
islam irianında Velayet 
~ Dr. Cafer Yusufi 

Giriş 

İslam kültürü alanında nazari lıfanla biraz aşinalığı olan kimse, velayetin ondaki yük
sek ve anahtar konumundan habersiz değildir. Biz de bu makalede velayetin İslam ida
mndaki yeri ve konumunu açıklamayı hedefliyoruz. Ama irfan alanında nispeten kap
samlı ve sahih bir velayet tasavvuruna sahip olduğumuz oranda, irfanın balaş açısından 
ve İslam irfanırun otoritelerinin dilinden velayet, veli, onun rolü ve bu makama ulaşma
nın şartlan mevzularını açıklamaya mecbur kalacağız. Sonra da toparlayarak velayetin ir
fanda nasıl bir ıstılah olduğu ve diğer alanlarla uyumlu olup olmadığı noktasına varacağız. 

Velayetin İıfandaki Thnııru 

Dr. Seyyid Ca'fer Seccadl, İrfan Isolahlan ve Deyimleri Sözlüğü adlı eserinde şöyle 
yazmaktaciır: 

Velayet, kulun, nefsinden fena olmak üzere bakla layarn eımesidir. İki lasımdır: Bütün 
mü'minler arasında müşterek olan umumi velayet. Hakta fena olmuş ve onunla beka bul
muş vuslatın siiliklerine mahsus özel velayet 1 

Cfunl, Nefahat'ta şöyle yazar: 

Vell, kendi halinden fani ve hakla roüşahedede baki olan kimsedir. Kendi nefsinden ha
berdar değildir. Hak dışındakilerle olursa abdi ve istikran yoktur. 2 

Görüldüğü gibi, bu ıstılahta da yakınlık, kelimenin manasında eksen olarak dikkate 
alınmıştır. Seccadi, Kaysen'den şöyle nakleder: 

1 Dr. Seyyid Ca'fer Seccadi, Ferheng-i Lugat-u Istılahôt ve Ta'b!rôt-i lrfôni, Neşr-i Thhwi, 1383, s. 791. 
2 Abdıımıhman camı, Nefehôtü'/-Ons, Mehdi Tevhidi'nin editörlüğü ve mukaddimesiyle, 1337, s. S. 
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~ Velayet, huiuıı, nefsinden fena olmalı üZere hahia hıyam etmesidir. İhi 
hısımdır: Bütün mü'minier arasında müştereh olan umumi veldyet. 

Hahta fena olmu.ş ve onunla beha bulmu.ş vuslatın salihlerine maJısus 

özel veldyet. 
- __ _c_ 

Nübüvvetin batını vetayettir ve kapsamı nübüvvetten fazladır. Çünkü nübüvvet ve velayetin 
her ikisini de kapsar. Enbiya, evliyadır da. 3 

Hücv:irl şöyle der: 

Tarikat, tasavvuf ve marifetin esası velayettir. Allah'ın öyle dostları vardır ki, onları kendi 
dostu ve velayeti haline getirmiştir. Onlar, mülkün vaıneridir. 4 

Onun sözünde de velayetin iki unsuruna işaret edilmiştir: Dostluk ve sorumluluk. Bu 
ikisi asla velayetin manasından aynlmaz. 

Molla Sadr§ şöyle der: 

Veli, kemale ermiş, ffuıi olmuş, izınihlal bulmuş, Hal<k'ın ekseni olmuş kimsedir. 5 

Ebu Yezid şöyle der: 

Veli, emir ve nehiy alunda sabreden kimsedir. 6 

Görüldüğü gibi, kul tarahndan itaat ve teslimiyet, veli tarahndan da sorumluluk ve li
derlik, bu mananın tahakkuk etmesine müdahil unsurlardan telakki edilmiştir. 

Seccacli şöyle yazar: 

Sı1filere göre, Hz. Hal<k'ın onun mütevellisi olduğu, onu isyan ve muhalefetten koruduğu, 
sonunda da kulluk yönünden fena ve rabbam yönden de bel<§ mertebesine vasıl olmuş 
kimselere veli der. 7 

Arif-i Kamil İmam Humeyıll (r.b.), kavs-i nüzı1ldeki velayetin hakikatini beyan eder
ken şöyle yazar: 

3 Seyyid Celaleddin Aşliyaru, Şerh-i Mukaddeme-i Kaysen ber FusQsü'l-hikem, Defter-i Tebligat-i İslaııll, 
1375, s. 45. 

4 Ebu Ali b. Osman Hücviri, Keşfii '1-Mahciib, Çap-i Leningrad, 1304 şemsi, s. 268. 
5 Dr. Seyyid Ca'fer Seccadi, a.g.e.'den nakille. 
6 Abdullah b. Muhammed b. Ali el-Eıısaô, a.g.e., c. S, s. 565; HUc:viD, a.g.e., s. 270; Muhammed A 'la b. 

Ali b. Muhammed Ham.id et-Tehanev'i el-Ffuiiki, Keşşôfii ısalôhôti'l-fiiniin ve'l-uliim, 1258. 
7 Dr. Seyyid Ca'fer Seccadi, a.g.e., s. 793. 
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Makaıru.ru, kadrini ve mevkiini işittiğin Muhammed! hakikatinAllah'ın ism-i a'zamına hila
feti olan bu hilafet, velayetin hakikatidir. Çünkü velayet, kurb veya mahbilbiye ya da tasanuf 
yahut rubilbiyyet veya niyabet, bütün bu laymetli işlerin işte bu hilafetle ikame edilmesin
den ibarettir. Geriye kalan mertebelerin tamamı bu veliiyelin gölgesidir. Muhammediyye'nin 
ayn-ı sabitesinin bu velayet ve hilafeti, velayet-i ulviyyenin rabbidir. Zira velayet-i ulviyye 
Muhammed! hilafetin hakikatiyle emr ve yaratılış neş'esiyle müttehid olmuştur. (Çünkü 
velayet-i ulviyye, Muharnmediyye hilafetinin tecellisidir ve onun dışında bir şey değildir.) 

Merhum İmam, önceki rnisbahlarda "Hz. Gaybü'l-Guyiib"un taayyününün başlangıcın
dan söz etmiş ve onu "feyz-i akdes" başlığı altında zi.kretm.iştir. Bu feyzin gaybt yönünü 
tavsif edilebilir görmemiş ve onu, Allah'ın pak zanyla müttehid kabul etmiştir. Feyz-i ak
desin zuhurunu, bütün sıfat ve isimlelin cem olduğu "ismullahi'l-a'zarn" olarak tarif et
miştir. Bu isim, tecellisini ondan kazanan tüm isim ve sıfatiarın rabbidir. İsm-i a'zamın 
zuhunıyla bütün isimler zahir olur ve bütün sıfadar görünür hale gelir. Ama a'yan-ı sabite 
aleminde bir ayn-ı sabiteye bağlı her isim ve sıfat, ilmiyye neş'esindedir. Bu yüzden, isim 
ve sıfatları ortaya çıkaran ism-i a'zarnın tecellisindeki ayn tekrar edilmekte; ama bu defa 
ilmiyyenin a'yan-ı sabitesini zuhur ettirmektedir. 

Önce ismullahi'l-a'zamın, tüm isim ve sıfatıarın hakikatirıin hazreti, başka bir ifadeyle 
ism-i a'zamın ayn-ı sabitesi ve ilmen kapsayıcı sureti olan Muhammediyye'nin ayn-ı 
sabitini halife seçmesinin sebebi budur. İsm-i a'zamın cilvesi olan Muhammediyye'nin 
ayn-ı sabitesinin tecellisinin bereketiyle bütün a 'yan-ı sabite görünür hale gelir. Dolayı
sıyla insan-ı kamili.n ayn-ı sabiti, a'yan-ı sabite neş'esinde ilk zuhur ve sair iliihi hazine
lerin anahtarlarının anahtarıdır. 8 

Yıne 48. misbahta şöyle der: 

Mutlak hakikatin nübüvveti {hangi peygamberin özellikle kastedildiği bir yana), gaybü'l
guyiibda olanın izhar edilmesidir. (Elbette ki maksat feyz-i akdes olmalıdır. Çünkü gaybü'l
guyiibda olan, haberi verilip bildirilebilir bir şey değildir ve kimsenin ondan haberi yoktur.) 
Viihidiyyet hazretinde, yani isim ve sıfatiarın tecelli makamında (diğer bir ifadeyle isim ve 
sıfatiann her birinin hissesinin taksimi ile her bir isim ve sıfann mumunun nübüvvetin ha
kikati ve haberleri vasıtasıyla yakılmasıyla gerçekleşir) ve bu haberlerde, her bir tezalıürün 
istidadı laiterdir ve her biri, kendi abdi ruspetinde payını alır. (Bu aslında hakiki eğitim ve 

~L.......4 ~~ /Onlar isimlerini bildir'in 9 ömeğidir.) Haberler de enba-i zatldir. Öyleyse 
nübüvvet, hilafet ve velayet makamının zuhurudur. Hilafet ve vela.yet, nübüvvetin baorudır. 10 

Nübüvvetin hakikatini velayet kabul ettiği görülmektedir. Çünkü nebt, oluş ve yaratılış 
neş'esinde isim ve sıfatiardan hisse armağan etme sorumluluğunu yüklenmiştir. O hisse 
de zati haberler ve varlığın serpi.ştirilmesidir. Elbette ki, nübüvvet sadece yaratılış ve oluş 

8 Ag.e., misbab 33. 
9 Bakara, 33. 
10 Ruhullalı Müsevi el-Humeyni, a.g.e., misbalı 48, s. 38. 
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alemiyle sınırlı değildir. Bilakis başka bir' neş'ette de zuhuru ve yaranlış rolü vardır. Orada 
da baonı yine velayettir. Niteklın merhum İmam 49. misbahta bu mertebelere işaret etmiştir: 

Haber vermek ve eğitim, varlığın neş'et etmesine, gayb ve şuhı1d makamlanna göre muh
teliftir ve birtakım makamlan vardır. Şu halde her kavmin bir dili vardır ve kendi dilinden 
başkasıyla peygamber gönderilmemiştir. u 

Daha sonra nübüwetin mertebelerini açıklayarak şöyle der: 

Bu cümleden olarak nübüvvetin, tabiat zindanında tutuklu olanlar ve karanlık kabir sahip
leri için tabiatı ilan eden birtakım mertebeleri vardır .. Nübüvvetin diğer bir mertebesi de 
din adamlan ve mukarreb meleklere aittir. "Biz tesbih ettik, sonra melekler tesbih etti. Teh
lil söyledik, sonra melekler tehlil söyledi." 

Hadisinde bu nübüvvete işaret edilmektedir. Bu nübüvvetin diğer bir mertebesi, a'yan-ı 
sabite için Muhammediyye'nin ayn-ı sabitidir. Bir mertebesi de ism-i a'zam hazretinden, 
ilmiyyenin vab.i.diyyet makamındaki isimler hazretine kadardır. Daha önce de geçtiği üzere, 
bu nübüvvetin batını, yakınlık, mahbfibiyet ve işlerde mutasarnf manasında velayetin tüm 
hal ve mertebeleri kabul edilmiştir. 

Merhum İmam (r.h.), aynı kitabın 48. sayfasındaki dipnottayelayeti çok güzel açık-
lamaktadır. Şöyle der: · 

İftitah duasında İmam-ı Zaman (a.f) için şöyle dua etmekteyiz: 
II ,.,,Jo "'J. ,, ,- O,;,;,,' '*' 
l::..!.I!L.!l ... ':1 .!l.J.ill\;;1 .ü • . ..uu: ~..,lj\ '~ ~~· .a;·ı.,-.i.lı :&.) ~ :<'~ 

* ; .r.- . * --Y' ' . ~ " * J ~ * ~ 

"Onun için razı olduğun dinini (korumayı) mümkün /al; korkusunu güvene dönüştür; ta ki 
San'a ibadet etsin, hiçbir şeyi San'a şirk koşmasın." 

Bu şekilde dua etmemiz, Allah'ın kullannın velayet ağacının yapraklan olması nedeniy
ledir. -Yaprak da ağaan süsüdür. Öyleyse veli, kulların terbiyesini tekeffül etmiş kişidir. 
Bu bakımdan insanların yapması ve terk etmesi onların velisine ve imamına nispet edil
miş olmaktadır. 12 

Yukandaki cümlede İmam'ın güzel benzetmesinden tüm velileriri kulların terbiye
siyle yükümlü olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu, iriandaki velayetin manasını anlamada et
kili olan ve bizim de kastettiğimiz şeydir. 

