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Düşünme, insanın tabii özelliği,.hayvandan ayrıldığı başlıca karak-
teristiğidir. Bu olay, bir düşünenIe bir düşUnüleni,hi~siije ile bir objeyi
gerektirir. Başka bir deyişle, düşünme, süje ile obje aarsında birbağ kur-
maktır,Bu bağ çeşitli şekillerde kurulabilir. Bunlardan biri' de'süjenin
'objeyehağlanmasıdır. Bu çeşit bağlanmada süjenin objesiAllah{veya
Mutlak Tabiat) olursa buna Felsefe dilinde, genelolarak; "Mysticisme"
denir. Böyle bir dünya görüşünün İslam temellerine dayanmış, Jsliim
'dinillin rengiyle renldenmiş ve onun özü olmak iddiasını"gütmüş olan
ş~~debize'''rasavvuf''uverir .

TasavvUfun ne olduğu hakkında birçok sözler söylenmiş ve iki
:~indenfazla tanım 1 yap~lmışsa da Muhyiddin İbn'ul-Arabibütün bu

'1 Özellikle şu tliniınıar öruek olarak alınabiİir:
",., Tasavvuf; nefsin hoşlaudığı şeyleri bırakmaktır.

Tasavvuf, hoş gÖrünen ahlaktır .
• Tasavvuf, her iyi şeyi adet edinmek, onunla bezenmek ve karşılığında.da her kötü şeyden

kalhi boşaltmak ve temiz tutmaktır. .
Tasavvuf, en iyi bir ahlaktır ki o en iyi bir zaınaoda, en iyi bir toplulukta, en iyi bir kimse~

den açığa çıkmıştır. ..

Tasavvuf, ancak iyi huydur. O kimse ki senden iyi huyda ilerlemiştir,'kalb oafasında da
senden ileridedir. -

Tasavvuf, her güzel huyla huylanmak ve her çirkin huydan kaçınmaktır.
'",: TasavVuf, Tannnın seni "senliğinde öldürmesi ve"kendi'benliğinde diriıtme~idir.

Bütün bunları şu iki ayet te pek güzel deyimlemektedir:

.y.''!'.lW:i 1S~1 CiZ '1.J JJ- 4 <.t" \;.J1.J:ı ~ ı; UP .;'~ i J :il),:. !Jl:J~ lii ~.JLı \~
••.•.•U.i jJ' iri U. ~J; •.•.•i.\" r-~ .;;;i~ •.. .y. .:ı.J~ .:ı:..tlı.:ıı.;;;1~

= Ey Davudi Biz seni yer yüzünde hükümran kıldık. O halde insanlar arasında doğru •
.lnklahükmet,. Nefsinin. arzusuna ,uyn;a. Uyarsan, seni Allah yolundan saptınr, Allah yolundan
sapanlar, hesap gününü unutmalan yüzünden, muJıakkak ki şiddetli azaba uğrayacaklardır.

ayet: 26. Sad suresi, .~~jJ "!.f ~1'.J~t: .:ı--J!.'1",y. ~ d.:~...a;!'y,;
"= Sakın o saatın geleceğine inanmayanlar, havalarına uyanlar seni O'na inanmaktan

çevirmesinIer, yoks~\':5ea.de-helak-oIursun". TS"ha suresi, ayet: 16.
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tammları, Fütı1hat'ında, "Tasavvuf, Tanrının ahlakı ile ahlaklanmak-
tır"2 deyerek en iyi ve kısa şekliyle özetlemiştir. Bu tanımdan -dola-
yısiyle tanımların tümünden- çıkan sonuca göre de tasavvuf, nefsi tez-
kiye ve ahlakı tasfiyedir. Esasta, Peygamberlerden ve onların getirdik-
leri kutsal kitaplardan maksat ta hundan haşka değildir. Hele Peygam-
herimiz Haz. Muhammed s.a.v. "Ben ahlak güzelliğini tamamlamak
için gönderildimm deyerek hu gerçeği açıkça deyimlemiştir.

Bu yolda, özellikle,Kur'an'da da şu ayetlere rastlıyoruz:

"Kitah ve hikmet ile iki cihanda kurtuluşun yolu ancak ahlak tez-
kiyesidir"4

"Nefsini hahisliklerden arındıran noksanlıktan sıyrılıp kurtuldu,
arındırmayıp onlara uygun hareket eden ise noksanlıktan sıyrılmayıp
kurtulamadı"5.

Bunlar ve hunlar gihi daha hirçok ayetler hize gösteriyor ki tasav-
vuf, İslam demektir, şeriat demektir, saadet ilmi demektir. Ancak, hu
öyle hir saadet ilmii dış ve iç hallerimizi gedir kiliştirip güzelleştirerek
hizi her şeyin üstündekiehedi saadete ulaştırmak ister. Bu seheple de
tasavvuf, sadece formalizmi kahullenen yani, eşya aleminde gerçek
vücudu değil de ancak dışa aİt hir şekil gören Ortodoks İslam telakki-
siyle yetinmeyip Allah'a ulaşıp kavuşmağı ve O'nunla doğrudan doğru-
ya yaşamağı hedeftut~r. Bunun için de nefs tezkiyesi ve ahlak tasfiye-
sinişart koşarak Peygamher yolunda gider. Netekim ünlü mutasavvıf
Şahabettin Sühreverdi de nefs tezkiyesi ve kalh tasfiyesinin hizzat Pey-
gamherin öğretilerinden haşka hir şeyolmadığım, şeriatı anlamağa ve
~~atmağa yarayan tefsir ve usul-u tefsir, hadis ve usvlcu hadis, fıkh ve
usul-u fıkh, feraiz ilmi, keIam ilmi, maani ve heyan, lugat, nahiv... gihi
ilimlerin tasaffuf'a karşı olmayıp, tersine, tasavvuf'un öncülleri ve hu
yolun haşlangıçları hulunduğunu ileri sürer, hılkatın aslım da Peygam-
here dayandırır 6.

