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 Bundan iki yıl kadar önce bir dostum bana Be�ikta�/�stanbul'da Seyran 
Kitabevi'nde rastladı�ı bir kitapdan bir nüsha takdîm etti. 1998 yılında Ça�rı�ım Ya-
yınları tarafından basılan ve Nefesler ba�lı�ını ta�ıyan, 13×19 cm boyutlarında, 216 
sayfalık bu kitabın yazarı Ganiyy-i Muhtefî idi. Hamzavî-Melâmî Kutuplarından �d-
rîs-i Muhtefî'den1 ba�ka Muhtefî mahlası ardına gizlenmi� bir ba�ka ki�i tanımadı-
�ımdan bu kitap ve yazarı ilgimi çekti. 
 
 Kitap: �thaf, Önsöz, Takdîm, Sultanlarım, Tahassür, Tecellîyât, Velâyet ve 
�r�âd, Edeb, Seyr-i Sülûk, Merâtib-i Tevhîd Risâlesi, Hâtime, ve Sözlük bölümlerin-
den olu�maktaydı. 
 
 Ganiyy-i Muhtefî Nefesler'i: 
 
   Habîbull�h-ı Ekrem'e 
   O'na verilen Kevser'e, 
   Ve bu Kutlu Sülâle'ye 
   �lelebed Girenler'e 
 
   A�k-u niyâzla, hörmetle 
   Ve de sonsuz muhabbetle. 
 
nefesiyle ithâf etmekte ve Önsöz'de de kitabın hangi sâikle yazılmı� oldu�una 
 
   All�h'a hamd ederek ba�larım Besmele'yle. 

Rabb'im, Sen bu fakîri ihvâna feyyâz eyle! 
 
Salât-ü selâm olsun Hazret-i Muhammed'e, 
Rabb'im bizi mutî kıl O Nebiyy-i Emced'e. 
 
Neler kaldı yâ Ganiy �u kutlu ondört aydan? 
�kibinbe�yüz beyit üfürüldü bu nâydan. 
 
Bir kısmından2 "Nefesler", i�te, olundu tertîb; 
"Merâtib-i Tevhîd"le feth olundu merâtib. 
 
Nesîm-i Rahmânî'yle ihdâs olunan kitâb 
U��âkın, �n�aall�h rûhuna eder hitâb. 

 
ifâdesiyle ı�ık tutmaktadır. 
 

Ganiyy-i Muhtefî Nefesler’in 6. sayfasındaki I-4 ve 7. sayfasındaki I-5 numa-
ralı nefeslerde: 1) kendisinin bir ney, ve 2) bu neyi üfleyenin de Cenâb-ı Rabbü-l 
Âlemiyn oldu�unu, ayrıca yukarıya dercedilmi� olan  Önsöz'ünde de 3) bu kitabın 
                                                 
1 �drîs-i Muhtefî: �stanbul'da 1615 yılında vefât etmi� olan Hamzavî-Melâmî kutbu. Asıl Adı Hacı Ali 
Bey idi. Me�hur mutasavvıflardan Sarı Abdullah Efendi (1584-1660) onun mürîdlerindendi. (�drîs-i 
Muhtefî hakkında geni� bilgi için bk.: Abdülbâkî Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler. 
2 Nefesler, tesbit etti�im kadarıyla, 1133 beyit ihtivâ etmektedir. 
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Nesîm-i Rahmânî vâsıtasıyla (Rahmân'ın esintisiyle) ihdâs olunmu� oldu�unu ve bu 
üflemenin de 14 ay  sürmü� oldu�unu beyân etmektedir.  
 

Kitapta müellifi tanıtan herhangi bir takrîz ya da açıklama yoktur. Ganiyy-i 
Muhtefî'nin, mahlasına uygun olarak, tıpkı �drîs-i Muhtefî gibi sırlı kalmak istedi�i 
gözlenmektedir. Bununla beraber Nefesler'deki satır aralarından Melâmet ne�'esinde 
bir U��âkî eri oldu�u, en azından iki mubârek zâttan feyz almı� oldu�u  anla�ılmak-
tadır. Kullandı�ı dilin vokabüleri oldukça zengindir. Osmanlıca'ya oldu�u kadar ça�-
da� Türkçe'ye de hâkim oldu�u görülmektedir. Ancak Osmanlıca zevkinin a�ır bastı-
�ı söylenebilir. Bunun için olsa gerek, kitabın arkasına 300 kadar Arapça ve Osman-
lıca söz ve deyimin açıklaması ilâve edilmi�tir. Bunu Ganiyy-i Muhtefî'nin mi yoksa 
yayıncının mı tertib etmi� oldu�u konusunda herhangi bir bilgi verilmemi�tir. Nefes-
ler hece vezninde ve büyük bir ço�unlu�u 4+3+4+3 ya da  3+4+3+4 �eklinde tertîb 
edilmi�tir. 

 
Nefesler'de leitmotifler olarak kar�ımıza çıkan bir husus Velî olmanın tek �ar-

tının insanın Mi'râc'ının gerçekle�mi� olması oldu�una yapılan vurgudur, bir di�eri 
ise Hakk yolu yolcularının Edeb'idir. 

 
Nefesler'in VIII. Bölüm'ü olan ve 16 derste 18 nefesten olu�an Merâtib-i 

Tevhîd Risâlesi ilgimi fevkalâde çekti. Bu, derîn bir tefekkürü ve âleme bir ba�ka 
açıdan bakı�ı gerektiren bölüm üzerinde epeyce dü�ündüm. Bunu anlayabilmek için 
en iyi yolun dü�üncelerimi yazıya dökmek oldu�una karar verdim. Ve on aylık yo-
�un bir çalı�ma sonucu ortaya elinizdeki yorum çıktı. 
 
 Bilindi�i gibi tarîkatlar mânevî e�itim alanında  merkezî bir rol oynayan 
önemli kurumlardır. Hakk yolunun tâlibi bu e�itim sâyesindedir ki: 1) nefsini ve nef-
sinin hiylelerini ayrıntılarıyla tanır, 2) tevhîd mertebelerini zevk eder, ve 3) Ledün 
�lmi’nin ba�langıcına â�inâ kılınır. Bu e�itimin stratejisi tarîkattan tarîkata de�i�ebi-
lir. Hattâ aynı bir tarîkatın kolları arasında bile teferruat açısından farklar bulunabilir. 
Bazı tarîkatlarda bu üç husûsa olabildi�ince e�it a�ırlık atfedilirken, örne�in Mu-
hammed Nûrü-l Arab'ın yolunu izleyen Üçüncü Devre Melâmîleri gibi di�er bazıla-
rında tevhîd mertebelerinin tedrîsi yâni bu mânevî e�itimin ilme dayanan yanı, ön 
plâna alınmı�tır. 
  

Fakat biz bu noktada Nefesler'e baktı�ımızda Ganiyy-i Muhtefî’nin orijinal 
bir dü�ünce metodu ile kar�ıla�ıyoruz. O, nefse kar�ı cihâd gerçekle�tirilmeden 
tevhid mertebelerine el atmanın hakîkat yolcusunun vehmini arttırabildi�ini ve bazen 
de onu sapıklı�a u�ratıp, zındıklı�a dü�ürüp, yolunu kesebildi�ini söylemektedir. 
Çünkü böyle bir  tavır,  tasavvufu yalnızca fikrî ve felsefî bir me�galeye dönü�türe-
cektir; sonunda da  ehl-i hâl olmayan sâdece ehl-i k�l olarak kalan yâni bunların de-
lâlet etti�i hâli kazanamamı�/ya�ayamamı� insânlar ortaya çıkacaktır. Ganiyy-i 
Muhtefî  bu konuyu tarîkat terbiyesi açısından büyük bir orijinalitesi oldu�una inan-
dı�ım "U��âkî-Melâmîlerin Seyr-i Sülûk-ı Cedîdi" ba�lıklı, 77 beyitlik uzun nefesin-
de ayrıntılarıyla i�lemi� bulunmaktadır (Bk. Nefesler, sayfa:154-160). 
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Ganiyy-i Muhtefî’nin bu uygulaması O’nu bir mür�id, olgun bir yol gösterici 
ve irfân sâhibi bir mürebbi' olarak kar�ımıza çıkarmaktadır. �nanıyorum ki; hem ya-
�adı�ımız ça�da, hem de gelecekte tasavvuf/tarîkat ekseninde çalı�ma yapacak olan 
ara�tırmacılara Nefesler, içindeki hikmet pırıltılarıyla kaynaklık yapacak, ilhâm ve-
recek ve ı�ık tutacaktır. 
  

Ganiyy-i Muhtefî’nin Merâtib-i Tevhid Risâlesi yorumunun bu Mükev-
venât'ın esrârını fehmetmek isteyenlere mütevâzî bir rehber olmasını Cenâb-ı 
Hakk’tan niyâz ediyorum. Böyle bir eseri yorumlama �evk ve heyecânı ile birlikte 
gücünü de lûtfeden All�h’a hamd ve �ükürden âciz oldu�umu itiraf ediyorum. 
Sarfetti�im gayretler sırasında zuhûr eden sürçmelerimin benim için tek sevda konu-
su olan, günahkâr kulların merhametli �efaatçisi Hz.   Muhammed Mustafa (SAV) ve 
O’nun muhterem ve pâk Ehl-i Beyti’nin a�kına ba�ı�lanmasını diliyorum. Tüm oku-
yucularıma selâm, sevgi ve saygılarımla. 
 
 
 
 
NECMETT�N �AH�NLER 
07.12.2000 23:01 /11.Ramazan.1421 
          TRABZON 
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I. DERS 
 
                                                          H � L K A T 
 
  Hakk mak�m-ı Gayb'dayken bilinemez Gerçek'di; 
  Tenzîhden de münezzeh, lâfa gelmez Bir Tek'di. 
 
  Kenz-î Mahfî denilen bu hâli bilmek muhâl; 
  Bu varlık düzeyinde Hakk her �eyden müteal. 
 
  Bilinmek murâd edip, yarattı avâlimi, 
  Habîbi seçerekden, esrârını âlimi. 
 
  Taayyünle muttasıf olarakdan ezelde, 
  Akl-ı Evvel, böylece, zâhir oldu tez elde. 
 
  Bu ilk tecellîydi ki Gerçe�i Muhammedin, 
  Vâhid ismine muzaf sırrındandır Hikmet'in. 
 
  O Habîb-i Ekrem'in a�kına, etti südur 
  Bunca e�yâ ve mânâ'.  Anla ki Hilkat budur! 
 
  Gayb'da bilkuvve mevcûd e�yâ böyle halk oldu; 
  Bilcümle avâlim de tekmil sûretle doldu. 
 
  Sana örnek vereyim, fehmet Hilkat sırrını, 
  Ve "lâmevcûd e�yâ"nın Amâ'da makarrını. 
 
  Kilden bir kitleye hiç nüfûz eder mi nazar? 
  Oysa bu koca kitle nice sûrete mezar! 
 
  Çömlekçinin çömle�i daha bulmadan vücûd, 
  Fehmet ki o, kitlenin hâlâ içinde mevcûd! 
 
  Kil kitlesi, gaybında, nice çömle�i gizler; 
  Çömle�in zuhûruysa bir tasavvuru izler. 
 
  ��te böyle halk olur bir günde bunca çömlek, 
  Nasıl halk edilmi�se bunca arz, bunca felek. 
 
  Çömlekçi de ilmini böyle ederek izhâr, 
  Bilmeden oluverir Hâlik ismine mazhar. 
 
  E�er onda bu idrâk olsaydı her an zinde, 
  Fâsılasız kalırdı Peygamber'in izinde! 
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Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
  
 Hakk: Gerçekte yegâne var olan. Mutlak Gerçek. "Bizâtihî All�h" yâni 
hüviyyetinin gerektirdi�i gibi hiçbir sûretle kavranamayan ve yanına da yakla�ılama-
yan All�h. Bu mânâda Hakk, be�er zekâsının kavrayabilece�i her türlü sıfat ve ba�-
lardan münezzeh ve müteâl oldu�undan, bize tümüyle meçhûl kalır. Be�er, önceden 
bâzı sıfatlarla nitelendirmeksizin ve �u ya da bu sûretle kayıtlandırmaksızın herhangi 
bir �eyi ne dü�ünebîlir ve ne de onun hakkında konu�abilir.Bu itibarla, kayıtsız �art-
sız münezzeh olması ve aslî tecrîdi bakımından Hakk, be�erin bilgisine ve idrâkine 
konu olamaz. 
 
 Mak�m-ı Gayb: Bilinmezlik mertebesidir. Bu mak�mda Hakk, "Bilinmeyen 
ve Bilinmeyecek  olan"dır. O,  Gayb-ı Mutlak denilen sırdır. Çünkü bizlere mâhiyeti 
hakkında bir ipucu olabilecek ne bir sıfat ve ne de bir ba�ıntıyla ifâde edilebilir. 
  
 Tenzîh: All�h’ı cismânî sıfatlarden soyutlama, berî tutma. Tenzîh, Hakk’ın 
temel iki vechesinin ancak biridir. Di�er yarısı ise te�bîh’tir. Te�bîh, All�h'ın lafza 
sı�amayan faaliyetlerini be�erin fehmedebilmesine yardımcı olmak üzere cismânî 
benzetimlere ba�vurmaktır. Yalnızca tenzîhe a�ırlık veren All�h'ı fehmedemez. Yal-
nızca te�bîhe meyledense O'nu cismânî bir Varlık gibi idrâk eder. �u hâlde All�h'ı 
olabildi�ince fehm edebilmek için tenzîh ile te�bîhin tevhîd'i gereklidir. 
 
 Münezzeh: Bir �eye ihtiyaç duymayan, söz konusu �eyden arınmı�. 
 
 Kenz-î Mahfî: Arapça’da gizli hazîne demektir. Mutlak Gayb'da gizlenmi� 
bulunan Ahadiyyet mertebesindeki Cenâb-ı Hakk’ın hâlini ifâde etmek için kullanılır. 
Bu, bilinmesi mümkün olmayan gizlilerin gizlisi, ba�ka bir deyi�le "bilinmeyenlerin 
en bilinmeyeni"dir. "Gizli bir hazîne idim. Bilinmek istedim..." kudsî hadîsi ile, bu 
hususa i�âret vardır. Bizâtihî Varlık asla dinî îmânın konusu olamaz ve lâtaayyün 
(belirsizlik) mertebesindeki Hakk be�erin lisânına asla sı�maz. Zât-ı �lâhî’nin kendisi 
ebediyyen "gizli bir hazîne" olarak kalacaktır. 
  

Muhâl: Mümkün ve k�bil olmayan. 
  

Müteâl: Eri�ilmez, a�kın. 
  

Avâlim: Âlemler, dünyâlar. 
  

Esrâr: Sırlar, Gizlenilen ve bilinmeyen �eyler, aklın eremeyece�i i�ler. 
  
 Taayyün: Belirli kılınma.  
  

Muttasıf:  Bir vasfı, sıfatı, niteli�i olan.  
 
 Ezel: Ba�langıcı olmayan geçmi� zaman. 
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 Akl-ı Evvel: �lk akıl. "All�h’ın ilk yarattı�ı �ey akıldır" hadîsi ile bu akla i�â-
ret edilmi�tir. Akl-ı Evvel Mutlak Varlık’tan ilk zuhûr eden �eydir. Cenâb-ı Hakk 
önce O'nu, sonra O'nun aracılı�ı ile tüm di�er �eyleri yaratmı�tır. Buna ilâhî ilmin ilk 
zuhûru adı da verilir. �lâhî ilim ayrıntısızdır; taayyün mertebelerinden a�a�ıya do�ru 
inerken ayrıntılı hâle gelir: a) �lâhî ilme, Ümmü’l- Kitab; b) Akl-ı Evvel’e, �mâm-ı 
Mübîn; 3) Levh'e, Kitâb-ı Mübîn adı da verilmi�tir. Bunlara sırasıyla Nûn, Kalem ve 
Levh de denir. Akl-ı Evvel: Hakîkat-ı Muhammediye, Nûr-i Muhammed, Rûh-i 
A’zam, Dürre-i Beyzâ  isimleriyle de anılır. 
  

Zâhir: Görünen, zuhûrda olan. Ez-Zâhir: "Kendini kullarının idrâkine tecellî-
leri aracılı�ıyla gösteren." 
  

Tecellî: (1) Görünme, açı�a çıkma, bir yerde yansıma; (2) �lâhî sırların açı�a 
çıkması. Hakk’ın kendi kendini if�â ve izhâr etme faaliyeti. Bir perdenin ardındaki 
gizli bir �eyi fâ� etme. �ster mânevî ister maddî, ister bâtınî ister zahirî olsun her �ey 
Hakk’ın bir tecellisi olup bundan ancak Gayb-ı Mutlak müstesnâdır. Bu da zâten, bü-
tün tecellîlerin gerçek kayna�ıdır. Tecellî, Hakk’ın görü� açısını temsil etmez. Çünkü 
Hakk'ın mükevvenât hakkındaki görü� açısı yalnızca halketti�i (ileride temas edile-
cek olan) a'yân-ı sâbitelerde meknûzdur. Tecellînin tecellî olarak idrâki ise e�yâ hak-
kında yüksek bir bilince ula�mı� olan insana has ve de Hakk'ın insana lûtfetti�i bir 
görü� açısıdır. 
  

