönelim. Bu eğilim i İslam toplumunda özellikle hal ve şatah 
ehli/sahibü'l-haJ olan mutasavvıflar temsil eder. b. Felsefi özelliği ağır basan yö
nelim. Bunu, İslam'da akli tasavvuf temsil etmektedir. Bu akli tasavvufu, fara
bi'nin saadet/mutluluk teorisinde veya daha açık bir şekilde İbn Sina'nın meşrı
kl felsefesinde görebiliriz. c. Bu üçüncü akıma ise mitolojik bir üslı1p hakimdir. 
Bu akımın temsilc~ leri ise, İsmail! ve batıni mutasavvıflardır."' 

Tilınan Nagel The History oflslamic Theology (İslam ilah iyatı Tarihi) isimli 
eserinde, rasavvufi marifet fikrinin İslfım dininin gelişmesi ve İslam ilahiyatının 
tekamülü için yararlı bir katalizör görevi ifa ettiğini ifade etmektedir."2 

Ca biri bu konuda yine şu kanaatini dile getirmektedir: İslam ariflerinin bir ta
raftan İslam! nasları kendi mezhep ve dini yönelimlerinin hizmetinde kullanır-

78 Kuşeyri, er-RisCiterü'I-Kuşeyriy_);e, s. 44; e i-Cabiri, 1Jünyerü ·t-Akli 'I-Ambf, ss. 251-252. 

79 ei-Cfıbir1, age., s. 253. 

80 .l'lym eser, s. 254. 

Sl Aym eser, s. 269. 

82 Tilınan Nagel , Tbe His101y of /s/amic Tbeology: From Muhammad to ıhe Presenı, Translated 

from the Ge.rman by Thomas Thornton, Markus Wiener Publishers, Ca i ro 2000, s . 233. 
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ken, diğer taraftan kadim gnostik mirası islam dairesi içindeki siyasi ve mezhebi 

temayülle rine hizmet edecek şekilde kullanınayı başarmışlardır."~ 

Tasavvuf tarihinde arif kavramını çokça irdeleyen rnutasavvıflardan birisi 

olan İbn Arabl insanları şöyle b ir sınıflamayarabi turar: 

a. Arifler, h. Arif olmayanlar, c. Cahiller 

Mantık!. ak ıl yürütmenin kişiyi arif kılmayacağını"4 belirten İbn Arab1'ye göre 

· arif, Hakk'ı Hakk'dan, Ha kk'da ve Hakk'ın gözü ile görendir. Arif olmayan ise, 

Hakk ' ı Hakk'ran, Hakk'd a ve kendi nefsiyle görendir. Cahile gelince bu da 

Hakk' ı ne Hakk'dan, ne de Hakk'da gören, ama O'nu ahirette nefsinin gözüyle 

görebileceğini u man kimsedir. Bu sebeple arif Hakk'ı yine Hakk'ın gözü ile mü

şahede ettiğinden Hakk'ın hi.itün tecellileri onun görüş açısı dahilindedir."' 

İbn Arabl'ye göre, sufilerin ekseıiyeti nezdinde arif, heybeti ve iç huzurunu 

ve kendisiyle olan tüm ilgiyi koparıp ilgi yokluğunu kendine şiar edinen, her an 

Rabbiyle birlikte yaşayan kimsedir, Arif kendi resmini ortadan kaldırdığı , kendi 

hüviyetini fani kıldığı için arifin belli bir hali yoktur. Arif yaptığı iyilikle re övgü

den aciıdir, o daima Allah'tan korkan biridir. Arifin Allah Teaiii ile daimi bir ün

siyeri ve dostluğu vardır. Gözü Allah'tan başbsınr görmed iği için hiçbir şeye te

essüf etmez. Gözü daima yaşla doludur, gözü ağlar, fakat kalbi güler, gönlü se

vinçle doludur."" Aritlerin s ı fatlarının tamamı sayılamayacak kadar çok olduğunu 

belirten İbn Arabl şöyle devam eder: Arifin himmeti çok nüfuzludur, sıfat ve ni

telikleri başkası nezdinde meçhuldür, bilinmez. Alemdeki bütün varlıklar, insan
lar, melekler. c inler ve hayvanlar tarafından bilinmez ki, ayırdedilebilsin . Normal 

hayatta bir farklıl ık göste ımez ki herkesten ayrı olsun. Zikrin hamili, Kur'a.n'ın ta

şıyıcısıdır, hali gizlidir."' 

İbn ArabJ'nin, Allah Teaiii'nın ariflere yaratma kudretini balışettiğini ifade et

meSi dikkat çekınektedir. Toshihiko lzutsu, İbn Arabi'nin bu fikrine şaşmamak 

gerektiğine vurgu yaparak şunları dile getirmekted ir: İbn Arabl'ye göre insan- ı 

kamil olan arif, tanımı gereği sıra dışı gelişmiş 01.'\nevl güce sahip bir şahsiyettir. 

