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Özet 

K ur' an-ı Kerim'de yer alan, Hz. Musa (a.s) ile yüce Allah arasında geçen olay 
· en etkileyici, şaşırtıa ve ilgiiıç· Kuraru lassalardan biridir. Hz. Musa ( a.s) Allah 
TeMa'yı görmek istediğinde "Len terani 1 Asla göremezsin" ilalll nidası ken

disine ulaşıyor, ama Resulüne dağa bakınası emrini de veriyor. Bir anda bir şimşek çakı
yor ve dağ paramparça oluyor. Zira Hz. Hak.k'ın ansızın tecelli eonesi, Tur dağının sağ
lam yapısını yerle bir eoniş ve de seçkin kulu için "len terani" emrinin sebebirıi bu şekilde 
özdeşleştirerek göstermiştir. 

Hz. Musa'nın (a.s) mertebesi ve konumu, böyle bir karşılığı gerektiriyordu. Oysa bü
tün kullar bu mertebeye sahip değillerdir. Aynı şekilde değerli İslam peygamberi Resu
lullah (s.a.a) yaratılış mertebeleri arasında öyle bir mertebededir ki yüce Rab, onu miraca 
layık görmüş, varlığın ve kainatın sırlarını, lahut ile nasut aJ.emlerinin sırlarını ona açmış
llr ama Kelimullah miraç makamına çıkamamışllr. 

Bununla beraber Yaradan'ın nezdinde malılUkatın mertebeleri, onların sırlara ulaşma 
kapasitelerini belirlemektedir. Yaratılış piramirlinin tepesinde Hz. Muhammed b. Abdullah 
(s.aa) ve onun Ehl-i Beyt'i (a.s) yer almaktadır. Allah onları, mahlUkat arasında sırları bi
lebilecek en yakın kimseler olarak seçmiştir. Yazar aşağıdaki yazıda, bu makamı masum
ların dilinden açıklamaya çalışmaktadır. 

İlahi MaariOerden Bazılannın Sır Olması 

İ1alıl mafuiflerin (öğretiler), başkalarına anianiması men edilmiş olan bazı sırlan ve 
gizleri vardır. Bu sırlar tevhid, velayet, insan ve mead ile ilgilidir. Başka bir tabirle ilahi 
maartfl.erin muhtelif seviyeleri vardır. İnsanlar da muhtelif seviyelere sahiptirler. llahi 
ı:nafuif seviyeleri, insanların muhtelif seviyeleriyle ve çeşitli tabakalarıyla uyumludur. Daha 
sonra söyleyeceğimiz gibi, bu maariflerden bazılan yüce makama sahip Hz. Resulullah'ın 
(s.a.a) mübarek varlığına ve onun temiz Ehlibeyt'ine mahsustur. Başka hiç kimse, diğer 
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enbiyi ve evliya dahi bu makama ulaşma kabiliyetine sahip değildir. Nitekim Resuluilah 

(s.a.a) şöyle ·buyurmuştur: 

''Benim Allah ile bir vaktim vardır ki hiç kimsenin onda bir payı yoktur; ne mukarreb me
lekler ona ortaktırlar, ne de mürsel nebiler." 

Sanki bu söz, nuriann ona, bedensel ve ruhsal bağlardan, hatta nübüvvetten ve risalet
ten de soyutlandığı bir mertebede göründüğü noktasına işaret etmektedir. Öyle bir hal ki 
ne mukarreb meleklerin haline benziyor, ne de mürsel nebilerin haline. Böylece ne me
lekler ona ortak olabiliyorlar, ne de ilal:ıl elçiler ona denk olabiliyorlar. Bu, nübüvvet ve 
risalet mertebesinden ve meleklerin yalanlığından çok ötede bir baldir. Cebrail'in hak
landa şöyle söylediği bir makamdır: 

''Buradan bir adım geçersem yananın." 

Bu durumda arnk Cebrail olmayacaktır. İşte o vakitte Resulullah'a (s.a.a) mahsus olan 
sırlar açılmaktadır ve ilal:ıl mahlUkattan biçbirinin onda bir payı yoktur. 

Böyle bir sının başkalanna ifşasının ne reva, ne de mümkün olabileceği ortadadır. Kav
rarnlara ve dile sığmadığından başkalarına anlatılamaz veya başkalan onu anlayamaz. Sır
dır ve özeldir. Sır olması, anlatılamaması ve de anlaşılamamasını beraberinde getirir. Bu 
yüzden muhtelif dirıl mafui.f konulannda, yüce mertebeli Restilullah'a (s.a.a) ve vasllerine 
özgü olan hakikatler ve incelikler vardır. 

Emiıü'l-Müminin Hz. Ali (as) şöyle buyurmuşnır: 

''Resulullah bana her birinden bin kapı açılan tam bin ilim öğretti." 

Ve yine şöyle buyurmuştur: 

ö~l '-,?_,.kll ı.i ~J\11 ~l_,.l:ı..pl ~_,.l:ı..p\1 ~~ı}~~~~ ~J..il 

Aynı şekilde şöyle buyurmuştur: 

"Vallahi dilersem her birinizin nereden geldiğini, nereye gittiğini ve tüm işlerinin nereye 
varacağını sizlere haber veririm, ama benim yüzümden Resulullah'ı (s.a.a) inkar etmeniz
den korkarım." 

Bazı hakikatler var ki onlan ne kimse işitmeye· muktedirdir, ne de kimserıin anla
maya gücü yeter. İlahi maarifl.ere özel sırlar olan bu hakikatler, Peygamber'in (s.a.a) Eh
libeyt'ine mahsustur, başka hiç kimsenin bunda payı ve nasibi yoktur. Bu yüzden onu 
saklı tutmaya çalışırlar. 

Hallan çoğu bu tür ilal:ıl sırlan anlamaya uygun olmadıklan gibi, anlamalan mümkün 
ama zor olan maariflerden de uzak dururlar. Bu yüzden o maarifl.eri anlatmak da hayrete 
ve tereddüte düşmelerine sebep olur. Bu yüzden Peygamber (s.a.a) ailesinin· dilinden bu 
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mafuifler döküldüğünde, muhataplan tereddütle, "Acaba gaybden mi haber veriyorsun?" 
diye sorarlardı. Nitekim Emiıü'l-Müminin hazrederine böyle sordular. ö ise şöyle buyurdu: 

"Bu gayb değil, ilim sahibinden öğrendiğimdir." 

Bazı büyük fuiflerin söylediklerine göre ilim sahibinden kasıt Hz. Resuluilah (s.a.a) 
idi. Rivayetlerde evliyanın ilahl sırlan ifşa etmekten sakındıklarına dair birçok ömek var
dır. Bu hem bütün ilahl mafuif mertebelerinin herkes için münasip ve faydalı olmadığını, 
hem de herkesin onu anlama yetisine sahip olmadığını gösteren bir noktadır. Ne herkes
ten uzak tutulabilir, ne de herkese aşikar edilebilir. Her kişi veya grup için onlara uygun 
olan ölçüde beyanda bulunulmalıdır. Mevlana Rfuni'nin tabiriyle: 

Hepsi birden dedi: Ey kıl ı kırk yaran bilge 
Bırak aldatmayı, bize cefô. etme 
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Hayvanın sırtına takali kadar yük koy 
Zayıflara kuweti kadar iş buyur 
Her kuşun yemi kendine göredir 
Her kuşun fokması incir olur mu? 
Çocuğa ekmek verirsen süt yerine 
Zavallı çocuğu ekmek yüzünden ölmüş bil 
Çocuk diş çıkardıktan sonra 
Kendisi istek duyar ekmek yemeye 
Kanadı çıkmamış kuş nasıl uçar? 
Yırtıcı kediye bir lokma olur 
Kanat çıkannca, kendi isteğiyle 
Uçar; bakmaz iyi kötü ıslığa ı 
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Bir ~ekilde bu konuya işaret eden rivayetlerden bazılarına muhtasar olarak değinelirn: 

ı. Kunieyl, Emiıü'l-Müminin'e (a.s) "Hakikat nedir?" diye sordu. O cevabında şöyle 
buyurdu: 

"Senin hakikatle ne işin var?" 

Yani sen kimsin ki layık olmadığın halde hakikatle ilgili soru soruyorsun? 

Kumeyl: ''Ben senin özel yarenierinden ve sırnru paylaşnğın dostlanndan değil mi
yim?" diye sordu. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: 

"Öylesin fakat ilim dımizimizin dalgalannın neminden biraz fazlası sana ulaşır." 

Evet, sen benim hususi yarenlerimdensin ama bu tür sırlara ve remizlere uygun değil
sin. Zira bu tür sırların anianiması sana zarar verir. Zira vücudunda haddinden fazlasına 
taharnmill etme gücü yok ve bu sırlar da senin kaldırabileceğinden fazladır. 