Vâhid: Arapça, bir demektir. Vâhid, âlemdeki sonsuz sayıda çe�itli ve zıt e�-
yânın Hakk olan Tek Bir Varlı�ın çe�itli kevnî sûretlerinden ba�ka bir �ey olmadıkla-
rı keyfiyetinden ortaya çıkmaktadır. Vâhid’in e�yânın kesretinde zâhir oldu�u, ve 
kesret hâlindeki e�yânın da en sonunda Vâhid’e yâni Hakk’ın "Bir Oldu�u"na ircâ 
olunabilece�i temel keyfiyetinin bünyesi matematikte bütün sayıların asıl kayna�ı o-
lan "bir" ile sayılar arasındaki kar�ılıklı ba�ıntıların yapısıyla özde�tir. Matematikte 
"bir" (Vâhid), bütün sayıların kayna�ı olup sayılar da, temellerindeki "bir"in müker-
reren tecellî etti�i tecellîgâhlarıdır.  
  

Muzâf: (1) �zâfe olunmu�, katılmı�, ba�lanmı�, ba�lı; (2) �sim takımlarında 
belirtilen, ba�ka bir isme katılmı� ve onu tamamlamı� olan isim. 
  

Sudûr: Sâdır olma, meydana çıkma,  vuku' bulma, zâhir olma. 
  

Hilkat: Yaratılma, yaratılı�. 
  

Tekmil: Tamamı, bütün, hep. 
  

Fehâmet: Bir meseleyi hemen kavrama yetene�i. 
  

Lâmevcûd: Var olmayan. 
  

Amâ': Ahadiyyet mertebesinde "belirlenmemi�lerin en belirlenmemi�i" veyâ 
"meçhûllerin en meçhûlü" olan Hakk’ın bu konumunu ifâde etmek için kullanılan 
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sembolik bir isimdir. Ba�ka bir deyi�le söylersek; "Esmâ" mertebesinde tecellî etme-
den önce Ahadiyyet mak�mındaki Zât-ı �lâhî Amâ' da bir anlamda dipsiz karanlıkta 
bulunmaktadır. Bir rivâyete göre, sahâbe-i kiramdan, Zeynü’l- Ukayli, Resûlullah 
(SAV)’e: "Rabbimiz mahlûkatı yaratmazdan önce nerede idi?" diye sorar. O da �u 
cevabı verir: "Altı ve üstünde hava olmayan amâ'da idi". 

 
Makarr: Karar edilen, durulan yer, konum. 
 
Zuhûr: Görünme, meydana çıkma, ba�gösterme, ortaya çıkma. 
 
Tasavvur: (1) Zihinde �ekillendirme, kurma; (2) Göz önüne getirme. 
 
�zhâr: (zuhûr’dan) Zuhûra getirme, ortaya koyma, gösterme. 
 
Hâlik: Yaratan, yoktan var eden, yaratıcı, All�h. 
 
Mazhar: (1) Bir �eyin göründü�ü, ortaya çıktı�ı, tecellî etti�i, zuhur etti�i 

mahâl; (2) Kavu�ma, elde etme, �ereflenme. 
 
�drâk: Algılama. 
 
Zinde: Diri, ya�ayan, canlı, 

  
Fâsıla: Aralık, ara. (Fâsılasız: Ara vermeden, sürekli) 

 
I. DERS�N YORUMU 
                 
�lk iki  beyit:  
 
  Hakk mak�m-ı Gayb'dayken bilinemez Gerçek'di; 
  Tenzîhden de münezzeh, lâfa gelmez Bir Tek'di. 
 
  Kenz-î Mahfî denilen bu hâli bilmek muhâl; 
  Bu varlık düzeyinde Hakk her �eyden müteal. 
   
 Çocuklu�umuzdan beri dinledi�imiz masalların ba�ında tekrarlanan bir giriz-
gâh cümle vardır: "Bir varmı�, bir yokmu�. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, 
pireler berber, develer tellâl iken...." diye devam eder. ��te insano�lunun da bu bili-
nen, görünen âleme geli� masalı "Bir varmı�" ile ba�lıyor. Ama buradaki "Bir", "kes-
retin bir bütünü" demek olan "Bir" anlamında de�il, Hakk’ın, be�erin bilgisine ve id-
râkine konu olamayan yönüne i�âret eden "Ahad" yâni "Tek" anlamındadır.  
 
 Ahadiyyet mertebesinde, "belirlenmemi�lerin en belirlenmemi�i" olan ve hiç-
bir sıfatı ve kendi Zât’ının yanında hiçbir ba�ıntısı olmayan varlı�a, bu özel 
vechesinden dolayı "Hakk" adı verilir. Bu mertebede "tecellî" olmadı�ından 
"lâtaayyün/belirsizlik" hâlinde bulunan Hakk’ın (te�bîhi olmadı�ı gibi) tenzîhi de 
olmaz. Çünkü, bir varlı�ı tenzîh edebilmek için o varlı�ı nisbet ettirecek/benzetecek 
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ba�ka bir varlı�a da ihtiyaç vardır. Bu, insân idrâkinin a�ılması mümkün olmayan 
kaderidir. �nsân nesne üzerinde bir fikri olmaksızın, o nesneye yakı�tıracak ya da 
onunla muk�yese edecek bir imkânı olmaksızın herhangi bir �eyi bilmekten, onun 
üzerine konu�maktan ve ona vukuf kesbetmekten âcizdir. 
   
 ��te Ganiyy-i Muhtefî bu ilk iki beyitinde Hakk’ın Mak�m-ı Gayb’daki 
bilinememezlik  yönüne dikkat çekiyor ve "Gizli Hazîne" denilen bu hâli idrâk etme-
nin, lâfa dökmenin mümkün olmadı�ını açık bir �ekilde ifâde ediyor. Özetle, Hakk 
ancak "tecellîlerinin büründü�ü sûretlerde" fehmedilir, istidlâl edilir ve ancak bu ka-
yıtlarla bilinebilir. Bu nedenle Zât-ı �lâhî’nin kendisi ebediyyen "gizli bir hazîne" o-
larak kalacaktır. 
 
3-7. Beyitler:   
 
                      Bilinmek murâd edip, yarattı avâlimi, 
  Habîbi seçerekden, esrârını âlimi. 
 
  Taayyünle muttasıf olarakdan ezelde, 
  Akl-ı Evvel, böylece, zâhir oldu tez elde. 
 
  Bu ilk tecellîydi ki Gerçe�i Muhammedin, 
  Vâhid ismine muzaf sırrındandır Hikmet'in. 
 
  O Habîb-i Ekrem'in a�kına, etti südur 
  Bunca e�yâ ve mânâ'.  Anla ki Hilkat budur! 
 
  Gayb'da bilkuvve mevcûd e�yâ böyle halk oldu; 
  Bilcümle avâlim de tekmil sûretle doldu. 
 
 Gizli bir hazîne olarak Ahadiyyet mertebesinde bulunan Hakk’ın bu mertebe-
deki hâli ebedî bir süreklilik, ebedî bir sükûndur. Burada en küçük bir hareket, en kü-
çük bir tecellî yoktur. Hakk, bu varlık derecesinde "lâtaayyün" ile de "taayyün" ile de 
kayıtlanmı� de�ildir; çünkü O, bizâtihî herhangi bir sıfat ya da isimle nitelendirilme-
yecek kadar mukaddestir. O, ne bir vasfa sâhiptir ve ne de bir kayıtla ba�lıdır; O’nda 
kesretin bir gölgesi dahî bulunmaz. �bn Arabî bu yönünden dolayı Hakk’ı bâzen 
"Ganiyy" diye isimlendirmektedir. Sözlük anlamıyla bu kelime "zengin" ve özel an-
lamıyla da "mutlak olarak kendi kendine yeten" demektir. Bütün zıddîyetten ve kı-
yastan münezzeh olan ve bunların etkisi altında da kalmayan Zât’ın, herhangi ba�ka 
bir �eye ihtiyaç göstermeyen "Ganiyy" olarak dü�ünülmesi isâbetli bir tesbittir.  
 
 Kudsî bir hadîste kendini "Gizli Hazîne" olarak nitelendiren Hakk, aynı hadî-
sin devamında "bilinmeyi arzuladı�ını" ve bu nedenle de varlı�ı yarattı�ını söyler. 
Bu bilinme arzusu sonucu Ahadiyyet mertebesinden ilk tecellî gerçekle�ir. Bu tecellî 
mertebesi de teolojik olarak Esmâ' ve Sıfatlar mertebesidir. Hakk’ın, mutlaklı�ından 
"nüzûl edip"de daha reel ve daha somut düzeylerde tecellî etmesi âlemi ortaya çıkar-
tır. Böylece Hakk, "Bilinmeyen-Bilinmez" yönünden kendini izhâr ederek insanın 
fehminde ve idrâkinde sudûr eden "Bilinen-Bilinebilir" bir tecellîye dönü�ür. Varlık 
âlemi maddî nesnelerden (cisimlerden) ve maddî olmayan ya da rûhanî varlıklardan 
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ibârettir. Bu her iki nevi de Hakk’ın büründü�ü tecellî sûretleridir. Bu anlamda her 
�ey, ister maddî isterse rûhanî olsun, kendine mahsûs bir tarzda bu tecellîlerin ardın-
daki Hakk’ı (en uç Gerçe�i, nihaî Hakîkatı) if�â eder. Zaten tecellî de sözlük anlamı 
itibariyle "bir perdenin ardındaki gizli bir �eyi fâ� etme"dir. 
 
 Ganiyy-i Muhtefî, Hakk olarak isimlendirilen Mutlak Varlık’tan ilk zuhûr e-
den �eyin Akl-ı Evvel oldu�unu söylemekte ve bunun da Muhammedin Gerçe�i (Ha-
kîkat-ı Muhammediyye) oldu�unu ilâve etmektedir. Akl-ı Evvel’e; "All�h’ın ilk ya-
ratmı� oldu�u �ey benim Nûr’umdu" hadîsine dayanarak Nûr-i Muhammedî adı da 
verilir. Anla�ılan odur ki; Akl-ı Evvel yâni "�lâhî bilinç" Hakk’ın kendini izhâr etme-
sinin ilk sûretidir ve bu kevnî ölçekte Hz. Muhammed’e tek�bül etmektedir. Ama bu-
radaki Hz. Muhammed’in, All�h’ın elçisi olarak gönderilen bir peygamber olmasın-
dan çok önce kevnî (kozmik) bir varlık oldu�u unutulmamalıdır. Bu gerçek bir hadîs-
te Hz. Peygamber tarafından �öyle dile getirilir: "Âdem daha henüz balçıkla su ara-
sındayken bile ben peygamberdim." 
 
 Ahadiyyet mak�mından "Kesrette Vahdet" anlamına gelen Vâhidiyyet 
(Bir’lik) mertebesine gerçekle�en ilk tecellî ile birlikte �lâhî Bilinç’de bilkuvve yâni 
potansiyel olarak varolan ve e�yânın ezelî sûretlerinden olu�an A’yân-ı Sâbiteler ilâhî 
isimler olarak bilfiil ortaya çıkmı�tır. Bu tecellî de âlem-i �ehâdet’i veyâ ba�ka bir 
deyi�le hislere hitap eden varlık âlemini ortaya çıkarmı�tır. Böylece Habîb-i Ek-
rem’in a�kına yaratılan bu âlem, aynı zamanda Hakîkat-ı Muhammediyye’nin de bir 
tafsili/açılımı olarak gözler önüne serilmi�tir. 
 
 Beyitlerde i�âret edilen bir ba�ka gerçeklik de �udur: Hakk, kendinden kendi-
ne ilk tecellîsinde All�h ismini almaktadır. Hakk, ancak tecellîlerinin büründü�ü sû-
retlerde bilinebilir. Aynı keyfiyet, biraz de�i�ik bir biçimde, insanın Hakk’ı ancak O, 
"All�h" mertebesine nüzûl etti�i vakit idrâk edebilmesinin mümkün olma�a ba�ladı-
�ını söylemekle de ifâde edilebilir. Öz olarak söylemek gerekirse; �lâhî tecellînin e-
ri�ti�i nesneler ya da odak noktaları (teknik deyimiyle tecelligâh’lar) olarak bizler de 
böylece "Hakk’ı All�h kılmı� oluruz". 
 
8-14.  Beyitler: 
 
                       Sana örnek vereyim, fehmet Hilkat sırrını, 
  Ve "lâmevcûd e�yâ"nın Amâ'da makarrını. 
 
  Kilden bir kitleye hiç nüfûz eder mi nazar? 
  Oysa bu koca kitle nice sûrete mezar! 
 
  Çömlekçinin çömle�i daha bulmadan vücûd, 
  Fehmet ki o, kitlenin hâlâ içinde mevcûd! 
 
  Kil kitlesi, gaybında, nice çömle�i gizler; 
  Çömle�in zuhûruysa bir tasavvuru izler. 
 
  ��te böyle halk olur bir günde bunca çömlek, 
  Nasıl halk edilmi�se bunca arz, bunca felek. 
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  Çömlekçi de ilmini böyle ederek izhâr, 
  Bilmeden oluverir Hâlik ismine mazhar. 
 
  E�er onda bu idrâk olsaydı her an zinde, 
  Fâsılasız kalırdı Peygamber'in izinde! 
 
 Ganiyy-i Muhtefî bu beyitlerinde "Hilkat Sırrı"nı daha iyi fehm edebilmek ve 
henüz  zâhirî varlık hâline ula�mamı� olan e�yânın Amâ' daki gerçe�inin nasıl olabi-
lece�inin  idrâkine eri�ebilmek üzere kil örne�ini veriyor. Kil yumu�ak ve �ekil veri-
lebilen bir toprak çe�ididir; çömlek, testi, vazo vs. gibi ev e�yâlarının yapımında kul-
lanılır. Kil, çömlekçi ustasının elinde önce bir kitle/hamur hâlindedir. Ve bu hâli  ile 
içinde nice çömle�i gizlese, potansiyel olarak tutsa /saklasa da hiçbir anlamı yoktur. 
Çünkü dı�arıdan/zâhirden bakan göz kilin içerisini/bâtınını göremez. Ne zaman ki 
çömlekçi hayâlinde, aklında, ilminde canlandırdı�ı çömlek �ekillerini yapmaya ba�-
lar ve onları kalıba döker; i�te o anda kilin bâtınında var olan nesneler açı�a çıkarak 
görülür. Çömlekçinin bu fiili Cenâb-ı Hakk’ın bu âlemi nasıl yarattı�ı konusunda in-
sana, benzetim yoluyla, kaba bir fikir verebilir.  
 
 Hâlik ismi Cenâb-ı Hakk’ın sayısız güzel isimlerinden (Esmâ’ü-l Hüsnâ) biri-
sidir ve mânâ olarak  "takdîrine uygun olarak yaratan" demektir. Bu da bize �unu 
göstermektedir ki; varlık sahnesinde gerçekle�en her olay çe�itli  �lâhî isimlerin birer 
tecellîsidir. Ve bu �lâhî isimler, Hakk’ın iç yapısının bir gere�i olarak rastgele de�il 
aksine belirli bir takım do�rultularda daha ezelde tesbit edilmi� "A’yân-ı Sâbiteler" 
den kaynaklanır. Tıpkı çömlekçinin ilminde çömle�in �ekli nasıl sâbitse ve kesinle�-
mi�, kararla�tırılmı�sa "A’yân- Sâbite" de Gayb Âlemi’nde ezelden beri mevcûd olan 
gerçeklerdir (Hakk�ik’dir) ve kevnî âlemde izhâr edilen her �ey ilk tecellî tarafından 
üretilmi� olan ezelî gerçeklere uygun olarak vuku bulur. 
   
 ��te Ganiyy-i Muhtefî,  son iki beytinde de bu gerçekli�e dikkat çekiyor ve bu 
yaratılı� idrâkinin her ân zinde olmasının ki�iyi Peygamber’in izinde, bir anlamda 
O’nun getirdi�i vizyonda sürekli tutaca�ını söylüyor. Ama ne var ki; ço�u insân yap-
tı�ı tüm i�lerde "bilmeden" All�h’ın bir çok isminin mazharı olmasına ra�men bu id-
râki yakalayamıyor ve gaflet içerisinde ya�amaya devam ediyor. 
 
1. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 Bu 1. Ders'den idrâk edilmesi gereken en önemli husus, çömlekçinin i�ledi�i 
kil kitlesi misâlinden de anla�ıldı�ı gibi:  tanık oldu�umuz zâhir'in bilfiil ortaya 
koymakta, idrâkimize sunmakta oldu�u olguların ötesinde yâni zâhirin bâtın'ında 
bilkuvve mevcûd olan ba�ka olguların da bulundu�udur. Bunların idrâki ve bu idrâ-
kin zinde tutulması bizi Cenâb-ı Peygamber Efendimiz'in izinden ayırmayacaktır. 
 