İmam, Misbtihu 'l-Hiddye'nin ikinci mişkatında (13. nur), mümkün alemin heyillasıru, 
velinin iradesine bağlı ve musahhar kabul eder. Nasıl isterse öyle tasarrufta bulunur. Şöyle der: 

8 

"Mümkün illemin heyillası" kavramının kullanılmasının yersiz ve hikmetsiz olmadığına 
dikkat edilmelidir. Çünkü velfuin yaptıklan, kabiliyeder miktanncadır. Burada "heyilla"dan 

u Ag.e., misbalı 49, s. 38. 
12 Ag.e., s. 48, dipnot 
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maksat, felsefede konu edilmiş suretin mukabili ilk heyilla değildir. Bilakis her kabiliyet 
salıipliğini kapsamına alır. Bunların arasında ilk heyilla tabir edilen ilk madde de vardır. 
Hatta alemin kemalatının diğer mertebelerindeki hakikat olmayan suretierin maddesini de 
kapsar. Mümkün alemin heyiliası soyut şeyleri de kapsamına alır. Çünkü soyut şeyler de 

irısan-ı kamilden ve Allah'ın velisinden medet alır. Daha önce değindiğimiz"~ ~ 

~~I!Biz tesbih ettik, sonra melekler tesbih etti ... " hadisi buna işaret etmektedir. 13 

Yıne İmam, aynı kitapta der ki: 

Bu gayb1 elçiye ve hakiki vetiye ilk iman eden kişi, kahire-i nuriyye nurlarından ve ilaru 
ali kalemlerinden cebemıt beldesirlin sakinleriydi. Öyleyse Muhammed! (s.a.a.) velayet ve 
hilafet, feyzin yayılmasının ilk zuhuru ve gölgenin uzamasıdır. Nitekim Allah'ın Resiilü 
(s.a.a.) şöyle buyurmuştur: 

"Allah 'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur." Veya " ... benim ruhumdur." 14 

Sonra bu şekilde yukandan aşağıya nüzul ( evliyanın feyz vermesi) devam eder ve hiçbir 
isyan ve inkar olmaksızın madde alemine, maddiyata ve aşağı zeminierin sakinlerine ka
dar varır. Bu, velayetin tüm varhldara arz edilmesinin manalanndan biri sayılmaktadır. 15 

Aynı şekilde söZün devamında şöyle der: 

Rivayette geçtiğine gör.e bazı varhldar velayeti kabul etmekten çekindi. Çekinmeleri isyan 
değildi. Bilakis kabiliyet ve istidat yoksunluğuydu. Diğer bir ifadeyle rahmaruyyet maka
mırun varlığın armağan ettiği feyzirıi kabul etmiş; ama arzulanan kemal olan rahlmiyet 
makarnının feyzirıi kabul etmekten çekinrrtiştir. Çünkü kapasite ve kabiliyeti yoktu. Öyle 
olmasa her varlık kendi varlığı kapasitesi miktarınca ve kabiliyeti oranında batınl velayet 
ve hilafeti kabul ederdi. Bu batınl velayet ve hilafet göklerin ve yerin bütün katınanianna 
nüfuz ve sirayet etmiştir ve hepsinde geçerlidir.-16 

Arif İmam'ın (k.s.) dilinden velayetin irfandaki manası üzerinde mükemmel biçimde 
düşünürsek aynı kitabın aklın velayetiyle ilgili on birinci matla'sına va:Jaf oluruz. Orada 
şöyle der: 

Gerçek şu ki, külli aklın (Muhammedl hakikat) hilafeti, varlığın hakikatlerinde zuhur eden 
müteal mebdenin halifeliğidir. Killll aklın nübüvveti de müteal mebdenin kemalatının iz
han ve bildirilmesi, zülcelalin cem' hazretinin isim ve sıfatlarırıın ibrazı ve izhandır. Killll 
aklın velayeti, gayb ve şuhildun tüm mertebelerinde tam ve mükemmel nusrettir. Tıpla 
irısanın nefis ve ruhunun bedenirıin uzuvlan üzerindeki tasarrufu gibi. Bilakis külli aklın 
gayb ve şuhı1d alemi üzerindeki tasarrufu, ruhun beden üzerindeki tasarrufuyla mukayese 
edilemez. Çünkü külli alal, kuvvet ve istidatla hiçbir şekilde kanşmadığı, tam tersine salt 

13 Ag.e., s. 53. 
14 Meclisi, a.g.e., tarih-i enbiya, hadis 24, c. ıs, s. 24. 
15 Ruhuilah Mii.sevi el-Humeyııl, a.g.e., nur 17, s. 55. 
16 Ag.e., s. 55, nur 17. 
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ve mutlak fiiliyat olduğundan, hiçbir balamdan yoksunluk taşımadığından ve onda hiçbir 
noksanlık bulunmadığından en kuvvetli olacaknr. Hem var elmada, hem var etmede, hem 
de tasamıf ve yardımda bulunmada. Bu durumda o zahi.r olur ve Hak Teaıa onun zuhu
ruyla zahir olur. O hanndır ve Hak onunla banndır. 17 

Çünkü o, Hak Tema'nın ilk tecellisidir. Şöyle ki, bu matla'da görüldüğü üzere, ak
lın velayeti, gayb ve şuhGdun bütün mertebelerinde tam tasamıf demektir ve bu tasamıf 
şu boyutlarda pratiğe dökülür: 1) Var etme, 2) Tasamıf, 3) İmdat veya diğer bir ifadeyle 
ralımam rahrnetle var etme tasarrufu ve rahlrnl rahrnetle de kemale erd.imıe tasarrufu. 
Yelayet her iki sahaya da sirayet eder ve ikisinde de geçerlidir. 

Merhum İmam, Allah Resillu'nün (s.a.a.) makamını değerlendirirken ilginç bir nok
taya dikkat çekerek şöyle der: 

Peygamber (s.a.a.) taayyünlerin ilk yaranl.ışuun neş'esindedir. İsm-i a'zama varlıklann en 
yakırudır. Diğer isim ve sıfatıann imamıdır. Malılllkatın en üstünü sayılınaktadır. Fakat 

onun velayeti bu meselenin de üstündedir. Bu, dJ; .J ,_;~ şeklinde ifade edilmektedir. 

Şöyle der: 

Yani o, velayet makamı bir tarafa bırakıldığında da herkesten üstündü. İlk sadır ve ilk 
malılUk olması nedeniyle zaten her şeyin önündeydi. Ama efdal olması bir yana, muaz
zam kül.U velayeti, devasa berzah oluşu (mutlak gayb hazreti ile Allah'ın isimleri, sıfatlan 

ve rnasivası arasında) ve "dJ; .J ,_}::/' makamı olarak tabir edilen evla heyiliası olması 
bakımından da hiçbir şeyle mukayese edilebilir değildir. Çünkü bu makamda her şeyi ku
şatmaktadır, her şeyin kutbu, ekseni ve çekirdeğidir. Tüm mevcudat, her aydınlık ve her 
gölge onun vasıtasıyla zatıyla kairn olabilmiştir. 18 

Görüldüğü gibi, Peygamber'in (s.a.a) velayet makamı, onun rahmetini kıyaslanabilir 
olmanın üstüne çıkarmış ve en mükemmel cevher yapmıştır. O varlık, işte bununla tez
yin edilip donanmıştır. 

Merhum İmam'ın bu harika açıklamalarıyla kavs-i nüzillde veUiyetin mevkiinin, ru
hun bedendeki konumu gibi olduğu açıklık kazanmaktadır. Hatta daha da fazlası, pek çok 
ri vayetin manası tefsir ve tevil edilmiş olmakta ve aydırılarımaktadır. Merhum İmam, 13. 
matla'nın devamında Eı:nlrü'l-Mü'minin'den bir rtvayete değinrrıiştir. Şöyle buyrulmaktadır: 

lO 

l 
"l_,.p.- 4111 J .JN' J c: .J ı_,..., ~~\' 1 c: ı..:..:.S" 

"Ben peygamberle gizlide, Resuluilah ile aşikar beraberdim." 19 

17 Ag.e., s. 72, matla ll. 
18 Ag.e., s. 75, matla 13. 
19 Ag.e., s. 75, matla 13. 
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Kül li akıl ~ Muhammedi nur 
ve hakikat, Ehl-i Beyt 
( a. s . ) yaratılış nizarnında 

parlak tecelliler ve 
i lk feyiz olduğundan 
velayet-i kübra onların 
e liyl edir. İlahi kalemde 
bireyl er için takdir 
edilmiş istidat kadarıyla 
varlık ve kemalin feyiz 
kaynağıdırlar . Sonuç 
itibariyle velayet, bu 
sahada da ınuhabbetle 
iç içe girmiş yakınlık, 
tasarruf ve saltanattan 
başka bir şey değildir. 

ı islam irianında Velayet ı Misbalı 

Yani diğer peygamberlerle birlikte olmayı kayyfuniyye (ayakta tunna) maiyeti kabul 
etmiş ve Peygamber'le (s.a.a.) birlikte olmayı da tekawarniyye (ayağa kaldırma) mai
yeti saymışor. Yani mutlak nübüwetin hakikati olan ve Errllı:ü'l-Mü'rni:rlln de onun maz
han olduğu velayet.. 

Merhum İmam, velayet makamına daha da açıklık kazandırmak için aynı matla'nın 
devamında şöyle der: 

Peygamber'in (s.a.a.) buyurduğu gibi, tüm meleklerin bizim hizmetkarlanmız ve dostla
nmızın hizmetkarlan olması, tüm aiemin, aralannda i.lml ve arneli kuwetlerin de yer al
dığı bütün parçalan ve detaylanyla mükemmel velinin ihtiyarmda olduğu sözümüzün şa
hididir. Meleklerin Ehl-i Beyt (a.s.) muhiplerine hizmeti de onun tasarrufu va.Sıtasıyladır. 
Tıpkı insanın ruhunun, bedenin bazı uzuvlannı diğer bazılannın hizmetine Vetll).esi gibi. 20 

Arif, bir başka yerde Ehl-i Beyt'i, varlığın asıl feyzi olan ralımam rabmetin mazhan 
kabul eder. Hatta biraz daha ileri gider ve ralımam rabmetin ta kendisi olduğunu söyler: 

Bunlar, ralımam rabmetin mazhan olmak bir yana, bilakis ralımam rabmetin ta kendisidir
ler. Hatta ralımam ve rahfuıl rabmetin tabi olduğu ism-i a'zamdırlar. 

Beyan edilen şey, çoğunlukla kavs-i nüzill boyutundaydı. Kavs-i nüzill derken kastet
tiğimiz de tüm kainatın, bu cümleden olarak da isimler, sıfatlar, a'yan-ı sabite, ceberfit ve 
melekG.t aiemleri, isın-i a'zaın ve feyz-i akdesin tecellisi olan dünyevi aıeme kadar her şeyin 

20 Ag.e., s. 77. 

ll 



Misbalı ı islam irianında Vel~yet ı Bahar2018, Yıl: 7,Sayı: 14 

sudGrudur. Varlıktaki ve kemaıattaki ilaru feyizlerin taksim ve tevzü de velayet sünnetiyle 
gerçekleşir. Bir şey Mebde-i Müteal'e (celle ismuhu) ne kadar yakın olursa onun velayeti 
de o kadar kuvvetli; tasarruf, tevzü ve taksim hakkından hissesi de o kadar fazla olacakttr. 

Külli alal, Muhaınmecli nur ve hakikat, Ehl-i Beyt (a.s.) yaratılış nizarnında parlak 
tecelliler ve ilk feyiz olduğundan velayet-i kübra onlann eliyledir. İlaru kalemde birey
ler için takdir edilmiş istidat kadarıyla varlık ve kemalin feyiz kaynağıdırlar. Sonuç iti
bariyle velayet, bu sahada da muhabbetle iç içe girmiş yakınlık, tasarruf ve saltanattan 
başka bir şey değildir. Velayetin burada diğer yerlerden farkı yoktur. Bilakis farklılık on
lann ilintilerindedir; bazen feyiz vermede, bazen de yardım iletmede. Kimi zaman öğre
timde, kimi zaman dayetimin ":elisinin fıkhında ve yetimin menfaatini kollamakta. Mer
hum İmam, aynı kitabın 84. sayfasında velayeti nübüvvetin batını kabul etmiştir. Daha 
önce buna değinmiştik. 

Yükseliş Kavsinde İrfandaki Yelayet 

Buraya kadar bahsedilen, varlık nizarnında nüzul kavsinde, feyz-i akdesin sudGrunda, 
rahmfuıl ve rahlı:nl rahmetin zuhurunda, Hak subbanehu ve teaianın kudst nurlannın tecellisinde 

velayetin konumu ve rolü idi. Merhum.Allfune, Kitôbul'l- velôye'de 21 onu, "ZJJ~ fo ~~"22 
., 

ayetinden iktibasla "..1-l.ı" olarak ifade etmiştir. Buradan, tecelli nizarnında eksen ve anah-
tann velayet ve veli olduğu anlaşılmaktadır. Kişi Allah'a ne kadar yakınsa rol ona o kadar 
çok verilmektedir. Feyiz de onun ellerinden daha aşağıdaki mertebelere dağıtılınaktadır. 

Şimdi irfanın asli maksadına işaret edelim. İrfan, insanın Allah'a doğru yükseliş sey
ridir. Merhum Allame Tabatabai'nin ifadesiyle Allah'a "avdet"i yani dönüşü. Biz de bu 
seyirde velayetin rolünü somutlaştırmarun peşindeyiz. Nite.kirn bu seyirde velayetin rolü 
hayli belirgindir. Çünkü hem velayetin yoludur, hem de velinin rehberi. Velayetin yolu ol
ması, İslam irfanının, insanın kemalini sadece ve sadece madde illemine aidiyetten kay
naklanan sınırlamalan ve kaYıtlan reddetmek olarak değerlendirdiği içindir. 

Mebdeye teveccüh ve ona doğru seyir ise üç sahada fenaya ulaşmamız bakımından
dır. Fiiller sahasında (fillerde tevhid), varlık nizarnında hiçbir fiiliAllah'ın fiilinden başka 

~ - ca ,., 

b. .. mizdir" B··ı;;n fiili . fiili .. biliriz" . "1 ~-- -~ .1>1 -~ ':Jl ~15 • \;" 23 
ır şey gormeme . ULuu en onun ve ~ ; , r , , . ~ 
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şiannı odak noktası görürüz. Sonraki aşamada sıfatıarda tevhide ulaşırız. Bunun anlamı 
şudur ki, tüm kemal ve cemaı vasıflannı O'nun kemal ve cemillinde f1irıi. görürüz, O'na 
ait sayarız. Çünkü O'nun vasıfları sonsuzdur. Sonsuzluk da ikilikle bağdaşmaz. Öyleyse 
var olan her ilim O'nun ilmidir. Var olan her kudret O'nun kudretidir. Gözlemlenen her 
cemaı ve güzellik, O'nun cemaı ve güzelliğidir. 24 Bu sahada merhum Allame'nin ifade 
ettiğine göre beş vasıfta tevhid ve fenaya ulaşmalıyız. 

21 Muhammed Hilseyin Tabatabai, Kitôbu'I-Velôye, tercüme: Sadık Hasanzade, 1383, ikinci fasıl, s. 161. 
22 A'raf, 29. 
23 Hud, 56: "Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın." 
24 Ruhullah MüseVi el-Huıneyııl, a.g.e., s. 80. 
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Hayat, O'nun· hayandır. İlim, kudret, işitme ve görme O'ndandır. O'ndan başka kim
seyi bu vasıflann sahibi görmemeliyiz. Nitekim fi.illerde ffuıi olmada aln fillde fena ve 
tevhide ulaşmak gere!kir. Bunlar da insarun temel ihtiyaçları olan ve onları temin etmek 
için çalışnğı hayat, ölüm, sağlık, hastalık, fakirlik ve zenginliktir. Arif bunların tamamıru 
Allah'tan ve Allah'ta ınüşahede eder. Nihayet arif, kendi yükseliş seyrinde eğer ilaru yar
clını elini tuttuysa ve mükemmel velinin elini tutmayı başarabiidiyse zatta ffuıi olmaya var
ınası mi.iınkündür. Bu da tevhidin en yüksek aşaması ve velayetin en yakın mertebesidir. 
Kendisi de bu yolu kat etmiş olan Allarn e Tabatabffi şöyle' yazar: 

Sonra Allah'a doğgı sülfik içindeki fuif, fill ve sıfatıarda fena olduktan sonra zatta da ffuıi 
olur. Geride isim ve resim kalmaz. Hak subhanehu onların kilim-i makanu olur. 