2 Fütuhil.t Cilt: 2, s: 351-353.

3 " J")\.:. ';il (deye de rivayet edilir i';ts:::..) .:r- r-i ';i ~; Muvatta', hüsn'ül.hulk, 8.

4 •.. -.lll.; y l::>JI 1"....ı..~.J tt!j • .J ; Cum'a suresi, ayet: 2.
5 4:--' .r y\,:. .li J ~j .r ~i .li ; Şems suresi, ayet: 10"':1l.

6 Şahabettin Sühreverdl, Avarif'ul.Maarif, s: 6-9, 23,25; Mısır, 1292



Tasavvuf, genelolarak, birer Nebiy sayılan sekiz ulu kişinin sekiz
güzel haslat ve adetine dayandmımıştır ki o haslatlar şunlardır:

1 Hz. İbrahim'in kerem ve sahaveti.
2 Hz. İshak'ın kaza ve kadere rizası.
3 Hz. Eyub'un sabrı.
4 Hz. Zekeriyya'nın münaeaatı.
5 Hz. Yahya'nın garipliği.
6 Hz. Musa'nın suf hırka giyişi.
7 Hz. İsa'nın seyahatı ve teeerrüdü.
8 Hz. Muhammed'in fakrı.

İşte, her tasavvuf yolsucunun bu haslatlarla haslatlanması zorun-
ludur. Zira, Rab'lığın, adım adım ve derece derece tahakkukundan ma-
ret olan makamlara ve hallere, yani gerçek tasavvuf yoluna ancak bun-
larla ve ilme, ayne ve hakka ait yekin ile girilebilir ve ancak o hallerle
ıiallenenler ve o makamlarla makamlananlar mutasavvıf olabilirler.
Bu bakımdan da üç ayrı terim, üç ayrı tasavvuf yolcusuna alem ol-
muştur:

1 SMP.
2 Mutasavvıf.
3 Mustavsıf
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Birincilere vusUlsahibi derler, bunlarınmaksatları visaldir.

İkineilere usUl sahibi derler, bunlar, ası üzre bu' yolun halleriyle
uğraşırlar.

Üçüneülere de fodulluk sahibi derler, bunlar, ma'nayı anlayamayan,
gerçeği de göremeyenlerdir.

7 Sufl'yi tanımlamada bunlar güzel örneklerdir:
Sufi, zat bakımından tek olan ve ne bir kimse tarafmdan kabul edilen, ne de bir kimseyi

kabul edenilir.
Sufi, kendi zati ile değil, ancak Allah'ın zati ile var ve baki alandır.
Sufi, halktan ayrılmış ve Hak'ka bağlanmış alandır.

Zunnun da şöyle der:
Sfıfl onlardır ki Allah'ı bütün eşyada tercih ettiler ve her şeyi geriye bırakarak O'nu seç-

tiler.
İşte, hundan sonra Allah ta onları ,eşyaya tercm etti ve rizası içine aldı.
Abdulkadır Ceylanl'nin de mutasavvıfı tanımlayışı pek güzeldir:
"Mutasavw, uzuvlan sakin, kalbi mutmain, gönlü ferahla açılmış; yüzü nurlu, içi ıibid,

Halık'ma bağlılığı dolayısiyle bütün eşyadan ilgisinikesmiş bnlunan kimsedir". Fütuh'ul-Gayb

(Behcet'ul-Esrar ve Ma'den'ul-Envar haşiyesinde), s: 13, Mısır, 1304.



Mutasavvıfeye göre,. insan, gerçeğe ulaşmada:

a - Cehilden ilme.

b - İlimden fehme,

C -Fehmden hikmete.

d - Hikmetten velayete.

-MutasavvıfIar,Rubuhiyeti tahakkuk ettirecek hallerle hallenebil-
mek-içiti:'hayvani İni~açlarının gerektirdiğiheva ve hevesi;iştahalaı'ı
tamamen bırakırlar, bedenl~rine ait arzu veihtiraslara hoyun eğen me-
yilIerle durmadan mücadele vemücahede ederler. Fenalıkların en küçü-
ğünden bile kaçınır, iyiliklerin en küçüğüne-bile canla atılırlar. Zikir-
lerinde, fikirlerinde, kalblerinde. Allah'tan ve Allah'ı kutsallaştırmak-
tan başka bir şey yoktur. Allah'a da ilimden ziyade bedii zevk ve ruhani
safa ile yaklaşmak ve kavuşmak isterle~-,,Böyle bir yaklaşma vekavuş-
mayı da (Fenafillah) deye tanımlarlar. Ruhlarını her an mutlak güzelli-
ğe, mutlak kemale, mutlak hayra yöneltirler ye yalnız onun aşkıyle ya-
narlar. Bu sureetle de dünya perdesini yakarak ij:ak'lu Hak olarak gör-
Ineği dilerler." -