* * * 
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II. DERS 
 
                                                           �  K  R  A' 
 
       Söyle!  �kra', Kur'ân'da, yalnız "Oku!" emri mi? 
  Böyle mi yorumlamak gerekir bu terimi? 
 
  Bir kerre sor kendine "okumak"dan kasıt ne? 
  Okurken neyle sâdık kalacaksın sen metne? 
 
  Mutlak bir metin gerek, harflerden müte�ekkil; 
  Önce, gözünle olur harfler zihnine nakil. 
 
  Bu mürekkeb e�k�l de yorumlanır aklınla; 
  �drâkine yerle�en medlûlleri sen anla! 
 
  Setreder cümle harfi tulû' ederek medlûl, 
  Harfleri de örterek idrâke eder hulûl. 
 
  Bu mükevvenât dahî kıraat edilmeli! 
  Fakat meçhûlse harfler, medlûlü olmaz celî. 
 
  Bu âlemin harfleri, bil ki, Esmâ'ül-Hüsnâ! 
  Bunların terkîbinin mânâ'sı da müstesnâ. 
 
  Nasıl ki okuyanda harfleri sırlar medlûl, 
  Zâhirler de Esmâ'yı fehmetmemekle mâlûl. 
 
  Bir metnin kıraati harflerle mümkün ancak; 
  �drâkse harfe de�il, medlûle açar kucak. 
 
  Nefs-i emmâre yalnız e�yâya nazâr eder. 
  Harfler misâli, Esmâ, gözden silinir gider. 
 
  Nebî'nin vasfındandır bu elif-bâ'yı bilmek; 
  Aslında, �kra' emri: "Harfi idrâk et!" demek. 
 
  Bundan nâ�î Nebî de Rab'ba dua ederdi: 
  "E�yâ Hakkında benim ilmimi arttır!" derdi. 
 
  �lm-i hurûf �sâ'da celî olan ilimdi; 
  Bu ilim �sâ-me�reb evliyânındır �imdi. 
 
  Yâ Rabbî, bu fakîri müdrîk-i Esmâ'dan kıl! 
  Fehmetsin Rûh'um Sen'i, e�yânı da bu Akıl. 
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Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 
 �kra': "Oku" anlamında, Kur’ân vahyinin ba�langıcını te�kil eden "Alak Sû-
resi"nin ilk sözcü�üdür. "Oku, yaratan Rabb’inin adıyla! O, insânı bir yumurta hüc-
resinden yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sâhibidir." (Alak/1-3) Âyette geçen 
"Oku" emri, bir dı� kaynaktan, burada Kur’ân mesajından alınan sözleri veyâ dü�ün-
celeri, yüksek sesle olsun veyâ olmasın, ama anlamak niyetiyle bilinçli olarak zihni-
ne nak�etmeyi ifâde eder. 
 
 Kasıt: Niyet 
  

Sâdık: (1) Do�ru, gerçek; (2) Ba�lılık 
  

Müte�ekkil: Meydana gelmi�, olmu�, �ekillenmi�, �ekillenen. 
  

Nakil: Ta�ıma. 
  

Mürekkeb: �ki veyâ daha çok �eylerin karı�masından meydana gelen. Bile-
�ik. 
  

E�k�l: Biçimler, sûretler, �ekiller, tarzlar. 
 
Kırâat: Okuma. 
 
�drâk: Algılama. 
 
Meçhûl: Bilinmeyen 
 
Medlûl: Delil getirilmi� �ey. Gösterilen �ey. Bir kelimeden veyâ bir i�âretten 

anla�ılan. 
 
Setr etmek: Kapamak, gizlemek, örtmek. 
 
Cümle: Bütün, hep. 
 
Tulû’: Do�ma, do�u�. 
 
Hulûl: Bir nesnenin içine nüfûz etme , girme. 
 
Mükevvenât: Olu� âlemi, Cenâb-ı Hakk'ın "Kün!" (Ol!) emrine tâbî her �e-

yin olu�turdu�u âlem. 
 
Celî: Parıldıyarak kendini belli eden, açık, meydanda, belli. 
 
Terkîb: Birkaç �eyden meydana getirilmi� �ey. Birkaç �eyi birle�tirip karı�ık 

bir �ey meydana getirme. 
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Mânâ: Anlam, iç yüz. 

  
Müstesnâ: (1) Ayrı tutulan; (2) Kural dı�ı bırakılan; (3) Benzerlerinden üs-

tün. 
  

Sırr: Gizli tutulan, kimseye söylenmeyen �ey. 
  

Zâhir: Görünen, zuhûrda olan, dı� yüz. Ez-Zâhir: "Kendini kullarının idrâki-
ne tecellîleri aracılı�ıyla gösteren. 
  

Fehmetmemek: Hemen kavrayamamak. 
  

Mâlûl: �lletli, sakat. 
  

Nefs-i Emmâre: Kötülü�ü emredeci nefs anlamına Arapça bir tamlama. 
K��âni, bu nefsin, bedenî tabiata meyletti�ini, lezzet ve hissî �ehvetleri körükledi�ini 
söyler. Yâni  insanı, ulvî de�il, süflî (a�a�ılık, alçak)  nesnelere  meylettiren  �e-
ye/kuvvete nefs-i emmâre denir. Yûsuf Sûresi’nin 53.âyetinde bu nefse i�âret edilmi�-
tir: "Ben nefsimi temize çıkarmıyorum, zira nefis, kötülü�ü emreder..." Nefs-i 
Emmâre, �er yuvası, kötü fiillerin, yerilmi�  huyların kayna�ıdır. 
  

Nazar: (1) Bakma, göz atma; (2) Îtibar; (3) �ltifat. 
  

Vasıf: Nitelik, özellik, bir kimsenin veyâ �eyin ta�ıdı�ı hal. 
  

Elif-bâ: (1) Yirmisekiz harften ibâret olan Arap alfabesi; (2) Bir �eyin ba�-
langıcı.  
 
 Nâ�î: (1) Ötürü, dolayı; (2) Sebebiyle. 
  

�lm-i Hurûf: Harfler ilmi.  
  

�sâ-me�rep: Hz.  �sâ'nın tavrını, ne�'esini yansıtan. 
  

Evliyâ: Velî kelimesinin ço�ulu.  
  

Fakîr: Kendinde gördü�ü her �eyi, kendinin de�il, All�h’a ait ve All�h tara-
fından oldu�unu  bilen ve bu bilinci zinde tutan kimsenin niteli�i. 
  

Müdrîk: �drâk eden, anlayan.  
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II. DERS�N YORUMU 
 
1-6. Beyitler: 
 
  Söyle!  �kra', Kur'ân'da, yalnız "Oku!" emri mi? 
  Böyle mi yorumlamak gerekir bu terimi? 
 
  Bir kerre sor kendine "okumak"dan kasıt ne? 
  Okurken neyle sâdık kalacaksın sen metne? 
 
  Mutlak bir metin gerek, harflerden müte�ekkil; 
  Önce, gözünle olur harfler zihnine nakil. 
 
  Bu mürekkeb e�kâl de yorumlanır aklınla; 
  �drâkine yerle�en medlûlleri sen anla! 
 
  Setreder cümle harfi tulû' ederek medlûl, 
  Harfleri de örterek idrâke eder hulûl. 
 
  Bu mükevvenât dahî kıraat edilmeli! 
  Fakat meçhûlse harfler, medlûlü olmaz celî. 
  

Ganiyy-i Muhtefî bu nefesine, Alak Sûresi’nin ilk âyetinde geçen ikra' yâni 
oku emrine dikkat çekerek ba�lıyor ve bu terimin salt okumanın ötesinde ne anlama 
geldi�ini ve nasıl yorumlanması gerekti�ini kendimize sormamızı istiyor. 
 
 Bilindi�i gibi Alak Sûresi’nin ilk be� âyeti Kur’ân vahyinin ba�langıcını te�kil 
etmektedir. Hz.  Peygamber kırk ya�larındaydı ve kendi ifâdesi ile "yalnızlık ona 
câzib geliyordu". Bu nedenle zaman zaman Mekke yakınındaki Hira Da�ı ma�ara-
sında inzivâya çekiliyor, uzun tefekkür ve dualarla kendini ibâdete veriyordu. Bir ge-
ce âniden Vahiy Mele�i yanında belirdi ve ona "Oku!" dedi. Hz. Peygamber, ilkin 
gerçek bir metni okumasının istendi�ini zannetti ki ümmî oldu�undan o talebi yerine 
getirmesi mümkün de�ildi. Bu gerekçeyle "Ben okuyamam!" dedi. Bunun üzerine, 
kendi sözleriyle: "Melek beni yakaladı ve kendine çekti, öyle ki bütün gücüm kaybo-
lup gitti; sonra beni bıraktı ve "Oku!" dedi. Ben: "Okuyamam" diye cevap verdim. 
Sonra beni yeniden yakaladı ve kendine çekti; sonra beni bıraktı ve dedi: "Oku!". 
Ben tekrar cevap verdim: "Okuyamam"... Sonra beni üçüncü defa yakaladı ve kendi-
ne çekti ve tekrar bıraktı ve dedi: "Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O insanı bir hücre-
den yaratır. Oku, Rabbin cömertlerin cömertidir..." Böylece Hz.  Peygamber, âni bir 
aydınlanma ile, "okumaya", yâni All�h’ın insana mesajını almaya ve anlamaya ça�-
rıldı�ını farketti. Aslında daha sonra da üzerinde duraca�ımız gibi Hz.  Peygam-
ber’den istenen "hem kendi ku�attı�ı âlemin, hem de kendini ku�atan âlemin âyetleri-
ni okuması" daha öz bir deyi�le "e�yânın gerçe�ini" kavramasıydı. 
 
 �üphesiz okuma eyleminin gerçekle�mesi için harflerden olu�mu� bir metnin 
var olması gereklidir. Çünkü, mânâlar ancak harf elbisesine bürünerek gözümüzün 
aracılı�ı ile zihnimize ula�ırlar. Sonra da bu harflerden olu�mu� �ekilleri aklımız ara-
cılı�ıyla yorumlayarak  mânâları idrâkimize yerle�tiririz. Yâni anlamlar zihnimize 
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yalnızca harflerden olu�mu� kelimelerle ta�ınır. Ne var ki harfler bu kadar önemli i�-
lev yerine getirseler de,   alı�kanlı�ımızdan kaynaklanan bir tavırla zihnimiz harflerle 
de�il, onlardan do�an mânâ ile me�gûldür. Okuma sırasında sanki harfler görünmez 
olur ve ön plâna, kendileri yerine, i�âret ettikleri anlamlar yâni medlûlleri çıkar. 
 
 Bu ilk be� nefeste "harf- mânâ" örne�i ile sûret-sîret/dı�-öz/kabuk- iç/Zâhir-
Bâtın ili�kisine atıfta bulunan Ganiyy-i Muhtefî , 6. beyitinde yaratılmı� tüm varlı�ın 
da bir yazılı metin gibi dü�ünülmesi ve okunması gerekti�ine dikkati çekiyor. Ama 
uyarı niteli�inde �u soruları sormaktan da geri durmuyor. "Varlık nasıl okunacaktır? 
Varlı�ın harfleri nedir?  Çünkü biliyor ki; harf gizliyse mânâ da gizlidir. Veyâ ba�ka 
bir deyi�le, harf tanınmıyorsa anlamın açı�a çıkarılması mümkün de�ildir. 
 
7-10. Beyitler 
 
                        Bu âlemin harfleri, bil ki, Esmâ'ül-Hüsnâ! 
  Bunların terkîbinin mânâ'sı da müstesnâ. 
 
  Nasıl ki okuyanda harfleri sırlar medlûl, 
  Zâhirler de Esmâ'yı fehmetmemekle mâlûl. 
 
  Bir metnin kıraati harflerle mümkün ancak; 
  �drâkse harfe de�il, medlûle açar kucak. 
 
  Nefs-i emmâre yalnız e�yâya nazâr eder. 
  Harfler misâli, Esmâ, gözden silinir gider. 
 
 Ganiyy-i Muhtefî 6. beyitte sordu�u sorunun cevabını hemen 7. beyitin ba-
�ında veriyor ve bu âlemin harflerinin Esmâ’ü-l Hüsnâ yâni All�h’ın güzel isimleri 
oldu�unu söylüyor. �sim kelimesinin ço�ulu olan esmâ' ile "en güzel" anlamındaki 
hüsnâ kelimelerinin birle�mesinden olu�an Esmâ'ü-l Hüsnâ deyimi kelime anlamıyla 
en güzel isimler demektir. Ancak Kur’ân, Esmâ’ü-l Hüsnâ ile All�h’ın yalnız isimle-
rini de�il, aynı anda sıfatlarını da vermektedir. Esmâ'ü-l Hüsnâ, All�h’ın isim-
sıfatlarını ifâde için kullanılmaktadır. 
 
 Esmâ'ü-l Hüsnâ deyimi Kur’ân’da A’raf/180, �srâ/110, Tâhâ/8 ve Ha�r/24 
olmak üzere tam dört âyette geçmektedir. Bu âyetler içerisinde �srâ/110 konumuz 
açısından ilginç bir sözcü�ü içerisinde ta�ımaktadır. Önce âyeti verelim: "De ki: �ster 
All�h'a dua edin ister Rahmân'a dua edin, hangisine dua ederseniz edin neticede bü-
tün güzel isimler (Esmâü-l Hüsnâ) O'na aittir." Bu âyette yer alan "eyyen" sözcü�ü 
"her ne �ekil olursa olsun" anlamında kullanılmı�tır. Bu da bize Ganiyy-i 
Muhtefî’nin de i�âret etti�i gibi, tüm varlı�ın ve evrende meydana gelen her olayın 
All�h’ın güzel isimlerinin birer yansıması/tecellîsi/kelimesi/harfi oldu�unu açıkça 
göstermektedir. Ama bunlara da takılı kalmamak, bu harflerden olu�an kelimelerin 
içerdi�i anlamları idrâk etmekle yükümlü oldu�umuzu unutmamalıyız. 
 
 Nefs-i Emmâre, kötülü�ü emredici nefs anlamına Arapça bir tamlamadır ve 
bu ifâde Kur’ân’da Yûsuf Sûresi’nde geçmektedir: "Ben nefsimi temize çıkarmıyo-
rum, çünkü nefis, kötülü�ü emredicidir." (Yûsuf/53) Bir tanım vermek gerekirse 
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Nefs-i Emmâre’yi �öyle târif edebiliriz: "Bedenî hazlara e�ilimli, lezzet ve �ehvetle 
emreden, kalbi süflî (a�a�ılık, alçak) yöne çeken kuvvet". Nefs-i Emmâre’de ön plâna 
çıkan özellikleri �öyle sıralamamız mümkündür: Cimrilik, hırs, haset, kin, alaycılık, 
kibir, �ehvet, �öhret, gaflet, gazab, dedikodu, gıybet... vs. Nefs-i Emmâre hiçbir kayıt 
ve hesap tanımaz. �ki �eye �iddetle sarılır ve onları besler: hevâ ve bencillik 
(enâniyet). Hevâ, bedenî îcaplara yönelip, yüce olu�lardan nefret etmek ve süflî olu�-
lara ko�mak meylini ifâde eder. Enâniyete gelince onu "kula ait her �eyin kendisine 
izâfe edildi�i bir keyfiyet" olarak tanımlayabiliriz. Enâniyet, emmâre mertebesindeki 
nefsin benli�i putla�tırarak insano�luna oynadı�ı en büyük oyundur. Nihâyet öyle bir 
an gelir ki, insan  yalnızca kendisinin de�il, çevresindeki �eylerin de yaratıcısı oldu-
�unu dü�ünmeye ba�lar. (Zuhruf/51-52; Bakara/258) 
 
 Ganiyy-i Muhtefî 10. beyitte nefs-i emmâre’nin bir ba�ka yönünü daha gös-
termekte ve bu nefsin yüzünün/nazarının yalnızca e�yâya dönük oldu�unu söylemek-
tedir. Bu nedenle olacak ki, bu nefis veyâ böyle bir nefsin sâhipleri e�yânın ötesini 
göremezler ve nesneler dünyasının maddî ili�kiler a�ında ya�amlarını sürdürürler. 
Onlar Kur’ân’ın deyi�i ile "kör"dürler ama bu körlük maddî de�il mânevî bir körlü�e 
i�âret etmektedir. Böyle oldu�u içindir de sâdece zâhir ile me�gûl olmak, onları Es-
mâ’ü-l Hüsnâ’yı göremez hâle getirir. E�er e�yâyı gördükleri gibi e�yânın i�âret etti-
�i mânâyı da anlayabilselerdi �airin söyledi�i �u gerçeklikle kar�ı kar�ıya kalacaklar-
dı: "Bir Kitabull�h’ı a’zâmdır serâser3 kâinat/ Hangi harfi yoklasan mânâsı hep Al-
l�h çıkar." 
 