Tevhid Risalesi'nin sonunda şöyle zikredilmiştir: 

Bu makam, herhangi bir lafzı onun için kullanmaktan veya onu ifade etmekten çok daha 
yüksekte ve çok daha büyüktür. Makam tabiri de zaten mecaz.ldir. Bu, kapısını Allah' ın, 
peygamberi Hz. Muhanuned'e (s.a.a.) açnğı, ailesinden pak olanların da ona katıldığı rlu
rumlardan biridir. 

Allame daha satıra şöyle der: 

Ben, şu anda da onun ümmetinden evliyanın bu derecede ona katıldığını söylüyorum. 
Çünkü çok sayıda rivayet, subhan olan Allah'ın, onların Şiilerini de uhrevi' derecelerde 
onlara ekleyeceği hakikatine delalet etmektedir. 

Merhum Allame aynı risalede şöyle der: 

Bu sadece Allah subhanehu ve teaiiinın evliyaya bağış ve lütuflarının az bir kısmıdır. 25 

Tüm söylenenlerden çıkan sonuç şudur ki, Allah'ın evliya ile ilgili bağışlarının en 
önemlilerinden biri, onları o üç alanda, yani fi.iller, sıfatlar ve zat alanlannda ffuıi yap
maknr. Bunlar, tevhid ve velayet kavramlarının her ikisiyle de ifade edilir. Daha net söy
lersek, tevhid, zikredilenlerin her birinde velayetin bir aşaması için yoldur. Çünkü tevhid, 
bir tek yapmak demektir ve bu da hakikatıere dair vehrnedilen çokluğun, Allah'ın bir tek 
hakikatinde ffuıi olmasıdır. Dolayısıyla tevhid, velayetin yolu ve Allah'a yaklaşmadır. Bu 
tevhidler ve fenalardan hangisi hasıl olmuşsa yakınlık ve velayetin bir mertebesine ulaş
rnışız demektir. 

Diğer bir ifadeyle velayetimiz o kadar kemale ermiş sayllir. Anlaşıldığı gibi, velayetin 
bütün mertebelerinde bir nokta mahfuzdur. O daAllah'a hakiki yakınlıktan ibarettir. Daha 
önce velayetin cevherinin işte bu yakınlık olduğunu söylemiştik. Fakat velayette muhab
betten kaynaklanan ve ardından sorumluluk, irade ve hakimiyeti getiren bir yakınlık söz 
konusudur. 

25 Muhammed Hüseyin Tabatabai, a.g.e., s. 215. 
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Mükemmel fuiflerin beyanlan dikkate alındığında bir hakikat daha açıklık kazanmış 
olmaktadır: İrlanda velayet ne sırf muhabbettir, ne de sırf yakınlık. Bilakis aynntılı ola
rak önceki bölümlerde geçtiği gibi, velayet irfanda da muhabbetten kaynaklanan yalan
·lıktır, muhabbede bir aradadır ve hanndırdığı tercih, etkileme, sorumluluk mertebelerine 

· uygunluktan da uzak değildir. el-Kafi' de ve Sadlik'un Tevhid'inde geçen bir badiste İmam 

Sadık'tan (a.s.) "fi~ ~ ı: ö ~~;ı ı; )..;X Lili" 26 (Bizi öfkelendirdiklerinde onlardan intikam al
dık) ayet-i şerifesi hakkında şöyle nakledilmiştir: 

"Allah' ın öfkesi, bizim öfkemiz gibi değildir. Aksine Allah, kendisi için, öfkelenen ve nza 
gösteren veliler yaratmış or." 27 

Ama onlar Allah'a öyle yakındırlar ki, öfkeleri ve hoşnutluklan Allah'ın öfkesi ve n
zası sayılmaktadır. 

26 Zuhruf, SS; Zemahşen, a.g.e., c. 4, s. 259; Muhammed Hüseyin Tabatabıü, ei-M"ızan fi Te(siri'l-Kur'an, c. 
18, s. lll. 

27 el-Küleyni, Usfılü'l-Kôfi, c. 1, s. 144, hadis 6; Şeyh Sadük, Tevhid, hadis 2, 168. 
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Bütün bunlar bir yana, Allah Kur'an'da nerede çoğul sigasıyla kendisine birtakım iş
leri nispet ettiyse aslında onlar, Allah'ın; evliyasına iznini verdiği ve onların eliyle gerçek
leştirdiği işlerdir. Mesela; öldürme ve diriltme, nzık verme, kaderi değiştirme gibi. Fakat 
onlar, fena makamına ulaştıklarından fiilieri Allah'ın fiili ve vasıfları Allah'ın vasfı olan 
evliyadır. Hatta kendileri bile işin içinde değildir. Ne varsa Allah'ın tecellisidir. 

Tabii ki, onlar Allah'ın kendisi değildir, bilakis Allah'ın cemal ve kemalinin aynalarıdır
lar. Allah onların varlığında iradesini tahakkuk ettirir, takd.4; kalemini oynatır. Bununla, onları 
Allah görme arasında çok büyük bir fark vardır. Yahut onlarıAllah'ta faru görmemiz, mütte
fekun aleyh hadis olan "kurb-ı nevafil" hadisinde belirtilen muhtevadan başka bir şey değil
dir. Hadis farklı ifadeierle, Ehl-i Beyt'ten (a.s.) feyiz talebi şeklinde nakledilmiştir. Bu nakil
lerden biri, kıymetli Kôff kitabında İmam Muhammed Bakır' dan ( a.s.) şöyle aktarmaktadır: 

"Allah celle cela.luhu şöyle buyurdu: 'Kuluınu bana yaklaştıriin şeyler arasında en çok ho
şuma gideni, ona farz kıldığım şeyleri eda etmesidir. O aynı zamanda nafilelerle de bana 
yaklaşır. Bu yüzden onu severim. Onu sevdiğiinde de işittiği kulağı, gördüğü gözü, konuş
tuğu dili, tuttuğu eli olurum. Ne zaman bana sesiense ona cevap veririm. Benden bir şey 
talep ederse lütufta bulun urum."' 28 

.A.rillerimizin fiil, sıfat ve zat bakımından faru olmayla kastettiği şey, kurb-ı nevafil ha
disinde bahsedileriden başka bir şey değildir. Dolayısıyla ne arif görünümlü siifilerin veh
mine yer vardır, ne de şeriatın zaJ:ıiri.nde kalmış, bir tek adım atamamış, zihninde ürettiği 

, J. ,. -· , , , 

tanrıya ibadet etmiş ve "0 ~\S. tA §_r: '::ll if-~ j" 29 olan, hatta "<)_,~lS' ft; .,.~, 30 ka-
bul edilebilecek dindarlığın korku ve ıstırabına! 

Görüldüğü gibi İslam irfanrnıda ve Allah'a doğru hareket boyutunda, velayetten ve 
Allah'a yakınlıktan bahsedilmektedir. Bu da oldukça ağır üç operasyonla gerçekleşmek
tedir: Üç alanda tevhid ve faru olmak. Şimdi irfanın konu ettiği faru olmak için sülüku, 
Kur'an'da velayet bahsinde vardığımız sonuçla, yani tabi olma, etkilerıme, liderlik ve mo
del alma ile mukayese etmemiz yerinde olacaktır. Her ne kadar bu babsin asıl yeri, neti
ceye varma·kabilinden ele alacağurnz son bölüm ise de burada belki sonuç çıkaıma şek
linde değil; ama velayetin irfandaki ıstılaru anlamını bulma babından ona işaı:et edeceğiz. 

Merhum Allame Tabatabill velayet risalesinde fenaya mükemmel tabilik ve yüzde yüz 
takip manası vermiştir. Şöyle der: 

Fakat mükemmel kemaline ulaşmış kul, elinin usill ve fürfiunun gerektirdiği esasa göre arneli 
icraya dikkat eder. Şeriata uygun arneli icrada dikkatli olmanın manası, getirdiği her şeyde 
Peygamber' e (s.a.a.) teslim olmaktan ibarettir. NitekimAllah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: 

''Rabbine yemin olsun ki, aralanndaki tartışma, çekişme ve ihtila.Oarda seni hakem 
yaproadıkça ve sen aralanııda hüküm verdiğinde de içlerinde daralma hissetiDeyip 
tam teslim olmadıkça mü'min sayılmazlar." 

28 el-Küleyrıl, a.g.e., c. 2, s. 352, hadis 8. 
29 " .. . ahiretten ise gafil olanlardır." Rı1m, 7. 
30 

" ••• onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir." Secde, 10. 
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Birisine teslim olmak, iradesini onun iradesinde ffuıi yapmak demektir; onun istediğinden 
başka bir şey isternek ve onun kastettiğinden başka bir şeyi murat etmek değil. Bu da mü
kemmel ve tam tabi olmayı gerektirir. 3ı 

Söylendiği gibi, ffuı.i olmak, mükemmel ve çok yönlü tabi olmaknr. Merhum Allame 
aynı kitapta önce insanın kemalini onun Allah'ın fi.illeri, sıfatları ve zatında fena hali ola
rak tarif eder. Sonra da şunu ilave eder: 

İn.sanın, kemale ereceği fenaya en yakın yolu kendi nefsini tanımasıdır. Daha önce kimi 
beyanlardan, nefsi tanımanın, Allah'tan başkasından yüz çevirme ve Allah'a odaklanma 
ile hasıl olacağı sonucunu çı.karmışnk. 32 

Allah'ın kitabı ve Peygamber'in (s.a.a.) sünnetini inceleyip araşnrdığımız, yeterince dü
şünüp dikkat ettiğimizde bir nokta dikkatimizi çelanektedir. O da şudur: Sevap ve cezada 
kriter, sevaptarafında Allah'a itaat, ona tabi olma, onun buyruğuna teslimiyettir. Ceza ta
rafında ise eksen ve kriter; isyankarlık, itaatsizlik ve inattır. Bu hakikate delilim.i.z, mesela 
hata etme, uyku hali veya cahilce kusur gibi masiyetler, hatta büyük günahlar bir kimse
den eğer gaflet ve dikkatsizlik yüzünden ve kasıt olmaksızın sadır oluyorsa hiçbir şekilde 
cezalandırılmayacaktır. ibadetler de Allah'a yaklaşma, itaat ve teslimiyet kasnyla sadır ol
muyorsa ona sevap verilmeyecektir. Üstün ve güzel ahlakın parçası olan davranışlar (sa
daka, Allah'ın yarattıklanna hizmet vs.) gibi Allah'a teslimiyet do~an fi.iller hariç. 33 

Anlaşıldığı kadarıyla merhum Allame, Allah'a itaat ve teslimiyet ve mükemmel an-
lamda tabi olmayı, velayet ve kulluğa doğru hareket ve fena programı olarak tarif etmek
tedir. Bu da, daha önce velayetin Kur'a.nlısnlahını açıklarken vardığımız sonucun aynısı
dır. Dolayısıyla çift taraflı bir bağ olan ve her iki tarafın kendine has halini içeren velayette 
ilişkinin taraflanndan biri bulunmadığı takdirde velayet bağı hasıl olmayacaknr. Koru
yucu ve lider manasında veli tarafında gerekli olan, muhabbet içeren yakınlık, sorumlu
luk ve yardım iletmedir. 

- Velayete konu olan anlamında veli tarafında ise yakınlık, muhabbet, itaat ve mutlak 
teslimiyet yahut hiç değilse etkilenme ve örnek alma vardır. O halde ikisi arasında müşte-

. re k olan öğe muhabbet ve yakınlıktır. Üstün tarafa özgü olan, liderlik ve etkilemektir. Di
ğer tarafla ilgili olan ise tabi olma, etkilenme ve tani olmaknr. Tabü ki, Muhyiddin İbnü'l
Arabt'nin bir başka açıklaması daha vardır. Ona ileride döneceğiz. İbnü'l-Arabt orada her 
iki tarafta da velayetin bir tek anlama geldiğini belirtmektedir. 

Bu hakikate Kur' an' da, irfan ve sünnette çeşitli ifadelerle değinilmiştir; ama hepsi de 
aynı hakikati anlatmaktad.ır. ifade biçimleri farklı farklı olsa da bazen tabi olma ve itaatten, 
bazen mutlak teslimiyetten, bazenAllah'a yönelmekten, bazen fendfillahtan, bazen de sülQk 
ilallahtan; öte yandan bazen liderlikten, bazen feyiz vermekten, bazen de ffuı.i ve baki lol
maktan bahsetse de hepsi ama hepsi velayette ve onun çeşitli hallerirlde bulasa olmaktadır. 

31 Muhammed Hfiseyin Tabatabai, Kitôbu'l-Veliiye, s. 208. 
32 Ag.e., s. 178. 
33 Ag.e., s. 178. 
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Söylemeden geçilmemesi gereken bir nokta da şudur: Her türlü takip ve etkilenme 
hali, ffuıi olma şeklinde adlandırılmaz. Bilakis tam tabi olma, mükemmel ve yüzde yüz 
takip ffuıi olma adını alır. Dolayısıyla tevella fena kapsamındadır ve Iani olma, tevellfuıın 
sadece bir mertebesidir. Diğer bir ifadeyle, tevellfuıın zirvesi fena olarak adlandınlır. Bu 
arada irfanın görevinin de umumi bir memuriyet olmadığına, havasla meşgul olduğu ve 
istidadı olanlarla konuştuğuna dikkat etmek gerekir. 