Onların tam bir safvetle ve kesiksiz olarak AllaIı:'ıanmaları ve dü-
şünm~lerisonucunda ~endilerindebir çeşit zevk hasıl olur ki onlar bu.
zev~e (Ruhanthal) ve bu zevk sahibipe de (Hal ehli) derler. Bu, hal ehli
olaı.ıJar, kendilerindeki bu zevk ile,hirçok ilim ve ma!lumata kavuşur-
lar. Bu ilim ve ma'lumatla da onların nefsleri ve kalbIeri bir kat daha
cilalanır- ve nice bilinmeyen şeyleri de keşfederler. Ancak bunlardır ki
dinin gerçeği üzerinde içtihad ve istinbatta buIunabilirler.Onların ka-
faları yalnız gerçeği düşünür, gönülleri yalnız gerkeçle buluşur, dilleri
yalnız gerçeği konuşur. Kendilerinden, zaman zaman, her ~klın kavra-
yamayacağıhazı şeylermeydana gelir ki buna da keramet ederler. Böy-
le bir zevk ve böyle bir hali tanımlamak mümkün değildir. Bu sebeple
de "h~l ehlinin halini yene hal ehli bilir" ,:,:eya"tatmayau1:ıilmez" den~
miştir.

Bu durumda, artık, ruh ilahi nura karışarak her şeyi gerçeği üzre
görür. Her şeyde, her olayda yalnız Allah'ı görür. Kendinin de o nur-
ların nurundan bir kıvılcım olduğunu bilir ve kendini bilmekle de kendi
kaynağını, Allah'ı bil~iş olur. Bu husus, bir hadise gü~e, "nefsini bilen
Allah'ını bilıniştir" deye deyimleiimiştir.Yunun'da, felsefede de "ken-
dini bil" deye bu nokta üzerinde ısrarla durulmuştu.
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8 M~şşa\liğin İskenderye yolundan İslama girmesiyle dini akideler nazari akıl açısından
ele alınıp ineelenmeğe başlandı ve özellikle son Kelameılarm kitaplanna fehefe ve mantık balıis-
lerİ doldu._ Dini meselelerin nazar ve, İstidlal mi'yanna vurulması ile de ~U meseleler hakkında}..;
belli başlı inançlara karşılık çeşitli görüş ve düşünceler meydana çıktı ve birbiriyle çatıştı.

9 Yine İskenderye yoluyla gelen ve kökü Eflatun'a dayandınlmakla beraber Yeni Efla-
tun'cu rengindc.tamami"yle Poltin'j aksettiren İşrakiliğiıı İslama girişi ile de eşyanıİı zatIarının
ilalıi zattan ayn ve başka oldukları inkar edildi. Plotin'in ilahi feyezam açıklayan sndur nazari-

e- Velayetten nübüvvete yükselir. Bu suretle de nazarında Me-
lekut aleminin bütün sırları açiklanır.

Kısaca, mutasavvıf, daima Hak'ka yönelecek, daima Hak'ka nazır
olacak, daima Hak'ka arif olacaktır. Bu duruma gelebilmek için de muta-
savvıfların dünya ve ni'metlerinden uzaklaşmaları, sükut, süklin ve uz-
letüzre bulunmaları ve özellikle her zaman ve heryerde Allah'ı zikr ve
fikr etmeleri gerekir.

Her ilim kitab ile,' ders verme ve ders alma ile, mübahasa ve müna-
kaşa ile öğretilir ve öğrenilir. Tasavvuf ilmi ise süklit ve süklin ile ruh-
tan ruha, Vicdandan vicdana okutulur. Ruhun tasdiki, vicdanın z\lvki
ile' okutulur.

Tasavvuf, İslamiyetten sonra başlamış ve İslamiyete hastır, kayna-
ğıda Kur'an ve Sünnet'tir. Bu hususta, yukarıda, bazı ayetlere ve Hz.
Peygamberin "Ben ahlak güzelliğini tamamlamak için gönderildim"
dediğine de işaret etmiştirk. Gerçi, Emevi halifeleri zamanında başla-
yan fikir hareketleri, özellikle, Abbasi halifeleri zamanında tam bir ge-
lişmeye ulaşmış ve gerek İskenderye mektebi gerekse tercümeler yolu
ile Yunan kültürüyle temasa gelinmiş ve bu temas sonucunda bazı et-
kilenmeler olmuşsa da daha önceden İslamda birçok fikir ceryanları mey-
dana çıkmış ve birçok meselelerde Yunun düşüncesi aşıımıştı. Bu sebep-
le tasavvufu, doğrudan doğruya, İskenderyenin Yeni Eflatunculuğun-
dan çıkarma gayretleri boştur.