Kurneyi dedi: "Acaba senin gibi ihtiyaçlan gideren, ilimleri ve hakikatleri iliata eden 
ve ihtiyaç sahiplerinin kapasitesini ve kabiliyetini bilen biri, ihtiyaç sahiplerini kendi bak
kından malırum edip amacına ulaşmasına. engel mi olacak? Allal)'a and olsun ki böyle 
değil, sen de, senin gibiler de herkese anlayışı ve kapasitesi orarunda eğitim verirsiniz." 

\ 

Netice itibanyla Kumeyl, Emiıü'l-Müminin'in (as) özel do~arından olmasına, gizlide, 
karanlıkta, gece vakti onun özel eğitimlerinden istifade etmesine rağmen, yine de özel sır
lara ulaşma kabiliyetine sahip değildi. Bu yüzden Hz. Ali (a.s) bu sohbetin sonunda ona 
sükGt etmesini ve konuşmaktan sakınmasını emretti. Çünkü söylenebilecekler söylendi ve 
bu da Kurneyi'in ilahi mafuifleri anlama yetisinin sınırı ve sonu anlamına geliyordu. El
bette Kurneyi'in derecesine de çok az kimse ulaşabilir. 

2. İmam Seccad'a (a.s) ait olan bir şm··şu şekildedir: 

ı Mevlana Celaleddin RUmi, Mesnevı~ çev. Mehmet Kanar, Aynnn yayınlan, c. 1-2-3, İstanbu.l, 2013, s. 68. 
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Feyz-i Kaşam Vafl kitabının mukaddimesinde ve el-Usuli'l-Akliyye'de nakledilen şü
rin Hz. Seccad'a (a.s) ait olduğunu söyler. Aynı şekilde muhaddis Urmevi yazdığı talika
nnda bu şürin Hz. imam Zeyne'l-Abidin'e (a.s) ait olduğunun meşhur olduğunu söyler
ken el-Gadir'in müellifi de onun im~ Şeccad'a (a.s) ait olduğunu bildirir. 

"Değerli ilim cevherlerimi gizli tunıyorum. Hakikat birnadana aşikar olmasın ve bize asıl
masın diye. Emirü'l-Miimiı:ıi.n, İmam Hasan ve İmam Hüseyin (as) bu cevhere sahip olmada 
benden öndeydiler. Öyle şerefli bir ilim ki onu aşikar edecek olsam beni putperestlerden sa
yarlar. Müslümanlar kanımı dökıneyi reva bilirler çünkü en çirkin işlerini güzel göıürler." 

İlimin değerli cevherlerini nadan ve kapasitesiz kişilerden saklıyor çünkü onu açığa çı
karması dert ve zahmetten başka bir şey değil, hana ardında kanşıklık ve fitne var. Ken
disinden önce Emirü'l-Müminin'in, İmam Hasan'ın ve İmam Hüseyin'in (a.s) de haber
dar olduğu ilimleri biliyor ve ifşa etmiyor. O kadar değerli ilim cevherlerine sahip ki dile 
getirecek olsa onu putperestlikle itharn ederler. En çirkin işlerini bile güzel gören Müslü
manlar ise putperestlik ithamıyla onun kanını dökıneyi reva görürler. 

3. İmam Seecad (a.s) şöyle buyurdular: 

w'~ ~~k:..ıı~ JJ)ı J.,....J ~~.w J iliAl c)~~ J L. J;Y.ı ~} 
Jl>jı_;~p 

"Eğer Ebuzer, Selman'ın kalbinde olanlan bilseydi, kesinlikle onu öldürürdü." 

Doğrusu birbirlerine çok yakın olmalan sebebiyle Resulullah'ın (s.a.a) aralarında kar
deşlik akdi okuduğu bu iki dost ve iki kardeş, birinin (Selman) iman ve hakikat bildiğini, 
diğeri (Ebuzer) küfrün ve batılın kendisi bilecek kadar birbirlerinden farklı olabiliyorsa, 
birbirine yakın olmayan diğer insanlar nasıl olacaklardır? 

4. Üveys Karani, ilal:ll sırlan bildiği için öyle bir liyakate ve yüceliğe ulaştı. Öyle ki 
Resulullah (s.a.a) onun hakkında şöyle buyurdular: 
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"Bana Yemen taıafından ralımam kokular geliyor." 

~-- Selman bu kişi hakkında kendiSine sorunca şöyle buyurdu: 
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"Benim üınmetimde üveys adında bir kişi vardır. Kıyamet gününde Rebia ve Murdar ka
bilelerinin koyunlan tüyü sayısınca günahlı kişilere şefaat edecektir." 

S. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: 

"Biz peygamberler topluluğuna, insanlara a1ollannın alabileceği şekilde konuşmamız em
redildi." 

Liyakati olmayan kişilere ilahi mafuif sırlarının açılması, edebe ve şeriate aykindır ama 
liyakatli ve yetkin kişilere beyan edilmesi edebin ta kendisidir. Nitekim şöyle söylenmiştir: 

' ·-Ji-JI c.Ş.J~ .c; _,s:.JI JAI ~bls' c.?.*l c.Ş.il J_,A..JI ~l.ı.JI ~bT .J 

Yırıe şöyle söylerımiştir: 

~ .ili ~ _,:....Jı e 0-" J 4$>w, Lh. J~ı ~ 0-" J 

Edep, mafui.f sırlannı öyle bir yerde açıklamayı gerektirir ki ne maarife zulüm olsun, 
ne de m$ataba. Onu ehil olıiıayanlara ve liyakatsizlere anlatmak zulümdür ve ~nu liya
kati olanlardan uzak tutmak da zulümdür. Bu yüzden orta yolu seçmeli ve herkese kendi 
kabiliyeti ölçüsünde sır verilmelidir. 

İlahi Maarif Mertebeleri 

Varlığın çok sayıda ve çeşitli mertebeleri olduğu gibi insanın da böyle mertebeleri var
dır. Varlığın ehadiyet, vahidiyet, a'yfuı-ı sabite, mutahhar ruhlar, mukaddes nefisler ve ta
biat mertebeleri olduğu gibi insanın da tabiat, nefis, kalp, ruh, sır, hafi ve abfa mertebeleri 
vardır. İnsanın bu zikredilen mertebelerinden her birinin, kendi kemilleri ve gerekliJ.i!deri 
vardır. Öyle ki ona ulaşmazsa, kendisine layık olan kemale ulaşmamış demektir. İnsanın 
en mühim veya tek malısus kemali marifettir. Bununla beraber ins.ana malısus olan mari
fetlerinde çeşitli mertebeleri vardır. Peygamberlerin peygamberlikle görevlendirilmeleri 
ve onlara vahy! mafuiflerin verilmesi insanı. kendine laylk ve şahsına münhasır kemale 
ulaştırmak için olduğuna göre ilahi mafuiflerin, ister vahiy olSun ister hadis, insan varlı
ğının mertebeleri adedince mertebeleri vardır ve onlardan her biri kendisiyle irtibatlı olan 
mertebeyi tekmil eder ve insanı o mertebeye ulaşınaya layık hale getirir. 

İnsanlar kendi kabiliyetlerinden hangisini aktif hale getirdiklerine ve ilahi maariflerden 
hangi mertebeye ulaştıklarına göre sırııflandırılırlar. Bazıları tabii taraflarının diğer merte
belerine ağır basması nedeniyle tabiat ehlidirler ve bazıları nefsfull mertebelerinin tama-

' men zuhur etmesi sebebiyle nefis ehlidirler. ·Bu şekilde herkes ağır basan tarafları ve za-
hirdeki mertebelerine göre belli kemaller ile daha fazla uyum içerisindedirl~. Bu açıdan 
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daha çok, varlık mertebesiyle daha fazla uyum içerisinde olan ilalll mafuif mertebesine 
ulaşma gücüne sahiptirler. 

Her ne kadar varlık mertebeleri veya ilalll mafuif mertebeleri ya da insan ~-
mertebeleri yedi meıtebe şeklinde şöhret bulmuş ve buna dair deliller öne ./ 
sürülmüşse de bu sayı sınırlama anlamına gelmemekte, aksine çokluğu / 
göstermekte ya da beşeri kelimelerin sınınnı ve bu kelimelerle ifade Edep, 
edilebileceği kadanru göstermektedir. /. / maarif 

Bu yedi mertebeden her biri çok sayıda meıtebe banndınr. 
1 

Sirlarini 
Bunlar, avam ya da havas olan insanın betimleyebileceği ve 1 
aynntılanyla tarumlayabileceği şeyler değillerdir. llalll mafuif / ·' öyle bir yerde 
mertebeleri de bu şekildedir. Bu meıtebeler her ne kadar / ~ a~1klamay1 
dörde, yediye veya daha fazlasına taksim edilmiş olsa da 1 gerektirir ki ne 
bunlarla sınırlı değildir. Bu açıdan bakuğıınızda, bazı ri- f -~ · maarife zulüm 
vayetierde Allah'ın kitabının meıtebeleri dört mertebe / -~ ·. ··· 
olarak geçmekte, diğer bazı rivayetlerde ise sonsuz ve 1 ! olsun, ne de 
derin denizlere benzetilmektedir. Bu mertebelerden her /. _,_ , .- muhataba. Onu 
b~ böyle özelliklere sahiptir. örneğin İİnam Sadık (a.s) { .. : -~- >. · -: ehil olmayanlara 
şoyle buyurmuştur: . · · · <~ ·_ ve liyakatsizlere 

ı .. ' . . 
"Yüce Allah'ın kitabı dört şey üzeredir; ibare, işa
ret, letaif ve hakikatler. ibareler avam içindir, işaret
ler havas içindir, letaifler evliya içindir ve hakikatler 
enbiya içindir." 