Muhatabı, Allah' a doğru sülGk ve fena yeterliliğine sahip olmalıdır. Fakat dinin me
muriyeti genele hitap eder. Bu yüzden dinde velayetten bahsedilmiş, ffuıi olmaktan söz 
edilmemiştir. Çünkü velayet şıklan olan kavram kategorisindendir ve aşağı merhaleler
deki tabi olmaya da uylımludur. Bununla birlikte ffuıi olma konusundan da gafil kalma
mış ve ehli. için ortamı hazırlamış or. Ama bu sofra herkese açılmamaktadır. Allah' a aşk 
ve muhabbet yolunda her şeyi terk etmeye hazır olan havasa ait bir sofradır bu. Kabul et
mek gerekir ki din, fenatillah konusunu ihmal etmemiştir. Kurb-ı·nevafil hadisi, likdullah 
ile ilgili ayetler, ilaru sırlardan bahseden ve bunlann yayılmasını yasaklayan hadisler bu
nun için yeterlidir. 

İslam İrfanmda Velayet Makamına Ulaşma 

İrfaru metinlerde yapılacak bir araştırma bizi önemli bir noktaya ulaştıracaktır: İrfa
nın ıstılahında veli, her mü'mine atfedilmez. Elbette ki, şeriatın da bu kullanıma aykınlığı 
yoktur ve çe4şmemektedir. Hatta belki irfanın bu ıstılahı ışıltılı şeriattan aldığı da söylene
bilir. Buna göre veli, esfar-ı erba'a ve dört manevi yolculuktan en azından birincisini ta
mamlamış olan kimsedir. Merhum İmam Humeyni, çok laymetli Misbô.hu'l-Hiddye kita
bının 87. sayfasında dokuzuncu verniz başlığı altında, Ağa Muhammed Rıza Kumşei'nin 
manevi erba'ayı açıklamak için tedvin ettiği Veldyet kitabından şöyle nakleder: 

Meşayihimizin şey hi şöyle yazmıştır: Birin d sefer, halktan Allah' a doğru yolculuktur. Bu 
seferde silik zulmfull hicaplan bir kenara atar. Bu hicaplar üç asli gruptur: 

1. Karanlık nefs! hicaplar. 

2. Akılcı nurarıl iıicaplar. 

3. Ruharn nurlu hicaplar. 

Silik bu hicaplan bir kenara atuğında Hakk'ın cemalini müşahede edecek ve kendi zatından 
da fani olacaktır. Bu, fena makamıdır. Sır, gizli saklı ve en gizli buradadır. Birind sefer 
(yolculuk) bu şekilde tamamlanır ve sillkin varlığı, hakkanıvarlık olarakAllah'a kavuşur. 
Bu makarnda o, mahv halini yaşamaktadır ve kendisinden şathiyyat sadır olması müm
kündür. Bu makarnda eğer ilahlinayet elini tutarsa yaşadığı mahviyet üzerinden kalkar ve 
kulluğunu ikrar eder. Bu, rububiyyetten başını çıkardıktan sonradır. 

Ardından şöyle der: 

. Sonra birind sefer tamamlandığında ikind sefere başlar. O da Hak ile birlikte Hak'tan 
Hakk'a yolculuktur. Hak'la birlikte yolculuk yapması, salikin birinci seferi tamamladığı 
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Birinci sefer, halktan Allah'a 
doğru yolculuktur. Bu se

ferde salik zulmani hicapları 
bir kenara atar. Bu hicaplar 

üç asli gruptur: 

1. Karanlı.~ nefsi hicaplar. 

2. Akılcı nurani hicaplar. 

3. Ruhani nurlu hicaplar. 

Salik bu hicapları bir kenara 
attiğında Hakk'ın cemalini 

\. müşahede edecek ve kendi 
zatındanda tani -olacaktır. 

Bu, fena makamıdır. 

---------

bu aşamada velayete ulaşmışnr ve o, artık Allah'ın velisidir. O'ndan ayn değildir, varlığı 
hakkaru bir varlıktır ve Hakk'a vasıl olmuştur. Sonra kemalata doğru yolculuk ve ilaru 
isirolerin tamamını maksat bilmek olan sefere başlar. Allah'ın onun açısından yarar gör
mediği ve ona ifşa ennediği sırlar hariç. 34 

Bu seferin neticesi, salikin velayetinin tamamına ermesi ve kemal bulmasıdır. Bu seferinde 
mükemmel veli olacak; zat, sıfat ve fiilieri Allah'ın zat, sıfat ve fiilierinde fenaya ulaşacak
or. Bu seferde ulaşnğı fena seviyesi, birinci seferde elde ettiğinden daha yukarıya erişecek
tir. Çünkü bu aşamada faru olmasında da faru olur. Bu makama irfan ısnlahında "ahfa", en 

34 Ruhullah Müsevi el-Humeyni, a.g.e., s. 87, dokuzuncu feyz, Ağa Muhammed Rıza Kwnşei' nin Kitiibu'l
Velôye'sinden naldl. 
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gizli denir. Burada velayet dairesi tamamlanmış ve kemale ermiş, ikinci sefer son bulmuş
mr. Artık üçüncü sefere başlayabilir. 35 

Görüldüğü gibi, saJ.ik, birinci seferi tamamlamakla artık Allah'ın evliyası sayılmakta
dır. Bu velayet nihayet kemal derecesine ulaştığında ikinci seferi de gerçekleştirmiş de
mektir. Merhum İmam Hurneyıll, aynı kitabın onuncu vernizinde ilk bakışta faru olma ha
lini ikinci seferde değerlendirerek şöyle buyurmaktadır: 

Bu iki seferde eğer salikin enaruyetinden bir şey kaldıysa Şeytanı aşikar olmuş demektir 
ve ona rubGbiyyet vesvesesi veriyordur. Şathiyyat buradan kaynaldaıur. Küfür içeren söz
lerin salikin dilinden 'dökülmesi demek olan şath ve şathiyyat, salikin ve sülGkun noksan 
olmasındandır. Bunun sebebi de varlığında benlik ve bencilliğin baki kalmasıdır. Mürşid 

ve üstada ihtiyaç duyulmasının nedeni de işte budur. 36 

İmam, aynı kitapta tevhidin erkaruru dört olarak tarif etmiştir. Bu erkandan her birinin 
de fena bahsi gibi üç derecesi vardır. Nitekim mutlak fena üç aşama kabul edilmiştir: Fi
iller, sıfatlar ve zatta faru olmak. Bu fena, tevhidin dört rülmün her bir aşamasında arnele 
dökiilmelidir ki, birinci ve ikinci sefer gerçekleşebilsin. İmam'ın açıklamalarının çok ya
rarlı olacağı düşüncesiyle kendisinin buyurduğu noktaları özetle aktaracağız. 

İslam İrfarunda Tevhidirı Erkanı 

1. Rükfin: Thhmid Rüknü 

Tahmid (övmek), tevhidin ilk ıülmüdür. Talırrlld, fiilierde tevhide dönüktür. Elbette ki, 
rükilıılerin tamamında 'üç aşama ve derece vardır. Değindiğimiz gibi, biri zahirdir, diğer 
iki tarıesi ise batındır ve tevhidin ıülmilnde gizlidir. Zahir oları tahmid, fiilierde tevhiddir. 
Sıfatıarda ve zatta tevhid ise gizlidir. Bu tevhidde salikin görevi ve maksadı, rafsilatlı ar
mağarıların tamamını Allah'ın mutlak lütfu olarak görmek ve O'na hamd etmektir. Tüm 
ham d ve övgüyü Allah' a mahsus kıldığında bütün lütuf ve güzelliklerin O'ndan geldiğini 
görecektir. Bu, Allah'ın mutlak meş1etinin ta kendisi rafsilatlı lütufları ilarn mutlak arına
ğarım tecellisi görmesini sağlayan, fullerde tevhidden başka bir şey değildir. Mutlak meş1et 
de zi 'l-vecihte faru vechullahtır. Ham d ettiğimizde zahir olan, fiiliere hamddır. Ama fiillerin 
ardında bu lütufların menşei olan O'nun sıfatları vardır. Dolayısıyla bir vasıtayla silatlara 
da hamd etmiş olmaktayız. Sıfatlar zatın tecellileridir. Öyleyse zata da hamd etmiş oluyo
ruz. Bu, tevhidin ilk rüknüdür ve bu şekilde hamd edenler O'nda faru olmaya varmaktadır. 

2. Rükfin: Tehlü 

Tehlille peşine düştüğümüz, tevhidin ziihiTI sıfatıarda tevhiddir. Batını ise zat ve fi
ilde tevhiddir. Bu makamda saJ.ik, bütün cemaı, kemal, güzellik ve kıymeti Hz. Hakk'ın 

35 Ağa Muhammed K~eY, Risale fi Tahkfki'l-Es(ôri'l-Erbaa (Molla Saddi'run eserine şerh olarak Hidôye 
kitabının hamişinde basılmıştır.) 

36 Rtıbullah Mfisevi el-Humeyrıl, a.g.e., s. 88. 
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cemal, kemal, güzellik ve laymed olarak görür. Çünkü ulilhiyyeti reddediyar ve kemalat, 
güz~ cemal ve laymetin tamarnının Hak subhanehu ve tealfuıın güzellik, cemal ve 
kemalatında izmihlale uğradığını., var olan her güzelliğin O'nun tecellilerinden biri oldu
ğunu izhar ediyoruz. İşte burada başliDlZl O'nun güzelliği karşısında t.azimle eğiyor ve 
sadece O'nu ulilhiyyetle övüp yüceltiyoruz. Güzel fiilleri ve güzel sıfatları, layınet ve ce
mali itiraf etmenin ötesinde zatın güzelliği gizlidir. Tehlilde tevhid, vasıtayla fiilde tevhid 
ve zatta tevhide de dönüktür. 

3. Rükfin: Tekbir 

Tekbir makamı ve rüknü, zatta tevhide dönüktür. Çünkü tekbirin manasım açıklarken 
rivayette şöyle denmiştir: ' 

"~ Y- ıJI ıJ" _?.INasfedilir olmaktan daha büyük" 

Bu, nesnelerden daha büyük anlamında değildir. Tavsife sığmayan, zat:tır. Zira O'nun 
vasıflarıru ibiaslı mü'nıinler dile getirebilir. Fakat zatının niteliğinden hayranlık içindedir
ler. Sadece Allahu Ekber deyip bu aşamayı geçerler. Bu rükfuı diğer zatları reddetmeye, 
bir tek ve pak zatı ispatlamaya dönük olduğunda doğal olarak başkalarından sıfat ve fiil
Ieri de reddetmiş olmaktadır. Çünkü O'ndan başka zatın olmadığı yerde, O'nun sıfat ve 
fi.illeıinden başka sıfat ve fiil de bulunmayacaktır. · · 

4. Rükôn: Tesbih 

Dördüncü rükGn, önceki üç tevhidden tenzih makamıdır. Çünkü önceki rükünlerde bir 
şekilde kesret şaibesi vardı. Allah'ın fiil, sıfat ve zatında ffi:ni. de olsak bir fiil, sıfat ve zata 
aidiyet söz konusuydu. Zira fiil tevhidinde her fiili, Allah'ın fiilinin tecefii:si ve zuburu ka
bul ediyorduk ve bundan tenzih de başkalarının fiilini görmemekti. Sıfatiarda tevhidde bü-

~ tün sıfatları O'nun sıfatlarında yok ediyor ve O'nun sıfatlarının tecellisi sayıyorduk. Ten
zih makamında O'nun sıfatından başka hiçbir sıfatı görmemekti. Zat tevhidinde maksat, 
zatları O'nun pak zatında izmihlale uğratmak, bundan tenzih ise O'ndan başka bir zat gör
memekti. Allah'ın inniyyet ve hüviyetinden başka bir iruıiyet ve hüviyet ve varlığın söz 
konusu olmamasıdır. Böylece O'na teveccüb düşüncesinde olacak, sadece 'subhanallah' 
diyecek ve O'nu her türlü kesret şaibesinden pak ve münezzeh bileceğiz. 

20 

Merhum İmam, dört tevhid ve onların üç derecesinden sonra bir aşama daha bulundu
ğunu düşünmektedir. O da "tevhidde teveğğul" şeklinde ifade ettiği merhaledir. Bu aşama, 
önceki dört merbale ve erkanın toplaınının neticesidir. Bu aşamada W herhangi bir fiil 
ve sıfat müşahede etmez. 37 Hatta Allah'tan ve O'nun berzahından başkasına gözünü dik-

memiştir. O'ndan başka hiçbir şeyi görmez. Rivayetlerde geçen ",y> ~~ u-::-1 ~ ,y> ıJ" ~" 

veya ",y> ~ ıJ" ~ ,y. ~" veya "y. ~1" ifadeleri bu tevhidle ilgilidir. 

37 Ag.e., s. 79-80. 
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Allah'a doğru seyir ve fena halinin aynnosı buydu ve neticesi fenfuun hasıl olmasın
dan itibaren olan tevhid ise velayettir. Velayet kemale erdiğinde, merhum İmam'ın daha 
önceki beyanında geçtiği gibi, mümkün alemin heyiliası velinin elinde olacakor. O irade 
ettiğinde iradesi Allah'ın iradesidir. Ehl-i Beyt'in (a.s.) rivayetine göre hayy ve kayyilm 

olan bir yere vararak "0 _H ı:,S"den 38 başını çıkaror. Ama aynı zamanda kulluğun eşi
ğine başını koyar ve "sebbGh", "kuddGs" der. 

Keramet ve mucizeleri açıklamaktan şiddetle kaçınır. Çmı.kü onlar, kemalirı tamamıru 
Rabbü'l-erbaba kullukta bulmuşlardır. Benlik ve enaruyetin ihyasına sebep olmasın diye 

. enaniyet ve rubfibiyyett~ korkarlar. Nitekim merhum İmam şöyle yazar: 

İşte bu kulluğun kemali ve mükemmel fena nedeniyle Allah'ın nebileri ve resillleri ile 
evliya-i r§.şidin (salavatullahi aleyhim ecmafu) mucize ve kerametierini açığa vurmaktan 

( 

kaçınırlardı. Çünkü keramet ve mucizelerin esası; rubil.biyyet, kudret, saltanat, velayet ve 
hakimiyet boyutunun yüksek ve aşağı iliemierde izhar edilmesi demekti. Bu durumları açığa 
vurmayı gerektiren maslahatın geçerli olduğu çok az örnek hariç. Böyle hallerde de onlar 
namaz kılıyor, Hz. Rabbü'l-erbaba teveccüh ediyor ve onun dergahında zillet, meskenet ve 
kulluğunu açığa vuruyordu. Benlik ve şahsi yeteneğini reddediyor, meseleyiAllah'ın buy
ruğuna havale ediyor ve bu hallerin izharını bu halleri var edenden istiyordu. Hillbuki bu 
tertemizlelin eliyle zahir olan bu rubfibiyyet, Hak celle ve alanın rubil.biyyetidir, ona pa
raleldir ve bağımsızlığı söz konusu değildir. Kendileri ortaya çıkan ve ilgileri onların üze
rine çeken işte bu kadarından bile çekinip kaçınıyar ve kaçıyorlardı. 39 

Her ne kadar merhum İmam'ın, rnerhumA.llfune'rıin ve Ağa Muhammed Rıza Kumşe!'rıin 
beyanlanyla velayetirı sır perdesi büyük ölçüde ·aralanmışsa da konuyu tamamlamak için 
diğer ariflerin sofrasındaki temiz lokmalann kırıntı.sını da toplayalım. 