11-14. Beyitler 
 
  Nebî'nin vasfındandır bu elif-bâ'yı bilmek; 
  Aslında, �kra' emri: "Harfi idrâk et!" demek. 
 
  Bundan nâ�î Nebî de Rab'ba dua ederdi: 
  "E�yâ Hakkında benim ilmimi arttır!" derdi. 
 
  �lm-i hurûf �sâ'da celî olan ilimdi; 
  Bu ilim �sâ-me�reb evliyânındır �imdi. 
 
 
  Yâ Rabbî, bu fakîri müdrîk-i Esmâ'dan kıl! 
  Fehmetsin Rûh'um Sen'i, e�yânı da bu Akıl. 
 
 Hz.  Âdem’den ba�layan Hz.  Muhammed (SAV)’e kadar uzanan nebîler zin-
cirinin her halkası insânlara varlı�ın harflerini ö�retmek üzere gönderilmi�lerdir. Bu 
açıdan bakıldı�ında her nebî insanlı�ın mürebbîsidir. Bu mürebbîlik kemâl noktasın-
da Hz. Peygamber’le noktalanmı�tır. Hz.  Peygamber en büyük mürebbîdir. Çünkü 
O, belli bir kavime ve bölgeye de�il, tüm insânlı�a gönderilmi� ve bu gerçeklik: 
"Muhakkak ki Biz Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik" (Enbiyâ/107) âyetiyle 
vurgulanmı�tır. 
 

                                                 
3 Ba�tan ba�a, büsbütün 
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 Âlem Arapça bir sözcüktür; kâinat, güne� sistemi ve çevresindeki dönen ge-
zegenler toplulu�u, cihan, dünyâ, bütün varlıklar, mahlûkat, insânlar, halk, cemaat, 
cemiyet, çevre vs. gibi kelime anlamları vardır. �rfânî dilde ise, All�h’ın yarattı�ının 
tümü olan Mükevvenât'a Âlem denir. Âleme, âlem denmesinin sebebi onunla Al-
l�h’ın isimler ve sıfatlar bakımından bilinmesidir. Çünkü âlem kelimesi "bilmek" 
masdarından türemi�tir. 
 
 Daha önceden de ifâde etti�imiz gibi âlem; âyetlerden/kelimelerden/ harfler-
den olu�mu�tur.(Kehf/109) Bu âlemin en büyük harfi ise insânın kendisidir. ��te 
Ganiyy-i Muhtefî, 11. beyitinde "elif-bâ’yı bilmek Nebî’nin özelliklerindendir" der-
ken bir anlamda Hakîkatin ba�langıcının insânın kendini tanımasından ba�ladı�ını da 
imâ ediyor. Böylece Hira Ma�arası’ndaki "�kra’/Oku" emrinin yazılı bir metni oku-
manın ötesinde "Harfi idrâk et" yâni "hem varlı�ını, hem de varlı�ın aracılı�ı ile kâ-
inatın/yaratılı�ın/e�yânın sırlarını çöz" mânâsına geldi�ini anlamı� oluyoruz.  
 
 Fakat Hz.  Peygamber bir ba�ka gerçekli�in daha farkındaydı. O da, insanın 
ilminin ancak All�h’ın ona verdi�i ölçüyle sınırlı oldu�uydu. �lmin kökeni ve ilmin 
asıl sâhibi, ilmi ezelî ve ebedî olup her �eyi ku�atan ve Zât’ına da �lim sıfatını lâyık 
görmü� olan All�h’dır. Bakara Sûresi’nin 255.âyeti bu gerçekli�i �öyle verir: "(�n-
sânlar) O’nun ilminden ancak (gene) O’nun izin verdi�i kadarını ku�atabilirler." Bu 
nedenden ötürü Hz. Peygamber’in (SAV), ümmetine de bu konuda bir örnek te�kil 
etmesi açısından, Rabb’ine sürekli "Rabb'im e�yâ hakkındaki  ilmimi arttır!" diye dua  
etmi� oldu�u hadîs kitaplarında yazılıdır. Ayrıca Kur’ân’da Tâhâ/114 âyetinde de 
Cenâb-ı Peygamber'e: "...Rabb'im ilmimi arttır de!" diye bir uyarı yer almaktadır. 
Peygamber Efendimiz  "E�yânın, Hakk'ı hem imâ etti�ini hem de gözlerden gizle-
mekte oldu�unu" bilmekteydi. Bu yüzden e�yâ Hakkında ö�renilecek her harf Yaratı-
cı’ya açılan bir kapı, Hakîkate giden bir köprüdür. Belki de bu nedenle Hz. Ali (KV) 
�öyle demi�ti: "Bana bir harf ö�retenin kölesi olurum." 
 
 Ganiyy-i Muhtefî 13. beyitte Harfler �lmi ile Hz. �sâ arasında bir ili�ki kur-
makta ve bu ilmin Hz. �sâ’da kâmil anlamda tecelli etti�ini, açı�a çıktı�ını söylemek-
tedir. Daha sonra da bu ilmin peygamberler sonrası ça�da –günümüzde de- �sâ tavırlı 
All�h Dostları’nda devam etti�ini ilâve etmektedir. Bu nefeste kar�ımıza iki soru 
çıkmaktadır. 1) Harfler ilmi ile Hz.  �sâ arasındaki ba�ıntı ve bu ba�ıntının ne anlama 
geldi�i; 2) �sâ-me�reb evliyâ ile nasıl bir velînin kastedildi�i? �imdi bu sorulara ce-
vap aramaya çalı�alım. 
 
 Kur’ân’a baktı�ımızda Yaratıcı Kudret olan All�h’ın, Hz. �sâ’yı  bize 
"kelimetün-minall�h" yâni "All�h tarafından bir kelime" olarak tanıttı�ını görmekte-
yiz. Bu ifâde birbirine benzer bir �ekilde Âl-i �mrân Sûresi’nin 39 ve 45. âyetlerinde 
yer almaktadır. Harflerin heceleri, hecelerin ise kelimeleri olu�turdu�unu dü�ündü-
�ümüzde "All�h’ın kelimesi" olarak nitelendirilen Hz. �sâ’nın "Harfler �lmi" konu-
sunda özel bir konumunun oldu�u anla�ılmı� olur. Bir ba�ka özellik de Hz. �sâ’nın 
yaratılmasında, alı�ılmı� sebep olan babanın bulunmaması, O’nun varolu�unu 
"Kün/Ol" kelimesine isnad etmeyi gerekli kılmaktadır. Bu da Hz. �sâ’nın vücûdu-
nu/varlı�ını/yaratılı�ını "Kün/Ol" kelimesi ile özde� hâline getirmi�tir. Ba�ka bir de-
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yi�le bu kelimenin tesiri/yansıması/tecellîsi Hz. �sâ’nın yaratılı�ında daha açık, do-
laysız ve daha mükemmeldir.  
 
 Hz. �sâ aynı zamanda All�h’ın "Hayy" �smi'nin de belirgin bir tecellîgâhıdır. 
Çamurdan ku�lara veyâ ölülere nefes vererek onları (All�h’ın izni ile) diriltmi� olma-
sı gösterdi�i mûcizeler arasındadır. Bu anlamda Hz. �sâ "Rûhullah"tır. Kelimelere de 
rûh veren mânâlarıdır ve mânâlar kelimelerin bâtınında saklıdırlar.��te Hz. �sâ, yara-
tılı�ındaki  "Lâtif"lik nedeniyle kelimelerin/harflerin rûhuna nüfuz etmede, bâtını-
nı/Hakîkatini ke�fetmede ileri bir derecededir. Bu da O’nda "Harfler �lmi"ni açı�a 
çıkarmı�tır. 
 
 Tevhîd Mertebeleri açısından baktı�ımızda ise Hz. �sâ’nın mak�mı "Mak�m-ı 
Cem"dir. Aynı zamanda "Bek�" mertebelerinin de birincisi olan "Mak�m-ı Cem" Ha-
kîkat mak�mıdır ve bu mak�mda Hakk zâhir, halk bâtındır. Bu mak�ma "Rûh" ma-
k�mı da denir. Ganiyy-i Muhtefî, -daha sonra da üzerinde geni�çe duraca�ımız bir 
beyitinde- bu mak�ma ula�anların özelliklerini anlatırken �u açıklamaları yapar: 
 
  Hakk’ın Kelime’sidir; evsâfı Rûhullah’tır; 
  E�er temyîz edersen, en emîn bir penâhdır4! 
 
  Bu mak�mda çözülür �sâ’nın tüm esrârı; 
  Olur zîrâ, Sırrü-s Sır, Rûh’un aslî makarrı. 
 
 Anla�ılan odur ki; Hakîkat gözüyle veyâ rûh gözüyle bakıldı�ında harflerden 
olu�mu� varlık/e�yâ insânın gözünden kaybolur ve bu harflerin rûhu sayılan mânâlar 
açı�a çıkar. Sanki bir anlamda e�yâ aynala�mı�, sûretler kaybolmu�, Mısrî Niyâzî’nin 
dedi�i gibi: "Harf libâsından5 soyunan nokta-i uryâna6 bak" hakîkati meydana çık-
mı�tır. ��te harflerin ilmini bilmek e�yânın sakladı�ı Esmâ’ü-l Hüsnâ gerçe�ini oku-
mak demektir ve bu gerçe�i remzeden peygamber de Hz. �sâ (AS)’dır. 
 
 Harfler ilminin zamanımızda �sâ-me�rep evliyânın oldu�u gerçe�ine gelince 
bu konuda �u tesbitleri yapmak mümkündür. Her kâmil insanda farklı peygamberlere 
ait olan özel tavrın "bir zevk" olarak öne çıktı�ı ve yo�un ya�andı�ı tasavvuf kitapla-
rında yer almaktadır. Musâ-me�reb (tavr-ı Musâ), Yahya-me�reb (tavr-ı Yahya) veyâ 
�brahim-me�reb (tavr-ı �brahim) gibi. Me�reb sözlük anlamıyla; yaratılı�, fıtrat, huy, 
ahlâk anlamlarına gelen bir sözcüktür. Cenâb-ı Hakk, Hz.  Âdem’den Hz. Peygam-
ber’e kadar insanlı�a gönderdi�i peygamberleri, insanlı�ın tekâmül seyrine uygun 
olarak, özel bir misyon veyâ ba�ka bir deyi�le özel bir vizyon ile donatmı�tır. Her 
peygamberde ayrı bir hikmet olarak ortaya çıkan bu yeteneklerin, "All�h’ın kubbeleri 
altında saklı/sırlı olan evliyâda" da farklı vasıflar olarak görülmesi do�aldır. Bu ne-
denle Ganiyy-i Muhtefî Hz. �sâ’ya ait olan �lm-i Hurûf’un (Harfler �lmi) �sâ-Me�reb 
evliyâda oldu�unu söylemektedir.  
  

II. Dersin son  beyiti ise bir niyâz ile son bulmaktadır. Bu yakarı�ta Ganiyy-i 
                                                 
4 Penâh: Bir �eyin sı�ına�ı, koruyucusu, dayana�ı. 
5 Libâs: Elbise. 
6 Uryân: Çıplak. 
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Muhtefî, Rabbinden, "fakîr7" olarak nitelendirdi�i kendisini "müdrîk-i esmâ"dan  yâ-
ni bir anlamda varlı�ın harfleri olan Esmâ’ü-l Hüsnâ’nın hakîkatini idrâk eden kul-
lardan kılmasını istemektedir. Böylece Rûh’u e�yânın bâtınını kavrarken, aklı da e�-
yânın sûreti/zâhiri ile yetinecektir. Bu da bize aklın  sınırının ba�langıç ve sonunu 
göstermekte, e�yânın Hakîkatine ait bilginin gündelik akılla (Akl-ı Meâ� ile) de�il, bu 
aklın üstünde vehbî8 bir akılla (Akl-ı Meâd ile) anla�ılabilece�ini ö�retmektedir. Akl- 
Meâd, irfan ve ilimle terbiye olan, âhireti dü�ünen,  gelece�i ve bâtını kavrayan akıl-
dır.Yalnız Akl-ı Meâd sâhiplerinin –râsihûn'un9- bakı�ları Hz. �sâ’da oldu�u gibi, 
olayların ve e�yânın zâhirini delip geçen, bâtınına eri�en, vâsıtasız bir biçimde Hakî-
kat’larını kavrayan ve bu Hakîkat’e göre davranan bir bakı�tır. 
 
II. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 Zâhir ile Bâtın arasındaki farkı iyice algılayabilmek için uygun bir örnek de 
bir metni olu�turan cümleler, sözcükler ve harfler ile metnin medlûlü arasındaki ili�-
kidir. Alfabeyi bilmeyen bir kimse, bütün harfler önünde olmasına ra�men, yazılı bir 
metnin ne demek istedi�ini anlayamaz. Bununla beraber Türkçe'de bütün metinler 
hep 29 harfin terkîbiyle olu�ur. Bu açıdan bakıldı�ında bütün metinler 29 harfin fark-
lı ve girift tecellîlerinden ba�ka bir �ey de�ildir. Mükevvenât'ın alfabesi de Esmâ'ü-l 
Hüsnâ'dır. Bu �lâhî Alfabeyi bilmeyen bir kimse de Mükevvenât'ın medlûlünü, yâni 
ne demek istedi�ini anlayamaz. Bu açıdan da bütün Mükevvenât Esmâ'ü-l Hüsnâ'nın 
tecellîlerinden ba�ka bir �ey de�ildir. 
 

* * * 

                                                 
7 Fakîr: Tasavvufî literatürde ki�inin hiçbir �eye mâlik ve sâhip olmadı�ının �uurunda olması, her �e-
yin gerçek mâlik ve sâhibinin All�h oldu�unu idrâk etmesi. "Ey insanlar sizler fakîrsiniz, All�h’a 
muhtaçsınız." (Fatır/15) 
8 Vehbî: All�h vergisi. 
9 Râsihûn: �limde rüsûh sâhibi ki�iler. (Âl-i �mrân/7) 
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III. DERS 

                            
 
                                                     A'YÂN-I  SÂB�TE 
 

 A'yân zâhir kılınmakta hükmüyle ilâhi �smin; 
  Sebep,  A'yân-ı Sâbite, tüm istidâdına cismin. 
 
  Kuludur tâbî' oldu�u �smin, bil ki her bir varlık; 
  Rab'bını bu �sim'le tanır, bununla çekmez darlık. 
 
  Hakk ilminde hâlimiz a'yân-ı sâbiteyle belli; 
  Böyle bir istidâd bizi kul kılar Rab'ba temelli. 
 
  Ayndaki istidâdın zuhûra geli� �ekli bizde 
  Hakk ilminde sâbittir, vücûda büründü�ümüzde. 
 
  Hakk'ın vücûdundadır, bil tecellîsi mevcûdâtın; 
  Ne aynı ne gayrıdır; Hakk olur, bunda, yalnız Bâtın. 
 
 Bu "Nefes" te geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 
 A’yân-ı Sâbite: (De�i�meyen, sâbit kalan kaynak) E�yânın varlı�a büründü-
rülmesinden önce Hakk’ın ilminde mâhiyeti, ve varlı�a büründürüldükten sonraki 
kader ve kazâsının yazılı oldu�u bir çe�it dosya. 
  

�stidâd: K�biliyet, yetenek. 
  

Tâbî: (1) Birinin arkası sıra giden, ona uyan. (2) Boyun e�en, ba�lı kalan; bi-
rinin emri altında bulunan. 

 
Zuhûr: Görünme, meydana çıkma, ba�gösterme, ortaya çıkma. 
 
Vücûd: Varlık. 
 
Mevcûdât: Var olan �eyler, Mükevvenât'. 
 
Gayrı: Ayrı, ba�ka. 
 
Bâtın: (1) �ç, iç yüz, gizli. (2) Kendi’ni �ehâdet Âlemi aracılı�ıyla gizleyen. 
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III. DERS�N YORUMU 
 
�lk  beyit: 
 

 A'yân zâhir kılınmakta hükmüyle ilâhi �smin; 
  Sebep:  A'yân-ı Sâbite, tüm istidâdına cismin. 
 
 A’yân-ı Sâbite, lûgat anlamıyla de�i�meyen, sâbit kalan kaynak demek olup 
e�yânın varlı�a büründürülmesinden önce Hakk’ın ilminde: 1) mâhiyetinin, ve 2) 
varlı�a büründürüldükten sonraki kader ve kazâsının yazılı oldu�u bir çe�it dosya-
dır.Bir �eyin varlı�ı ba�ka, mahiyeti ba�kadır. A’yân-ı Sâbite, dı� âlemde var olan 
e�yânın All�h’ın ilmindeki mâhiyetleri, gizli hakîkatleridir. Veyâ ba�ka bir tanımla; 
e�yânın görünür hâle gelmeden önce All�h’ın ilminde bilgi olarak mevcûdiyetleridir. 
Bunların var olması tıpkı kavramların insânın zihninde var olması gibidir. A’yân-ı 
Sâbite, "Hisler aracılı�ıyla algılanabilen âlem (�ehâdet Âlemi) ile Hakk arasında yer 
alan bir varlık alanıdır".   
 