Tasavvufun meydana çıkışı, kesin olarak bilinmemekle 'beraber,
çeşitli kaynaklara göre, İslamiyetin zuhurundan birbuçuk yüzyıl kadar
sonraya, Halife Osman zamanına rastlar. İslam medeniyeti birinci hicrl
yüzyılda iç ve dış nizmaları birbirleriyle ahenkli bir şekilde yürütebil-
mişti. İkinci yüzyılda ise bu uygunluk, hükümdarların veiJ.limlerin bir-
likie gösterdikleri gayretlerlc' ancak korunabildi. Fe.kat, üçüncü hicri
yüzyılda gittikçe genişleyen ülkeler ve ç,eşidi haller ve şartlar karşısında
siyaset ve fikir alanında bir çok tertipler ortaya çıktıMeşşailik8, İşra-
kilik9, Pantheismc, ruhların tcnasuhu; akl-ı evvel, heylila ..•. gibi aki-
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deler Mısır, Hind ve İran'ın etkisi ve rengiyle İslam memleketlerine gir-
di ve yayıldı. Esasen, daha başlangıçtan i'tibaren, İslam Kelamcıları
iki fırkaya ayrılmışlardı: Eşaire, Mu'tezile. Eşaire, genelolarak, aklı
nakle bağlayarak Kitap ve Sünnete uydular. Vasıl b.Ata ile Basra'da
başlayan ve sonra Bağdad'a geçen Mu'tezile ceryanı taraftarları ise
nakli akla bağladılar ve akla uyup nakli te'vil etmeğe başladılar. Hatta
Me'mun, Mu'tasım, Vasık gibi hükümdarlar da bu tarafı tuttular. En
nihayet, Kur'an'ın malukh olduğunu da iddia ettiler. Kelamcıları Filo-
zoflar peşlediler. Müslümanlar içinde de Farabi, İbn Sinan, İbn Rüşd
gibiler başta gelmek üzre yirmiye yakın felsefeci yetişti. Tasavvuf ta bu
yeni etkQ~rJe,.Sahabeyi taklitten ayrılıp, gitgide felsefileş~geb;Şi~d~.' ...---------_.~ "., .. __ .... , .. ,

Bunlar ve bunlar gibi daha başka sebepler İslam medeniyetinin,
iç ve dışta, ahenginin korunmasını güçleştirdi. İşte bÖyle bir güçlük kar-
şısında her şeyden önce fikir hürriyetine ve yeniliğe kıymek veren ve
dolayısiyle aktif ve inkilapçı olan mutasavvıflar birinci plana geçtiler,
aliınler ise ikinci plana, hükümdarlar da üçüncü plana düştüler. Hüküm-
darlar ancak emniyet ve huzurun, alimler de ancak kanun ve nizaınların
koruyuculuğunu yapmağa çalışırlarken Sufiyye, İslam medeniyetinin
ruhani ve batıni müesseselerini kurdular ve yükselttiler.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi mutasavvıfların başı. Haz, Pey-
gaIllberdir.Tasavvuf yolu onun Sünnetinden haşka değildir. B~Sifiiiieti
S.~habe yolu peşlemiştir. Özellikle "Kitab'ul-Lüma' " ile "Kitab'us-Sa-
habe" bize bu yolun akidelerini açıklamaktadırlar. Bu yolun ulularının
başında da Ebu Bekir bulunur. Ebu Bekir'in en büyük özelliği "ilham
ve firaset", Ömer'inki "şehvetleri terk ve Hak'ka yapışmak", Osman'm-
ki "temkin, sebat ve istikamet" idi. Ali ise tasavvuf ilminin pİri sayılır.
Kendisİııe ledün ilminin büyük bir kısmının verildiğine inanılır. Bu il-
min Hızır'a da verilıniş olduğu ve onun kendisini Musa'dan üstün gör-
mesi sebebiyle bazı kimselerce de velayetin nübüvvetten üstün sayıldığı
söylenir. Ledün ilmi sahibi Hz. Ali'nin tevhitte, ma'rifette, iyman ve
ilimde de pek kamil olduğu herkesçe kabul edilmiştir.

Sahabe'den sonra Ashab-ı Suffa gelir, Gece gündüz Peygamberin
etrafından ayrılmayan bu zatların bedenleri yokluk ve fakirlik timsali,
elbiseleri sabır ve tevekkül, gıdaları da aşk ve muhabbet idi.

yesine göre vücud yalnız Allah'ındır, başkasıron değildir. Bu vücuttan birinci merhalede akıl,
ikinci merhalede ruh, üçüncü merhaledc de madde sudur eder. Bu suretle her şeyancak Hak'kın
feyzi ve işrakıdır. Hak olmayan ise zatında ve vücudunda bir gölgeden ibarettir, yoktur.
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IDcri ikinci yüzyılortalarına doğru birçok kimseler de ayni yolu
peşlediler. Şeriata ve resrniyete ait kayıtlara karşılık, lıürriyet fikri ve
cazibesiyle, Allah'a ibadet ve taatta bulunmak ve nefs hallerini tasfiye
ve ıslahtan ziyade varlığın hakikatı ile uğraşmağa başladılar. Bunun
için de Kur'an'ın dış ma'nalarından iç ma'naIarını istinbata kalkıştılar,
Sufi deye de resmen adlandılar. Kur'an'ın iç ma'naları üzeriıı"debu gibi
derın inceleme ve algılamalar "İhsan" olarak tanımlandı ve maiyyet
surına, akrebiyyet sırrına ve vahdet sırrına vakıf, dolayısiyle, Hak'kın
zatına arif olmakla öğünen bu SUfiye zümresi nin de Kur'an'da Muhsi-
nin, Rasihin, Mukarribin ... gibi kelimelerle işaret edilen zümre olduğu
kabUl edildi 10.