Merhum Allfune Seyyid Haydar Armıli, Seyyid Yusuf İbrahim Amuli tarafından ter
cüme edilip Cilve-i Dildar başlığı altında basılıınş kıymetli Ciimiu'l-Esriir ve Menbau'l
Enviir kitabında şöyle yazmışor: 

Velayet, kulun, kendinden tani olma sırasında Hak vesilesiyle kıyam ennesidir. Bu, Allah'ın 
onu, yakınlaşmanın nihayetine ulaştırıp makbul yapmak üzere veli seçmesi içindir. 

Nübüvvet ve velayetin iki itibarı vardır: Mutlak ve kayıtlanmış itibar. Yani genel ve özel, 
teşn' ve gayri teşn'. İl am hakikatleri haber vermek olan kayıtlanmış nübüvvetin taıi.fi daha 
önce geçmişti. Mutlak nübüvvet ise asli ve hakiki nübüvvettir. Ezelde h asıl olmuştu, eb ed e 
kadar da baki kalacaktır. Peygamber'in (s.a.a.) söylediği gibi: 

«~1 ı:-WI 0::-! i,)\ .J ~ ~ıı 

"Adem su ve çamur arasında bir şeyken (yani henüz yaratılmamışken) ben peygamberdirn."40 

38 .. ~.PJ;} ~ J~ 01 \;j ~1)11! r;iı LD!t Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri, ona yalnızca: 'Ol' 
demesidir; o da hemen oluverir." Yasin, 82. 

39 Ruhuilah Mfisevi el-Humeyni, a.g.e., nur 14, ikind mişkattan, s. 53 . 
.w Meclisi, a.g.e., c. 16, s. 402. 
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Asli ve hakikl nübüwet, o peygamberin tüm varlıkların zat, mahiyet ve hakikatleri 
itibanyla istidadına vakıf olması ve her hak sahibinin kendi istidadının diliyle talep ettiği 
hakkı babşennesi demektir. Bu, rubilbiyyet-i uzma ve saltanat-ı kübra adı verilen zan iti
bariyle haber verebildiği ve ezeli hakiki anlamda öğretebildiği içindir. Bu makamın sahibi 
halife-i a'zam, kutbu'l-aktab, insan-ı kebir ve hakiki adem olarak adlandınlınışnr. Bu du
rum kalem-i a'la, akl-ı ewel, ruh-u a'zam gibi isimlerle ifade edilir. 

Allame, konuyu ayrınnlı bir şekilde aniatmayı sürdürür ve şu kısma ulaşır: 

Hakikatte ab-ı hayat, asli veHiyet çeşmesi ve hakiki nübüwet kaynağı ile aynı şeydir. 41 

Daha soma Emiıü'l-Mü'rninfu'den Allah'ın evliyilsına özel içecek hususunda bir ha
dise değinmekte ve sözün dizginlerini oraya çevirmektedir: 

Aslında meşhur karanlıklar, tabiat aıerni ve kesret makamının ve bu makamdan uzaklığın 
karanlığından ibarettir. Ab-ı hayat ise siliki bu karanlıklardan çıkarmak ve onu bu çeşmeye 
ulaştırmak demektir. Bu çeşme de velayet çeşmesi ve hakiki tevhid makamıdır. İskender 
ve Hızır'la kastedilen, bu çeşmeye olan kişilerdir; bazen neb1 olarak, bazen de veli olarak. 

Diğer bir paragrafta da şöyle der: 

Bu makamın sahibi (mutlak nübüwet ve ab-ı hayat), her şeyin mercii, her şeyin mebdei, 
kaynağı ve inşa edenidir. Başlangıç odur ve her şey onda son bulacaknr. Bu, şu deyişle 
ifade edilebilir: Abadan'dan öte abad bir yer yok. Bu makamın sahibi ister peygamber ol
sun, ister veli ve vas1 olsun, ister resul. 42 

Soma şöyle yazar: 

Bu nübüwetin bannı mutlak velayettir. Mutlak velayet de bütün bu kemaıann bann itiba
riyle ezelde hasıl olması ve ebediyete kadar da baki kalması demektir. 43 

22 

Dedim ki, dünyayı gösteren o kadeh sana ne zaman verildi ey hakim 
Dedi ki, şu gök kubbe inşa edildiği gün. 

Daha sonra velayetin asli ve veraset olan kısımlaruıı ele almakta; asaleren velayeti Nebt-yi 
Ekrem' e ve veriiseten velayeti .Enllı:ü'l-Mü'minln' e ait kabul etmektedir. Hatemu'l-Enbiya, 
Hz. Risaletpenah'tır. Hatemu'l-Evliya ise kendisi vesilesiyle dürıya ve alıiret salahının ke
malin nihayetine ereceği kişidir. O da zamanın sonunda gelecek Mehdi-yi Mev'ud'dur. 

Soma bir handatınada bulunur: 

41 Seyyid Yusuf İbratıiıniyan lunuli, Cilve-i Dildar, Terceme-i Cômiu'l-Esrar Seyyid Haydar lımulf, N~r-i 
Resaneş, s. 507. 

42 Ag.e., s. 511. 
43 Ag.e., s. 512. 
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Her resili neb!dir; ama 
her nebi resili değildir. 
Tıpkı her neblnin veli; 
ama her velinin nebi ol
madığı gibi Aynı şekilde 
veli nebi değildir; fakat 
velayeti onun nübüwe
tinin önüne geçmiştir. 
Tıpkı nebl, resili olma
dığı halde nübüwetinin 
risaletin önüne geçmesi 
gibi Şu halde velaye~ nü
büwetin hanrudır. Nübüv
vet de risaletin banrudır. 
Hiç tereddütsüz, şeylerin 
batmı, onlann zahirinden 
daha değerli ve daha bü
yüktür. Çünkü zah.i.rin 
hanna ihtiyaa vardır. Ama 
hannın zahire ihtiyaa yok
tur. Yani velayet merte
besi nübüwet mertebe
sinden daha kıymetli ve 
daha büyüktür. 44 

. , .. 

ı:, · 

,• 

1 islam irianında Velayet 1 Misbalı 

. ... . . . ~ .. ~ . :.· ... . 
' . 

. .;,'. ; .. , _ .. - . ... 
. . · 

. . ;:·::-. ·. · 

Nitekim bu hakikate Şeyh-i Ekber Muhyidclln İbnü'l-Arabi, FusQsü 'l-hikem'nin Fass-ı 
Uzeyri bölümünde işaret etmiştir. Fass-ı Uzeyri de bunu şöyle dile getirir: 

Bil ki, velayet herkesi kuşatan bir felektir ve her şeyi (nübüwet ve risiilet) iliata etmek
tedir. Bu sebeple velayetin yörüngesi asla kesintiye uğramaz ve her daim umuma haber 
verme konumundadır. Ama teşô' nübüwet ve risalet kesintiye uğrar. Nitekim Peygambe
rimizde (salavatullahi aley) son buldu. Ondan sonra artık ne şeriat sahibi peygamber or
taya çıkacaktır; ne de başka bir şerian izleyen peygamber gönderilecektir. Dolayısıyla ne 
zaman velayetin nübüwetten üstün olduğunu ehlullahtan birisinin söylediğini işitirselı veya 
sana ondan nakledilirse bundan, bizim söylediğimizden başka bir şey kastedilmemiştir. 45 

Elbette ki, Muhyidclln İbnü'l-Arabi ve diğer iirifl.erin velayetin nübüvvet ve risiiletten 
üstün olduğunu vurguladıklan; fakat bunun, vellnin nebi ve resiliden üstün olduğu anla
mına gelmediğine dikkat edilmelidir. Çünkü resili ve nebi veHiyet makamına sahip ol
makla birlikte başka bir ilam sorumluluğu daha omuzlannda taşımaktadırlar. ram da bu 
nedenle İbnü'l-Arab!Fass-ı Uzeyri'de, ''Ne zaman velayetin nübüwetten üstün olduğunu 

44 Ag.e., s. 515. 
45 Taceddin Hüseyin b. Hasan Harezıni, Şerhu Fusüsü'I-Hikem-i İbnü'I-Arabf, İntişarat-i Mevla, 1366, c. 4, 

s. 483. 
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ehlullahtan birisinin söylediğini işitirseil" deyip veli yi neb'iden üstün görmekle kastettiği, 
o neblnin velayet özelliğinin, nübüvvet ve risalet özelliğinden üstün olduğudur, yoksa ona 
tabi olan evliyanın ondan üstün olduğu değil. Zira diyor ki: 

Tabi olan, tabi olduğuna asla erişemez. Çünkü onun seviyesine çıksa amk tabi sayılamaz. 46 

Nazaıl irfanın meşhurlanndan sayılan FusQs şanhi Harezml, İbnü'l-Arahl'nin yukarı
daki cümlesini şerh ederken şöyle yazar: 

Biliyorsun ki, resili ve nebl, makamlan ve balleri keşfedemez ve hakikatleri izhar edemez. 
Ama üiti şubild ve onun sonuçları olan ilm-i yakin ile alim-i billah sıfatı taşıdıklan ve veli 
oldukları için Hak Subbanehu ve TeaJ.a, Resili'e (s.a.a.), nübüwet ve risaJ.etinin değil, il
minin arttDasını isterneyi emretmiştir. Bu bakımdan nübüwet verisaletin aidiyeti dünyevi 
haJ.edir. Yelayet ise ubrevi haJ.le ilgilidir. Böyle olunca mecburen Resili (s.aa), Allah'a 
doğru teveccübün icabı olanı, velayet mertebelerinde ilerleme verasetine yöoelmeyi ve en 
yüksek mertebeye mahsus ilimleri idrak etmeyi sağlayacak her mertebeye yükselmeyi is
temeye memur edilmiştir. Şu halde ilim talep etmenin emredilmesi, velayet mertebelerinde 
yükselmenin emredilmesidir. Çünkü bir şeyin gereğini edinmenin emredilmesi, onun ol
mazsa olmazının edinilmesinin de emredilmesi demektir. 

İbnü'l-Arab'i, sözünün devamında velayetin bekası, nübüv,vet verisaletin ise kesin
tiye uğraması hususunda bir noktayı hanrlannaktadır. O da şudur: Veli, Allah'ın ismi
dir ve onda kesintinin manası yoktur. Fakat resili ve nebi böyle değildir. Risalet ve nü
büvvet tabü ki, velayetin tüm mertebelerinde değil, bazı mertebelerindeki haıierdendir. 

İbnü'l-Arabi, velayeti. nübüvvetin hakikati ve banru görmekle kalmamakta, bilakis 
velayeti kulluğun tüm mertebelerinin batını ve hakikati kabul etmektedir. Ayrıca yal
nızca bu kelimenin dinin bütün hakikatini kapsarlığına inanmaktadır. Çünkü her şeyden 
önce Allah'ın ismidir ve asla kesintiye uğramamaktadır. Siirekliliği vardır. Risalet ve nü-

- · •6 
büwetin aksine dünyaya mahsus değildir. Kur'an'ın ifadesiyle ·~.r;-"Yij t:iJJI ~ Jj,.J! 
Hem dünyada he1J1. de ahrette veli" dir. İkincisi, nebiler ve Resilller, velayetin yÜklerin
den bir yükü ve tezahürlerinden bir tezahürü taşırlar. Bu, onlara mürılıasır da değildir. 
Bu nedenle Fütiihiit'ta şöyle yazar: 

Evliya içinde, Allah'ın, velayetlerini nübüwetlerine yerleştirdiği enbiya vardır. Onlar, 
Allah'ın kendisine seçtiği insanlardır. Bu yüzden nübüwet makamı velayette husus! bir 
makamdır ve velayet mertebelerinde bir rütbe sayılmaktadır. Evliya içinde, velayetlerini 
sadakatierine yerleştirdiği sadıklar vardır. Onlar, imanları delilden hasıl olmamış, hatta de
ille bile ihtiyaç duymayan seçkin mü'minlerdir. Bunların sebebi, yakınlaşma ve kavuşma
dır ... Evliya içinde. Allah'ın huzurunda ilim platformunda duran şüheda vardır. Bunların 
velayeti, şuhild ve huzurlanndadır ... Evliya içinde, velayetleri imanlarının laymetinde olan 
saJ.ihler vardır. Hiçbir halel imanlarına yol bulamaz ... 47 

46 Ag.e., c. 4, s. 483. 
47 İbnü'l-Arab'i, FütühEıtü'l-Mekkiye, Dfuu'l-Fikr, c. 2, s. 24. 
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Bu şekilde devam ederek evliyil ve velayet örneklerinden ayet ve rivayetlerde zikre
dilmiş makamlardan onlarcasını sayar. Bunların tamamı, farklı mertebe ve merhale özel
liklerinin varlığına rağmen bir şeyde oı:taktı.rlaİ. O da Allah'a yaklaşma, Allah'a doğru 
sülGk ve tertemiz Allah' a muhabbet şarabını içmektir. 

İbnü'l-Arabi'nin Fütiihtit'mda, veli ve velayeti tanımak bakımından etkisiz sayılama
yacak bir diğer açıklamayı daha zikredeceğiz. İbnü'l-Arabi şöyle yazar: 

Allah'ın evliyasında göriilen rubilbiyyet kokulu her vasıf ve sıfat, ilaru hilafet adabından 
sayılmaktadır, velayet adabından değil. (Çünkü Allah'ın halifesi, ilaru hilafete seçilen ve 
Allah'ın ism-i a'zamırun tecelli mahalli olan evliyildan tercih edilmiştir. Her ne kadar bu 
unvan davelayetin geneline d§l:ıilse de Allah'ın halifesinin velayeti bütün veliiyederin üs
tündedir. Bunun değerlendirilmesi ve konumu daha önce geçmişti.) 