Bu bakımdan onun idrakinin de fevkinde bir faaliyet içinde olması tabiiclir. Bu 

olağanüstü güce, yoğunlaştırılmış ruhani enerji anlamında himmet denilınekte-

83 el-Cabiri, /3ünyetü'I-Akli'I-Arahf, s. 270. 
84 K~ş;1ni, Şerbu Fıısiisi 'f-Hikem. s. 185; Kayseri, Matlau Hıısılsi 'l-Kilem, s. 286; Bosnevl, 

TecelliyfJtıı 'Ariiisl"n-Nüsas, c. ı. s. 639; Afitl, Talfkiitü 'l-Fusı2si 'f-Hikem, c. ll, s. 125; Konuk, 
Fusılsu 'l-Hikem Tre., c. lll, s. 34; lzuısu, lbn Arabf'nin Fust2s'ımdaki Anahtar Kavramlar. s. 364. 

85 K5ş:1ni, Şqrhu Fusı1si'I-Hikem, s. 164; Kayseri, Mat/au Husılsi 'I-Kilrmı. s. 260; Bosrıevl, 
Tece/liytlttı 'Ariiisi'n-Niisıls, c. 1, s. 577; Atlfı, Talfkiitü '1-Fu.sı.?si'l-f-likcmı, c. ll, s . l13; İbn Arabl, Fu.':ü.

su:t-Hikıem., çev. Gençoşnıan , s. 137; Konuk, aue., c. II, s. 315; l zııısu, ibn Arabf'1ıin Fusus'undaki 

,4nabwr Kavramlar, s. 356. 
86 İbn Arabi, ei-Fiitılhatu'I-.Mekkiyye, c. ll, s. 316. 
87 İbn Ar..ıbl, a_r:e., c. ll, s. 316. 
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dir. İbn Arabi'ye göre bir arif, eğer isterse, sadece bürun ruhani enerjisini üzerine 

yoğunlaştırmak suretiyle herhangi bir nesneye tesir edebilir; hatta halen mevcut 

olmayan b ir nesneyi dahi varlığa büründürebilir. Kısacası bir arif herhangi bir şe

yi kendi iradesine mahkum kılabilir. Çünh.i.'ı onda teshir kudreti bulunınaktadır.811 

İbn Ara bl bu ınevzuu meşhur Fususu'l-Hikem isimli eserindeşöylece izah et

mektedir: Her insan bu dış alemele değil de yalnız kendi halinde varlığı olabilen 

şeyi vehiın ve hayal gücü ile kendi zihninele yaratır. Arif ise bunu hiınroetiyle 

zihnin in dı*ında yaratır. Fakat arifin himmeti89 o şeyin varlığını ancak, bu himmet 
devam ettiği sürece korur. O yaratılmış olan şey i n korunması da Ilimmetine ağır 

gelmez. Ama bu yarattığı şeyin koruması hususunda iirifi ne zaman bir gaflet ba

sacak olsa o zaman bu yaratmış olduğu şey ele yok olur gider. Ama bu bütün ya
ratılış meıtebelerini (Hazarfıt-ı külliyye), iradesi alrına almış olan arifler için de

ğildir. Onlar asla gafil olmazlar.90 

Ahmed Avni Konuk, bu konu ile aliikalı olarak şu açıklayıcı misali vermiştir: 
Mesela arif bir kuş halk ve tasvir etmek murad etse, himmeti ile hariçte, yani 

alem-i şehadette ona vücüd verir. Ve herkes o kuşu göıiir. Eğer o arif alem-i şa

hacletin rnüşaheclesinclen gafletle alem-i misale müteveccih olsa, o kuş alem-i şe
hadette yok olur fıleın-i misale intikal eder. Ve onun sureti aleın-i misalele mah

fuz olduğu gibi ondan önceki aleınlerde, yan i aleın-i ervahta ve a'yan-ı sabite 
aleminde ele mahfuz olur.,' 

İbh Arabl ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla ranınan Afifl'nin bu konu ile ilgili ka

naatle ri şu şekildedir: İbn Arabl'nin himmet vasıtasıyla her hangi bir şeyi yarat

ma veya herhangi bir ruhu rnaddileştirınekten neyi kastettiğini anlamak için, Ha

zarat-ı Hams'in (beş varlık sahası) anlaşılması gerektiğine dikkat çekilmelidir. Bu 

hazretlerden birinele veya hepsinde zaten var olaniann muhafazası anlamındaki 

yaratma, in:;aııa atfeuik:bilir. iıı:;an-ı kanıilin kalbi bütün ilahi faaliyetler ic,;in u ir 

merkezdir. Ayna gibi, Hakikatin tezahür ettiği bütün suretleri yansıtı r. Ka lbin 
güçlerinden birisi olan hi mmet vasıtasıyla bu hazretlerden birinde veya daha faz-

88 lzuısu , lbn Ambi'mrı Fusiis'ı.ındaki Anabıar Katnun!ar. ~- 3R5; Teshir. hizmetine, emrirıe ve 
kullanımına vermek, birisini karşılıksı:t. meçburi hizmete tfıbi tutma gibi anlamlara gelmektedir. (İb

rahim MustMa ve Ark~daşları , el-ıl-ftt'çemu 'I- Vasft, İst. 1992, s. 421; Serdar Mutçalı, Arapça-Tür·kçe 