İşte bu suretle resmen de adlanan tasavvuf ilminin gelişmesini
dört devreye ayırmak adet olmuştur:

1 - Başlangıçtan Cüneyd'e kadar olan devre. Bu devrede şeriatın
dış kısmına uyulmuş ve bunun muhafazasına çalışılmıştır.

2 - Cüneyd devri. Bu devirde kalbin Allah'a bağlanması, dolayı-
siyle, murakaba ön plana geçti.

3 - Harkani ve Eb'ul-Hayr devri. Bu devirde evrad, ezkar, riyazat
ve mücahedatın yerıni hakikatların hakikatının aranması ve Allah'ta
fani olma arzusu aldı. Bu tabakanın sonunda da Gazali meydana çıktı.

4 - Abdulkadır Ceylani, Şehabettin Sühreverdi, İbn Arabi devri.
Bu dördüncü devre tasavvuflgerçeklerin incelenmesi devridir. Bu devir-
de, özellikle, nefsin yaratılışının hakikatı ve mahiyeti, vahdetten kesre-
tin nasıl çıktığı, tenezzülat-ı hamse gibi meseleler ön plana alınmış ve
incelenmiştir. İbn Arabi ile de tasavvuf felsefeleşmiştir.

10 Tasavvuf ve Sufi veya Mutasavvıf kelimeleri Kur'an'da yoktur. Fakat, birçok kelime-
lerin Sô.fiyyeye işaret olduğu kesin olarak kabUl edilmiştir, Bu kelimelerden bazılan şurılardır:

Sidıkin, sadıkat, kanitın, kanitat, sabirin, sabirat, haşiin, haşiat, mütasadıdkin, ınütasad-
dikat, .abidin, mu'kinin, muhIisin, mütevekkilln, müctenibin, evliya, şahidin, sabıkin, ebrar,

muhsinin, mukarribin .....

Özellikle Şahabettin Sühreverdi Sô.fiyyeyi Mukarribin olarak anladığını açıkça bildiriyor:

-'" ..,...l£JIIl- J :y.raJI JI '.1/; -.A~~ Ji.> jr .:ıı LL
•........ '-! jAlI-", ci"....ıı .1 ..,....ıAL1 Ji.>

il ••••• ~~.ıALI :Y-J....l4 ~ IJI ~;

Bk. Avarif'rıl-Maarif; s: 10, Mısır, 1292, ayrıca bk. ayni eser, s: 26, 33, 35, 124.
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Bazı kimselerce Gaziili, tasavvuf ilminin reisi sayılırsa da tasavvuf
felsefesinin gerı;ek sahibi İbn Arabl'dir. Hatta. Hindistan'a bile bazı
tasavvufi tarikatların girmesinde ve Hind felsefeleriyle İşraki. felsefe-
lerin birleşmesinde, dolayısiyle, Türkistan, İran ve Hindistan arasında
müşterek bir felsefe ve buna dayanan bir Türk-İslam imparatorluğunun
kurulmasında onun tasafvuf felsefesinin büyük rolü vardır. Hicrl yedinci
yüzyılın başlarında Hindistanda da İslami parula nefse i'timat yoliyle
Allah'a i'timad ve tevekkül idi. Az bir müddet sonra İbn Arabi'de ke-
İnalini bulan vahdet-i vücud akidesi Hind mutasavvıflarının da-başlıca
akldesi oldu ve bu akide, en mütekamilşekliyle, Vedanta felsefesinide
içerdiğinden, müslüman mutasafvvılar kadar müslümanolmayan mu-
tasavvıflara da etki yaptı. Bunun sonucunda da İbn Arabi'nin Fusus'u
ellerden, oniın şerhi olan Feriduddin Iraki'nin "Lemeat"ı ile Cami'nin
"Levaih"i de dillerden düşmedi.

Kısaca, İbn Arabl'ye kadar tasavvuf pratik durumunu muhafaza
etmiş yani, Kitab ve Sünnete uymağı, emirlere ve neyhlere itaatı, taat
ve İbadeti, kalbi masivaya muhabbetten ayırmağı, nefsi tezkiye ve kal-
bi tasfiyeyi hedef edinmişken İbn Arabi ile teorik duruma geçip felse-
fileşmiş, lem'a ve laiha'larmı da dört bir tarafa saçınıştır.

İşte kısa bir panoramasını çizdiğimiz tasavvuf yolu, tezkiyeve tas-
fiye sınırlarının ötesinde ve üstünde, tek maksudu, tek matlubu,tek
mahbubu olan Allah'a bir yakınlık (Kurb}l1 sağlar. SMihu yakınlık ile
kendi zati varlığından fani olarak, batın olması bakımından kalbinde
olan ve zahir olması bakımından da nazarında olan, Allah'la birleşir ve
O'm,n varlığı ile baki olur.