Veli yardım eder, yardım istemez. Halife ise bazen yardım eder, bazen de yardım ister. Za
man ve tarih hiçbir zaman miınakaşa edenlerden boş kalmamışnr. Veli, Allah konusunda 
hoşgörü sahibi ve affedici değildir. Bu gibi durumlarda müsamaha gösteren hiç kimse veli 
değildir. Çünkü veli, hiçbir şeyi Cenab-ı Hakk' a tercih etmez. Veli Allah' a mahsus tur. Ta
mamen Allah içindir. Ama halife bazen Allah içindir, bazen de O'nun yarattıkları için. Ba
zen Cenab-ı Hakk'ı tercih eder ve Allah için gayret sarf eder, bazen de kullan tercih eder ve 
onlar için istiğfarda bulunur. Oysa onlardan, velinin gayretini harekete geçiren işler çıkabilir. 

Allah'ın halifesi; Allah'ın, adabını kendi üzerine aldığı kimselerdir. Halife bazen, müna
fıklar hakkında n azil olan ayet (onlar için yetmiş kere de tevbe etsen Allah onları bağışla
mayacaktır) karşısında der ki: ''Yetmiş kereden fazla istiğfar edeceğim." Allah Resillü'nün 
(s.a.a.) buyurduğu gibi. Bazen Rı'lan, Zekvfuı ve Usayya gibi kabilelere lanet eder. Dikkat 
edin, bu iki hal arasında ne büyük mesafe vardır. Fakat asla haller arasında farklılık yok
tur. Ama halifenin halleri arasında ihtilaf vardır. Bu sebeple, veli hiçbir zaman ithama ma
ruz kalmaz. Ama halife bazen, zahiren çatışan davranışları yüzünden ithama maruz kala
bilir. O halde evliyanın adabı, gazap edilenlere gazap etmek ve hiçbir zaman bu ahlakta 
değişiklik göstermemektir. Razı olunandan da razıdır. Bu tarz üzerinde sabittir. Ama ha
life razı olunandan razıdır, lakin gazaba uğrayanlarla ilgili kimi zaman affetmeyi seçer, 
kimi zaman da gazaplarıır. 48 

İbnü'l-Arabi'nin bu sözleri, bazı yerlerde tartışmaya açıksa da özellikle kitabında yer 
yer hilafeti de veliiyelin bir aşaması görmekle birlikte hilafeti velayet karşısında değerlen
dirmiş olması hasebiyle göriişü, hilafetin özelliğirıin velayetten farklı olduğu yönündedir. 
Yoksa bu iki makamın birbirinden farklı olduğunu ispatlama çabası içinde değildir. Ama 
ayru zamanda veli ve velayeti tanıtma konusunda dikkat çekici izahları vardır. 

İbnü'l-Arabi'nin odaklandığı bir diğer nokta, velayette, velinin mevlasıyla ilgili taşı
dığı sorumluluk öğesidir. Orada şöyle der: 

Şu halde Allah iman edenlerin velisidir. O'nun velayeti, karanlıklardan çıkarıp aydınlığa 
yönlendirdiklerinedir. Bu karanlıktan çıkarma hiili, kendini bilme (bencillik) karanlığından 

48 İbnü'l-Arabl, a.g.e., c. 4, s. 60. 
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Allah' ı bilmeye yönelmekten başkası değildir. Nitekim Peygamber (s.a.a.) şöyle buyurur: 
Kendini taruyan Allah'ı tanır ve O'nun bakikat olduğunu bilir. Öyleyse gerçek bir mü'min 
am, Allah'ın ona lütfettiği velayet ile gayb zulmetinden çıkar ve şubiid nuruna ulaşır. Ne
ticede onun için gayb sayılan şeyi müşahede eder. 

Bu durumdaAllah bu lruluna, kendini (Allah' ı) müşabede etmesini bahşeder. Oysa velayetin 
bu merhalesine ulaşmadan önce bu hüküm ve yeterliliğe sahip değildi. Öyleyse bu mik
tar kul için Allah'a nispetle velayet sayılmaktadır. Çünkü Allah'ın ismi de mü'mindir ve 
"Mü'min erkek ve kadınlardan bazıları diğer bazılarının velfsidir." hükmünce mü'minler 
de Allah'ın velisi olmalıdır. Onların Allah'a velayeti, Allah'a ve O'nun isim ve sıfatıarına 
nispetle şubiid i.m.kfuı.ıdır. Allah'ın kuluna tevellası da kulun mü' min olmasından kaynak
lanmaktadır. İmanı, Allah'ın karanlıklardan aydınlığa yönlendirmesine ve çıkarmasına se
bep olmaktadır. İşte Allah'ın bu işi, O'nun mü'min kullarına vaat ettiği yardımıdır (Siz 
bize yardım ederseniz biz de size yardım ederiz). Öyleyse mü'min, mü'min için sağlam 
bir duvardır. Parçalarının birbiline karşı koruyucu rolü vardır. O halde Allah bize, biz de 
Allah'a mubafı.zlık yapmaktayız. "Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder." 
Çünkü o mü'mindir, biz de mü'miniz. 49 

İbnü'l-Arab1 daha sonra, kulu imkan karanlığından aydınlığa çıkarrnarun vacip olduğu 
Allah'ın velayetinin diğer örneklerini ele almış ve faydalı mevzulan hatırlatmıştır. So-

' ~ -nurıda şöyle der:"~~ aı.ııı_,~ (.)!JEğer sizAllah'ayardım .~derseniz, O da sizeyar-
dım eder'' so ayetinde Allah'ın kula karşı, kulun da Allah'a karşı' velayeti beyan edilmiş
tir. İki velayet arasında net bir fark vardır. O da Allah'ın yardımının bizim yardımımızın 
detayı sayılmasıdır. İnşa ve başlangıcı bize havale etmiştir. Tıpla. Allah'ı bilmede, Allah'ı 
bilmenin kendimizi bilmenin detayı yapılması gibi. Asıl ve detay meselesinin odak nok
tası şurasıdır: Kendini tarumarım peşine düşersen ilminin nereden geldiğini göreceksin ve 
neticede müteal mebdenin seni bildiğini anlayacaksın. Nasıl olur da fer'i olmayı kabul et
mezsin. Haıbuki ayette şöyle buyrulmuştur: 

,.,. , ~ ~ ) ,' "r ı.?- r .,;.ı.p j/Durum)anruzı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz." 

Yani O'nunla ilgili bilgimiz, kendimizle ilgili bilginin detayıdır. Çünkü biz delilin ta 
kendisiyiz ve delilden medlille gidilir. Nitekim bizim varlığımız, O'nun varlığının detayı
dır. Buradan anlaşılmaktadır ki, her iki velayet (Rab'bin kula ve kulun Rab'be), her birinin 
aslındaki özellikten ve diğerinin detayından doğmuştur. Biz asıl olduğumuz için veliyiz. 
O asıl olduğu için velidir. Allah ve insarıın velayetirıin zarif manası işte budur. Daha önce 
bunu nakledeceğimizi vaat etmişlik 

Muhyiddin İbnü'l-Arabt'nin bu beyanlannda konu edilen şey, bir şekilde asil ve de
tay konusuyla sonuçlanan velayetin hakikatindeki sorumluluk meselesini izah ve itiraftır. 
Yelayet kavramını Allah ve kullar konu olduğunda düalizm olmaktan çıkarmaktadır. So
nuç itibariyle velayet bir tek anlama sahiptir: Sorumlulukla iç içe ve mubabbete bitişik 

49 Ag.e., c. 4, s. 147. 
50 Muhammed, 7. 
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yalanlık Örnekleri arasında da anlam farklılığı mevcut değildir. Elbette ki, şu anda bu du
rumlara ilişkin bir şey ispatlama çabasında değiliz. Aksine velayet kavramını İslam irfanı 
açısından soyutlama gayreti içindeyiz. Ünlü fuiflerin ifadeleriyle de hamdolsun sonuca 
yaklaşmaktayız. İbnü'l-Ffuiz de irfanın bayraktarlarındandır ve Tô(Y.ye'si irfanın ufkunda 
dalgalanmaktadır. O da Tô(Y.ye'sini veUiyet, veli, velinin halleri ve şartlarına dair açıklama
larla doldunnuştur. Buna ilişkin bazı örnekler vereceğiz. Tôi_we'sinin bir yerinde şöyle der: 

İbnü'l-Ffuiz, önce dörtlü tecelliden söz etmektedir. 

işitme, gönne, konuşma ve kabiliyet, onlarda görünür hale gelen benim tezahürl~dir. 

Şu noktaya kadar varır: 

Gerçi tecelliden önce de kendime gizli değildim. Öyle ki, söz idim ve varlığıının tamamı 
lisandı. Gönne idim ve varlığırom tamamı gözdü. işitme idiim ve varlığırom tamamı ku
laktı. Lütuflan dağıtmak için varlığıının tamanu el idi. 

Sonra zikrettiğimiz beyitlere gelir ve der ki: 

Beyan ettiklerimiz, layafetin ötesinde sapasağlam sıfat anlamlardır. Hissin rivayet ettiğini 
saçıp dağıtan zaıın isimleridir. 51 

51 İbnü'l-Fartz, Tdiyye-i Kübrd, 547-551. Beyiı.ler. 
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Öyleyse gaybın anahtarlan olan bu isi.mlerin işe koşulması, dağıtılması ve tasarruf edil
mesi, ezeli ahdi muhafaza eden kişinin pratiğidir. O, velayeti. korumanın uhdesine veril
diği nefse sahiptir. Bu isimler, iftihar şürleri okuyanlardır. Gözü açık kılavuzlar, hoş söz
lerin usul ve kökenleri, umut balışeden bahar bulutlan, bu isimlelin kullanılmasının izin 
ve emre bağlanması, her işe mahsus vahiy o veliye bırakılmıştır. Sakındıran ve bu dona
nımlı sakınınanın izzeti.ne dayalı sağlam bir akit yapmıştır. (Yani bu anahtarlan kullanma 
izni, onlan kullanmaktan şiddetle kaçınan nefislere verilmiştir. Nitekim Allah Resı1lü, 
Emlrü'l-Mü'miı:ıfu ve diğer evliya en şiddetli eziyetler karşısında bile intikam için velayet 
tasarrufunu kullanmaktan kaçıruruşlardır.) Bu isimler, Hakk'ın zatından haber cevherleri, 
Hakk'a kavuşma ve vuslatın parlak incileri, şeriat binasının zevahiri, zamret makamında 
istilalarla kalıredip galebe çalanlardır. (Kastedilen, Allah'ın evliyasının nefse ve şeytana 
karşı elinde tuttuğu gayb! kuvvet ve kabiliyeti.n saldırı ve kahrıdır). 52 

Sa!düddln Said Fergfuıi Meşariku'd-Derari adlı eserinde İbnü'l-Fariz'in Taiyyesini 
şerh etmiştir. Burada, İbnü'l-Fariz'in yukandaki beyitlerinden sadece bir tanesinin şer
hini zikretmemiz uygun olacaktır. 

"l_r=..i .t.g...JI ~ y l..r" ~ y J" beyti.nin şerhinde şöyle yazınaktadır: 

Gaybın anahtarlan olan bu isimlelin kullanılmasını, temkin ve ihtiyar makamına sahip bir 
veliden veya peygamberden iznin verileceği her genel ve tekil haclisede özel izne, belli bir 
emre, özellikle de özel vahye bağladı. Söz konusu isimlelin tasaırufunda bu izni veren, 
kendi nefsinde Allah'la muhkem bir akit yapan kimsedir. Değişmez ve bozulmaz bir akit
tir bu (bu kabiliyetlelin kullanılmayacağına dair). 

Nitekim Kur'an o akde işaret etmektedir. Allah, "Onlardan sağlam bir söz aldık" buyur
maktadır. Yani bu makam sahipleri velayet makamına ulaşnklarında, bu isimleıi kullanma 
yetkisini aldıklarında, bu makamın evvelindeo itibaren velayet makamina ve bu isimleri 
kullanma yetkisine geçtiklerinde ve bu makamın başından sonuna kadar. Ardından nübüv
vet gibi daha yüksek makamlara başlar. Tabü eğer bahis konusu olan veli neb! ise. Yahut 
davet ve yardımda, kabiliyet kazandırma ve irşatta peygambere vekalet etmeye başlar. Ni
tekim hacliste Peygamber (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır: "Ümmetimin uleması İsrailoğulla
rının nebfleri gibidir." Nübüvvet veya temkin makamının evvelinden velayet makamının 
sonuna kadar olduğundan. 

O halde bu bağlayıcılık, saydığımız vasıflarla bu isimlelin kullanılmasından salandıran 
alim, kabiliyetli, mükemmel ve mutmain nefsin vasıtasıyla gerçekleşir. Yani küçük ve bü
yük hadiselerde bu isimlerde tasarrufta bulunmayı izııe, vahye ve belli bir emre bağlamış
tır. Temkinin, ama aynı zamanda kaçınmanın oldukça nadir olduğuna, hatta hiç bulunma
rlığına dikkat edilmelidir. 53 

52 Ali b. Muhammed İbo Turke el-İsfalıaııi'nin Temhidu'l-Kavôid adlı eserinde yaz.ılmış şerbte yer alan be
yitlerin tercümesinden ve Saldüddin Fergaru'nin Meşôriku'd-Derôri Şerh-i Tô!Y.Ye-i Kübrô adlı eserinden 
yararlarularak 

53 Saldüddin Fergaru, a.g.e., s. 574. 
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Görüldüğü gibi, söz yine velayete gelmektedir. İsim ve sıfatıarda tasarruf ve temkin 
makamı, gayb ve şuhfid anahtarlannın kullamlınası, irfan ve telvinden sonra temkin ve 
temekkün. Her ne kadar onun için beklentinin dışında olmayan birtalam şartlar beyan et
tiyse de. Çünkü panltılı cevherler ve Allah'ın hazinelerinin anahtarlan herkese ve hak et-

., J...ı. a 
meyene emanet edilmez. Bilakis "t.SjA·I j ~_,ll ~1 ~ lfAilah'ın kalplerini takva ile 
imtihan ettiği kimseler"54 olan, Allah'la sıkı anlaşmalar imzalamış, derinlikli azim ve fe
rab sineye sahip, nefsaı:ll engelleri aşmış, irfanın ıstılaluyla fenaya ulaşmış, hatta Iani ol
manın ve velayetin zirvesine, velayetin en üst derecesine vcınruş kişilere verilmiştir. 