Sözlük, İst. ı 995, s . 380; krş. Ebu'I-Ab el-Afifi, Mubyiddln ibrı-i Arabf'de TasciVVti/Fels~(esi, isı. 1998, 

s. 133-134). 
89 Konuk, himmeti şu şekilde tarif etmektedir: Arifin düşünce ve kuvvetini kalp huzuru ile top

layıp, vehıni ve fikri ile kendi nefesini halk ve takdir edeceği şeyin Idid ına musaU;ıt kılmasıdır. (Ko

nuk, Fttsı1sıı'I-Hil.>em Tre., c. ll, s. 122.'> 
90 Kaş:lnl, Şerhu Fususi'I-Hikem, ss. 110-ı ll ; Kayseri, Mat/au Hus{ısi'I-Kilem, ss. 197 -198; Bos

nevi, Tecellty/Jrıı 'Araisi'n-Nü.sı1s, ç_ ı, :k;, 424-425; Afifı, Talikiitü 'l-Fusı1si'I-Hikem, c. ı, ss. SR-89; ibn 
Aı~ıbl, Fusı'lsı.t'l-Hikem. çev. Gençosın;ı n, ~s. 93·94; Konuk, age., c J1 , :;s. 121-122; lzutsu, age., s. 387; 

krş. Afitl, Muhyiddtıı İbn-i Arabl'de Tcısavvuf Felsefesi, s. 135. 

91 Konuk, age., c. ll, ss. 121 -122. 
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lasında herhangi bir şeyin sOreti üzerine dikkatini teksif e tmek suretiyle sufi. o 

şey üzerinde mükemmel bir hakimiyet elde eder ve bu hakimiyet vasıtasıyla şu 

veya bu hazretteki bu şey h immetin teksifi devam ettiği müddetçe muhafaza edi

lir. Öyle görünüyor ki İbn Arabl'nin sufinin yaratıcı faaliyetinden kastettiği de 

bundan ibarettir.~2 

Yine Afifi, Muhyiddin İbn-i Arabl'nin bu nazariyesinin şu şeki lde de açıklana

bileceğini ifade eder: ibn Arabl'nin anladığı manada sufi fena halinde tek yaratı
cı olan Bir'le asli birliğini idrak ederse, ruhaııiliğini tamamıyla gerçekleştirmiş 
olan sOtlnin fiilen Allah TeaJa'nın yarattığı tarza yarattığı, yani sadece zaten var 

olan şeylerin dış aleınde tezahür etmesine sebep olduğu söylenebilir. Bu durum
da sOfiler, aracı gibi olurlar ki, Allah'ın yaratıcı faaliyeti hu a racılada ifadesini bu

lur. Bu bir sufinin takınması gereken oldukça mümkün bir tavırdır ve Hz. İsa'nın 
ç<ırnurclan kuşlar yaratması, Bayezid-i Bistaml'n in ölüyü canlandırması gibi hari
kulade olayları izah edecek durumdadır.9~ AfiJi'nin, İbn Arabl'nin arifin himmeti 

hakkındaki şu kanaatini belinmesi de dikkat çekicidir: İbn Ara b!, tasarıufun ka
mil firif nazarındaki anlam ve değerini açtkJayıp , bunun insan harici alemele di

lediği eserleri me}rdana getirmesini mümkün kılan bir kuvvet olduğunu ve arif
lerin kaynağı ve hakikatini bildikleri için bu kuvveti kullanmakton sarf-ı nazar et

tiklerini belirtir. 94 

i rfan makamı çile li bir hayatla kazanılır. Arif hayır ve nimeti cemal sıfaunın, 
şer ve m~sibeti celal sıfatınm tecellisi olarak bildiğinden, Allah Teala'mn lütfunu 

da bhrını da hoş karşılar. O , sükün ile hareketi, huzur ile tasayı en yiiksek sevi
yede kendisinde birleştirmiştic Bundan dolayı Ş i bil, "arif bahar gibidir. Bir taraf
tan gök gürler, şimşekler çakar, öbür taraftan çiçekler açar, kuşlar ötüşür" demiş

tir. Arifbenliği yok olduğu ve Albh'la beka bulduğu için kendisini Allah 'ın t.asar

n.ıfuna bırakmıştır. Bu bakımQan o ibnü'l-vakttir, her vakitte yapılınası gerekeni 
yapar; geçmişe hayıflanmayı , gelecek hususunda tasalanınayı bir tarafa bıraka

rak bulunduğu anı ya~ar.9' 

Cüneyd-i Bağdadl, "suyun rengi kabın rengidir" demektedir. Çünkü arifin ha

li kaptaki suya benzer ka bın değişınesi ile suyun değiştiği gibi arif de vaktin hük
müne ve onda hası l olan tecelliye tabi olur. Böylece o, her vakitte, o vakit için en 

uygun olan hareket tarzını icra eden kişi konumundadır. Zira Hak, tecelliye maz
har olacak zatın kabiliyetine göre tecelli eder. Aıifin bir diğer özelliği de, ıni.i şir

anillah (Allah'tan haber veren) olmasıdır. Çünkü kendi nefsinden kurtulduktan 
sonra daima kendi Mevlasına nazar eder. Daima Mevlası ile meşgul olur. Kalbin-