Şimdi, böyle bir yaklaşıp kavusmadan söz edebilmek için, yakla-
şıp kavuşanla yaklaşılıp kavuşulan, başka bir deyişle, kendi varlığında
fam olanla kendi varlığında baki olan veya kendizatı ve dolayısiyle YÜ-

cuduyla kaim olmayan ile kendi ziltı ve dolayısiyle vücuduyla kaim olan
arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerin mahiyet ve mertebelerini bilmek ve
onları elde etmek gerekir. Başka bir deyişle, insan ve Allah'ı ve araların-

LI Kurb'a (tedella) da denir. Şu ayet ve hadisler bu yoldaki birçok işaretlerden birkaçıdır:
"Benim .yariın Kitab'! gönderen, bütün doğru dürü~t ye gerç~k olanlann yari olan Allah 'tır

= <J:L-~JI J,,::; Y".J yl:5JI J; <.S.iJI ..;ıı J.J .:.ıl ". A'raf suresi, ayet: 195.

"Ben onu seversem onun duyan kulağı, gören gözü .... olurum = ,.I:'.::...S "";':'"1 l~li
••• .., ~ <.S.iJI ". Buhari, rikak: 38.



r
TASAVVUF VE KUR'AN 61

daki .ilişkiyi bilniek ve bulmak gerekir.Bu hususları da Kur'an açıkça
bildirmektedir. Allah hakkında şöyle demektedir:

'.'0, evveldir,ahirdir, zahirdir, batındır" 12,

J(ur'an, insanın da bir (Şey) olduğuna işaretle şöyle diyor:

"Bır şeyinolmasını irade ettirni, O'nun emri, ona "ol" .demektir. O
da hemen olur" 13.

Kur'an, (Şey) i de şöyle açıklamaktadır:

"Her şeyi hakkiyle bilen O'dur"14. Yani (Şey), Allah'ın ilminde sa-
bit ve münderiçtir.

Kur'an, evvel, ahir, zahir, batın olan Hak'kın :dtı ile şey'in zatı,
bütünlüğü ile, eşyanın zatları arasındaki ilişkinin de bir gayrilik, bir
başkalık ilişkisi olduğunu belirtiyor:

"Gökleri ve yeri yaratan Tanrı O'dur. Size öz cinsinizden zevcelcr
yarattı. pavarları da kendi cinslerinden çifter çifteryarattı. Sizi böylece
a,rttırıp çoğaltır. O'nun misli gibi hiç bir şey yoktur. İşiden O'dur, gören
O'dur"15.

"Ey nas! Allah'ın size ihsan ettiği ni'metleri hatırlayın. Allah'tan
başka size gökten; y~rden rızk veren bir yar~tan varmıdır? O'ndan baş-
ka ilah yoktur. Ohalde ne diye dönüyorsunuz?" 16.

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İtaat daima O'nadır.
Daha hala Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz?" 17.

Bütün bu vc buna benzer ayetlerin deyimlerlikleri şudur: Hak'km
zan bizzat mevcut, bizzatkaimdir. Kendi vücudunda hiçbir şeye muh-
taç değildir. Bu suretle hayat, ilim, irade, kudret, serrıi', basar, kelam
gibi vücuda ait sıfatlarla sıfatlanmıştır. Fakat, eşyanın zatları, Hak zatı-

12 (i.}L.:Ji J ."..u.JI J .r'- 'ılı JJJ'ıIIJA ii, Hadid smesi, ayet: 3,

U," 0J>.J J.J J;<~.:ıı.~ ,1) 1:,1 .yl Le'I ,'. Yasin ,ure,i, atyet: 82,

14 " fok •C.Ş~ J~ y J ,', Hadid suresi, ayet: 3.

15" •.} rj).l~ ":-IJjl rl,J'ıI1 So.1 l.;-I.1ji r«....<jl .:t. r-s:J J.e:- u';'J'ıII.1 ..:..I.r--iI)'\,;
."jl ...JI.•. ',; M .1", Şiira suresi, ayet: 1ı..J:, • c: .rJ C.Ş cr.'
16 " ~J'ıIIJ .~.JI.:,.. ~jJ • ..11.J':!- JJl,:..:,.. jA r-s:::"k ..11~.".j IJjnı c.)"'l:.J1~I 4

0~y J\,;y'ıll .ll 'ıl ".Patır sure,i, ayet: 3,

17" .:ı.".;.:;:; ..11.;fi1 l, ..••\.1 J..ıJI.J.1 v';'J'ıIIJ ..:..'>~.Jlc.iL. .JJl)'" Nahl suresi, ayet: 52,
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mn tersine, kendiliklerinde yokluk üzredirler. Bu keyfiyet te Hak'kın
her şeyden münezzeh olduğunu meydana koyar.

Bu durumda insamn Allah ile ilişkisi de birkulluk-efendilik, abid-
lik-ma'butlukilişkisidir18.İbn Arabi bu hususta Kul için kulluğun hiç
hir sonu yoktur ki hiz onu elde edebilelim ve en sonda Rab olalım. Na-
sıl ki Rab için hiç hir sımr ve son yoktur ki O en sonda kul ve malhıik.
haline gelsin. Zira Rah Rab'tır ve sonsuz ensondur. Kul ise en son
değildir" demektedir 19.

O halde vücut, sıfat, rubuhiyet, malikiyet, hakimiyet .... gibi i'ti-
harlar-bunlardan da münezeh ise deMAllah'ta ası olarak, kulda ise ariyet
olarak mevcuttur. Bütün bu i'tibar ve imtiyazlar Allah için kamil, ka.
dim ve mutlak; kul için ise nakıs, mukayyet ve hadistir.