Tabii ki, izin almış o~anlar bu makamı da aşmış, velayetin normal makamlarının ÜZe
rinde olan Allah'ın halifesi ve ism-i a'zarn makamına ulaşmıştır. Kendisi veli olsa bile. 
Nübüvvetin velayetin sonu olduğunu belirtmesi, velayetin özel bir makamı olan ve ondan 
ayn sayılmayan ilaru hilafetle ilgilidir. Daha önce bu konuya değinmiştik. 

Şimdi İslam irfanındaki velayetle ilgili balıisieri başka bir fuifin beyan ve izahlarıyla ele 
almanın vakti gelmiştir. Bu arif, İbnü'l-Arab!'nin nazarl irfanının en önemli şarililerindendir 
ve İslam irfanı sahasında yüksek mevkide bulunmaktadır. Yani Davud b. Mahmud b. Mu
hammed Kaysen Sav! (vefatı 751). Onun, İbnü'l-Arab!'nin Fususü'l-hikem'ine şerhi, en 
iyi şerhlerin parçası sayılmaktadır. Fususü'l-hikem'e yazdığı mukaddimerıin on ikind fas
lında (bu mukaddimeyi irfanın en kıymetli eserlerinden saymak gerekir) nübüvvet, risalet 
ve velayet meselesine girmiş ve velayet cevherinin önündeki perdeleri aralamıştır. Kendi
sinden önce bu konuya çok az değinilmiştir. Ne mutlu ki, merhum Allarn e Aştiyarn (ks) bu 
mukaddimeyi layık olduğu şekilde şerh etti, içerdiği eksikllkleri giderdi ve belirsizlikler
den arındırdı. Mukad~erıin aslından ve Aştiyaru' nin şerbinden yararlanarak, velayetinin 
hakikatini aydınlatmada etkili olacak bazı kısımları seçtik. Hak Subhanehu ve Tealanm 
yardımıyla onları zikredeceğiz. 

Merhwn Aştiyaru, Kaysen'nin mukaddirnesinde, varlık nizarnında velayetin konumu 
ve rolünü açıklayan on ikind faslın ilk paragrafını şerh ederken şöyle yazar: 

Her isim, mutlak manada kendine özgü bir zuhur ve hakimiyet talep eder. Her ismi..q, rahlm 
isminin zuhuru gibi mutlak manada zuhuru veya mutlak manada zelli olması, isimler ve 
tezahürler arasında çatışmaya yol açar. Hak Teala adil ismiyle hakimdir. Öyleyse mecbu
ren, adil ismiyle hakim olarak tezahür etmenin yanı sıra, çatışmayı ortadan kaldırabilmek 
için bütün a'yana da hakim olmalı, her bir tezahürü layık olduğu kemalata ulaştırmalıdır. 
Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarının tezahürü olan adil ismiyle hakim, dünya ve ahiret ili
zamının bağlı olduğu, Rabbu'l-erbab olarak zahir ve batın bakımından aleme hakim olan 
Muhammediyye'nin hakikatidir. Böyle bir hakikat, velayetin batını itibariyle tüm tezahür
lerin rabbidir. ss 

Nihayet ifadelerinin devamında şu noktaya varır: 

54 Hucıırat, 3. 
55 Seyyid Celaleddin Aşliyaru, a.g.e., s. 857. 
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O hakikat, hakiki talim ve nübüvvetin' zaıl haberleri itibariyle velayet ve hilafetin zuhur 
m~dır.ss 

Kayseri, bu mukaddimenin bir kısmında şöyle yazar: 

Neb!, ilaru ilim aleminde a'yan-ı sabitelerinin gerektirdiği istidatlan miktannca takdir edil
miş kemale doğru hidayet ve irşad etmek üzere mahlUkat için gönderilmiş kimsedir. (Her 
kapasite, genişliği oranında ilaru feyizle doldurulabilir. Herkesin kadehini güzelce doldur
mayı başarmak için mürşid, kılavuz ve yol gösterici bir veli lazımdır.) 

Daha sonra da şöyle der: 

Bilirsiniz ki, her zahir destek, güç ve kabiliyetini, tasarruf ve ilimlerini ve Hak Teala'dan 
ona ulaşan her şeyi alamaz. Batın yoluyla olması istisna. Nübüvvetin batını, veli kelime
sinden alınmış velayet makamıdır ve yakınlık manasma gelir. Dost manasında veli de aynı 
köktendir. Yani dost manasında veli de yakınlık anlamına gelmektedir. Çünkü hakiki ya-
lanlık dostluğun olmazsa olmazıdır. 57 · 

Görüldüğü gibi, irfanda velayet, Hz. Hak azze ismubu ile yakınlığı ifade eder. Bu ya
kınlık da insanı hidayet ve feyiz sahalannda kabiliyet zengini yapar. Hepsinden önemlisi, 
çatışmalan giderir ve her varlığa, sahip olduğu liyakat ve istidat miktannca lütufta bulu
nur. Bu yakınlık hiçbir zaman muhabbetten aynlmaz. 

Elbette ki, her muhabbet velayetin olmazsa olmazıdır. Fakat her velayet, irfanın ısn
lahındaki velayeti annağan etmez. Aksine muhabbet, insanı, ilaru isim ve sıfatıarın tecelli 
mahalli olacağı bir yakınlığa ulaşonr. Bu yakınlığın asgari oranı vardır. Bunu daha önce 
açıklamışnk. O da fi.il, sıfat ve zat olmak üzere üç alanda faru olmaktan ibarettir. Nitekim 
bu ilavenin aynısı kurb-ı nevafil hadisinde gayet güzel beyan edilmiş ve zevahir erbabı
nın itirazına yer kalmamışnr. 

Merhum Allame Aştiyant, Kaysen'nin maksatlarını izah ederken konuyu şuraya getirir: 

O halde velayet dairesi daha mükemmel olan her nebi diğer nebll.erden daha üstündür. 
Ah.kfun ve şerian kaçınılmaz biçimde daha tamamdır, ilminin kaynağı daha gerıiş ve hattı, 
varlığın melekUrundan daha fazladır ... Bizzat ihata, velayet makamının şanındandır. Nübüv
vet zahiıi ihtisasnr. Bu nedenle velayet olan batın makamından feyiz alır. Enbiya, halk ve 
zahir makamı olan nübüvvet itibariyle yardımda bulunur, hak ve rabbam cihet olan velayet 
boyutuyla teyit edilir. Onların kuvvet, kudret, şevk, tasarruf, ilimleri izhar, Hakkın zat, isim 
ve sıfatıarına dair maarif ve hakikatleri beyan gerektiren nübüvvet yönü, velayet yönüyle 
kıvam kazarnnışnr ... Zahir makarnlan, bann makamlannın unvanıdır ... 

Enbiya, varlığının bann makamı itibariyle ve velayet makamı cihetinden Hakk'a llişik ve 
feyizde vasıtadır. Batın makamlan, velayet makamlannın aynısıdır ... Velayet bann makamı, 
teyizde araa, Hakk'a llişik ve tevhidde farudir ... Velayetin zatının batını gizli hazinedir. 58 

56 Ag.e., s. 858. 
57 Ag.e., s. 860, Kayseri'nin mukaddiroesinin metni. 
58 Ag.e., s. 863. 
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Görüldüğü gibi velayet, onun izahına göre iki temel boyuta sahiptir. Velayetin cevheri 
olan yakınlık boyutu ve bazen feyzin vasıta5ı, b~en hidayete erdiren, bazen nebi ve rnu
allim, bazen çekişmeleri hertaraf eden adil hakem olan; ama var olduğu her yerde ilaru ve 
ruhiibi hallerden birini ortaya koyan sorumluluk boyutu. Hak'ta faru olması bakımından 
o işin içinde yoktur. Ne irade, ne fiil, ne zatı geride kalrnışnr. Bilaki.s Allah'ı gösteren bir 
ayna olmuştur ve sadece cemal ve cel§lin yansıma mahalli sayılmaktadır. 

Merhum Aştiyaru, velayetin muhtelif dururnlarıru beyan ~derken şuraya varır: Yelayet 
iki ana kısma ayrılır. Birinci kısım mutlak ve kayıtlı, yani mukayyed, ikinci kısım ise ge
nel ve özel, yani amme ve hasse. Bu taksimi özetle aktaracağız. . . 

Velayet ilaru sıfatıardan biri o~ası itibariyle mutlaktır. Çünkü Allah velidir, velayeti 
mutlaktır ve hiçbir kaydı yoktur. Ama kayıtlı velayet, enbiya ve evliyanın velayetidir. Her 
mudakın kayıtlı olana sirayet ettiği ve onda geçerli olduğu b~ektedir. Her mukayyed 
mutlak ile kaimdir. Çünkü mukayyed, rnutlakın nüzillüdür. Tecelli, zuhur ve nüzill nede
niyle kayıt, izafe ve sırurlara maruz kalmışnr. Dolayısıyla enbiya ve evliyiirun velayeti, 
Allah'ın mutlak velayetirıin detayları, şubeleri ve dallarıdır. 59 

Velayetin amme ve hasse, yani genel ve özel diye ayrılması ise şöyledir: Genel velayet 

ehl-i imarıın tümünü kapsamaktadır. İman eden ve salih amel işleyen herkes "&..~1 Jlj diıı 
~ "" J6 • • - .. 

-!jll ıJ! ..;.ıWl:ill ~ ~ ,f4 l?ltAJlah iman edenlerin velisidir, on/an karaı:ıiıklardan 
aydınlığa çıkanr." 60 ayet-i şerifesi uyarınca velayetin küllimanasma örnektir. Imanın üs
tün mertebesi, sahih keşif ve gerçeğe uygun şuhud ile örnek haline gelir. Orta mertebesi, 
ilaruyat hekimlerinden kanıt ve delil ehlinin elde ettiği imandır. İmanın en aşağı mertebesi 
ise ehl-i yakini taklitte~ kaynaklanmaktadır. Ama önemli olan, iman ve salih arnelin tüm 
rnerhale ve derecelerinin velayeti tahakkuk ettirdiğidir. Bu velayet, umumun velayetidir. 

İslam irfanında söz konusu edilen velayet-i hasse sillUk ehline özgüdür. Bunun as
gari oranı da fiil, vasıf ve zat alanlarında fena olmaktır. Bu durum mahvolma, yok olma 
ve ortadan kalkma biçiminde ifade edilir. Tıpkı bazen fiil, sıfatlar ve zatta tevhid denil
diği gibi. Sali.k bu merhaleye ulaşınaciıkça İslam irfanı açısından veli sayılmaz. Öyleyse 
vel.l, Hak'ta fiini ve Rabb-i Mutlak'la baki olan kimsedir. Fena makamından bek~ maka
mına ulaşinış; beşen yönleri ve mümkün sıfatları rabbam varlık yönünde fiini olmuştur. 

Dolayısıyla silik, velayet makamıyla muttasıf olmadan, varlığın ehadiyyetinde. fenaya 
varmadan, Mutlak Varlık'ta bekii bulmadan, mümkün ve yaratılış yönlerini yok etme
den önce fiil ve sıfatlarının mebdeidir. Fakat Hakk Subhanehu ve Teala'rıın tevfik ve ina
yetiyle ve engellere karşı amansız cihadla mümkünat libasını ve yaratılış görünümlerini 
kaldınnca ve hakikatleri şuhiida engel olan sırurları reddedince Hak Te§la onun fiilleri-

.ı. , • 
nin mebdei olacaktır."u.4.J 4111 ~j ,::_li.) .)1 ,:: _li.) l.:.j!Amğın zaman da sen almamış-
tın; fakatAllah atmıştı." 61 nidasının kulaklai-a ulaşacağı yer burasıdır. Burası; Hayber'irı 
59 Ag.e., s. 866. 
60 Bakara, 257; Muhammed Hüseyin Tabaıabai, ei-M'ızan fi Te(slri'I-Kur'an, c. 2, s. 345; Seyyid Abdullah 

Şübbe.r, a.g.e., s. 79. 
61 Eııtal, 17. 
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fatihinin Hayher'in kapısını mucizevi biçimde söküp atmasını anlattığı ve bu işi rahmani 
kuvvete, Allah'a muttasıl ve Hakk'a mutmain nefsenispet ettiği ve şöyle buyurduğu yerdir: 

"Hayber kalesinin kapısını beden gücü ile değil Ralımana olan bağlılığıının vermiş olduğu 
güç ile yerinden söktüm." 

~ ... ~ ... , " a 
Burası, ruhu coşturan "~1 0 ~~ lo.il ı.!li ~~ ~JJI 0!fŞüphesiz sana biat edenler, 

ancak Allah' a bi at etmişlerdir." 62, ni das~ kulcilları okşadığı, ona biatı Allah' a biat ola
rak tanıtan, hepsinden de açık ve net; 

" ... Onu sevdiğimde de işittiği kulağı, gördüğü gözü, konuştuğu dili, tuttuğu eli olu-

rum .. . " diyen kurb-ı nevafil adıyla meşhur hadisle dikkatleri çeken ve fenafill§h maka-
mını haykıran yerdir. 

Nitekim Kaysen de şöyle der: 

Yelayet-i hasse olan ikind velayet, Hald<'a kavuşan vuslat elılini kapsamaktadır. Onlar, 
hedefe varan yolculardır. Sonra Hak celle ismuhuda fena makamına ermiş ve onda baki 
olmuşlardır. Öyleyse özel velayet, kulun Hakta ffuıi olması demektir. Bu yüzden veli', 
fenatillah ve bekabillah olan kimsedir. Fena olmaktan kasıt, varhl< ve a'yanlarının mutlak 
manada yok olmast değildir. Bilakis maksat, rabbam cihette beşen yönün ffini olmasıdır. 