92 Afi'fi, Mubyiddfrı ibn-i Ambf'de Tasavvı-!f'Fels~jesi, ss. J34-13S. 
93 Aynı user, s. 136. 
94 Aflll, FustJsu'I-Hikımı Okımıulcın Için Anahtat; s. 267; krş. Afiiı', Muhyiddi'n lbn-i AraM'de 

Tcısawuf FulsC!!iJsı, .~ . 136. 
95 Ulutlağ, "Arif", c . III, s . 362. 
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ele parlayan nurun artması fikirlerine ulaşan varidatın tekrar tekrar gelmesi sebe

biyle işaret ettiği her şey Allah 't::ı nelır.% Saf suyun içinele bulunduğu kabın rengi

ni alması gibi arif de zaman ve mekana göre değişse de özü ve mahiyeti bakıının

dan aynı kalır, bu bakımdan da ebü'l-vakttir; zamana mahkum değil, hakimdir. 

Onun değişen rarafı halkla olmasından , değişmeyen tarafı ise Hak'la birlikteliğin

elen ileri gelir. Arifin insanlarla olan münasebeti Allah ' ın yaratıklarıylo olan müna

sebetine benzediği için onu görenler Allah ' ı luıtı.rlarlar. Sonraki ınu~sawıflar, ilk 

s(ififerin arif h~ıkkınclaki görüşlerini geliştirerek "insan- ı kamil" fikrine ulaştılar. 
İbn Arabi' ve Mevıana. gibi baz ı süfilere göre arif, Allah'ın bütün isim ve sıfatla rıy

la kendisinde tecelli ettiği, kötü ahlakı ve onun kötü neticelerini yok edip hepsin

den temizlendikten sonra, ihlas kapısından hiç ayrılınayan ve bütün hallerde Al

lah Te:1lfi'ya sadakat ve doğruluğu vazife edinen i nsan- ı kamildir.97 

İbn Ara b! Füsusu 'l-Hikem isimli eserinde şöyle demektedir: Hakikati bilen 

arif kişi, va heletre kesre ti göıi.'ır; çünkü bilir ki, kendi hakikatlerinin farklı ve çok 

olmalarına rağmen, ilahi isimlerio hepsi de tek bir ası l ın delilleridir.901 Yine İbn 

Arabl şöyle demektedir: Şeytan huzurda olan ınümine yaklaşmak şöyle dursun, 

içinde arif-i billah olan eve girmeye cesaret edemez. Evde bulunan arif ister uyu

sun, ister uyanık bulunsun , şeytan için ınüsavidir. Zira arif-i billah uyumuş da ol
sa kalbi huzurdadır .')\) 

Aıif için her şey yerli yerindedir ve o her şeyi yerli yerinde yapıp geçer, hiç

bir şey üzerinde dunıp kalmaz. Bu sebeple arifler dünyanın süsüne önem ver

mezler. Onların edindikleri ilim, kendilerine henı dünyayı hem de ahireti bah
şetmişti r. Bu sebeple onların peşinde koşacakları hiçbir emel ve ümit yoktur. '(ıo 

İbn Arabi'ye göre ise, ilrifin kalbi Allah Teaiii 'nın rahmet-i Wihiyyesindendir.10
' 

ZilhidJeri ve sıradan sOfilerle birlikte abielleri de "hakikat ehli" dediğ i ariflerelen 

ayıran İbn Arabl, yalnız arifleri kalp, mi.işahecle ve müküşefe ehlinden sayar. 102 

96 Ebübeki r Muhanııned Kelalxlzl, et-Ta 'cırruf l i Mezhebi Ebli't-Tasavou.f. thk. Mahınut en-Ne

v5.vô, Kahi re 1400/ !9SO. s. 164; izın irli, " . .>. rif". s. 475. 
97 Semk. el-Lunıa '.fl't- Tasawı-(/; :<. 57; Abdülh:ıkim Arva.sl, er-Riyazı.ı 't-Tasavvupyye, Mekteb· i 

Harbiyye Math., İst. 1341/ 1922, s. 86; Uludağ, "Arif', c. 111, s. 362. 

98 Kaşanô, Şeı·bıı .Fususi'I-Hikem, ss. 184-1S5; Kayseri, Mat/au Husıisi 'I-Kilem, s. 285; Bosnevi, 

Tecelliyc1tu 'Araisi 'n-Niisıls. c. ı , s. 636: Afifı. Talfktitu '1-FusCtSi'l-Htkem, ı. ı 24; İbn Ara bi, Fusasu '1-

Hikem. çev. Gençosnıan, ~. 157-158; Konuk, Fusüsu'l-Hikem Tre., c. III, ss. 32-33; Izutsu, ilm Arrı

bt'nirı Fusus 'ıındaki Arıahıa.ı· Kmıramlaı·. s. 1S7. 

99 Mulıyiddin İbn Ar.ıbi, et-Tedbfrlitü'l-ilab~yJoe.fl fslabı Menı!eketi'l-lnsaniyye: Tedbfrtıtü'l-1/a

h~r,ye Tercüme ve Şe1b/, tre. ve şerh : Ahmed Avni Konuk, hzl. Mustafa Tahra lı-Selçuk Er:·ıyd ın, isı. 