 Daha önce 1. Ders'in açıklamasında da i�âret etti�imiz gibi Hakk’ın kendini 
izhâr etmek zorunda olu�u O’nun  Zât'ına ait bâtınî bir özelliktir ve bu bakımdan 
Hakk; hareketsiz "Tek" (Ahad) de�il, kendisini izhâr ve tafsîl etmeye (ayrı�maya) 
meyleden dinamik bir "Tek" (Vâhid) dir. Hakk zâhiren ve �eksiz-�üphesiz "Tek" dir, 
ama bâtınen ve bilkuvve Kesret’tir.  
 

Böyle olunca Hakk’ın kendini izhârı tecellî’nin hem birinci ve hem de ikinci 
merhalelerinde bâzı sâbit motifler uyarınca vuku bulur. Hakk, ilk tecellî merhalesin-
de, kendini rastgele de�il aksine belirli bir takım do�rultularda tafsîl eder. Bu do�rul-
tular (ya da tecellî kanalları) Hakk’ın  Zât'ının gere�i olarak daha ezelde tesbit edil-
mi�tir. Bununla beraber bütün bunlar aslında �lâhî Bilinç’de vuku buldu�undan, 
A’yân-ı Sâbite de Gayb Âlemi’nde ezelden beri mevcûd olan gerçeklerdir 
(Hak�ik’tir).  

 
Ve Hakk’ın tecellîsinin ikinci merhalesini, yâni Hakk’ın �ehâdet Âlemi’ndeki 

ferdî nesnelerde tecellîsinin �eklini kesin olarak belirleyenler de i�te bu gerçeklerdir. 
Hakk’ın kendini kevnî âlemde izhâr etmesi, burada da rastgele bir biçimde de�il fa-
kat ilk tecellî tarafından üretilmi� olan ezelî gerçeklere (A’yân-ı Sâbite’ye) uygun o-
larak vuku bulur. Ba�ka bir deyi�le A’yân-ı Sâbite, "Hakk’ın kendisini kevnî âlemde 
nasıl izhâr edece�ini de belirlemektedir." 
 
 A’yân- Sâbite’nin açıklanması aynı zamanda yaratma ve dı� âlemin de açık-
lanması mânasına gelir. Dı� âlemde mevcûd ve zâhir olan e�yânın esas itibariyle 
kendine has müstakil bir varlı�ı yoktur. Bu yönüyle bu �eylerin "yok" (ma’dûm) ol-
du�una inanılır. Bunların görünen varlıkları gerçekte Hakk’ın varlı�ının de�i�ik sû-
retlerde tecellîlerinden ibârettir. Zira tek ve biricik varlık O’nun varlı�ı oldu�undan 
di�er �eylerin varlıkları mecazîdir, görünürdedir. E�yânın birbirinden farklı olu�u, 
ayrı ayrı varlıklara sâhip olmasından de�il, A’yân-ı Sâbite’lerinin farklı olu�undandır. 
Varlıkta birlik mevcûttur ve çokluk A’yân-ı Sâbite’den ileri gelmektedir. 
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 A’yân- Sâbite, bir anlamda, varlıkların modelleri ve kalıplarıdır. Belli bir �e-
yin �ekli, çe�itli ve de�i�ik aynalara aynı anda farklı biçimlerde yansıyarak bir çokluk 
meydana getirdi�i gibi, bir ayna durumundaki A’yân-ı Sâbite’ye akseden Hakk’ın 
varlı�ı da böyle bir çokluk meydana getirir. Çokluk vehîm ve hayâl olarak vardır; 
birlik ise gerçek olarak mevcuttur. 
 
 Belli bir top kuma�tan farklı elbiseler meydana getirilebilir. Bu elbiselerin 
hepsi varlık olarak bir ve aynıdır, çünkü aynı kuma�tan yapılmı�tır. Farklılık �ekil-
lerden ileri gelmektedir. �ekilleri farklı kılan, modelleri ve kalıpları yâni ayn-ı sâbite-
leridir. Kalıplar, hiçbir zaman elbiselerde var olmadıkları halde onlara �ekil verirler. 
Bunun gibi, dı� âlemdeki bütün varlıkları farklı �ekillere sokup çoklu�un ortaya çık-
masına sebep olan A’yân-ı Sâbite de hiçbir zaman dı� âlemde var olmaz. Dı� âlemde 
görünen A’yân-ı Sâbite de�il onun �ekilleri, halleri, hükümleri, ayırıcı nitelikleri, bel-
li özellikleri, fiilleri ve eserleridir. A’yân-ı Sâbite’nin kendisi bâtın, sûreti zâhirdir. 
 
 E�yâ ve hadîselerin a'yân-ı sâbitelerini All�h’tan ba�ka kimse bilemez. Bu 
özelli�i itibariyle A’yân-ı Sâbite’ye "Gaybın anahtarları" veyâ "Kader’in Sırrı" adı 
da verilir. �nsânın bunları bilmesi mümkün olsa kaderi ve gelece�i de bilmi� olurdu. 
Bunun için All�h A’yân-ı Sâbite sahâsını insânlara kapatmı�, onun bilgisini kendisine 
tahsis etmi�tir. Çok nâdir hallerde nebî ve velîlerin bir kısmına bazı a'yân-ı sâbitele-
rin gösterilmesi mümkündür. 
 
 ��te Ganiyy-i Muhtefî, 3. Ders'in bu ilk beyitinde yüzeysel olarak de�indi�i-
miz "anlatımı ve idrâk edilmesi zor olan bu gerçekleri" iki satıra sı�dırmakta ve ci-
simlerin tüm alıcılı�ına ve kabul edicili�ine A’yân-ı Sâbite’nin neden oldu�unu söy-
lemektedir. Gerçekten de, �lâhî Zât’ta potansiyel olarak mevcûd bulunan 
mümkînâttan10 ba�ka bir �ey olmayan A’yân-ı Sâbite’ler âlemin mümkün nesnele-
ri/cisimleri üzerinde belirleyici bir güç icrâ ederler ve bunlar mümkün nesnele-
rin/cisimlerin cevherleri yâni Hakîkatleridir. Ve bütün mümkün nesnelerin/cisimlerin 
her birisi de, kevnî âlemde (yaratılmı�, görünen âlem), kendi aynının icâbına (gere�i-
ne) uygun olarak kuvveden fiile çıkmaktadır.  
 
 
2-3. Beyitler: 

 
Kuludur tâbî' oldu�u �smin, bil ki her bir varlık; 

  Rabb’ını bu �sim'le tanır, bununla çekmez darlık. 
 
  Hakk ilminde hâlimiz A'yân-ı Sâbiteyle belli; 
  Böyle bir istidâd bizi kul kılar Rabb’a temelli. 

                                                 
10 Mümkînât; �lâhî Bilinç’te olması kesin kararla�tırılmı� ama henüz zuhûra gelmemi�, zâhiren var 
olmamı� �eylerdir. Bunların zuhûra gelmesinin zamanla ilgisi vardır ve zuhûrun bilgisi/zamanı Al-
l�h’tan ba�kasının nüfûz edemeyece�i bir Sır’dır. 
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Ganiyy-i Muhtefî, ilk beyitinde varlık sahnesindeki tüm cisimlerin, ilâhî ilim-

de sâbit oldukları �ekilde yâni A’yân-ı Sâbite'lerinin Hakk’ın ilminde ve zâtında bu-
lundu�u hâl üzere zuhûr ettiklerini söylemi�ti. �imdi ise 2. beyitte çok önemli bir 
ba�ka gerçe�e daha dikkat çekerek ve her bir varlı�ın, tâbî oldu�u ismin "kulu" oldu-
�unu ve Rabb’ını bu isimle tanıdı�ını dile getirmektedir. �üphesiz buradaki isimlerin 
Esmâ’ü-l Hüsnâ yâni All�h’ın güzel isimleri, "kulu olmanın" da; bu isimlere muhatap 
olan varlı�ın, bu isimlerin olu�turdu�u "kompozisyon  kalıbının/kabının" dı�ına çı-
kamaması  ve sürekli bu isimlerin etkisi/denetimi/rızâsı altında oldu�u unutulmama-
lıdır. 

 
Bu ili�ki, Rubûbiyet ili�kisidir  yâni ferdin All�h ile olan �ahsî/özel münâse-

betine i�âret etmektedir. Her fert Rabb’ini bu özel ili�kinin olu�turdu�u isimler aracı-
lı�ı ile tanır. Her ferdin Hakk ilminde A’yân-ı Sâbitesi ile bilinen hâli farklı oldu�un-
dan bu hâlin görünür âlemdeki tecellisinin olu�turdu�u Rubûbiyet de farklı olacaktır. 
Bu �u anlama gelmektedir: "Her varlı�ın izâfî olarak Rabb’i farklıdır". Ba�ka bir i-
fâde ile söylemeye çalı�ırsak; "Her kulun Rabb’i, o kulun istîdâdına/yetene�ine/ alı-
cılı�ına tekâbül eden Hakk’ın isimler açısından bir vechesidir."   

 
Hakk her somut varlıkta  tecellî etti�i zaman, bu tecellîsi o varlı�ın istîdâdının 

(kabının) vaz etmi� oldu�u do�al sınırlar dolayısıyla ancak belirli bir �sim aracılı�ıyla 
vuku bulur. Bu nedenle her varlı�ın All�h’a ba�lılı�ı ancak kendi özel Rabb’inin sû-
reti aracılı�ıyla olur. ��te Ganiyy-i Muhtefî’nin "her varlık Rabb’ini tâbî’ oldu�u i-
simle tanır" demesi bu noktayı anlatmak içindir.  

 
Aynı zamanda, 3. beyitte de vurgulandı�ı gibi, bu durum o varlı�ı Rabb’a de-

vamlı/temelli kul kılmaktadır. Bu da bize gerçekten de her varlı�ın Rabb’inin rızâsını 
kazanmı� oldu�unu gösterir. Rabb’inin kendisinden râzî olmadı�ı hiçbir nesne yok-
tur: Çünkü, her nesne Rabb’in Rabb’lı�ının bek�sı için en uygun �eyi olu�turur. Ama 
burada önemli bir nokta vardır: "Her varlı�ın Rabb’inin rızâsını kazanmı� olması, 
mutlak sûrette, her varlı�ın ba�kasının Rabb’inin rızâsını da kazanmı� olmasını ge-
rekli kılmaz. 

 
Son olarak �unu söyleyebiliriz ki: Hakk hiçbir zaman kendisini, âlemdeki var-

lıkların herhangi birinde aslî Bir’li�i (Ahadiyyet’i), yâni bütün �simlerini ihtivâ eden 
(kapsayan) birlik yönünden izhâr etmez. Her ayrı varlık, her belirli ânda, pekçok �-
simden bir tekini seçip ayırmakta ve seçilen bu �sim de tıpkı onun Rabb’i imi� gibi 
davranmaktadır. 

 
4-5. Beyitler: 

 
Ayndaki istidâdın zuhûra geli� �ekli bizde 

  Hakk ilminde sâbittir, vücûda büründü�ümüzde. 
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  Hakk'ın vücûdundadır, bil tecellîsi mevcûdâtın; 
  Ne aynı ne gayrıdır; Hakk olur, bunda, yalnız Bâtın. 
 

Daha önce de farklı cümlelerle ifâde etti�imiz gibi; A’yân-ı Sâbite yâni 
"Hakk’ta gizli olan ontolojik imkânların tecellî eden sûretleri" bilfiil var olmak için 
beklemekte olan kablar'dır.Ve bu kablar, Hakk’ın ilk tecellîsinin (Feyz-i Akdes11) so-
nucu olarak ezelî ve bozulmayan bir belirli "istîdada" sâhiptir. Bu, Hakk’ın sünneti 
oldu�undan Hakk bunu de�i�tirmez. Buna göre Hakk, her kabı ikinci tecellîsinin 
(Feyz-i Mukaddes12) bir mahalli (tecellîgâhı) kılmakla kendisini, kabın ezelî istîdâdı-
na uygun bir biçimde sınırlandırıp kayıt altına almaktadır. Bu yolla Hakk �uhûdi te-
cellîsinde sonsuz de�i�ken sûretlere bürünmektedir. Bu sûretlerin tümü ise Kevnî Â-
lem’i (Mükevvenât'ı) olu�turmaktadır. 
  

��te Ganiyy-i Muhtefî, teorik ve genel bir �ekilde özetlemeye çalı�tı�ımız bu 
gerçe�e 4. beyitinde dikkat çekiyor ve her varlı�ın zuhûra gelmeden önce Hakk il-
mindeki istidâdının sâbit oldu�unu söylüyor. �üphesiz bu nefesin en önemli açılımı 
istidâd kelimesinde saklıdır. Bir �eyin istidâdı �u anlama gelmektedir: "�lâhî hikme-
tin gere�i olarak All�h herhangi bir mahalli Rahmânî Nefesini kabûl edecek �ekilde 
hazırlar. Bu ise, hazırlanmı� olan bu sûrette, ezelden ebede kadar süren tecellî feyzi-
nin kabûlü için istidâdın hâsıl olması demektir." 

  
 Anla�ılan odur ki; âlemde mevcûd her �eyin �imdiki sûreti onun hakkında e-
zelde tâyin edilmi� (sâbit kılınmı�) olanın nihaî bir sonucu olmaktadır. Ba�ka bir ifâ-
de ile söylemeye çalı�ırsak: �lâhî �simler’e uygun olarak �ehâdet Âlemi’nde (görünen 
âlemde) vuku bulan tecellî, her hâl için, tecellîgâhın istîdâdına tâbîdir. Bu türden te-
cellî �lâhî �simler’in zuhûr ettikleri tecellîgâhlardan ba�ka �ey olmayan kablarla de�i-
�ir. Bu bakımdan da bu türden tecellî hiçbir �eye ba�lı olmayan temel tecellîden (yâ-
ni Hakk’ın Zât’ından Zât’ına vuku bulan tecellîsinden) tümüyle farklıdır.  
 

5. ve son beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, görünen âlemdeki her varlık tecellîsi-
nin aslında Hakk’ın varlı�ında oldu�u gerçe�ini bir kez daha yinelemektedir. Bu 
cümleyi, görünen varlıkların gerçekte Hakk’ın varlı�ının de�i�ik mertebe ve sûretler-
deki tecellîlerinden (yansımalarından) ibâret oldu�u �eklinde de kurmamız müm-
kündür. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. E�er bu nokta 

                                                 
11 Feyz-i Akdes, Hakk’ın tecellîsindeki ilk  merhaleyi temsil etmektedir. Bu, Hakk’ın kendisini henüz 
vücûd bulmamı� olan e�yâya de�il Zât'ından Zât'ına ilk tecellîsidir. Batı felsefesine has modern termi-
noloji açısından bu, Hakk’da kendi hakkındaki bilincin bir çe�it dı�a vuru�udur.Aynı zamanda Feyz-i 
Akdes, mutlak sûrette Gayb (yâni Bilinmeyen-Bilinemeyen) olan Hakk’ın "Gizli Hazine" hâlini terk 
ederek bilinmeyi arzuladı�ını beyân eden me�hur Kudsî Hadîs’de tasvir olunana kar�ılık gelmektedir. 
Öz bir ifâde ile Feyz-i Akdes; "Zât’ın kendinden kendine vuku bulan ezelî tecellîsidir". 
12 Feyz-i Mukaddes: Hakk’ın kendini somut Varlık âleminde Kesret’in sonsuz de�i�ken sûretleri �ek-
linde izhâr etmesidir. Daha açık bir deyimle, Feyz-i Mukaddes’in yalnız cevherleri yönüyle de�il fakat 
sıfatları, fiilleri ve olayları da göz önünde tutarak hepsini e�yâ diye isimlendirdi�imiz nesnelerin varlı-
�a büründürülmelerine delâlet etti�ini söyleyebiliriz. Feyz-i Mukaddes, Feyz-i Akdes ile varlık ka-
zanmı� olan A’yân-ı Sâbitelerin, idrâk olunabilir varlıklar (mâkulât) hâlini terkederek, hislerle idrâk 
olunan e�yâya nüfûz edip yayılmalarının ve böylece de hislerle idrâk olunan âlemin bilfiil mevcûd ol-
masının sebebidir. 
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anla�ılmazsa insân Hakk’a kar�ı takınması gereken do�ru ve isâbetli tutumu göste-
remez. Sonunda da  panteizm'den13 antropomorfizm'e14 kadar uzanan bir dizi yanlı�-
lıklara ve yakı�tırmalara dü�ebilir. Bu nokta "tenzîh ile te�bîh’i tevhîd edememe yâni  
birleyememe" noktasıdır. 