Çünkü her kulda i.Ialıl yan mevcuttur. Nitekim "l+Jy .:;, '4:;-.J jS::ı j!Herkesin yöneldiği -. bir yön vardır." ayet-i şerifesinde buna işaret edilmiştir. 63 

Kul fena ile muttasıf olmadıkça fiilieri ve sıfatlarının mebdeidir. Beşeri yön tarafın
dan kaynaklanmıştır ve fena ile şereflendiğinde artık fiil ve sıfatlarının mebdei Hak'tır. 
Ama rabbam yön balam.ından, beşeri yön değil. Fena, iıfan ıstılahındaki velayetin başla
masından ibarettir. 

Ş~u .d~ hatırlatmadap geçmeyelim: İrf@l vel§yetin başlangıcı ~onusunda artfler ara
sında küçük bir ihtilaf görülmektedir. Bir kesim, fenafillahı, salikin üç sahada faru olup 
velayet-i ~ya döndiiğü velayet makamına ulaşma olarak değerlendirmiştir. Fakat bazıları, 
fenafillahtan sonra bekabillahı, diğer bir ifadeyle 'mahv'tan sonra 'sahv'ı velayetle ittisaf 
şartına bağlamaktadır. Merhum İmam ve Allame Aştiyaru64 ikinci gruptan sayılmaktadır. 

32 

Nitekim merhum İmam'ın tevhidin mertebeleri ve fenayı açıklarken ki ifadelerine de
ğinilmişti. Birind grupta Kayseri, Ağa Muhammed Rıza Kumşe! ve başka pek çok fuifin 
adı zil<redilebilir. ("Sahv'', gökte btılutun açılması; "asha" ise sarhoşun ayılması ve sekr 
halinin ortadan kalkması demektir. Sahv, salikin sarhoşluk ve fena halinden sonrasına de
nir. O haldeyken salikten şathiyat sadır olabilir ve batıl sözler dile getirebilir. İlam fazl onu 
tutup o halden çıkarır ve bu sayede ikind sefer için sülfika hazır hale gelir.) 

62 Fetih, 10; Muhammed Hüseyin Tabatabai, a.g.e., c. 18, s. 274; Seyyid Abdullah Şübber, a.g.e., s. 478. 
63 Bakara, 148; Seyyid Abdullah Şübber, a.g.e., s. 62; Muhammed Hüseyin Tabatabai, a.g.e., c. ı, s. 327. 
64 Bkz: Aştiyaru, a.g.e., s. 875. 
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Velôyetin başlangıc!, sôlikin birinci sef~rinin sonudur. O 
yolculuk, dünyevi tezahürlere ve Allah'tan gayrısına aşkı 

beriaraf ederek, kendini bağ ve ilişikierden arindırarak, engel 
oluşturan perdeleri kenara çekerek, menzil ve makamları 

geçip en yüce mertebe ve derecelere ulaşarak halktan 
Ha kk' a doğru yapılmış seferdi. 

Muhterem Aştiyaru net biçimde şöyle der: 

Şu halde velayet makamuun başı, mahvdan solira sahv makamıdır. 65 

Fakat Kayserı birinci teorinin taraftarlanndand.ır. İbnü'l-Araöı'nin Fusiisü'l-hikem'ine 
yazdığı mukaddiınede şöyle der: 

Velayetin başlangıa, saJ.i.kin birinci seferinin sonudur. O yolculuk, dünyev1 tezahürlere ve 
Allah'tan gayrısına aşla hertaraf ederek, kendini bağ ve ilişiklerden arındırarak, engel oluş
turan perdeleri kenara çekerek, menzil ve makamlan geçip en yüce mertebe ve derece
lere ulaşarak halktan Hakk'a doğru yapılmış seferdi. Sa.J.iki.n, tek başına ilm-i y~ elde 
ederek evliyanın parçası olamayacağına dikkat edilmelidir. Hatta keşf-i şuhiidl makamına 
ulaşınakla da evliyarlan sayılmaz. Bu keşif ve şuhiidun, şahidin meşhiidda Iani olması ve 
kulun Mabiid'da mahvolmasını sağlaması hariç. 66 

Nihayet velayetin kemali için hiçbir sonun bulunmadığı yere vanr. Evliyanın merte
beleri sonsuzdur. Görüldüğü gibi velayet dairesine girişin kaidesi, birinci seferin sona er
mesi sayılmakta ve Kayseri sahv haline ve ikinci seferin başlamasına hiçbir şekilde de
ğinmemektedir. Anlaşıldığı kadarıyla omın söylediği doğrudur. Çünkü Allah'a yaklaşma 
ve en son seviyede O'na muhabbet ve aşk besleme anlamında velayet, salikten geriye 

65 Bkz: Ag.e., s. 875. 
66 Aştiyaru a.g.e., s. 883. 
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hiçbir şeyin kalmadığı, var olan her şeyin Hak celle şanuhwıwı fiil, vasıf ve zatı olduğu 
sınırdadır. Velev ki, sahva ve ayılmaya ulaşamanıış olswı. Bu durumda hangi sebeple onu 
Allah'ın vellsi kabul etrneyeceğiz? O haldeyken kulun zikri.Allah'ın zikri değil midir? Na
filelerin neticesi ve kulun muhabbet izban Allah'ın muhabbeti olmayacak mıdır? Allah'ın 
muhabbetinin neticesi, kurb-ı nevafil hadisinin hükmünce, kulwı ffuıi olması, her türlü en
gel, mesafe ve perdenin ortadan kalkınası değil midir? Bu takdirde, bir kimse veürıin, an
cak ilaru isim ve sıfatıarın tezahürü olabileceğirıi söylese de velayet mükemmel ve kesin 
biçimde hasıl olmuş demektir. 

Salik mahv ve fena merhalesinde şatahata maruz kalabileceği ve ilaru sırlan ifşa ede
bileceğinden henüz güvenilir değildir. Diğer bir ifadeyle saJ.ikten şatahat. ve batıl sözler 
sadır olmasının onwı sülfikundaki eksiklikten kaynaklandığı mülahazası onwıla ilişkilen
dirilebilir. Nitekim merhum İmam, kıymetli Misbdhu'l-Hiddye risalesinde gerçek fam ol
manın, hakiki ve mükemmel mahvın hiçbir zaman şatahata bulaşmayacağını beyan etmiş
tir. 67 Bu durumda ffuıi olmayı velayetin başlangıcı saymak mümkündür, fena ve ayılmadan 
sonra sahv ve bekaya ihtiyaç yoktıır. Tab_ii ki, ikind seterin başlaması için ayılma ve sahv 
kesinlikle gereklidir. Ama ikinci yolculuk tamamlayıcı bir seferdir ve velayet birinci se
ferde zaten hasıl olmuştur. 

"Allah ise bakla söyler ve (doğru olan) yola yönehip iletir."68 

Fakat dikkat çekici nokta şudur ki, anlaşıldığı kadanyla merhum İmam, fena ve mah
vın ikinci yolculukta gerçekleştiğirıi kabul etmekte, dolayısıyla fenayı velayet için yeterli 
görmektedir. Ama fena, ona göre ikinci yolculukta hasıl olmaktadır. 69 Bu nedenle görüş
ler ve teori üçe çıkmaktadır. 

Fakat her halükarda merhum İmam'ın ifadelerinden bir kısmından, velayetin, birinci 
seterin son billmasıyla gerçekleştiği sonucu çıkmaktadır. Ama diğer bir kısım eserlerinde 
de ikinci yolculuk kriter olarak göriinmektedir. Allah hakikatleri en iyi bilendir ve sözü 
uzatmaya J:ı.acet yoktıır. 

Ariflerin sözlerinden bu kadanyla yetiniyor ve daha tafsilatlı bilgiyi edinmeyi haki
kat talipillerine bırakıyoruz. Çünkü bizim ardına düştüğümüz şey, yani irfanda kullanıl
dığı şeldiyle velayetin manası bu kadanyla elde eclilrniş olmaktadır. Bu bölümün netice
sirıi özedeyip diğer bölümlere devam edeceğiz. 

67 Ruhullah Mi.isevi el-Humeyni, a.g.e., s. 88, verniz 10. 
68 Ahzab, 4. 
69 Ag.e. 
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/~ v~rkkdik&./laiara~uuk M!d ~ 
~~~~e~a~,~~4 
~~qdve6neı ütlflldir. Bu~letwanJ 
ıalup ~ lıine nz&wuı«l. ~~ htU!feL ve ilıilü ilinz. 

veıefo/Wm t«elu ~li~ 

Sonuç 

İrfan ashabının görüşlerine göz gezclirildiğinde vardığımız netice şudur ki, iriandaki 
velayet de kul ile Hz. Hak arasında hasıl olan yakınlık manasındadır. O da muhabbet şar
tına bağlı, bununla mukayyet ve ona bitişiktir. Bu yakınlıkta insan, sahip olduğu hisse mik
tarınca sonucun menşei ve ilaru isim ve sıfatıarın tecelli mahalli olur. 

Eğitim, irşad ve feyze vasıta gibi işlerin sorumluluğunu üstlenir. Bu hakikat, yaratılış 
nizamırun yorumunda düşüş yayı, ilaru isim ve sıfatıarın tecelli mertebeleri olarak temel 
bir rol oynar. Muhammediyye'nin hakikati, akl-ı evvel ve feyz-i akdes olarak ifade edi
len sadır-ı evvel; adil hakem, ism-i a'zamın tezahürü, velayet-i kübra ve hilafet-i uzma 
sahibi, feyiz iletme sorumlusu, her tezahür ve ayn-ı sabite layık olduğunu verme yetki
lisi unvanıyla bilinmektedir. 

Hak elinin memuriyeti olan yükseliş yayı, Allah'a dönüş yolu ve Hakk'a doğru sülill< 
seferinde deAllah'a iman ve salih amel anlamında umumi velayet vardır. Bu da kendi de
recelerinde has velayete ulaşır. İslam irfanı bu velayeti açıklamayı üstlenmiştir. Bu velayet, 
fenatillah, Hak'ta mahv ve Hakk'a vuslattan ibaret fiiller, sıfatlar ve zatta tevhidden hasıl 
olur. Bu yolculukla da irfarun kullarıdığı manada v~ayete mahsus alana girer. Dolayı
sıyla veli, Allah'a yakın kulun ta kendisidir. Bu yakınlık seviyesinde ortada herhangi bir 
perde kalmaz ve tüm ilaru isim ve sıfatları gösteren aynaya dönüşür. Eğer Allah dilerse 
rubfibiyyet yanı bulunan işlerin makarnı olur. Lakin mükemmel evli ya bu işten kaçınmıştır. 

Bu nedenle İslam irfanında da velayet yine yakınlık demektir. Gerçi bu yakınlığın son
suz mertebeleri vardır ve her bir mertebe, o seviyeye uygun tecelliler, tasarruflar, feyiz 
iletme ve nur saçmayı gerektirir. Fakat irfarıda da velayet çift taraflı ilişki olarak değer
lendirilmiştir. Kul tarafında, fena ve malıvı doğrulayacak seviyede tabi olması lazımdır. 
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yakınlıktan başka bir şey değildir. Fakçıt 
başkalarının ifadesine göre de velôyet, 

. insanın Allah' o yakınlığının - ta kendisidir. 

Allah tarafında ise elinden tutması, ilham, kemale erdirme, yardım iletme, işinin so
rumluluğunu üstlenme ve nihayet onu başkalarının işinde sorumlu yapma (dördüncü yol
culuğa ulaştıysa). Fakat Muhyiddin İbnü'l-Arabt'de dikkat çekici bir nokta vardır. Buna 
göre veli, daima sorumlu ve asil tarafa atfedilir. 

.- j. • , 

Kul ve Rab arasındaki velayet ilişkisinin yorumunda da; "fS j Iz! aı.ıii.J~ 0VEğer siz 
Allah'a yardım ederseniz, o da size yardım eder." 70 ayetinin ve"~.; w f ...ı.A; ~ w f ıfl 
Kim nefsini bilirse Rabbini bilir." hadisinin hiikmünce, kuluri velayetini de tıpkı Allah'ın 
velayeti gibi tanıtmıştır. Der ki, kul da kendi işlerinde asaletten yaralarur. Bu nedenle onun 
yardımı ve irfaru, Allah'ın yardımı ve aslıdır ve Allah'ın onun dalı olarak tarunmasıdır. 

- c: ı, 
"1_,;-AI &.lll Jl.J ~V Allah iman edenlerin vetisi dir." ayetinde de Allah'ın ve layeti ku-

lun imanında bir-dal sayılmaktadır. Muhyiddllı İbnü'l-Arabi'nin tahliline göre velayet; so
rumluluk, hakimiyet, asalet ve rehberlikle iç içe yakınW<t.an başka bir şey değildir. Fakat 
başkalarının ifadesine göre de velayet, insanın Allah'a yakınlığının ta' kendisidir. Bir ta
raftan faru olma seviyesinde itaat, diğer taraftan kulun yeterliliği ve nza seviyesinde elden 
tutma ve onu kemale ulaşnnna söz konusudur. Her durumda sonuç şu olmaktadır: İrlanda 
velayet de lügat, Kur' an ve hadiste görülen aynı hakikate işaret etmektedir. Ama velayetin 
irfana has kullarun:ıı, üç alanda tevhid ve fena ile biisıl olan yakınlığın özel bir mertebesidir. 

Bu satırların yazannın görüşü, İbnü'l-Arabl'nin tahlilini savunulabilir olduğu yönün-
~ . ~ 

dedir. Bizim velayetimiz Allah'a nispetle "4111 I,J_r;.;..; 01" vasıtasıyladır. Onun velayeti 

ise "~ j lz1" ve "~llil , : ;~! j" 71 iledir. Kulun Allah'~ yardım etmesi de Allah'ın di
nine yardımla, O'na teslim olmakla, O'na kullukladır. Allah'ın, kuluna nispetle karşılıklı 
velayeti, feyiz iletme ve onu koruyup sağlamlaştırmayla olur. 
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70 Muhammed. 7. , 

71 .. ~ı.JJT ': ~:!.) r-5' ~ .ıÖI I.J_r;,d 0! ıpT &.~1 ~f ~ 1 Ey iman edenler! Eğer sizAllah'a yardım 
ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklannızı sağlamlaştırır'' ~uhammed, 7) 
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