ı 
-.- anlatmak zulümdür 

\ 
\· ' 

· ' ve onu liyakati 
-:--:olanlardan uzak 
. tutmak da 

\ . ,, .. Bu hadis-i şerifte Kur' ani mafuif mertebeleri dört 
gruba aynlıruştır ama diğer bazı rivayetlerde, onun bazı 
meıtebelerinin halkın ulaşamayacağı kadar derin, geniş ve \ ~- · : . 
dakik olduğunu söylemişlerdir. Örneğin Emlıii'l-Müminin \.::: · 
( a.s ), onun sonsuz deryasından ancak bir nem ka dannın - \ _ . 
daha fazlasının değil- alınabileceğini nakletmiştir. Zira ma- \ 

\ rifetin bu mertebesi, ululll ve vücub1 mertebeye mahsustur, \ 
mahlUkat ve mümkünat mertebesine değil. Daha önce değindi- \, 

zulümdür. Bu 
~üzden orta 

yolu se~meli ve 
herkese kendi 

kabiliyeti 
öl~üsünde sar 

verilmelidir. ğimiz Muhammedi evliyanın öğretileriyle irtibatlı rivayetler ile \~ 

Kur'an'ın nynetiyle ve banruyla, Peygamber'in ve ailesinin (a.s) """ 
hakikatiyle ilgili rivayetler de böyledir. ~ 

illuhi ve vücubi mertebeye mahsus olmayanlar da bütün aiimler ve '"-., 
talebeler arasında müşterek değildir. Zira mahlUkat mertebesinin kendisi de '·- .,_ ~, 
birçok mertebeyi barındırır ve bu meıtebelerden her biri, malılUkann ilalll mafuif ·------ --
mertebelerinden bazılanna ulaşma kapasitesine sahip değillerdir. 

Allame Tabatabai gibi büyük fuiflerin konumlanyla biraz aşina olabilmek amacıyla 
ilim ve mafuif meıtebelerini şerh etmek, bu yazının asıl amacıydı ve şimdi bu konuyu iş
lemeye geçeceğiz. 
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Daha önce de değindiğimiz gibi ilahi mafuifin birçok mertebeleri vardır. Bunlann vas
fedilmesi mümkün değildir ve sıradan insanın bunlan ne söylemeye gücü vardır, ne de 
dinlemeye. Ancak: 

~ ~~ ci _r-..o J.J.i ~ t" O ~ ıJI_,::.i }'1 IJ 4.;~ '-:"'i 

Deniz suyunu tamamen çekmek mümkün olmasa da 
Marifet miktarınca tadına bakmak gerekir. 

Bu yüzden bu yazının kapasitesi miktannca bu mertebelerden bazılanna değineceğiz. 

Özel Ehadiyet Mertebesi 

Allah TeaJ.a'run zan.run birliğinin akıl, keşif ve şuhudun ötesinde olduğu gibi, onun sı
fatlanndan her biri de bu şekildedir. Yarti onlardan her birinin, malılUkann kesretini or
taya çıkaian çeşitli ve sonsuz mertebeleri olsa da ve onlardan her biri o mertebelerden bi
riyle irtibatlıysa da bunun vücubi mertebesi, O'nun en kutsal olan zanna özeldir. Diğer 
bir tabiile O'nun zatı, hakikati, ilmi, hayatı, kudreti ve diğer sıfatlan ne malılUkata atfedi
lebilir, ne de mahlUkat tarafından idrak edilebilir. Bu, uluhi sırrın hakikat mertebesidir ve 
hadis-i şerifte buna bir miktar işaret edilmiştir. 

Bu mertebe, ezeli ilahi niuhabbetin kendisine ulaşoğı ye kimsenin açmaya gücünün 
yetmeyeceği bir mertebedir. Bu hakikatle halk Hak'tan ayrılır ve farklılaşır. Bu· mertebe 
yaratılan herkese ve herşeye gizli ve örtülüdür. Ancak mahlUkat tarafı rabhani tarafta ta
mamen yok olanlar istisna, o zaman durum değişir. Onunla Allah TeaJ.a arasında bir fark 
kalmaz, fena makamına ve bakiki mahva erişir. 

Bu durumda bütün pak ve mukaddes Allah velilerinin tabiri yle, ikisi arasında bir fark 
olmadığı söylenebilir. İkilik olmadığından bir fark da olmaz. O Hazret Recep ayının arnel
leriyle ilgili yazısında şöyle buyurdu: 

" ... .!h~ ~ı )ll~_,~ J} )1 .•. " 

Her halükarda ilmin bir mertebesi vardır ki Allah TeaJ.a'run kutsal zanna mahsustur ve 
mahlUkat biçbir şekilde ona ortak değild.i.F. 

Peygamber'e ve Ehlibeyt'ine Özgü Mertebe 

Yaratılışın ve mümkünann ilk mertebesi, Peygamber ve Ehlibeyt'inin hakikati ve var
lığının nuru olduğu gibi, ilim ve marifet mertebe5iyle onun ilk belircliği ve nüzul ettiği · 
mertebe de onlara aittir. 

Birçok rivayete göre Peygamb~r'in ve Ehlibeyt'inin yaratıl.ıŞı, yaratılışın ilk mertebe
sidir. Vasıta olmadan, doğrudan Allah TeaJ.a tarafından yaratılmışlardır. Örneğin Eınirli'l-
Müminin (a.s) şöyle buyurmuştur: ' 

"Allah önce bizi yarattı, sonra diğer insanlan." 
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Hz. Mehdi (a.f) de şöyle buyurmuştur: 

"Allah bizi yarattı, sonra mahliikan yarattı." 

İllecin malule önceliği hükmüne göre ve onlann d.iğer yar(!nlm.ışlara illiyeti sebebiyle 
bütün m ablUkatın önünded.irler ve d.iğer bütün varlıklar istisnasız onlardan sonraclırlar. Öy
leyse onlann varlık meıtebesinde hiçbir varlık yoktu. Bu açıdan ilimde, d.iğer varlıklann 
önünde bir meıtebe onlara mahsusuır. Başka kimsenin onda payı ve nasibi yoktur. Ebu 
Sfunit İmam Ca'fer Sadık'tan (a.s) şöyle nakletmiştir: 

EbuAbdullah'ın (a.s) şöyle söyled.iğini işittim: 

~ ~ ~ : ..:.J.; ı.r y ~ 'J J J...ı J"' ı.i' 'J J "':-' ,;A.o ~ ~ 'J Lo l:.;-'>- c)l 

~~:Jü 

Muhammed b. Senanda İmam Ca'fer Sadık'tan (a.s) şöyle nakletmiştir: 

''Melekler ild grupturlar; mukarreb ve mukarreb olmayan. Peygamberler de ild grupturlar; 
risalet sahibi peygamberler, risalet sahibi olmayan peygamberler. Mürninler de iki. gruptur
lar; kalplerini sınayanlar, kalplerini sınamayanlar." 

Masumlann (a.s) yüce kelamlannda lasaca bahsedilen bu ikili gruplardan her biri, ken
dilerine has yerlere sahiptirler. Mukarreb alaniann mukarreb olmayanlara, resullerin re
sul olmayanlara, kalplerini sınayaniann sınamayanlara karşı üstünlüğü ve önceliği vardır. 

Bu üstünlük ve önceliği olarılann sahip olmadığı veya olamadığı şeye d.iğerleri ulaşamaz. 
Ebu Sarnit'in İmam Sadık'tan (a.s) naklettiği hadisin anlamı şöyledir: 

İl.min bir meıtebesi vardır ki ne mukarreb melekler onu kaldıra bilir 1 tahammül edebi
lir, ne mürsel peygamberler ve ne de kalpleri sınanmış müminler. Hal böyleyken d.iğerleri 
ne yapabilir? Ebu Sarnit "Hiçbir müminin, peygamberin ve meleğin tahammül etme gü
cünün olmadığı ilim kime aittir?" d.iye sorunca İmam şöyle buyurdu: "O ilimi ancak biz 
kaldıra biliriz ... " 

Peygamber ailesinin (a.s) konumuyla ilgili değind.iğimiz meseleler dikkate alındığında, 
onların kendilerine özgü bir ilme sahip olduklan görülmekted.ir. Varlıktaki her kemale belli 
bir şekilde sahiptirler ve o, varlıkta her kemalin ilk görüldüğü meıtebe veya onun nüzul 
ettiği ilk me.ıtebed.ir. 

Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisinde Fanileriıı Mertebesi 

Peygamber ve Ehlibeyt'i, Allah Teala'nın vasıtasız yaratnğı varlıklar oldukları gibi, 
O'nun zati sıfatlarının ve doğrudan zatının zuhur ve tecellisidirler. Diğer yaraulanlar 
bir vasıtayla yaraulanlar veya O'nun cüz'i isimlerinin tecellisid.irler. Ehl-i Beyt de hem 
doğrudan tecelli ye ve zuhura veya vasıtasız yaratmaya sahiptirler, hem de vasıtayla ya
ratmaya, tecelli ye ve zuhura. Tıynet rivayetlerini bu meseleye şahit olarak gösterebiliriz. 
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Allah Teala'nm zatının birliğinin akrl, keşif ve şuhudun 
ötesinde olduğu gibi, onun sıfatianndan her biri de bu 
şekildedir. Yani_ onlardan her birinin, mahlukatın kesretini 
ortaya çıkaran çeşitli ve sonsuz mertebeleri olsa da ve 
onlardan her biri o mertebelerden biriyle irtibatlıysa da 
bunun vücubi mertebesi, O'nun en kutsal olan zatına özeldir. 
:::;_ 

Eğer zihne yakın gelmiyorsa başka bir tabirle şöyle beyan edilebilir: Peygamber ve 
Ehlibeyt'i, Allah'ın en üstün ve en kfu:nil. mablfikatıdır. Diğer varlıklar, onların varlık 
sıfatlatm& ve kemallerine olan benzerlikleri ve uyumlan ölçüsünde kemale ulaşabilir
ler. Öyleyse Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) en çok benzeyenler, onların varlık
larında bulunan kemallerden ve özelliklerden daha fazla pay alacaklardır, o pak aileye 
en yakın yaratışmışlar da onlardır. 

Bu gruptaki insanlar, o aileye olan aşırı benzerlikleri ve yalonlıklan sebebiyle, yine 
o aileden sonra varlıkların eq üstünü ve en kamilidirler. Bu açıdan diğerlerinin elde ede
rneyeceği ve mahrum olduklan derin ve yüce mafuifleri elde etme kabiliyeti. ve liyaka
tine sahiptirler. Bunlar mukarreb meleklerden, mürsel enbiyadan ve kalpleri sınanmış mü
minlerden bile daha önde ve d~ yücedir ler. Bunun neticesinde onların berrak semav1 ve 
ilalll mafuiflerdeki payı, diğerlerinden fazladır. Bu grubun sahip olduklan ve olabilecek
leri, mukarreb meleklerden bile fazladır. 

Ebu S§mit İmam Saclık'ın (a.s) şöyle söylediğini nakletmişti.r: 