Fakat, Hak'kın zatı ile eşyanın zatları arasındaki hu gayrilik ve
haşkalık ile heraber (O evveldir, ahirdir, zahirdir, hatındır) ayetine da-
yanılarak Hak'kın zatı ile halkın zatları arasında hir maiyyet, akrebiy.
yet ve ihata hulunduğu, Sıifiyye dilinde deyimlendiğİ gibİ, bİr aynİyyet
olduğu da kabıil edilmektedir. .

Hak'kınzatının halkın zatlariyle ayniyyet bakımından ilişkisi,
Kur'an'a göre, maiyyet, akrabiyyet ve ihata olmak üzre üç derece gös-
termektedir:

A-Maiyyet: Hak'kın halk ile maiyyetİ, Kur'an'da şöyle deyimlen.
mektedir:

"Onlar insanlardan gizlenirler, utanır da Allah'tan gizlenmezler.
Onlar geceleyin Allah'ı hoşnut etmiyecek sözler söylüyor, tezvirlerde
bulu~uyorken Allah yanlarındadır, Allah onların bütün yaptıklarını
çepeçevre çevirmiştir"2o.

"Gökleri ve yeri altı günde yaratan, arş-ı a'lasından her şeye lıü-
kümran olan O'dur. Arza gireni, arzdan çıkanı, semadan ineni, semaya

18 "~ !.i41 ~ -¥; !.i4 i il ". Fatiha suresi, ayet: 4.

19 lık. Fütuhat, CiIt: 2, bab: 135.

20" J..ıAJleı- ı.s,e,J,. )lL. .:ı~.:ıı r.fuJ• .J .:iıleı- .:ı~ )L.J U"'l:Jleı- .:ı~
¥ »)~ Lt. .:iıl GL)~ ". Nisa suresi, ayet: 107.
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yükseleni bilir. Her nerde olursanız O sizinle beraberdir. Allah bütün
yaptıklannızı görürmı.

B-Akrebiyyet: Hak'kın halk ile akrebiyyetinin Kur'an'daki deyimi
de şudur:

"Biz ona sizden yakınız, fakat siz gö'rmezsiniz" 22.

"Biz insanı yarattık. Nefsinin ona ne vesveseler verdiğini biliriz.
Biz ona, yakin olan şah damarından daha yakiniz" 23.

"Kullanm beni senden sorarlarsa Ben pek yakınım" 2\
c-thata: Hak'kın halk ile ihatasına da Kur'an'da şöyle işaret edil-

mektedir:
"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi kuş at-

mıştır" 25. •

"Doğu yeri de Allah'ındır batı yeri de. Hangi tarafa dönerseniz
Allah'ın vechi orasıdır. Muhakkak ki Allah pek geniştir, her şeyi bilici-
dir" 26.

"Sen Allah ile beraber başka bir ma'buda niyaz etme! O'ndan baş-
ka tapacak yoktur. Her şey fllnıdir,helak olur. Ancak O bakidir. Hü.
küm O'nundur ve siz O'na döneceksiniz"27.

21 ~J':ıl ci ~ lo h ';J'J1~ ıU:"-1 r i~id.::...-ci ~J':ıI.1 .:..lj....JI ...;1,:.. <s.lJI-"" II

({~lJ.,ı...jL. . .ilI.1;'Sl~1 ~-"".1~o [~L..1.l..1I..rJp~L..1 L,,:.. [;: L.J
Hadid suresi, ayet: 4.

Hak ile halk arasındaki ilişki meselesiude Yaratıcı'mn yaratılmış olana maiyyetini Mu'te-
zile red etti. Çünkü, böyle bir maiyyetin kabul edilmesi halinde yaratılmış olanın zatımn bölün-
mesi, parçalanması ve başkalaşmasından Yaratıcı'nın zatının da parçalanıp bölünmesi gereke~
ceği, böyle bir duruınun da hulul ve ittilıadı zorunlu kılacağı, bunun ise, tenziIıi inkar edemek
olacağı ileri sürüldü. Dolayısiyle Kur'an'da açıkça bildirilen maiyyet, akrebiyyet ve ihata te'vil

ile ilmi olarak kabul edildi.

22 " LJ.1~ ':ı <JJ .1 ~ ":1\ '-:'J'I </- .1 ". Vakıa suresi, ayet: 85.

23 " ~JjJI ...h>..r."ıı ,-:,)1 </- .1 _.....ii '" ..r.Y';; L. !,.., .J lJW':ı1 l;.Al,:.. ..lA!.J "

Kaf suresi, ayet: 16.
,24" -.,..ı.:;! jli cff <s~\~ .!JIt.• r~ı.1 ". Bakara suresi, ayet: 186

Bu mesele için ayrıca bk. İmam Rabbani, Mektubat (tercümesi), C.i1t: I, mek: 26; Fütu-

hat, cilt: 2, bab: 161.

25 " lk.':' •<s~ Js:ı .ilI lJLl.1 ~ J ':ıl ci L.J .:..lj4..1I ci L. .il J ". Nisa suresi, ayet: 125
26"~C-"i.1.illlJI .il1"':-.1 fO i).;; ~~t;,-:,pı.J.:ipi .il .1'"Bakara suresi,

ayet: lls.