1992, s . 389. 
100 Cavit Sunar, TasawufFelsejesi ueya Gerçek FeLw4'e. Ank. 1974, s. 322. 

101 Sofyalı Bfili Efendi, Şerbu Fususi 'l -Hikem. Ders:ı;'klc;:ı l309. s. 207; Ahmed Avni Konuk, age .. 

c. lll . s. 2: Afi.fı. FıtSiisu'l-Hikem Okumalari, s. 245. 
102 İbn ArJbi, ei-Futı?biitü'I-Mekk~yye, rışr. Osnı:ın Y;ıhya -i brah iın Med kür, Kahire 1405/ 1985, c. 

IV, s. 162; Uludağ, "Abid", c. !, s. 307. 
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ZünnGn Mısri'ye göre ariflerin alameti üçtür: 

1. Arifin marifet nuru, vera' nurunu söndünnez. İrfanı arttıkça arneli fazla la-

ş ır. 

2. Kitap ve sünnetin zahirine aykırı düşecek hiçbir batıni ilıne itibar eunez. 

3. Allah Tea!a'nın kendisine olan ihsan ve ikramının bolluğu, onu Allah'ın 

mah remiyet sırlarını ifşa etmesine yol açmaz. Son um kötü olabilir diye daima en

dişe eder ve keramete itimat etmez.'03 

Bir diğer tasnifte ise, ariflerin alameti, olarak şu üç lıusus ifade edilir: Dili hik

met konuşur, kalbi marifete sadıktır, bedeni hizmete yatkmdır.",. Ebu Said el-Har

raz (277 /890) ariflerin makamının yüceliğini belinmek için şöyle demiştir: Tedbi

ri Hakk'ın redbirinde fan1 olan ariflerin riyası , müridierin ibiasından hayırlıdır. 'ın 

Ariflerin bir kısmı sekre düşer, kendinden geçerler. Bayezici-i Bistaml, Ebu 

Bekir Şibll gibi sekr halindeki bu zatlardan öyle sözler sadır olur ki kendilerine 

geldiklerinde sözlerinde hataya düştüklerin i itiraf ederler. Fudayl b . Iyaz 

(187/803), Marfıf Kerhl (200/ 816), EbO Süleyman Darani (215/830) gibi zatlar 

sekre düşınemişlerdir. Cüneyd-i Bağciadi'ye göre salw, sekrden daha kaınildir. 

Çünkü Peygamber Efendimiz ile sahabenin halidir. Sekr fena; sahv beka halidir. 

Sekr salikin kalbine gelen varidatın kudreti ile kendinden geçip Hak ile olması

dır. Sahv bu halden sonra his ve şuura dönmek, halk ile birlikte olmaktır. Fena 

ilim ile değil, tecrid ve halvet ile gerçekleşir. '"'' 

Muhammed İkbal (1877-1938Yin Cavidrıilm•'deki ınanevi miracında Hind'li 

arif Cihandost ile aralarındaki konuşmada i.lrifin müşahedesine vurgu yapılarak 

şunlar ifade edilir: 

"Dedi ki: Avamııı dini nedir? Dedim ki: işitmek. 

Dedi ki: Arf/lerin dini nedir? Dedim ki: Görmek?" 

Schimmel, İkbal' in yukarıdaki beyrini şöyle yorumlar: Avam tabakası, yani 

imanın derin esaslarına vakıf olmayanlar, dini talditle kabul ediyor, ecdadından , 

hocalarından işi ttiklerini yapıyor, hep habe rlere cby<~nıyorlar. Arifler ise, dünya

nın hakikatini görmekle, yani alenllerin Rabbi ile doğrudan ınünasebette bulu

narak keşfediyorlar. 107 

103 Kuşcyri, er-Risa!etü'I-Kt.ışl!yt~yye, c. 1, s. 70; Sühreverdl, Avliri(u.'I-Mailrif, s 539; Tür~r. Ana 

Hatlar~yla Tasawuf Taribi, s. 23. 

104 Süleıni, Tasavvufım Ana ilkeleri, s. 84. 

t05 Kuşe)'ri'. Clfif! .. c. !, s. 607; Ciiml, Nq(ahiirü'I-Üns, hz!. Abdülkadir Akçiçek, s. 227; Sührever

di, age., s. ı 57; Arifl~rin makam ı hakkında d:th(ı ı,:eniş bilgi için bkz. Mahmud S:t'd Tıbliivi, lbn Tey
rııü>J>e'de Tasavvı4, çev. Ali Durusoy, isı. 1989, ı;. 181 vd. 

106 izmirli, "Arif'', s . 475. 

107 Muhammed iklxıl, Cavidrıtlme. ç~v. Annemarie Sc;h i ınınel , Ank. 19H9. ı;,-;. 133·135. 
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Marifetlirfanl bilginin değeri ile alakalı olarak şunlar ifade edilebilir: Gazzall, 

Razl(6~/1210) ve Amidi(631/1233) gihi kebmcılar keşfve ilbamJa yakln ve ka

ti bilgilerin elde edilebileceğini kabul. ederler. Ancak kelamcıların çoğunluğu, 

sütiyenin bilgi elde etmenin gerçek yolu olarak gördüğü keşf, irfani bilgi ve il ha
mı, hakikare ulaştırıcı hir bilgi vasıtast olarak görmezler. Halbuki sufilere göre, 

akıl ve nakil belli ölçülerde dini bilgilerin kaynağı olmakla beraber en ulvl ve 

kutsl dini bilgiler keşf, irfan ve ilhamla elde edilir.'"" 