.J '-;-' yi.o ı!lLo ~ 'Y f .J t./~ ,i.)l_,$'~ 't!-.;5 '~~ U. • a~ o ~ ~..l> i.)l 

4f 4 ~u-o :Jli ~.!.ll.ti ~ ~ ~ : ı.:J.; '~ 0-"Y 'Y .J ~r ~'i 
~~~ .. 'Yy. u-o~~~\.)~ .uı 0T ~ :c...oL.,.:.Y-1 Jli ,~c...ol..a.li-

Diğer rivayetler arasında larmızı bir yakut gibi benzeri az g~rülen, bu az görülmesi 
demuhatap eksikliğinden kaynaklanan hadis-i şerif, Peygamber Ehlibeyt'inin (a.s) hadis, 
söz ve ilminin sahip olduğu şerafet, keramet, paklık, iblas ve azameti.nin, mukarreb me- . 
leklerin, mürsel enbiyfuıın ve sınanmış müminlerin bile idrak ve tahammülünün ötesinde 
olduğunu açıkça beyan etmektedir. Bu durumda diğerleri ne yapsın. 

ilim ve marifetin bu mertebesi, bu aileye özgü olan önceki mertebeden farklıdır. Bu, o 
ailenin iradesine mazhar olmuş kimselerle alakalıdır ve onlar, ya.ratılışta bu aileye en çok 
benzeyenlerdir. Yazann görüşÜne göre bunlar, o pak aileye karşı halisane ve saclıkane bir 
muhabbet besleyen, nihai amaca, yolun sonuna ve en son menzile ulaşmış kimselerdir. 

' İlim ve marifeti.n bu mertebesinden kasıt, bazılarının söylediği gibi değildir. Onlara göre 
bu hadisten veya ilim ve marifetten kasıt, herkesin kaldıramayacağı acayip ve şaşkınlık 
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verici şeylerdir. Bu yüzden şaşırncı şeyler karşısında, kabul edilemez ve aniaşılamaz bile 
olsa teslim olunmalı ve doğruluğu itiraf edilmelidir. Nitekim mucizeleri ve kerametleri 
anlamak ve hakikatine ermek mümkün olmadığı halde kabul edilmektedirler. Oysa bah
settiğimiz türdeki ilim ve marifet, diğerlerinin anayiayıp kabul ettiği alanın da dışındadır. 
Daha sonra dördüncü mertebede bu mertebeye değineceğiz. 

Peygamber Ehlibeyt'inin (s.a) haklm iradesine mazhar olanlar dışında kimseniı_ı. 
elde edemeyeceği, hatta kabul etineyeceği ilimden kasıt, tevhidin hakikatinin zahiri ve 
batını mertebesidir. Bu hiç kimsenin, adı geçen üç grubun dahi onu elde etme gücünün 
de, kabul etme gücünün de olmadığı mertebedir. Zira iman, ikrar ve itiraf idrak ve an
layışın bir parçasıdır. Sadece bir grubun anlayışı buna yettiği için, yalruz onlar bunu ik
rar ve itiraf ederler. 

Bazılarının dediğine göre bu kastedilen hadis ve ilim, adı geçen üç grubun anlayışının 
da ötesinde olan tevhid hakikati mertebesidir ve Peygamber' e (s.a.a) ve pak Ehlibeyt'ine 
(a.s) mahsustur, acayip ve şaşırncı şeyler değillerdir. Kasnnın şaşırtıcı şeyler olmadığında 
şüphe yok ve bu babdaki diğer hadisiere bakarak bunu kesin kabul etmek de mümkün ama 
bu derecedeki ilim ve anlayışın, Peygamber' e ve Peygamber'in Ehlibeyt'ine özgü dere-

ceyle aynı olduğu, daha önce zikredile~ hadisteki d...::>c.; ~ ibaresiyle, şimdi bahsi ge

çen hadisteki 1.:.!..!. ~ ibaresinin aynı anlamda olması durumunda idrak ve kabul edilebilir. 

Önceki hadiste Ebu Sarnit, üç grubun kaldııamayacağı ilim haklanda soru sorduğunda 

imam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: d...::>c.; ~Bu, söz konusu ilmin Ehlibeyt'e (a.s) özgü ol
duğunu göstermektedir. Ancak şimdi bahsedilen hadiste, bu sorudan sonra şöyle buyurdu: 

~.:.!..!. ,J> Bu da, söz konusu mertebeye sadece Peygamber ve Ehlibeyt'inin isteyeceği kim

selerin ulaşabileceğini göstermektedir. 1.:.!..!. ,J> ibaresinin, o ailenin kendisi olduğwmn söy
lenmesi, akla yakın değildir. Hatta yazarın kusurlu aklına göre böyle bir şey düşünüle-

mez, özellikle de hadisin sonunda Ebu Sarnit'in ~~~ ~ 'J _y. rJ' J..aSI ~ 1.)'-:; 411 01 ~ 
dediğini hesaba katarsak. Ebu Sarnit'in böyle derin ve ağır bir hadisin muhatabı olması, onun 
anlayışının ölçüsünü gösterir. Ehlibeyt herkesle anlayışı ölçüsünde konuşurdu. Nitekim bu 
unvanın altında sırların, yüce ve derin rivayetlerin ifşa edilmesinin men edilmesi de vardır. 

İlim ve ilim mertebelerine dair soru sorabilecek ve aniayabilecek idrake sahip bir 
kimse, Peygamber'in ve Ehlibeyt'inin, Allah'ın yarattıklarının en üstünü olduklannı bil
meyecek bir kimse değildir. Mesela bu alanda söylenmiş birçok rivayeti duymamış ola
maz ki şimdi kalkıp "Allah' ın bu üç gruptan üstün olan kulları olduğunu anladım" desin. 
Eğer bu üç gruptan üstün kimselerdenkasıt Peygamber'in Ehlibeyt'i (a.s) olsalar, Ebu 
Sarnit ve onun gibiler, bu hadisi duymadan önce de bunu biliyorlardı. Zira onların üstün
lüğü, Allah'ın diğer kullarının bilmediği bir şey değildi ki bu, Ehlibeyt'in (a.s) seçkin şi
alarının gözünden kaçmış olsun. 

Bu noktaları dikkate alarak evvela Peygamber ve onun Ehlibeyt'inin mertebesiyle diğer 
üç grubun mertebeleri arasında bir mertebenin, hatta mertebelerin var olabilmesi iınkfuıı 
uzak bir ihtimal olmadığı gibi, çeşitli mertebelerin, hatta sayısız mertebenin varlığına 
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dayanarak böyle bir mertebenin varsayılınası kesindir. İkincisi~ ~ve W ır 
ibarelerinin arasmda çok fark vardır. Üçüncüsü Ebu Sfunit'in sözü, onun bu hadis-i şerifi 
duymadan önce bilmediği bir şeyi anladığını göstermektedir ve bu, Peygamber ailesinin 
(a.s) diğerlerine olan üstünlüğü değildir. Zira bu durum sadece Ebu Sfunit'in değil, ondan 
daha düşük seviyede olanların da. açıkça bildiği bir şeydir. 

Dördüncüsü kadri yüce Allfune (ki arif ve kfunil bir kişi olan Kadı Tabatab§i hazret
lerinin (r.a) öğrencilerindendi ve bu makale de o yüce dereceli üstada olan bağlılığı gös
termek için yazılmıştır) talikatında bu konuyla ilgili hadislerden bir diğerini, Ehlibeyt'in 
(a.s) ilmi ve ilalll mafuifi anlayış derecesini, dinin hakikati olan tevhidin kemal.i, yani ve
layet şeklinde tefsir etmiştir. Bunu kfunilen anlama ve kabul etme mertebesinin ise mu
karreb meleklere, mürsel enbiyaya ve sınanmış müıninlere özgü olduğunu söylemiştir. Bu 
söylenenleri tasdik eden ibareleri vardır. O şöyle demektedir: 

ır ~ T y. Lo J ~ \11 ~ ır ~ J. o .J .;S~ ır \11 4.:... U.. ts::~ ı ~ _rll J~ \1 .J 

~T .J c.!.l.l~ 
ili.ınde bir mertebe vardır ki anılan üç grup dışında kimse onu kabul ve itiraf etme

mektedir. Buna ilaveten ondan daha yüce, daha derin ve daha değerli diğer bir mertebe 
daha vardır. 

Merhum Allfune'nin tabiriyle bu mertebe, daha ala ve daha kıymetlidir. Hatta bahsi 
geçen üç grubun bile kabul ve itiraf etmediği bu mertebe, kimlerle ilgilidir? Bu mertebe
nin Peygamber ve Ehlibeyt'ine mahsus olamayacağı açıktır. Zira onlara mahsus olsa ka
bul, itiraf ve iman etmeleri anlamsızdır. Daha yüce olan mertebe onlara mahsus olsa, o 
mertebeye iman, kendine iman etmek olacaktır. Bu varsayım bir şekilde açıklanabilse de 
incelik ve akıcılıktan yoksundur. 

Doğrusu Peygamber ve Ehlibeyt'inin (a.s) ilim mertebeleri o kadar çok, yüce ve ge
niştir ki bunlardan bazılarını avam anlar ve "iman eder, bazılarını havas anlar ve ikrar eder, 
bazılarını mukarrebler ve sınanmışlar tanır ve itiraf eder ve bazıları mukarreblerin, sınan
mışların ve resullerin varlık kapasitesinin ötesinde olduğundan başka bir topluluk onu-ik
rar ve itiraf eder. 

Üç grubun kapasitesinin ötesinde olan ve W ır diye tabir edİlen mertebedeki ilalll 
mafuifin son kategorisini anlıyorlar ve kabul ediyorlar ve bu, Peygamber ve Ehlibeyt'ine 
özgü olan mertebeden farklıdır. Özgü olması hükmünce de kimsenin bundan haberi yok
tur ki onu itiraf ve kabul etsinler ya da etmesinler. o. ailenin mertebesiyle ilgili olan ilim, 

Hz. Resulullah'ın (s.a.a) ı..f.J ~ ve ı..f.J 0::. ve de ı..f.J ...l;,$:. ~l şeklinde tabir ettiği, 
İmam Sadık'ın (a.s) da~-~ tabirini kullandığı ilimdir. 

Mu.karreblerin Mertebesi 
·, 

llahl mafuifin bu mertebesi üç gruba mahsustur: 

a) Mukarreb melekler, b) Risalet sahibi peygamberler, c) Sınanmış müminler. 
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Ebu Hainza Somali, İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) şöyle nakletmiştir: 