 
Nezehe fiilinden türemi� olan Tenzîh, Allah'ın yaratılmı� olan herhangi bir 

�eyle muk�yese edilmesinin temelde ve kesinlikle mümkün olmadı�ının, O'nun var-
lı�ının yaratılmı�lara ait bütün niteliklerin üstünde olu�unun  bir beyânıdır. Kısacası 
ilâhî eri�ilmezli�in, a�kınlı�ın bir beyânıdır. Te�bîh ise; "bir �eyi ba�ka bir �eye ben-
zer kılmak ya da telâkki etmek" anlamına gelen "�ebehe" fiilinden türetilmi�tir ve 
"Allah'ı yaratılmı� �eylere benzetmek" anlamında kullanılmaktadır. 
 

�nsân, Hakk’ı idrâk edi�inde, yalnızca te�bîhe ba�vurursa mü�rikli�e dü�mü� 
olur. Te�bîhi gözardı edip de kuvvetle tenzîhi ye�lerse, bu sefer de bütün yaratılmı� 
âlemin ilâhî tabîatını inkâr etmi� olur. �lke kabul edilmesi gereken en do�ru tutum 
�udur: "Sen ne O’sun ve ne de O de�ilsin15; ve sen O’nu mutlak bir sûrette kayıttan 
ârî ve fakat hem de her �eyin aslında, derûnî cevherinde kayıtlanmı� olarak görür-
sün" 

 
Hakk’ı te�bîh eden bir kimse O’nu belirli bir sûretle sınırlandırmı� olur; ve 

sâbit bir sûret içinde tahdit edilmi� olan herhangi bir �ey de bir mahlûktan ba�ka bir 
�ey de�ildir. Buradan da görmekteyiz ki bu tahdid edici sınırların (yâni e�yânın) bü-
tünü, her ne kadar Hakk’tan gayrı de�ilse de, gene de bizâtihî Hakk de�ildir. Bunun 
sebebi de ferdî bütün sûretlerde kendini izhâr eden Vâhid’in bütün bu sûretlerin bir 
araya gelmesinden farklı bir �ey olmasıdır. 

 
��te Ganiyy-i Muhtefî’nin de "Ne aynı ne gayrıdır; Hakk olur, bunda, yalnız 

Bâtın." beyitinde de anlatmak istedi�i budur. Hakk her mahlûkatta (yaratılmı�ta) bu 
mahlûkun istidâdına uygun olarak görünür. Bu kapsamda O, ferdî aklın istidâdı uya-
rınca idrâki mümkün olan her �eyde kendini gösteren Zâhir’dir. Ve bu da (yâni her 
aklın özel istidâdı da) O’nun sınırıdır. 

 
Fakat Hakk kezâ Bâtın’dır da; (ve bu kapsamda O) akıl için, kendi istidâdının 

koydu�u sınırın ötesine asla geçebilir de�ildir. E�er akıl, dü�ünce aracılı�ı ile kendi 
do�al sınırının ötesine gitmek isterse, yâni aklın kendisinin idrâkinden nelerin silin-
mi� oldu�unu anlamak isterse, kalp de yolunu �a�ırır. Bundan gerçek ârifler müstesnâ 
olup onların idrâkine sınır yoktur. Bunlar All�h’ın cevherini dü�ünce ve tefekkür yo-
luyla de�il fakat All�h tarafından anlayanlardır. Bunların idrâki için hiçbir �ey bâtın 
(yâni saklı) de�ildir. Ve bunlar, âlemin Hakk’ın Vechi ya da Sûreti oldu�unu, yâni 
bunun kendisini görünürde Zâhir ismiyle gösterenin bâtınî gerçe�i oldu�unu bilirler. 

                                                 
13 Panteizm: Bir bütün olarak kavranan evrenin All�h ile özde� oldu�u ö�retisi. Ba�ka bir tanımla Al-
l�h’ın dünya ile ilgili olumlu ve organik ili�kisi bakımından a�kın de�il de, içkin oldu�unu öne süren 
anlayı� ya da görü�. 
14 Antropomorfizm: All�h’a cismânî ve be�erî nitelikler yakı�tırmak veyâ All�h’ın do�rudan do�ruya 
be�ere benzedi�ini iddia etmek. 
15  A�a�ıdaki "Ayna" ba�lıklı nefese ve yorumuna bakınız. 
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Zirâ �lâhî Hakîkat, mutlaklı�ı açısından, asla bir "O-luk" (hüviyyet) olamaz. 
Kur’ân’da "O All�h’dır, Tek’dir" (Huvallahu Ahad) sözlerinde örne�i görüldü�ü gi-
bi, "mutlaklı�ın" bizâtihî bir kayıt olması hâlinin getirdi�i bir kayıt koyma ise istisnaî 
bir hâldir. 

 
�lâhî Hakîkat olarak �lâhî Hakîkat’e gelince bu, her ne kadar �lâhi �simlerin 

koydukları kayıtlarla (bilkuvve) kayıtlanmı�sa da, her türlü kayıttan tamâmiyle âzâ-
dedir. (�u hâlde bilfiil bir Hüviyyet de�ildir) 
 
3. Dersin Bu Bölümünün Kıssadan Hissesi 
 
 E�yânın bir varlı�a büründürüldükten sonra zaman ve mekân içinde Esmâ'ü-l 
Hüsnâ'nın nasıl bir terkîbiyle nasıl bir tekâmül geçirece�i, Ezel'de, a'yân-ı sâbite de-
nilen bir çe�it dosyalara kaydedilerek tesbit edilmi�tir. Bunlar e�yânın kaderinin dos-
yalarıdır. Bunların tümü Levh-i Mahfûz'u ve bu dosyaların zaman içindeki zuhuru da 
e�yânın kazâsını olu�turur. 
 

* * * 
 

 �imdi 3. dersin ikinci bölümünü olu�turan nefesin yorumuna geçelim: 
 

 
A  Y  N  A 

 
  Aynaya baktı�ında görmektesin kendini. 
  Lâkin, bu idrâk sırlar vehminin de fendini. 
 
  Ayna içine nasıl ediyorsun ki rihlet? 
  Sen misin aynadaki tecellî? Bir tahlil et! 
 
  �ki boyutlu ancak, fehmeyle ki, gördü�ün; 
  Sense üç boyutlusun.  Burda, i�te, kördü�üm! 
 
  Sa� elini kullansan, aynadaki solaktır. 
  Bunun sırrı aynanın sırrına muallâktır. 
 
   

�u hâlde bu tecellî aynın de�ildir senin. 
  Ama gayrın da de�il!  �drâk et, derin derin! 
 
  ��te sana bir misâl, mantıka da aykırı; 
  Zîrâ, bir �ey: bir �eyin ya aynıdır, ya gayrı! 
 
  Akl-ı Meâ�'a göre yoktur bir üçüncü hâl. 
  Bu örne�in fehmi de bu Akl'a göre muhâl. 
 
  ��te Hakk da bu Kevn'i Kendi'ne seçti mir'ât. 
  Bu aynada seyretti tecellîsini kat kat. 
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  Bu kapsamda mahlûkat aynı olamaz Hakk'ın. 
  Ama gayrı da de�il!  Rab'bim, �u i�e bakın! 
 
  �nce bir idrâktir bu.  Sakın kaymasın ayak! 
  "Panteizm"e dü�meden fehmedilsin bu siyâk. 
   

Kevn Hakk'ın aynasıdır, nereye bakarsan bak! 
  �nsanı ârif kılan bu sibaktır, bu sibak! 
 
 

Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 
 Lâkin: Ama, ancak, fakat, �u kadar var ki. 

 
�drâk: Algılama. 

 
Sırlamak: Saklamak, örtmek, gizlemek. 

 
Vehim: Kuruntu. 

 
Fend: Hile, tuzak. 

 
Rihlet: (1)Ta�ınma, göçme; (2) Ölme 

 
 Tahlîl �nceleme, çözümleme, analiz. 
 
 Muallâk: (1) Ba�lı; (2) Sürümcemede kalmı� i�. 
 
 Gayrı: Ayrı, ba�ka , di�er. 

 
Akl-ı Meâ�: Gündelik akıl, aklın en alt tabakası, dünyada geçim i�ini dü�ünen 

akıl. 
 

Muhâl: �mkânsız, mümkün olmayan. 
 

Kevn:  Kâinat, âlem. 
 

Mir’ât: Ayna. 
 

Mahlûkat: Yaratılmı� �eyler, canlılar. 
 

Siyâk. Sözün geli�i, ifâde �ekli. 
 

Sibâk: (1) Ba�, ba�lantı; (2) Bir �eyin geçmi�i. 
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1-4. Beyitler: 
 
Aynaya baktı�ında görmektesin kendini. 

  Lâkin, bu idrâk sırlar vehminin de fendini. 
 
  Ayna içine nasıl ediyorsun ki rihlet? 
  Sen misin aynadaki tecellî? Bir tahlil et! 
 
  �ki boyutlu ancak, fehmeyle ki, gördü�ün; 
  Sense üç boyutlusun.  Burda, i�te, kördü�üm! 
 
  Sa� elini kullansan, aynadaki solaktır. 
  Bunun sırrı aynanın sırrına muallâktır. 
 

 
Bir kudsî hadîste Cenâb-ı Hakk "gizli bir hazîne" oldu�unu ve "bilinmeyi" is-

tedi�ini söylemektedir. Fakat �u da kaçınılmaz bir gerçektir ki insâno�lunun Hakk’ı 
bilebilmesi ancak O’nun tecellîleri aracılı�ıyla mümkündür. Hakk'ın Zât'ını bilmek 
muhâldir. Ba�ka bir deyi�le ifâdeye çalı�ırsak Hakk ancak "tecellîlerinin büründü�ü 
sûretlerde" bilinir ve görülür. Etrafımızdaki her �ey ilâhî tecellînin çe�itli sûretleridir. 
Bu nedenle tecellî kavramı önemli bir anahtar kavramdır ve bu kavram anla�ılmadan 
"�nsan Hakk’ı hangi sûrette bilebilir?" sorusuna cevap verilemez. Hakk’ın varlı�a te-
cellîsinin nasıllı�ını ise insana idrâk ettirmede kendisinden yararlanılan en önemli 
sembol ayna sembolüdür. 
 
 ��te Ganiyy-i Muhtefî de, 1-4. beyitlerinde insan-ayna ili�kisi üzerinde dur-
makta ve bu örnekten hareketle insânın Hakk’ı mü�âhadesi ile Hakk’ın zâti tecellîsi 
arasındaki ba�ıntıya dikkat çekmektedir. 
  
 Bilindi�i gibi aynalar nesnelerin sûretlerini yansıtırlar. Ama bâzen onları ger-
çekte oldukları gibi yansıtırlar, bâzen de az ya da çok de�i�mi� ya da dönü�mü� ola-
rak gösterirler. Nitekim büyük bir cisim dı�bükey küresel bir aynada küçük, iç bükey 
silindirik bir aynada (e�er cisim ayna ile odak do�rusu arasında bulunmakta ise) u-
zun ve hareket hâlindeki bir aynada da hareket hâlinde görünür. Ayna bâzen -
özellikle içbükey bir ayna söz konusu oldu�unda ve cisim de aynaya aynanın odak 
noktasından daha uzak bir konumda bulunuyorsa- kendi özel yapısından dolayı cis-
mi tepetaklak gösterebilir. Bu takdirde –her ne kadar tepetaklak görünüyorsa da- 
aynaya bakanın soluna sûretinin solu, sa�ına da sa�ı tek�bül eder. Ço�u kere ise –söz 
konusu aynanın düzlemsel ayna olması hâlinde- bakanın sa�ı, aynada görünenin solu 
olur. Aslında aynaya bakan ile aynada görünen arasında, mecâzî mânâda de�il de ci-
simler söz konusu oldu�unda bile, birinin üç-boyutlu olmasına kar�ılık, aynadaki sû-
retin iki-boyutlu olarak tecellî etmesi bakımından büyük ve a�ılması mümkün olma-
yan bir fark bulunmaktadır. Özetle söylemek gerekirse; aynaya yansıyan görüntü as-
lını ne kadar hatırlatsa da gerçekte aslından çok �ey yitirmi� bir görüntüdür. 
  
 Ganiyy-i Muhtefî, aynaların bu aldatıcı ve yanıltıcı konumlarını idrâk etme-
nin ancak aynaların sırrını çözmeye ba�lı oldu�unu 4. beyitte söylemektedir. Acaba 
sözünü etti�i bu sır ne olabilir? Deneye açık dü�üncemiz bizi �u noktaya getirmekte-
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dir: Bizler bir ayna içerisindeki sûretlere ya da  kendi sûretlerimize baktı�ımızda, bu 
sûretleri ya da kendi sûretlerimizi aynada gördü�ümüzü bildi�imiz hâlde aynanın 
kendisini göremeyiz. Sırf görünebilir oldukları için, e�yânın ayna içindeki sûretleri 
ya da hayâlleri bizim nazarımızla aynanın arasına girmekte ve tıpkı gözlerimizden 
aynayı saklayan bir perde imi� gibi hareket etmektedirler. 
 
 Hakk, "bilinsin diye" kendini âleme izhâr eder (gösterir). Lâkin kendini her 
ferdî �eyin mevcûd olan e�ilimine (istîdâdına) uygun ve onun gere�i olarak izhâr 
eder. Ve Hakk’ın kendini izhâr etti�i odak noktası (mihrak) yâni tecellîsinin eri�ti�i 
nesne (tecelligâhı) kendine bir bilinç bah�edilmi� bir insân ise, bu, nefsinde kendini 
izhâr edenin, aslında, Hakk oldu�unu sezgisel bir bilgiyle zevkan idrâk eder. Ve ni-
hâyet bu, kendi zâtî istîdâdının emretti�i özel bir sûretteki Hakk oldu�undan onun 
kendi nefsinde gördü�ü de Hakk’a yansıyan kendi öz sûretinden ba�ka bir �ey de�il-
dir. O Hakk’ın Zât’ını asla göremez. Aklı, ona sırf burada ilâhi ayna olmasından ötü-
rü kendi zâti sûretinin görünmekte oldu�unu, fakat bütün bu bilincine ra�men ayna-
nın kendini göremeyece�ini söyler; o yalnızca kendi nefsini görmektedir. Bu gerçek-
lik, tıpkı bu maddî âlemde bir aynaya bakmakta olan bir kimse misâli gibidir. Âlem-
deki maddî ve rûhanî �eyler bir taraftan ilâhî tecellînin çe�itli sûretleri olmakta; di�er 
taraftan da, Hakk’ın (eksiksiz) bir zâtî tecellîsine engel olan perdeler gibi davranmak-
tadır. Bunlar All�h’ı örtmekte ve be�erin O’nu do�rudan do�ruya görmesine izin 
vermemektedirler. Zâten Ganiyy-i Muhtefî’nin de i�âret yoluyla anlatmak istedi�i 
budur. 
 
5-7. Beyitler: 

 
�u hâlde bu tecellî aynın de�ildir senin. 

  Ama gayrın da de�il!  �drâk et, derin derin! 
 
  ��te sana bir misâl, mantıka da aykırı; 
  Zîrâ, bir �ey: bir �eyin ya aynıdır, ya gayrı! 
 
  Akl-ı Meâ�'a göre yoktur bir üçüncü hâl. 
  Bu örne�in fehmi de bu Akl'a göre muhâl. 
 
 Ganiyy-i Muhtefî, 5-7. beyitlerinde Akl-ı Meâ�'ın dayandı�ı iki-de�erli 
Mantık'daki temel ilkelerden biri olan ve "bir �ey; bir �eyin ya aynıdır, ya da gayrı" 
�eklinde ifâde edilen "Üçüncü �ıkkın �mkânsızlı�ı" ilkesine de�inmekte ve bu ilke-
nin aynadaki görüntü söz konusu oldu�unda geçerlili�ini yitirdi�ine dikkati çekmek-
tedir. 

 
Nitekim beni tanıyan bir kimse, benim bir aynada yansıyan sûretimi görse: 

"Aaa, bu Necmettin!" diyerek beni hemen te�his eder; ama aynada tecellî eden sûre-
tim/görüntüm ile ben, gerçekte, aynı mıyız? Beni �eksiz �üphesiz te�his etme�e yara-
yan aynadaki tecellîm hiç ku�kusuz benim aynım de�ildir. Çünkü benim üç boyutlu 
bir cisim olmama ra�men aynadaki tecellîm yalnızca iki boyutludur. Ayrıca ben sa� 
elimi yukarı kaldırdı�ımda da aynada tecellî eden görüntüm sol elini yukarı kaldır-
maktadır. Bu bakımdan aynadaki tecellîm benim ne gayrımdır (çünkü �eksiz �üphe-
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siz te�his edilmemi sa�lamaktadır) ve ne de aynımdır. Bu açıdan da bu durum 
Mantık'daki "Üçüncü �ıkkın �mkânsızlı�ı" ilkesine  aykırı bir hâl ihdâs etmektedir.  
 