4. Tasavvuf Edebiyatında Arif 

Tasavvuf edebiyatının eşsiz eserlerinden birisi obn Mesnevi'de geçen ney 

kavramını , mesnevl şarihleri arif ile ney arasında bir irtibat kurarak her ikisini 

mukayese yoluna gitmişlerdir. 

"Dinle, ney'den nasıl şikayet etmede." Mesnevi'nin bu ilk mısraındakj ney'

den maksat, arif ve akil olan insandır ki, ağzından daima aşıkane, lezlz ve mani

dar sözler zuhur eder. Mesneui'nin ikinci mısraında: "Firaklardan şikayet eyler" 

denilınesi, arifin ruhani alemden ayrıl ıp dünyada bulunmasından ve elemli de

ğişikliklere giriftar olmasından şikayet etmesi sebebiyledir. 
Yine Mesnevl şarihi Abidin Paşa (1324/ 1906)'ya göre, zikredilen beyitte ari

fin ney'e teşbih olunmasında bir çok münasebet bulunmaktadır. Bir kaçı şu şe

kilde Zikredilmiştir: 

1. Ney kamışl ıkta olup kesilmemiş iken da iım neşvü-rıeına ve taze hayat sa

hibi idi. Kesitdikten sonra kurudu. Arifin ruhu dahi, ruhl:ı r aleminde nihayetsiz 

manevi lezzetlere nail olmuşken, gaddar ve haşin olan dünyaya geUnce temiz su 

kaynağı olan ruhlar, kendi alemlerinden ın::ıhruın.kaldı ve susuz kalmış gibi ku

nıdu . 

2. Neyden aşıkane sedalar çıkar, arif olan insandan dahi :1şıkane ve arifane 

sözler zuhur eder. 

3. Neyin sedası işitenin aşkın ı artırır. Arifın dahi hikmet işareti olan sözleri işi
tenin aşkını artmr ve kalplerini beşeri e lemlerden azat eder. 

4. Neyin avaz ve sedasından çoğunlukla bir hikaye, bir aşk macerası hissedi

lir. .Arit.in sözünden dahi çoğu vakitlerde hakiki aşıkların yüce halleri ve lahut 

aleminin yüce sırları iş itilir. 

5. Neyin hüneri zahir dsıninele değil derunundadır. Arif'in dahi kemalatı batı

nldir. 

108 Ebu'I-Yüsr Muhammed Pezdevi, U~ulü 'd-Di'n (Ehf-i Sürmel Akaidi), çev. Şerafeddiıı Göl

dık , ıst. 1988, s . 12; isına il Hakk ı i :emirli. Yeni İlm-i Keliim. Evkaf-ı islamiyye Mabaası. ist. 1339-1341, 

c. ı, ss. 59-60; Fazlurl:lahınarı, lsliinı. çev. Mehıneı Dağ-Mehmet Aydın, İst. 1996, s . 197; A. Saiın 

Klavuz, Anahatlanyla islam Aka.idi ı--e Kelaına Giriş, isı. 1987, ~s. 334-335; Süleyman Uludağ, İslam 

Düşüncesinin Yapısı, isı. 1999, s. 103 vd; Hani fi özcan, Mliıürfdi'de Bilgi Problemi, isı. 1998. s. 164. 
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6. Neyin kanıeti doğrudur. Arifin dahi hali doğnı ve ahlakı keriınclir. 

7. Ney kamışlıktan kesilip ayrıldı , gariptir. Ruhlar aleminden ayrılan arif de 

dünyada gariptir. 

8. Neyin içi her şeyden hall ve aşk nefhası ile doludur. Arif dahi her nevi ki!1 

ve hileden kurtulmuş ve kalbi sevgi ve aşk-ı nıhbfinl ile süslenmiştir. 

. 9. Ney kendiliğinden aşıkane ses çıkaramaz, üstad b ir üfleyicinin nefesine 

muhtaçtır. Arif dahi bir silsile halinele varis olageldiği feyiz veren bir nefese ihti

yaç duyar. """> 

Seyyicl Nesiml (821/1418), ilahi aşk müntesiplerinin sırlarını , marifetullah'a 

(Allah 'ı anlama bilgisi) vakıf olan ariflerin anlayacağını; henüz nefsi kötülükler

den kurtulmamış zavallı insanların bu clunıınu bilemeyeceklerini şu beyri ile ifa

de eder: 

"Aşıkm esrannı Hakk'-ı bilen ar!( bilir 

A.şina halin ne hilsu.n nefsini bilmez garip.""" 