rJ'_;... .Jl ~ __,A.o ~ .Jl 'J-ı .T' ~ :ı!J~ \'1 ~ )f "":" • a· 4 
'-:-"""" ~.b- c)l 

c)~')U .y; .uıı ~ı 

''Bizim hadislerimiz zor ve güçtür,herkes kaldıramaz. Sadece üç grup tahammül edebi
lir: Mürsel peygamber, mukarreb melek ve Allah'ın kalbini iman ile sınadığı müminler." 

'-:-"""" kelimesinden kasıt anlamanın güçlüğüdür ve "":" • a· 4 kelimesinden kasıt güç

lüğün artmasıdır. '-:-"""" kimsenin kendisine binemediği ve söz geçiremediği deveye denir. 

~ a· 4 ise birini görünce kaçan deveye denir. Bazı develere kimsenin musallat olama
dığı ve bazı develeri de kimsenin kolayca göremediği gibi, bazı ilalll maarif de istiareli 
söylemle bu şekildedir. Onun bir derecesine kimse ulaşamaz ve onu ihata edemez. Başka 
bir derece daha vardır ld kimse bir an bile ona bakamaz. Bu bakış hangi araçla olursa ol
sun, ister alal, ister keşif, isterse de şuhud, ona ulaşabilecek bir kement yoktur. 

Diğer bazı hadislerde adı geçen üç gruba ilaveten başka bir grup da beyan edilip ek
lenmiştir. Örneğin Şuayb b. Haddad İmam Ca'fer Sadık'tan (a.s) şöyle nakletmiştir: 

4111 ~~ ~ .Jl J-ı f ~ .Jt ~ __,A.o ~ )ll ~ )f '' • a-·-~A '-:-"""" ~.,b. cJI 

~ ~J..o } c)~')U .y; 

''Bizim hadislerimiz zor ve güçtür, herkes kaldıramaz. Tahammül edebilecek yalnız; mukar
reb melek, mürsel peygamber, Allah'ın kalbini iman ile sınadığı kul ve medine-i hasme." 

Şuayb ''Medine-i hasme nedir?" diye sorunca İmam şöyle buyurdu: "~1 ~~ 
1 Toplanmış kalp." 

Bu hadis-i şerifi kısaca şerh ermeden önce başka bir hadisten bir bölümü hatlrlataca
ğzm. Bunun açıklamasında söylenecekler, faydalı olacaktır. 

Muhammed b. Sinan İmam Ca'fer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: 

''Bizim hadislerimiz zor ve güçtür, herkes kaldıramaz. Tahammül edebilecek yalnız şun
lardır; nuraııl kalpliler, selim kalpiller ya da güzel ahlaklılar." 

Acaba Peygamber ve Ehlibeyt'inin öğrettiği ilahi maarif ve hadislerin bu mertebesini 
anlamak üç grupla mı ilgili, dört grupla mı? Aynca üç gruba eklenenler ldmler? 

ı. Mukarreb melekler, 
2. Risalet sahibi enbiya, 
3. Sınanmış mürninler 
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veya 

ı. Nüra.nl kalpliler, 
2. Selim kalpliler, 
3. Güzel ahlaklılar. 

Şüphe yok ki ikinci tabir, yani nurani kalp, selim kalp ve güzel ahlak en azından me
leklerle uyumlu değildir. Zira kalp ve benzeri, insanın idrak araçlandır ve sabit ve değiş
mez ilıne ve idrake sahip olan ve neticede umumi idrak ve mana araçlan olmayan soyut 
varlıklarla uyumlu değillerdir. Bununla beraber bu üç özellik ya sınanmış münıinle ilgi
lidir ya da medine-i hasiıı ile. 

Medine-i hasinin açıklanması, bu noktarun aniaşılmasına yardım edecektir. Hısn, sağ
lam ve nüfuz edilemez kale anlamındadır. Hısn sahibi olan bir şehir, nüfuz edilemez askert 
kaleye gibi bir şehirdir. Hasiıı kelimesinin kullanılması, onun hakiki manasının dikkate 
alındığını; gö,sterir. Yani kolaylıkla nüfuz edilemese de nüfuz edilmesi mümkün olan insan 
yapımı kalelenn ötesinde bir şeydir. Eğer hısn kelimesinin rivayetlerde iman ile ilgili usul 
ve esaslarla ilgili kullarumlarına bakarsak, bu kelimenin ya tevhidin hakikati veya velaye
tin hakikati hususunda kullaruldığuu göreceğiz. Tevhid ve velayetin kalesine ise ne kendi 
yolu ve sahibinin izni dışında girilebilir, ne orada düşman taarruzuna maruz kalacak biri 
vardır, ne de kimse oraya ulaşabilir. 

Hasiıı Kelimesinin Kullanıldığı Örnekler 

Bahsi geçen ma§riflerde bu kelimenin tüm kullanımlarını incelemek ne gereklidir, 
ne de bu yazıya uygundur. Bu yüzden bu kelimenin kullamldığı bazı rivayetlere değin
mekle yetineceğiz. 

1- İmam Ca'fer Sadık'tan (a.s) nakledilen bir duada şöyle geçmektedir: 

~ 'l.J ~.) 4::}1 ~ 'l '~~~ı.} ~.J ... ~~oh ıJI ~~ 

~ı r Y.. !lwt ı.i> ~ 'l .J ~ tA~ 'l .J 

Bu kalenin özelliği, orada bulunanlara hisbir günahın erişmemesi veya onların günah 
işlemeye karşı bir tür korumaya sahip olmalandır. Bununla beraber günahlardan korunma, 
o kaleye girmenin etkilerinden biridir. Böyle bir özelliğe sahip olan kale nedir? Birçok ri
vayette takva, tevhid ve velayet, bu kalenin mıSdaklan unvanıyla tanıtılmıştır. 

2- Emirü'l-Müminin (as) şöyle buyurdular: 

~ -~ t>.,A:ll ı)! ,~ı .)~ 1~1 

Kendini koruma, dindarlık ve Allah korkusu, sağlam ve nüfuz edilemez bir kaledir, 
Başka bir yerde takva, takvanın mertebeleri ye İslam, iman ve yakinle olan irtibatı konu
larını ayrıntılarıyla işledik Bu muhtasar makalede bu konuya değinmemiz bile mümkün 
değildir. Sadece şunu söyleyebiliriz ki içine giren kimseyi hata, günah, vesvese ve hoş 

ı2 
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olmayan dUşüncelerden koruyan, içgüdülerinden ve dışardald şeytanlardan zarar göreme
yeceği, nüfuz edilemez ilahl bir kale olan takvarlan kasıt onun bütün meıtebeleri değildir. 
Sadece tevhid ve velayet ile mütenasip olan meıtebelerdir. 

3- Resuluilah (s.a.a) tevbidi nüfuz edilemez ilalll bir kale şeklinde tanımlamıştır. Al
lah Teala da tevbidi kale ve nüfuz edilemez kelimeleriyle tanımlamıştır. Örneğin Resu
luilah (s.a.a) şöyle buyıumuşnır: 

~ Jl..ıı JS ~ ~ı ,...ııı ':l l .u ı ':l 

Her kim her nereden kaçsa ve korkusunu ernniyete, endişesini huzura çevirmek istese 
tevbid kalesine sığınmalıdır. 

Yıne şöyle buyıumuştur: 

ı.,r.l.ls. tr trT c.;--- j>.) ~c.;--- ...ııı .JI ':l :.U~~ ...ııı J~ 

"Lailaheillallah berıi.ın sağlam kalemdir, kim berıi.ın kaleme girerse azabırndan amandadır." 

Tevhidin sağlam bir kale olduğuqa ye içinde barındırdıklarına bir zarar gelmesini en
gellediğine dair şüphe yoktur. Sadece şu nokta dikkate alınmalıdır ki yalnız dilde söyle
mek, ona kavuşmak ve içine girmek için yetmez. Bununla beraber Resuluilah (s.a.a) her 
ne kadar Allah Teala tarafından gelen buyruğu naklederek; 

ı.,r.l.ls. tr trl c.j--- J>.) tr .J c.j--- J>.) 4JL; ~ c.j--- ...ııl ':ll .JI ':l WS 

Buyursa ve bu cümleyi dile getirmeyi ilalll kaleye giriş ve her türlü zarardan emniyette 
olma sebebi olarak tanıtsa da, bu sözü diğer sözlerle şerh ve tefsir etmek gerekir. Nitekim 
Allah Teala tarafından şöyle buyurdu: 

"Tevhidi ikrar eden, onun kalesine girer." 

Tevhidin sağlam bir kale olduğuna ve içinde 
barındırdıkianna bir zarar gelmesini engellediğine 

dair şüphe yoktur. Sadece şu nokta dikkate 
alınmalıdır ki yalnız dilde· söylemek,-:.on~ kavuşmak 
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İkrar sadece söylemekle gerçekleşmez. Nitekim aşağıda Peygamber ailesinin (as) ilim
lerini anlamanın zorluğuyla ilgili rivayetlerde defalarca bu noktaya değinilmiştir. 

İmam Ca'fer Sadık (a.s) Emirü'l-Müm.inin'in (a.s), onlann ilimlerini anlama mertebe
sinin üç gruba mahsus olduğuna dair hadisinin şerhinde şöyle buyurmuştur: 

"Bu makam meleklere sunuldu ama sadece mukarreb melekler onu ikrar ettiler. Enbiyaya 
sunuldu, sadece resuller onu ikrar ettiler. Müminlere sunuldu ve sadece sınanmışlar onu ik
rar ettiler. Eğer ikrar sadece dile getirmekle olsaydı, mukarreb meleklere mahsus olmazdı." 

Hatta eğer ikrar, kabul ennek veya inanmak olsaydı yine de mukarreb meleklere,·mür
sel enbiyaya ve sınanmış müminlere özgü olmazdı. Zira onlardan başkası da dile getire
bilir ve iman edebilirdi. Dile getirmek ve imanın ilk dereceleri, tam bir yakinle anlayışa 
bağlı değildir, nerede kaldı ki yakinen şuhud ve daha yukansL Sanki gaybe inanan ve 
imanını dile getiren halkın geneli, buna dair tam bir anlayışa ve derin bir yakine mi sa
hiptir? Demel< ki sağlam ilalll kaleye girmenin şam olan tevhidi ikrar enne, onu dile ge
tirmenin çok ötesindedir. Aksi takdirde idrak sahibi varlıklardan belli bir gruba özgü ol