8-11. Beyitler: 
 

��te Hakk da bu Kevn'i Kendi'ne seçti mir'ât. 
  Bu aynada seyretti tecellîsini kat kat. 
 
  Bu kapsamda mahlûkat aynı olamaz Hakk'ın. 
  Ama gayrı da de�il!  Rab'bim, �u i�e bakın! 
 
  �nce bir idrâktir bu.  Sakın kaymasın ayak! 
  "Panteizm"e dü�meden fehmedilsin bu siyâk. 
   

Kevn Hakk'ın aynasıdır, nereye bakarsan bak! 
  �nsanı ârif kılan bu sibaktır, bu sibak! 
  
 Daha önce Hakk’ın âlemin aynasında Kendini seyretmek arzusunun 
(me�iyyet’inin) oldu�unu ve Kendine has Sıfatlar’ın tecellî sûretlerinde Kendini mü-
�âhede etmek (seyretmek) istedi�ini söylemi�tik. Ba�ka bir ifâde ile anlatırsak; "Hakk 
Teâlâ, Esmâ’ü-l Hüsnâ’nın  tecellîlerini görmeyi" ya da "Hakk Teâlâ kendi tecellîle-
rini görmeyi" dileyince âlem aynasını yaratmı�tır. Aslında Yaratıcı Arzu �lâhî �sim-
ler’in (Esmâ’ü-l Hüsnâ’nın) yâni �lâhî Sıfatlar’ın aslî batınî gayretinden zuhur etmi�-
tir. Mutlak bir ihtiyaçsızlık hâli ile vasıflanmı� olan Hakk kendili�inden ve kendi için 
herhangi bir yaratma fiiline gerek duymaz. Âlemin varlı�ına, yaratılmı� âleme ihti-
yaç duyan ( yâni bu âlemi gerektiren) hep Esmâ’ü-l Hüsnâ’dır. Âlemin gereklili�i 
Esmâ’ü-l Hüsnâ’nın tabîatı gere�idir, çünkü bunlar ancak somut varlıklarla kuvve-
den fiile çıkabilmektedirler ve bu somut varlıklar olmadı�ı zaman da yalnızca Hakk-
'ın ilminde mestûr (gizli) kalmaktadırlar. Ganiyy-i Muhtefî, 8. beyitte bu gerçekli�e 
dikkat çekmekte ve bu âlemi Zât'ına ayna olarak seçen Hakk’ın bu aynada zuhûr 
eden Kesret'teki tecellîsini seyretti�ini söylemektedir. 
 
 Bu bilgilerden sonra kar�ımıza �öyle bir soru çıkmaktadır. "Acaba Hakk’ın 
âlem aracılı�ıyla Kendisini seyretmesi nasıl mümkün olmaktadır?" Hakk’ın, Kendini 
içinde seyredebilsin diye âlemi yarattı�ını söylemi�tik. Ama bu âlemin en belirgin 
özelli�i ondaki her bir mevcûdun All�h’ın özel bir ve yalnızca bir vechesini  temsil 
etmesidir. Bu temsilde bunun tümünün kesin sınırları, ve parçalarının birbirlerine be-
lirgin irtibatları bulunmaz; ve görünü� itibariyle de yalnızca münferit (ayrı/tekba�ına) 
noktaların olu�turdu�u gev�ek bir küme gibidir. Sanki bir çe�it bulutsu bir ayna gibi-
dir. 
 
 Daha öz bir ifâde ile söylersek, �nsân’ın dı�ındaki her bir varlık Hakk 
Teâlâ’nın ancak bir vechesini yansıtır. Bunlar bir araya cem’ edilip de bütün âlemi 
te�kil ettikleri zaman ancak Hakk’ın Bilinci’ne tek�bül eden bir büyük bütün te�kil 
ederler. Bu anlamda, hiç �üphesiz, âlem "bir"dir ama (bizâtihî) bilinci olmadı�ından 
tam ve gerçek bir vahdet te�kil etmez. Di�er bütün yaratılmı�ların tersine, �nsân min-
yatür bir biçimde bütün �lâhî �simler’i kendinde izhâr eder ve bu bakımdan da �lâhî 
�simler’in vahdetini oldu�u gibi yansıtabilen mûcizevî bir aynadır. �nsânın bu cem’ 
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etme özelli�i yâni bütün sıfatları kendinde toplaması bakımından Hakk en mükemmel 
bir biçimde �nsân’da tecellî eder. Bu tecellî de ancak insânlardan �nsân-ı Kâmil’de 
vuku bulur, çünkü ancak o Hakk’ın en mükemmel tecellîsinin mazharıdır. 
 
 Bir ba�ka deyi�le: All�h’ın Kendini içinde seyretmek üzere yaratmı� oldu�u 
�nsân her bir nesneyi gerçekten de oldu�u gibi yansıtan iyi cilâlanmı� kusursuz bir 
aynadır. Aslına bakılacak olursa �nsân, daha çok, âlem denilen bu aynanın bizâtihî ci-
lâsıdır.  Ve bu Âlemi All�h Kendini içinde seyredebilsin diye yaratmı�tır.16 Bütün bu 
ucu buca�ı olmayan âleme yayılmı�, da�ıtılmı� olan somut nesneler ise �nsân denilen 
bu noktasal odakta cem ve tevhîd edilmektedirler. Bütün girift ayrıntılarıyla tüm â-
lemin yapısı apaçık ve parçalarıyla birbirleriyle iyice irtibatlandırılmı� bir minyatür 
�eklinde �nsân’da yansımaktadır. 
 
 Hakk, içinde Kendisinin görünece�i bir tecellîgâhın (mahallin) sa�ladı�ı özel 
bir sûret altında Zât’ını Zât’ına görünür kıldı. E�er böyle bir mahal ve de Hakk’ın te-
cellîsi olmasaydı, O’na bu yoldan görünür olan bir �ey aslâ görünmezdi. �nsânın ya-
ratılı�ından önce Hakk Teâlâ bu âlemin tümünü kendisinde rûh bulunmayan bir cesed 
gibi yaratmı�tı. Bundan dolayı da cilâlanmamı� bir ayna gibiydi. Bu durum, Âlem 
denilen aynanın cilâlanmasını gerekli kıldı. Bunun için Hakk Teâlâ �nsân'a Rûh'un-
dan üfürdü ve meleklere de "O'na secde edin!" diyerek onu yaratılmı�ların en �erefli-
si kıldı. (Hicr/29-29, Secde78-9, Sâd/71-72). Böylece �nsân da bu aynanın cilâsının 
temeli ve bu sûretin de rûhu oldu. Bu mânâda �nsân Hakk’ın Sûreti’dir. Ve bu özelli-
�inden ötürü de �nsân Hakk’ın yeryüzündeki Halîfesi olabilir. 
 
 �nsân’ın Halîfe olarak adlandırılması yaratılı�ındaki cem’ etme ve Hakîkatle-
rin hepsini ku�atma yetene�ine sâhip olmasından dolayıdır. Gözbebe�i insân için ne 
ise �nsân da All�h için odur. Ve (�nsân) görmek ile (basar ile) e� anlamlı tutulmu�-
tur. Çünkü Arapça’da gözbebe�ine "gözdeki insân" denilir. ��te bunun için "insân" 
denilmi�tir. Zîrâ Hakk Teâlâ yarattıklarına onun aracılı�ıyla bakar ve rahmet eder. 
 
 9-10. beyitlerde Ganiyy-i Muhtefî  önemli bir uyarı yapmakta ve Hakk’ın ay-
nası olan âlemin/mahlûkatın "Hakk’ın aynısı olamayaca�ı ama gayrı da dü�ünüle-
meyece�ini" ve bu iki zıt ifâdeyi/hâli anlamanın ise ince bir idrâkten geçti�ini be-
lirtmektedir. Ve uyarısını sürdürerek, e�er bu birbirine zıt(mı�) gibi görünen iki hâl 
(tenzîh ve te�bîh) Tevhîd edilemezse insânın aya�ının kayaca�ını ve hâtta panteizme 
dü�me tehlikesi ile kar�ı kar�ıya kalaca�ını anlatmaktadır.   
 
 Panteizm, Yunanca "her �ey" demek olan "pan" ile All�h’ın ismi olan "teos" 
kelimelerinin bir araya gelmesiyle olu�mu� ve sonuna da izm takısını alarak felsefî 
bir ekolün adı olmu�tur. All�h'ın bütün e�yâdan ibâret oldu�una inanan bu ekol, Al-
l�h ile âlemi aynı �ey olarak görmektedir.  
 

                                                 
16 Bk. Toshihiko Izutsu, �bn Arabî'nin Fusûs'undaki Anahtar-Kavramlar, Çeviren: A.Y.Özemre, 
Kaknüs Yayınları, 1. Baskı, 1998, sayfa: 313. 
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 Ama biz biliyoruz ki; âlemin vücûdu (varlı�ı) vardır fakat bu vücûd bizâtihi 
mutlak Vücûd de�il bir izâfî vücûd'dur (vücûd-i izâfî’dir) yâni çe�itli �ekil ve sûret-
lerle belirlenmi� ve sınırlandırılmı� olan Vücûd'dur. Ama ne kadar belirlenmi� ve sı-
nırlandırılmı� olursa olsun, vücûd-i izâfî de, eninde sonunda, mutlak Vücûd’un do�-
rudan do�ruya bir yansımasıdır. Bu, zâtî tecellîlerin tecellî etti�i yerler 
(tecellîgâhları) tarafından belirlenmi� ve özelle�tirilmi� olarak Hakk’ın mümkün var-
lıklarda tecellî etmi� olmasıyla Hakk Teâlâ’nın sûretidir. Öz bir ifâde ile: "Vücûd-i 
izâfî, Vücûd-i Mutlak’ın izâfî taayünler aynasında yansıyan sûretidir." 
 
 Daha önce 1-4. beyitlerin açıklaması yaparken �öyle bir cümle kullanmı�tık: 
Ayna nesnelerin sûretini yansıtır. Bâzen onları gerçekte oldukları gibi yansıtır. Ama 
pek çok hâlde de aynadan yansıyan nesne az ya da çok de�i�mi� ya da dönü�mü� ola-
rak görünür. Bir aynada görünen hayâl, oraya yansıyan nesnenin kendisi de�ildir ama 
o nesneyi temsîl eder. Nasıl çe�itli aynalara yansıyan bir mumun  alevi elimizi yak-
mıyorsa ve yine aynaların tümünün kırılması ile mum kendi gerçekli�inden bir �ey 
kaybetmiyorsa Hakk’ın da varlık aynasındaki tecellîsini buna benzetebiliriz. "Evet, 
aynadaki hayâl mumdur ve mumu temsil etmektedir" ama yakmayacak kadar aslın-
dan çok �ey kaybetmi�tir. Bunun yanında "Hayır, bu hâyal mum de�ildir" de diye-
meyiz. Çünkü gölge varsa aslı da var demektir ve bu hayâl aslına benzemektedir. 
 
 Son olarak 11. beyitte Ganiyy-i Muhtefî bir kez daha âlemin Hakk’ın aynası 
oldu�unu hatırlatıyor ve insânı "ârif" kılan bakı�ın Hakk’ın tecellîlerini varlık ayna-
sında seyreden ama O’nu o varlıkla sınırlandırmayan/kayıtlamayan/ dondurma-yan 
bakı� oldu�unu vurguluyor. Ganiyy-i Muhtefî  bir ba�ka beyitinde de sözünü etti�i-
miz bu gerçe�i �öyle dile getirmektedir: 

 
   

Kaç nehire, kaç göle yansımaka dolunay? 
  Bakma sen bu kesrete; Allah: Ahad, Allah:Hayy! 
 
  Ayın binlerce aksi raksederken sularda, 
  Ay tekdir; ammâ aksi, kesîr olur �uurda. 
 
  Buna bakıp sen "Tek"i görme "çokluk" olarak; 
  �a�ılıkdan kurtul da kalsın �irk senden ırak! 
 
3. Dersin �kinci Nefes'inin Kıssadan Hissesi 
 
 Cenâb-ı Hakk'ın Mükevvenât'taki tecellîleri tıpkı bir insanın aynadaki tecellîsi 
gibidir. Aynadaki görüntünün kime ait oldu�unu bilmek için görüntünün sâhibini 
bilmek gerekir. Mükevvenâttaki görüntünün neyin yansıması oldu�unu bilmek için 
de bu görüntünün sâhibini te�his eden özel bir �lim gerekir. Buna �lm-i Ledün denir. 
Ayrıca, nasıl ki aynadaki görüntü o görüntünün ait oldu�u ki�inin aynı da gayrı da 
de�ilse Mükevvenât'ta tecellî eden Zât da o tecellînin ne aynı ve ne de gayrıdır. 

 
* * * 
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IV. DERS 
 

                                                             A'RÂZ  VE  HÜV�YYET 
 
  Bir parçacık balmumu: özel kokusu olan, 
  Yumu�akça ve sarı, hem kolayca yo�rulan 
 
  Bir cisimdir ki sonlu, sınırlı hacma mâlik; 
  Onu emrâza kar�ı eczâ da kılmı� Hâlik. 
 
  �yice cıvıkla�ır ısıtırsan sen bunu, 
  Hacmı artar, akla�ır rengi de enikonu. 
 
  Görünü� de de�i�ir de�i�ince tüm a'râz; 
  Ama, hüviyyet için, bu asla olmaz maraz. 
 
  O, hüviyyeti mahfûz, gene bir balmumudur.   
  Biraz daha ısıtsan bir sıvı eder südûr. 
 
  Buharla�ır, daha çok ısıtsan: sıvı kalmaz. 
  Buhar hâlinde bile hüviyyet tâdil olmaz. 
 
  Buna benzer bir misâl için dü�ün insanı! 
  Ya�lansa, hasta olsa ya da azalsa kanı, 
 
  Ameliyât da olsa, hattâ ta�ısa protez, 
  �nsanlı�ı de�i�mez!  Elhak, muhkemdir bu tez! 
 
  �u hâlde a'râz ile hüviyyet ayrı �eymi�. 
  A'râzın gizledi�i hüviyyeti kim bilmi�? 
 
  Bir �eyin a'râzı çok ama hüviyyeti bir! 
  Bunu idrâk etmeli olmadan mütekebbir. 
 
  Mâdem ki bu a'râzın ardında hüviyyet var, 
  Ve a'râz perdeleri olmakta sana duvar, 
 
  Bir kere de sormalı: "Görünen bu âlemin 
  Nedir ki hüviyyeti ve dayandı�ı zemin?" 
 

Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 
 Araz: (ço�ulu: a’râz). (1) ��âret, belirti; (2) Felsefî anlamda, kendi kendine 
varlık bulamayıp, ba�ka bir cevherle meydana gelen hâl ve keyfiyet; (3) Zâtî ve fıtrî 
olmayıp i�reti ve de�i�mesi mümkün olan hâl ve sıfat. 

 
Hüviyyet: Mâhiyet, hakîkat, asıl. 

 
Mâlik: Sâhip. 

 
Emrâz: Hastalıklar, illetler. 
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Eczâ: �lâç. 

 
Hâlik:Yaratan, yoktan var eden, yaratıcı, All�h. 

 
Cıvık: �yice erimemi�, lüzûcî, katı ile sıvı arasında bir hâl. 

 
Enikonu: �nceden inceye, gere�i gibi, lâyıkı vechile, âdetâ, hatırı sayılır de-

recede, epeyice, (Osmanlıca'sı: arîz amîk). 
 

Maraz (Ço�ulu: emrâz): Hastalık, dert, belâ, tahammülü zor hâl. 
 

Mahfûz: Saklı, gizli, korunmu�, gözetilmi�. 
 

Südûr: Meydana çıkma, olma. 
 

Tâdil: De�i�iklik. 
 

Elhak: Hakîkaten. 
 

Muhkem: (1) Bir hükme dayanan; (2) Sa�lam, metîn, kuvvetli. 
 

Tez: Savunulan, ortaya konulan dü�ünce, görü�. 
 

Mütekebbir: Kibirli. 
 
IV. DERS�N YORUMU 
 
1-6. Beyitler: 
 

Bir parçacık balmumu: özel kokusu olan, 
  Yumu�akça ve sarı, hem kolayca yo�rulan 
 
  Bir cisimdir ki sonlu, sınırlı hacma mâlik; 
  Onu emrâza kar�ı eczâ da kılmı� Hâlik. 
 
  �yice cıvıkla�ır ısıtırsan sen bunu, 
  Hacmı artar, akla�ır rengi de enikonu. 
 

Görünü� de de�i�ir de�i�ince tüm a'râz; 
  Ama, hüviyyet için, bu asla olmaz maraz. 
 
  O, hüviyyeti mahfûz, gene bir balmumudur.   
  Biraz daha ısıtsan bir sıvı eder südûr. 
 