27" lJy.>;-; ."ıı .1 I"Q.I ....ı LL. ">;-.1 ':ı1.!JI~'ı.ş~J5"" jA ':ıl ....ıı ':ı.rl ı.ıı .ilI c: t..jj ':ı.1".
Kasas suresi, ayet": 88.
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"Onun' üzerindeki her şey gelip geçicidir. Ancak, bütün varlıklar-
dan müstağni, bütün ni'met ve keremin sahibi olan Rab'bının vechi
balddir"28. '

Şimdi zati ihata ile eşyayı kaplamış olan vücudun her şey ilebera-
ber mevcut olması, her şey ileberaber her şeyde görünmesi de zorunlu-
dur, Bu husus u da Kur'an şuayetlerle doğrulamaktadır:

"Biz onlara, çok geçmeden, ayetlerimizi ufuklarda da kendi öz cane
larında da göstereceğiz, taki (Kur'an'ın) hak olduğu onlara besbelli
olsun. Senin Tanrı'nın lıer şeye hakkiyle şahit olduğu elvermez mi ?"29.

"İyman edenler, Yahudi olanlar, Sabiiler Nasraniler, Mecusiler,
Müşrikler yok mu Alla.h kıyamet günü onların aralarını ayıracaktır,
Allah her şeye hakkiyle şalıittİr"3o.

"Bundan sonra kadın lmak sana helM değildir. Onlardan birinide
başka biriyle değiştirmek, o başkalarının güzclliğini beğensen de helM
olmaz. Sağ elinin mülkü olanlar müstesnadır. Allah her şeyi gözleyici-
dii"3!.

Kısaca, başlangıçta işaret ettiğimiz (O evveldir, ahirdir, zahirdir,
batmdır) ayetine tekrar dönerek diyelim ki vücut ancak Allah'm za-
tına ve ahacliyetine aittir. Masivanııı, yani Allah'taıı gayri şeylerin -han-
gi mertebede olurlarsa olsunlar- vücutları yoktur ve olamaz. Çünkü
evvellik, ahirlik, zahirlik ve biıtınlıktan başka beşinci bir mertebe ola-
maz. Başka bir deyişle, gerçek vücuda sahib olan Allah eşyanın gerçek
suretleriyle meydana çıkar, eşya da Allah'm gerçek vucudiyle mevcut.
olur. Zira, evvel olan, ahir olan, zahir dan, batm olan yalnız Allah'tır
ve bir bakımdan her şeyden münezzeh, bir bakımdan da her şeyleve
her şeyde zahirdir. Batın mertebesi sırf tenzih mcrtebesidir, zuhur mer-.
tebesindeise teşbih zorunludur. Bu sebeple de Allah, tenzih ve teşbih

28 " LI)":11,) J')l-+-I,); .!Ju "-':-,)j~,).:ıı; ~ u' Jı ".Ralıman 'TIre.i, ayet, 26-27.

29 Jf J".;I ,0.<.;: ...:.S::, !J1 ~i .ji rtl 0:-~.~ r"-<';I J,) Jl;'JI J 84.T Kf-"')
(( ~~ ı><$~. Fussilet suresiı ayet: 53.

30 ';.ilı.:ı! I~SI..r;.1 ü:..\JIJ l.OfIJ tS) ..••:)I,) ~ l"""li,) I,),L", ü:..\JI,) 1.,,0 ü:..\JI.:ıılı

~:~ •<ş~ JS" J> .ilI 01 •.• ::AJI i"" r;:~J""" .• ~,!J" Hac 'Ul'esi, ayet: 17.

31 ..:...s::J..lo)/I u;':"'- <!J"7.fi ."J,) (( ci,)) u''y1': J~.:ıl 'i,) ~.!..:,.;l..lll .!..ii J": YıL

. ((l~";-, •~ vLS"j.. .ilI .:ılf J d.::c_ ". Ahzab smesi, ayet: 52.
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sıfatlarının her ikisiyle de sıfatlanmıştır. Zira, tenzih ve teşbihten her
biri, tek başlarına, kayıtlayıcı, sınır1ayıcıdır. Gerçeğe ulaşmak için ten-
zih ve teşbihin ikisini birden almak, başka bir deyişle, tenzih ile teşbih
arasını cem etmek gerektir. İbn Arabl de bu noktaya önemle işaret ede-
rek sırf tenzihte kalınırsa Allah'ın kayd altına alınmış olacağını ve yal-
nız teşbihte kalınırsa Allah'ın tamamen sınırlanmış olacağını ve doğru
yolun, ancak, bu ikisinin cem'i ile elde edilebileceğini 32 ve ancak o vakit
İlahi bilginin imamı ve serdarı olunabileceğini ileri sürer. Başka bir
deyimle:

a- Yaratılmışın sıfatlarını Yaratan için ıspat etmek bizi küfre
götürür.

b- Yaratıcının sıfatlarını yaratılmış için ıspatlamak bizi şirke
götürür.

c- Yaratıcının sıfatlarını ancak ve yalnız kendi için ası olarak ıs-
patlamak ve bunların eşya adı altına giren her şeye nispetinin ise ancak
emanet olduğunu bilmek te bizi gerçek tevhide götürür.

İşte, İslamın bu gerçek tevhid'inin yine İslama has olan Tasavvuf
dilindeki deyimi Vahdet-i Vücut'tur ve ikisi bir şeydir.

32 Fütôhat, cilt: 3, hap: 369.
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