mazdı ve herkes ondan istifade ederdi. 

Bırndan öte daha önce söylendiği üzere bu ~enin özelliği günah ve hatadan ·koruma
sıdır. Öyleyse günaha bulaşan ve az-çok kaymalan olan kimse, dilinde kelime-i tevhid olsa 
da bu kaleye girmemiştir. Esasen kimin dilinde kelime-i tevhid yok ki? Göıünüşe bakıl
dığında lanetlenmiş İblis'ten daha aşağılık ve daha günahkar kimse var mı? İblis bu aşa
ğılık konumuna rağmen dilinden kelime-i tevhid düşmez ve tevhidin zati, vasfi, fiili ve 
hatta ibadi mertebeleri gibi, diğerlerinin anlamaktan aciz olduğu birçok mertebesirıi de an
lar. Öyleyse ikrar, söylemek ve hatta inanmak anlamında olsaydı, İblis'in de sağlam ilalll 
kalede olması ve O'nun azabından korunması gerekirdi. Aynı şekilde Allah'ın diğer kul
lanndan hiç kimse bu durumda azap ehli olmayacaktır. Bu nokta hem akla aylandır, hem 
de nakle; üstelik açık ve kesin olan delillerle uyumsuzdur. 

Netice itibanyla ~ı.; kelimesi, başka bir rivayette c) )i şeklinde tabir edilmiştir ve - . 
göıünüşte ikrar, bir tür söylemeyi ve dile getirmeyi beyan eder. Söyl~enlere ilaveten)\ 
kelimesi de başka kelimelerle tabir edilmiştir. Örneğin Resuluilah (s.a.a) Allah Teala ta-
rafından _şöyle buyurdu: · 

\ 

"Kelime-i tevhidi ibiasla dile getiren, benim sağlam ve nüfuz edilemez kaleme girer." 

Bu rivayetlerdeki söylemek, ikrar ve ihlasla söylemek, bir hakikati beyan ennektedir _ 
ve o da diğer rivayetlerde tevhidden likaullaha kadar kalıcılık özelliğini taşımasıdır. Ör
neğin Resuluilah (s.a.a) Allah -:feala tarafından şöyle buyurdu: 

... ~ J>,) .li ~~ 4-! ~ ~~ ~~ .UI ~ 0T ö.)~ ~ ~ ı:r 
Bu hadis-i şerif, söz konusu hakikati ortaya çıkarmıştır. Tevhid ve la ilahe iliallah olan 

ilalll kaleden kasıt, ikrar, ihlas ve likauilah ile beraber olan tevhiddir. 

t4 
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Bitirirken İmam Rıza'dan (a.s) altın silsileyle nakledilen bir hadise değineceğiz. Di
ğer bir şartın velayet olduğunu söyleyen bu hadis çok bereketli olacaknr ve bunu nak
lettikten sonra kale kelimesinin kullanıldığı diğer örnekleri işleyeceğiz. İmam Rıza (as) 
"La ila he ilialla h, benim sağlam kalemdir, ona giren azabırndan güvende olur ... " hadi
sini naklettikten sonra şöyle buyurdu: 

"Ama bir ta1am şartlan vardır ki ben (Ehlibeyt) o şartlardan biıiyim .. " 

O fethedilemez kaleden kasıt sadece ihlasla beraber tevhid ve de likaullah değildir; 
bu şartın gerçekleşmesi ancak Peygamber ve Ehlibeyt'inin yoluyla ve onlar vesilesiyle 
mümkün olur. 

4- Resulullah (s.a.a) velayeti de nüfuz edilemez ilahi kale olarak tanıtmışor. Örneğin 
Allah Teaıa tarafından şöyle buyurmuştur: 

"Ali b. Ebu Talib'in velayeti benim sağlam kalemdir, kim benim kaleme girerse azabırn
dan güvendedir." 

Yelayet de tevhid gibi nüfuz edilemez ilahi bir kaledir. Daha önce söylendiği gibi tak
vanın bazı mertebeleri de bu özelliğe sahiptir. İmam Ca'fer Sadık'ın (a.s) sözünden anla
şıldığına göre de bu kale, içindekilere herhangi bir zararın ulaşmasına engel olur; ne bir 
günaba bulaşırlar, ne de bir hata yaparlar. 

Şimdi lnsn (kale) kelimesinin manasını ve kullanıldığı yerleri dikkate alarak medine-i 
hasme kelimesinin şerhine geri dönelim. 

Ha.Sın kelimesi hem ffiil, hem de mef'ul anlamında kullanılır. Eğer fail anlamında olursa 
medine-i hastn, yani içindekileri her türlü zarardan koruyan sağlam bir kale gibi olan şehir
dir. Mef'ul anlamında olursa sağlam bir kalenin içindeki şehirdir. Birinci anlamda o şehir 
kaledir, ikinci anlamda ise o şehir kalenin içindedir. Her halükarda iki durumda da şehir 
halkı için bir fark yoktur. Zira onlar iki durumda da, vasıtayla veya vasıtasız kalededirler. 

Söylenenler dikkate alındığında İmam Sadık'ın (a.s) müçtema kalp /toplanmış kalp 
diye tabir ettiği medine-i hasmeden kasıt takva, velayet ve tevhid ehlidir. Bunlar dördüncü 
grup unvanıyla, ayın mukarreb melekler, mürsel enbiya ve sınanmış mürninler gibi ilahi 
mafuifin bu mertebesindedirler. 

Müçtema kelimesine kısaca değinerek bu bahsi bitireceğiz. Müçtema, müteferrikin 
karşısında yer alır. Müçtema olmayan kalp, müteferriktir. Bu tefrika ya şüpheye, tered
düte, banl evhamlara maruz kalmak ve onlardan etkilenmek anlamındadır ya da bazıları
nın söylediği gibi daha derin bir manası vardır. 
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Imam Sadık'ın (a.s) müçtema kalp /toplanmış kalp diye tabir 
enJğl medine-ı hasineden kasıt takVa, velayet ve tevhld 
eblldir. Bunlaıı dördüncü grup unvaruyla, aynı mııkaııreb 
melekler, mürsel enbiya ve sınanmış IJ!Ümlnler gibi Dalıi 
maarlfin bu mertebeslndedirler. 

Sonbahar 20~7, Yıl: 6, Sayı: 13 

Tefrlka .t<esret anlamındadır ve müteferıik kalp, şüphesi, tereddütü ve banl evhamı ol
masa bile kesrete bulaşmış olan kalptir. Kesretten annmış bir kalp ise vahdete her açıdan 
tam teveccühü olan bir kalptir. Aslında Allah'tan uzaklaştıran her şeyden annmıştrr. Al
lah Tea.J.a'nın özel rahmet elinden tem.izleyici şarabı içerek ağyarı unutan kalptir. İmam 

Ca'fer Sadık'ın (a.s) tabiriyle; .uıl c.?.r" ~ ~ ~ 

Eğer bir kimse kıyametten· ve cennete girmeden önce te~eyid şarap kadehini Al
lah Tea.J.a'nın rahmet elinden alır, içer ve ağyardan uzaklaşırsa, kendi varlığında hiçbir şe
kilde tefrika ve kesret olmazsa içtimaya ulaşmış, bakiki vahdeti. elde etmiştir; onu müşa
hede etsin veya etmesin. Böyle bir kimse tevbid ve velayet eblinden başkası değildir ve 
ilahi maarif mertebesine ulaşma yolunda üç gruba eşlik etme liyakatine sahiptir. 

Son iki mertebeye ulaşmak masum olmayanlar için mümkün olmadığından her türlü 
zandan kaçınıyoruz ve ilahi mafuifin diğer iki mertebesine losaca değindikten sonra ilahi 
mafuifin beş mertebesinden birine işaret eden rivayetleri açıklayacağız. 

Havas Mertebesi 

Bu mertebe resullerin, meleklerin ve sınanmış müminlerin mertebesinden daha aşağı
dadır ama bundan sonra değineceğimiz avam mertebesinin üstündedir. Daha önceAllah'ın 
kitabında dört şey olduğuna dair rivayete dayanarak söyledik, din mafu:ifi.nin zabirine ve 
ibarelerine ilaveten işaretleri de vardır ve de enbiya ve evliyanın aşağısında olan Allah'ın 
bavas kulları da bunlan anlarlar. 

Bunlar özellikle diğerlerinin anlayamadığı Kur'an lossalarını anlarlar. Örneğin Adem 
(a.s) ile lanetlenmiş İblis kıssasını öyle bir anlarlar ki ne Alltib'ın faili tevhidiyle uyum
suz olur, ne Adem'in (a.s) velayet, hilafet ve ismet makamıyla, ne de lanetli İblis'in iba
det, ilim ve kavrayış makamıyla. Ya da kaderin sırlarından öyle noktaları bilirler ki avam 
halk onun en azını anlamaktan acizdirler, Iıa:tta onu duymalan ve üzerinde düşünmeleri, 
onların küfrüne ve dinden çıkmalarına denkti.r. · 
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Bazı fuitlerin deyimiyle ..bJI ..u; 'J..ı,Ajl ..r" ....i ,r ı.r bu tür ı:naarifi bilenler, dinden çık
maya yöneleceklerdir. Elbette bu sözden kastın bütün insan tabakalan ve Allah Teala'nın 
bütün mahlill<.atı olmadığı açıktır. Zira bazı kimseler kendileri karlerin sımdır, onlardan daha 
aşağıda olan bazılan ise kaderi bir noktaya kadar anlarlar ve huzurlan ve sükUnetleri artar. 

İbn Sina'ya bu ibareleri sordular, cevabında şöyle dedi: 

Maarm ifşa Etmenin Men Edilmesi 

İlahi ma§rifte sırlar şeklinde olan bazı şeyler Allah'ın havas kullannın nasibidir. Bunlar 
havasurlar ama avam halkın arasında yaşarlar. Hataya düşmeleri ve ınafuif sırlannı ifşa et
meleri uzak bir ihtimal değildir. Bu yüzden Peygamber (s.a.a) ve pak Ehlibeyt'i (a.s) bunu 
ifşa etmeyi men etmişlerdir. Bu men etmenin ve alıkoymanın muhatabının muhabbet ka
pısının fanileri ve mukarrebler olmadığı açıktır. Zira onlar bunun sonuçlaıını biliyorlar ve 