Haklın- i Se n;l'i' (525/1131) ise şöyle eler: "Kendi nefsini tanımayan , bilmeyen 

kimse, Ha lık' ı nereden bilir? Sen .kendi nefsinin elinde zebun oluyorsun, nasıl 

arif olabilirsin. "11 1 

"A ı-if ol ilm-i ledünden de·rs al up Allah 'ı bil 

Kalma k~yt-u kal içinde vaiz-i hülya gibi. " 

Mehmet Ali Dedebaba' " 

Arif, Hakka ulaşandır. Akıl ile duyguyu blrleştirendir. İlim ile imanı uzlaştı

randı r. Arif, çokluğu bilen ve birliğe inanandır ve bu çokluğu birlikren çıkaran

dır'" 

"ister isen nıaıi.fette o/as·m al-i cenab 
Ebi-i iıfan eş-iğinde yüzüni ey /e turab .. m 

FuzGII (963/ 1556) ise şöyle der: 

109 Ahidin P~ışa, Terı;ı'iıne ue Şerb-i Mc.mevf-ı Şeı·ij; ~l<ıhmud Bey M;ıtb., isı. 1324/1906, c. 1, ss. 

17-JR 

ll(} Osnıan K:ı v:ı l ct, Divmı ŞUrindeki Na 'tlcmla Dinf ue TasCIIJI'UJl Unswkır, AÜ Sosyal Bilimler 

Eıı~lilii'ü H<ı ,ı lı ııam ı$ Dokıor..ı Teı:i, Erzurum 1992. ·' · 192. 
ı 1 r Kontık rimlsr.t'I-Hikem Tre.,<:. ı, s , :?ô7. 

112 Pakal ı n, Os'nttı lllı Tarib Deyinıleri w Teriın/ed Si.iz lii!Jt'l, c. 1, s. 79. 

113 Hilmi Ziya Ülke n, Aşk Ab!tl~ıı. Ankara 1971, ~. 60. 

ı ı -i Kenan En.loğ<ın . N(rllzf-1 Mısrt Hayatı Edebi Kişiliği Eserleı·i ı-e J)iuiimnın. Tenkit/i Metni. 

!Basılıı ı:ınıış I'Jokıora Tezi. AÜSBEl. Er:wn.ım !993, s . 1'\1. 
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"Hikmet-i dünya vü ma ftha bilen ar{f değil 

Arif old ur bilmeye dünya VÜ ma ftha nedir. '''5 

İkbal ise bir nıba!sinde şöyle seslenir: 

"Ariflerin nefesi sabah rüzgan gibidir. 
İşte bıt nefesten damarlarında mana nemi vardır. 
Eğer bir Şuayb sohbeti nasip olursa, 
Çobanlıktan Miisalığa geçiş iki adım kadardır. '""' 

İzmirli tsmail Hakkı ariflerin ilimlerinden ilk olarak bahsedenleri şu şekilde 
sıralama ktadır: 

En evvel derfıni manaları bildiren Hasan Basri (110/728)'dir. işaretleri ibare 

ile beyan eden ve Mısır'da hal ve makamlar hakkında ilk söz söyleyen Zünnun 
Mısıi' dir. Fena ve beka ile atakalı olarak ilk kez konuşan ve tasavvufun dili un
vanını alan Ebu Said el-Harraz'dıJ. Bağdat'ta tevhid hakkında ilk söz söyleyen 
Seriyyü's-Sakau (257 / 871 )'dir. Ariflerin makamlan hakkındaki ilk söz Ebu Cem

re Muhammed b. İbrahim (289/902)'e aittir. Horaşan 'da haller hakkında ilk söz 
söyleyen Şaklk Belhl (161/778)'dir. Merv'de ilk olarak hallerden bahseden Ebu'I
Abbas Kasım b . Seyyar Mervezi (343/954)'dir. Nişabur'da tasavvuf, Ebu Ali Mu
hammed b. Abdulvehhab Sakati (328/940) ile ortaya çıkmıştı r. Nişabur'da Mela
ıniyye tarikatini ilk neşreden Hamdun Kassar (271/R84)'dır. Şiraz'da sCıfi merte
be ve hallerinden bahseden Ebu'I-Abbas Ahmet b. İmran (305/91/)'dır. Camiler
de alenl olarak tasavvuf dersi veren Yahya b. Muaz Razi (258/ 871)'dir. Suriye'de 
tasavvuf cereyanı İbrahim Ethem 061/ 777-78) ile başlamıştır. 117 

Sonuç 

Netice olarak arif kavramına, tasavvuf terminolojisinin oluşum devresinde 

alim, zahicl ve abid kavramlanndan fark lı bir anlam içeriği yük lenmiştiL Sonraki 
dönemlerde bu kavramdaki anlam genişlemes i sebebiyle toplumumuzda arif kav
ramı , insan- ı kamil, mürşicl-i kamil, şeyh, evliyiiullah ve benzeri kavramların yeri
ne de kullanılmıştı r. Bir diğer ifadeyle, arif kavramının tasavvuf tarihi sürecinele 
anlam içeriği zenginleşmiştiL Bu anlamda arif, masiyetten uzak, ilahi zevk ve irfa

na sahip, marifet ehli, her haliyle ibadet üzere olan, zihni ve kalbi daima Allah ile 
meşgul, Hak'tan hiçbir zaman gaJil olmayan, AJiah Teaiii 'nın eşyadaki tecellilerine 
vakıf olması sebebiyle Yüce Yaratıcının lütfunu ve kahnnı hoş karşılayan ve Allah 
Teala'nın ahlakı ilc ahlaklanari kamil bir mürnin demektir. 