daha önce söylendiği gibi onlar bu açıdan, hatadan arı.nı:nı.ş bir kalededirler. Bununla be
raber bizim havas dediğimiz, onlardan ·daha düşük bir mertebededirler. Bu men etmeler, 
muhatapların hataya düşme ihtimalinin olduğunu göstermektedir, aksi takdirde feshedilirdi. 

Elbette bu tür alıkoymaların ve men etmelerin mubatabının avam halk olmadığı açık
ur. Zira onlar bu tür remiz ve sırlardan öyle habersizlerdir ki ifşanın bir anlamı yoktur. if
şanın men edilmesi, evvela bir remzi ve sım bilen, ikinci olarak hataya düşmeleri ve ifşa 
etme ihtimali akla yatkın olan kimseler için geçerlidir. 

Emirü'l-Müminin (a.s) şöyle buyurmuştur: 

... .ı.SJ_j ';/ .J f .J ~;, ... ~ ~ ~ ..f"-! J..ı,Aj l 

Eğer bu kelamın muhatabının avam halk olduğunu kabul edersek, Resulullah'ın (s.a.a) 
şu sözünün de havassa hitap ettiğini kabul ederiz: 

4111 ..r" I.J ~ ~ 4111 ..r" J..ı,Ajl 

Kader, ifşa edilmesi doğru olmayan bir sırdır. ifşa etmenin men edilmesi, ifşa gücüne 
sahip olan kimseler için geçerlidir. Yani karlerin sırnna ulaşmış olmalıdırlar. Bunlar karle
rin sırnna ulaştıklarına göre avam değillerdir ve ifşa etmeleri mümkün olduğuna göre de 
mukarreb değiller. Bu yüzdenonlan bundan alıkoymak gerekir. 

Bazılarına göre A)l 0 J If ~ ~~ 'J_,...JI t.} 4111 ..r" r-:--lyc.ll ı:-l> ibaresinde 
beşer ile kastedilen bütün insanlar değildir. Bunlar beşeri yönü ağır basınakla kalmayan, 
sadece beşeri yöne sahip olan kimselerdir, yani avam. Ebu Basir ve Muhammed b. Müs
lim İmam Ca'fer Sadık'ın (a.s) şöyle söylediğini nakletmişlerdir: 
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Imam Sadık'ın (as) müçtema kalp /toplanını§ kalp ırıye tabir 
ettiği medine-ı hasineden kasıt takva, volayet ve tevhid 
eblldlr. Bunlar dördüncü grup unvaoıyla, aynı mukarreb 
melekler, mürsel enbiya ve sınaomı§ m_üınloler gibiilahi 
maarifin bu mertebesiodedirler. 

Sonbahar 2017, Yıl: 6, Sayı: 13 

Tefrika-~esret anlamındadır ve mütefenik kalp, şüphesi, tereddütü ve banl evhamı ol
masa bile kesrete bulaşmış olan kalptir. Kesretten annmış bir kalp ise vahdete her açıdan 
tam teveccühü olan bir kalptir. Aslında Allah'tan uzaklaşoran her şeyden anrunışor. Al
lah Teala'nın özel rahmet elinden temizleyid şarabı içerek ağyarı unutan kalptir. İmam 

Ca'fer Sadık'ın (a.s) tabiriyle; .t.ııl ı.Ş.r" w~~ 

Eğer bir kimse kıyametten ·ve cennete girmeden önce teıpizleyici şarap kadehini Al
lah Teala'nın rahmet elinden alır, içer ve ağyardan uzaklaşırsa, kendi varlığında hiÇbir şe
kilde tefrika ve kesret olmazsa içtimaya ulaşmış, hakiki vahdeti elde etmiştir; onu müşa
hede etsin veya ennesin. Böyle bir kimse tevhid ve velayet ehlinden başkası değildir ve 
ilahi mafuif mertebesine ulaşma yolunda üç ~ba eşlik enne liyakatine sahiptir. 

Son iki mertebeye ulaşmak masum olmayanlar için mümkün olmadığından her türlü 
zandan kaçınıyoruz ve ilahi mafuifi.n diğer iki mertebesine kısaca değindikten sonra ilahi 
mafuifin beş mertebesinden birine işaret eden rivayetleri açıklayacağız. 

Havas Mertebesi 

Bu mertebe resullerin, meleklerin ve sınanmış müminlerin mertebesinden daha aşağı
dadır ama bundan sonra değineceğimiz avam mertebesinin üstündedir. Daha önce Allah'ın 
kitabında dört şey olduğuna dair rivayete dayanarak söyleilik, din mafuifinin zahirine ve 
ibarelerine ilaveten işaretleri de vardır ve de enbiya ve evliyanıİı aşağısında olanAllah'ın 
havas kulları da bunları anlarlar. 

Bunlar özellikle diğerlerinin anlayamadığı Kur'an kıssalarını anlarlar. Örneğin Adem 
(a.s) ile lanetlenmiş İblis kıssasını öyle bir anlarlar ki ne Aileili'ın faili tevhidiyle uyum
suz olur, ne Adem'in (a.s) velayet, hilafet ve isınet makamıyla, ne de lanetli İblis'in iba
det, ilim ve kavrayış makamıyla. Ya da kaderin sırlarından öyle noktaları bilirler ki avam 
halk onun en azını anlamaktan acizdirler, hatta onu duymaları ve üzerinde düşünmeleri, 
onların küfrüne ve dinden çıkınalarına denktir. 
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Bazı fuifleıin deyimiyle ..ı.-11 .W 'JJA.ll.r" J ..r '-""bu tür mafuifi bilenler, dinden çık
maya yöneleceklerdir. Elbette bu sözden kasnn bütün insan tabakalan ve Allah Te§la'run 
bütün mabliikatı olmadığı açıktır. Zira bazı kimseler kendileri kadeıin sırndır, onlardan daha 
aşağıda olan bazılan ise kaderi bir noktaya kadar anlarlar ve huzurlan ve sükUnetleri artar. 

İbn Sina'ya bu ibareleri sordular, cevabında şöyle dedi: 

41 _p:.... 'ıli ~ 'ıl .J ojy r 'ıli J.J~ 'ıl ~1 jsWI '-"" 4.!LJI o .lı ıJI 

Mafuifi İfş~ Ennenin Men Edilmesi 

İlahi ma§.rifte sular şeklinde olan bazı şeyler Allah'ın havas kullannın nasibidir. Bunlar 
havastırlar ama avam halkın arasında yaşarlar. Hataya düşmeleri ve ma§.rif sırlannı ifşa et
meleri uzak bir ihtimal değildir. Bu yüzden Peygamber (s.a.a) ve pak Ehlibeyt'i (a.s) bunu 
ifşa etmeyi men etmişlerdir. Bu men etmenin ve alıkoymanın muhatabmın muhabbet ka
pısının faoileri ve mukarrebler olmadığı açıktır. Zira onlar bunun sonuçlannı biliyorlar ve 
daha önce söylendiği gibi onlar bu açıdan, hatadan annmış bir kalededirler. Bununla be
raber bizim havas dediğinllz, onlardan ·daha düşük bir mertebededirler. Bu men etmeler, 
muhatapların hataya düşme ihtimalinin olduğunu göstermektedir, aksi takdirde feshedilirdi. 

Elbette bu tür alıkoymalann ve men etmelerin muhatabmın avam halk olmadığı açık
tır. Zira onlar bu tür remiz ve sırlardan öyle habersizlerdir ki ifşanın bir anlamı yoktur. İf
şanın men edilmesi, evvela bir remzi ve sım bilen, ikinci olarak hataya düşmeleri ve ifşa 
etme ihtimali akla yatkın olan kimseler için geçerlidir. 

Emirü'l-Müminin (a.s) şöyle buyurmuşnır: 

... &..J 'ıl .J ..r .J J:.,.b ... ~ ~ ~ ~ JJA.ll 

Eğer bu kel.amın muhatabmın avam halk olduğunu kabul edersek, Resulullah'ın (s.aa) 
şu sözünün de havassa hitap ettiğini kabul ederiz: 

4111 .r" ı.J~ ~ 4111 .r" JJA.ll 

Kader, ifşa edilmesi doğru olmayan bir sırdır. ifşa etmenin men edilmesi, ifşa gücüne 
sahip olan kimseler için geçerlidir. Yani kaderin sırrına ulaşmış olmalıdırlar. Bunlar kade
rin sırrına ulaştıklarına göre avam değillerdir ve ifşa etmeleri mümkün olduğuna göre de 
mukarreb değiller. Bu yüzden onlan bundan alıkoymak gerekir. 

Bazılanna göre ~1 ~J ı..r ~ ~ı 'J_,..JI ı.} 4111 .r" r-::-"ly-JI r-b. ibaresinde 
beşer ile kastedilen bütün insanlar değildir. Bunlar beşeıl yönü ağır basınakla kalmayan, 
sadece beşeri yöne sahip olan kimselerdir, yani avam. Ebu Basir ve Muhammed b. Müs
lim İmam Ca'fer Sadık'ın (a.s) şöyle söylediğini nakletmişlerdir: 
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Bu tür men etmeler yalnız ballan genelini korumak ve maslahatlanru gözetmek için-
dir. Çünkü bu tür mafuifi duymaya ve taşımaya mecalleri yoktur. 

Noktalar tiz çelik kılıçlar gibi 
Eğer siperin yoksa dön kaç geri 
Bu kılıcın yanına gelme kalkansız 
Kılıcın kesmesinden utamlmaz 

Havassın, ilalll maartf sırlannı, anlama ve taşıma kabiliyeti olıİıayanlara açmamalan 
gerektiği gibi, Jiyakatli kişilerden de esirgememeleri gerekir. Emirü'l-Müminin'in (a.s) 
söylediği gibi 

O.J~J ....; .r ~ ,i~ U""t:Jı ji i.J~u 'd~ ,? ,, . ,a-· •• ~ t:;..ı- ı:>l 

ı_,s;:-u ~~ IJ" .J 

"Cömertlikle beraber gizlilik; sakının ve eli açık olun. Ehil olmayandan sakının ve eb
line bağışlayın." 

Avaının Mertebesi 
-

Bu mertebe, halkın genelinin anlama ve elde etme kabiliyetine sahip olduğu i9.n avam 
olarak oitelendirilmiştir. Gerçi bu kabiliyet insanların çoğunda asla aktif hale gelmez. Bu 
sebeple resmi şeriat ilimlerinde de birçok mertebeler ve dereceler vardır. İnsanların çoğu 
bu mertebeye aşina olduğundan ve yazar bu konuyu başka bir yerde genişçe açıkladığın
dan, bu konuyu tekrar işlemiyoruz. 