ı 15 İbrah im Hakkı Er%-urCımi, :Ha'ri/'el ·niJme, Matbaa-i :\nı ire, flu lak 1280, s. 298. 

ı 16 Mulıaınnıed ikbal, Bt?l·i Cihrf/ (Cehrail'in Kanadı;, cc,·. Yusuf Salih Karacı, isı. l983, !<. %. 
117 İzmirli, ·•Arif', s. 477. 
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Kalbin tasfiyesi neticesinde ulaşılan marifel ise, mükemmel insan olan mür
şicl-i kamillerin temel vasıflarından birisidir. Bu vasıf irşad görevlerini yerine getir
ınede ve müridierinin seyr u süiGklarını gerçekleştirmeleri hususunda Allah dostu 
ariflerin kendisinden azami derecede istifade ettikleri önemli bir hı.ısusiyenir. 

ilim ile marifet arasında kavramsal açıdan umuın-husus münasebeti bulun
maktadır. Dolayısıyla ilim genel, marifet ise özel bir anlam alanına sahiptir. Bu 
anlamda söz konusu ilişkiyi, 'her ınarifet ilimdir, ancak her ilim marifet değildir' 

biçiminde ifade etmek mümh'iindür. 
Sfıfiler, nefis terbiyesi, kalp tasfiyesi ve tarikat eğitiminin temel unsurlarından 

herhangi birisinin neticesinde ulaştıkları bilgiyi marifeı/irfan olarak adlandırmış

lardır. Tasavvuf erbabı olmayan alimierin elde ettikleri bilgiyi ise ilim o larak ni
telendirrnişlerdir. Mutasavvıfların aklı tenkit etmelerini, insana verilen bu nimeti 
küçük görmeleri sebebiyle değil de. aklın sınırının ötesinde kalbi bilgi olan ma
rifetin varlığına ve onun bilhassa il~ihiyat ve metafizik alemdeki imkanlarının en
ginliğine dikkat çekmek olarak değerlenditmek mümkündür. Dolayısıyla e hl-i 
tasavvufun bu konu ile ilgili genel kanaatlerinin akıl-aşk, ilim ve irfan birlikteli

ği yönünde olduğunu ifade edebiliriz. 
Kelamcıların ferdi tecrübeler neticesinde elde edilen tasavvufi/irfanl bilgiyi 

bir bilgi kaynağı o larak kabul etmemelerinin asıl sebebi, onun subjektif bir ma
hiyete sahip olması, bir diğer ifadeyle objektifliğinin bulunmamasıdır. 

"Nasıl arif olunabilirn sorusunu şu şekilde cevaplamamız mümkündür: Haki
katiere vakıf bir arif olabilmek için, beden ü lkesindeki nefsi, manevi latlfeleri
mizden birisi olan nıhumuzun emri altına almamız olmazsa olmaz bir şart gibi
dir. İslam medeniyetinde ariflerin yetiştirilmesi tasavvuf ve onun müesseseleri 
durumundaki tarikatlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu bağlamda arifliği, ru
hun Allah'a yolculuğunun zaruri bir neticesi olarak ifade etmek mümkündür. İn

sanın yaratılış gayesinin gerçek kulluğu elde etmek olduğu da göz önünde bu
lundurulursa, SÖZÜ edilen ktılluğu yakalayan arifleıin değeri ve onlara duyulan 

ihtiyaç kendiliğinden anlaşılır. 
Makaleınizi, Muhammed İkbal'in ruh mimarı Mevlana'nm Mesnevl'sinin 18. 

beytinin çevirisiyle noktalayalım: 

·'Anlamaz olgun adamdan ham adam. 

Söz hem az hem öz gerektir uesselam. ,u. 

118 Tahirü'I-Mevlevl, Şeı·h-i Mesneıı~ c. ı, s. 73; Abdulhıh Özlerniz H:ıcııah iroğlu , Mesnevf-Mev
liinti Kendi Vezn·i ile Manzum Tercüme, ist. 1972. ss. 31 -32. 
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Abstract 
[İs~ı Çelik, "The Term 'Arif in The History of Mysricism'', TasavvufİI

mf ve Akademik Ararıırma Dergisi, Ankara 2004,Yıl 5, S. 12, pp. 25-52] 

The term 'Arif, which is synonymous w ith perfect ınan (al-itzsaıı al-kamil), 

perfect guide or ıııentor (al-mıa-shid al-kamil) , sheikh, th~ friends of God ( ew

l~ya' Allah) ete., signifies the person who is smart, skilif u! and talented. 

The 'Arif is an Arabic word, which is often translareel into English as 

Gııostic. In this study, I will examine the connot:ıtions upload on the 

Gnostic and then discuss the relationship between it and the concepts 

such as schobr, worshipper, asceric, which have similar meanings. On the 

basis of the leading sufi thinkers' v iews, I w il! address the rerm Gnostic by 

giving some examples from the ~ufi poetıy. 

Key Words: Gnosric, Knowledge, Mysticism, Sufi Order. 
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