  Buharla�ır, daha çok ısıtsan: sıvı kalmaz. 
  Buhar hâlinde bile hüviyyet tâdil olmaz. 
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Ganiyy-i Muhtefî’nin "A'râz ve Hüviyyet" adını ta�ıyan bu nefesi sürekli de�i-

�enle, hiç de�i�meyeni insana farkettirebilmek, bir çokluk âlemi olarak bulundu�u-
muz/ya�adı�ımız bu âlemin görünen çe�itli nesnelerinin ardındaki Hakîkati insâna id-
râk ettirebilmek, bunu yaparken de insânın Hakîkatine kapı aralamak amacını ta�ı-
maktadır. Daha öz bir ifâde ile söylersek; "renkten renge, kalıptan kalıba giren geçi-
ci/i�reti Sıfat’ın bâtınındaki Cevher’e" i�âret etmektedir.  

 
Daha önce de söyledi�imiz gibi mânâ âlemine ait olan gerçekleri fehm ve id-

râk edebilmek onları ancak bildi�imiz/gördü�ümüz bu âlemin nesnelerine tek�bül et-
tirmek sûretiyle mümkündür. ��te Ganiyy-i Muhtefî’de bu beyitinde "balmumu" ör-
ne�ini seçmekte ve bize bu nesnenin ısıyla gerçekle�en de�i�im seyrini anlatarak 
"A'râz ile Hüviyyet" in ayrı �eyler oldu�una ı�ık tutmaktadır. 

 
Balmumu kolay yo�rulan, yumu�ak, sarı ve özel kokusu olan, aynı zamanda 

sonlu, sınırlı bir hacmi bulunan bir nesnedir. Hâtta çe�itli hastalıklara kar�ı do�al bir 
ilâç olarak da kullanılmaktadır.  

 
Ganiyy-i Muhtefî, bu nesnenin ısıtıldı�ında önce cıvıkla�tı�ını, renginin ak-

la�tı�ını ve hacminin de arttı�ını söylemekte ama görünü�teki bu de�i�melere ra�-
men aslî gerçe�inde bir de�i�im olmadı�ını, dı�taki bu de�i�menin balmumunun hâ-
kikatine/bâtınına bir etki yapmadı�ını, onun saklı, gizli ve korunmu� oldu�unu yâni 
bütün bu de�i�imlere ra�men balmumunun gene balmumu olarak kaldı�ını vurgula-
maktadır. Daha sonra Ganiyy-i Muhtefî, balmumunun daha da ısıtıldı�ında artık sıvı 
hâlini terkedip buharla�tı�ını, buhar hâlinde bile asliyetinden/ hüviyyetinden bir �ey 
kaybetmedi�ini, bu de�i�imin yalnızca a'râzda/dı�ta/zâhirde oldu�unu belirtmekte-
dir. Ama ne var ki, insânların gözleri daha çok zâhirdeki de�i�me ve geli�melerle 
me�gûl oldu�undan, a'râz’ın yâni geçici/i�reti/aldatıcı/ sanal perdelerin (bir anlam-
da e�yânın) ardındaki gerçe�i/hüviyyeti derhâl fehm, idrâk ve temyîz edememekte-
dirler. 

 
7-12. Beyitler: 

 
    Buna benzer bir misâl için dü�ün insanı! 
  Ya�lansa, hasta olsa ya da azalsa kanı, 
   

Ameliyât da olsa, hattâ ta�ısa protez, 
  �nsanlı�ı de�i�mez!  Elhak, muhkemdir bu tez! 
 
  �u hâlde a'râz ile hüviyyet ayrı �eymi�. 
  A'râzın gizledi�i hüviyyeti kim bilmi�? 
 
  Bir �eyin a'râzı çok ama hüviyyeti bir! 
  Bunu idrâk etmeli olmadan mütekebbir. 
 
  Mâdem ki bu a'râzın ardında hüviyyet var, 
  Ve a'râz perdeleri olmakta sana duvar, 
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  Bir kere de sormalı: "Görünen bu âlemin 
  Nedir ki hüviyyeti ve dayandı�ı zemin?" 
 

 
Ganiyy-i Muhtefî, bu beyitlerde ise verdi�i balmumu örne�i ile insânı kar�ı-

la�tırmamızı istemekte ve insândaki ya�lılık, hastalık sonucu olu�an tüm de�i�mele-
rin -hâtta ameliyât olsa da, protez ta�ısa da- onun insânlı�ını de�i�tirmedi�ini ve 
bunların hepsinin de a'râzda/zâhirde oldu�unu anlatmaktadır. Anla�ılan odur ki, 
"a'râz ile hüviyyet ayrı �eylerdir" ve "Bir �eyin a'râzı çok ama hüviyyeti birdir!" Tıp-
kı buhar, sıvı, buz veyâ kar olarak de�i�ik isimler alsa da suyun hüviyyetinin/ aslî 
cevherinin  de�i�medi�i gibi.  

 
A'râzın gizledi�i hüviyyeti ancak All�h’ın lütfetti�i ölçüde peygamberler ve 

onların ilminden nasiplenmi� All�h dostları bilebilir. Ne var ki, bu bilgi bile sınırlı-
dır. Çünkü All�h, "ilminin künhünü/özünü/aslını,tamamını –peygamberler de dahil- 
hiç kimseye vermemi�tir." Öyleyse insâna dü�en, yetene�i ve gayreti do�rultusunda 
kibire dü�meden kendisine duvar olan a'râzın ardındaki hüviyyeti ke�fetmeye çalı�-
masıdır. Kibir, insânın temyîz sâhibi olmasına mâni olur. Çünkü kibir sâhibi olan in-
sânlar gördükleri e�yâyı ve ula�tıkları sınırlı ilmi nihaî/son Hakîkat  zannederler ve 
buna körü körüne inanırlar. Bu da onların gözlerini köreltir ve e�yânın arkasındaki 
hüviyyeti göremez olurlar.  

 
Ganiyy-i Muhtefî, son olarak Hakîkat yolcuları için hayatî ve kaçınılmaz olan 

�u soruyu insânın kendisine sormasını istemektedir: "Görünen bu âlemin hüviyyeti ve 
dayandı�ı zemin nedir?" ��te bu sorunun cevabını bulanlar, "nasıl â�ık, sevgilisini 
hangi elbise ile görürse görsün mutlaka tanırsa, Hakk’ı da her gördü�ü kisvede tanı-
yabilen âriflerdir." 
 
IV. Dersin Kıssadan Hissesi 
  

Ârif ki�i Mükevvenât'taki sıfatlarla yâni a'râzla idrâki kama�mayan, bunların 
ardındaki hüviyyeti yâni e�yânın bu a'râzdan ba�ımsız olan hakîkatini idrâkinde zin-
de tutabilen kimsedir. 

 
* * * 
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V. DERS 
 
                                       MÜREKKEP �LE HARFLER 
 
  Mürekkep, kalem ile, harflere �ekil verir. 
  Bu �ekiller cem' olup heceleri belirtir. 
 
  Hecelerin cem'i de kelimeyi do�urur. 
  Kelimeler yan yana bir cümleyi yo�urur. 
 
  Cümle, sana, mâ'nâlı ya da mâ'nâsız gelir. 
  Bununla ya bir hayır ya da bir �er dirilir. 
 
  Yorum senin!  Bakarsan, yalnızca bu mâ'nâya, 
  Mürekkep de, gözünde, duhûl eder fenâya. 
 
  Bu dizili harflerle uyanan vehim, hayâl, 
  Tahrîk eder yorumu, mürekkep olur muhâl. 
 
  Ammâ sen bu evhâmdan edersen sarf-ı nazar, 
  Mürekkep de tümüyle yoruma olur mezar. 
 
  Mürekkeptir bâtını hurûfâtın, yorumun! 
  Ekvâna bak bir de sen; dü�ün, nedir durumun? 
 
  Emsâlidir mürekkep, bil, Vücûd-i Mutlak'ın. 
  Yorumlarken e�yâyı, sen, kâmil tavır takın! 
 
  Görür isen e�yâyı, fehmi zordur Vücûd'un. 
  Yönelmekse Vahdet'e, sönü�üdür mevcûdun. 
 
  Bunu iyi fehmet ki temyizin olsun rakik; 
  Ve me�rebin de "alâ târîk-i ehl-i tahkik"! 
 
 

Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 
 Cem’ olmak: Toplanmak, bir araya gelmek. 
   

Duhûl: �çeri girme, içine girme. 
   

Fenâ: (1) Yok olma, zevâl bulma, adem; (2) �nsân’ın zâtının Hakk’ın 
Zât’ında eriyerek aslına kavu�ması. 
   

Tahrîk: Harekete geçirme, uyandırma, oynatma, kımıldatma, i�letme. 
 
 Hurûfat: Harfler. 
   

Muhâl: Mümkün olmayan, imkânsız �ey. 
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 Evhâm: Zanlar, ku�kular, kuruntular. 
   

Sarf-ı nazar: Vazgeçme. 
   

Ekvân: Varlıklar, âlemler. 
   

Emsâl: Örnekler. 
   

Vücûd-i Mutlak: Mutlak Varlık. 
   

Kâmil: Kemâle ermi�, olgun, âlim, bilgin, geni� bilgili. 
 

Fehm: Anlama, anlayı�. 
 

Mevcûd: Var olan, hazır olan. 
 

Temyîz: Ayırma, seçme. 
 

Rakîk: �nce. 
 

Me�reb: Yaratılı�, tavır, huy. 
 

Alâ târîk-i ehl-i tahkîk: Tahkîki ye�leyenlerin yoluna uygun.  
 
V. DERS�N YORUMU 
 
1-7. Beyitler 

 
Mürekkep, kalem ile, harflere �ekil verir. 

  Bu �ekiller cem' olup heceleri belirtir. 
 
  Hecelerin cem'i de kelimeyi do�urur. 
  Kelimeler yan yana bir cümleyi yo�urur. 
 
  Cümle, sana, mâ'nâlı ya da mâ'nâsız gelir. 
  Bununla ya bir hayır ya da bir �er dirilir. 
 
  Yorum senin!  Bakarsan, yalnızca bu mâ'nâya, 
  Mürekkep de, gözünde, duhûl eder fenâya. 
 
  Bu dizili harflerle uyanan vehim, hayâl, 
  Tahrîk eder yorumu, mürekkep olur muhâl. 
 
  Ammâ sen bu evhâmdan edersen sarf-ı nazar, 
  Mürekkep de tümüyle yoruma olur mezar. 
 
  Mürekkeptir bâtını hurûfâtın, yorumun! 
  Ekvâna bak bir de sen; dü�ün, nedir durumun? 
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Ganiyy-i Muhtefî, e�yâyı yorumlamada olgun bir idrâkin, ince bir anlayı�ın 

insânda nasıl geli�ece�ini bu beyitinde Mürekkep ile Harfler  arasındaki ili�kiden yo-
la çıkarak anlatmaya çalı�maktadır. Seçilen örne�in hergün okuma-yazma olgusuyla 
bir çok kez kar�ıya kar�ıya gelen insânın zihninde çarpıcı bir uyanı�a vesile olaca�ı 
ve metafizik bir hayrete dönü�ece�i kesindir. 

 
Bilindi�i gibi cümleler kelimelerden, kelimeler hecelerden, heceler de harfle-

rin bir araya gelmesinden kurulur. Harfler ise �eklini kalem’den i�leyen mürekkebe 
borçludur. E�er bir kalemin içinde veyâ ucunda mürekkep yoksa beyaz bir ka�ıdın 
üzerine ne yazarsak yazalım bir �ey görünmeyecektir. Bu da bize mürekkebin asıl 
oldu�unu göstermektedir. 

 
Bizler cümleyi okudu�umuzda, bu cümleden anlamlı ya da anlamsız yorum-

lar çıkarırız. Bu yorumların sonucu da  hayra  ya da  �erre kaynaklık eder. Ama bütün 
bunları yaparken görülen gerçek odur ki, aklımıza hiçbir zaman mürekkep gelmez, 
sanki mürekkep gözümüzden silinmi� veyâ kaybolmu�tur. Aslında bunun böyle ol-
madı�ını biliriz, çünkü o olmasa yazı da olmayacak ama alı�kanlıklarımız ve zihni-
mizin çalı�ma yöntemi daha çok dizili harflerle uyanan anlamlarla me�gûldür. 
 

��te Ganiyy-i Muhtefî, gözü sâdece zâhire takılı insâna gerçe�in yalnızca 
harflerden zihnimize ta�ınan manâlar olmadı�ını hatırlatıyor ve asıl yorumlanması ve 
gözardı edilmemesi gereken gerçe�in harflerin bâtınını te�kil eden mürekkep oldu�u-
nu söylüyor. Sonra harflerin dünyâsı ile varlıklar dünyası arasında kar�ılıklı bir ben-
ze�me kuruyor ve insânı ya�adı�ı âleme bir de bu gözle bakmaya, durumunu de�er-
lendirmeye dâvet ediyor. 

 
8-10. Beyitler: 

 
Emsâlidir mürekkep, bil, Vücûd-i Mutlak'ın. 

  Yorumlarken e�yâyı, sen, kâmil tavır takın! 
 
  Görür isen e�yâyı, fehmi zordur Vücûd'un. 
  Yönelmekse Vahdet'e, sönü�üdür mevcûdun. 
 
  Bunu iyi fehmet ki temyizin olsun rakik; 
  Ve me�rebin de "alâ târîk-i ehl-i tahkik"! 
 
 

Bu beyitlerinde Ganiyy-i Muhtefî,  harflerin bâtınını nasıl Mürekkep te�kil e-
diyorsa, görünen �u âleminde bâtınını da Mutlak Varlık olarak Hakk’ın te�kil etti�ini 
söylüyor ve e�yânın çokluk (kesret) perdesine takılan insânın Vahdet’e yönelmesinin 
zorlu�una i�âret ediyor. Ama bu zorluk a�ılması mümkün olmayan bir zorluk de�il-
dir. Bunun yolu da insânın taklit den tahkîk'e geçmesidir. Taklit ehli olmak; bir �eyi 
ara�tırmasız, delilsiz kabullenmek, yalnız zâhir ile yetinerek "neden, niçin ve nasıl?" 
sorularına cevap aramadan "öyleyse öyledir" mantı�ıyla kör bir teslimiyete râzı ol-
mak demektir. Tasavvufî terminolojide ise taklit; hâl ve mak�m ehlinin sözlerini söy-
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lemek, ancak ahlâklarıyla ahlâklanmamak, olgun olmadı�ı hâlde onlar gibi gözük-
meye çalı�maktır. 

 
Tahkik ehli olmak ise; sâdece zâhirle yetinmeyip zâhirin arkasındaki bâtını 

ara�tırmak, gerçe�i elde etmek üzere bütün gücünü ve gayretini  zorlamak, her �eyde 
Hikmet'i aramak demektir. Ancak tahkik ehli olanlar kesrete aldanmayıp, o kesretin 
ardındaki vahdeti idrâk edebilirler. Ba�ka bir ifâde ile söylersek; tahkik ehli olanlar 
"Kelime-i Tevhîd’i Kelime-i �ehâdet’e" dönü�türenlerdir. Bu ba�lamda Ganiyy-i 
Muhtefî "Kelime-i Tevhîd ile Kelime-i �ehâdet Arasındaki Mâhiyet Farkı" ba�lıklı 
bir ba�ka nefesinde de bu konuya temas ederek 

 
Kelime-i Tevhîd'le me�gûl olsan bir zaman, 

  Bunun zikriyle ba�lar sende taklîdi îman. 
   

Tahkikî îman ancak Velî'de olan bir nur; 
  Kelime-i �ehâdet böyle idrâk olunur. 

 
demektedir. 
 

Görünen bu âlemin arkasında Mutlak Varlık olarak Hakk vardır. Daha da öte-
si bütün âlem Zâhir ve Bâtın olan Hakk’ın tecellîlerinden bir tecellîdir. Âlemde gör-
dü�ümüz her �ey kendi ba�ına bir varlı�a sâhip de�ildir. Onların varlı�ı tıpkı gölge-
nin varlı�ı gibi ödünç, aldatıcı bir varlıktır ve Hakk’ın varlı�ı sâyesinde var olurlar. 
Mutlak Varlı�ı algılamamız, tıpkı prizmadan geçen ı�ı�ı algılamamıza benzer. Bir 
çok farklı renklerin olmasına ra�men, sâdece ı�ı�ı görürüz, çünkü varolan sâdece ı-
�ıktır. Bu nedenle sergiledikleri özellikler ve tesirlerinden dolayı Hakk’ın tecellîsine 
mazhar olan yerlerin çoklu�u bizi �a�ırtmamalıdır. Bu çoklu�un arkasında görünen 
sâdece Mutlak Varlık’ın birli�idir. 
 
5. Dersin Kıssadan Hissesi  

 
Türkçe'de bütün metinlerin hep 29 harfin terkîbiyle olu�tu�una daha önce 

dikkat çekilmi�ti. Bu açıdan bakıldı�ında bütün metinler 29 harfin farklı ve girift te-
cellîlerinden ba�ka bir �ey de�ildir. Fakat harflerin sûretlerinin belirlenmesini sa�la-
yan da mürekkeptir. Bu açıdan bakıldı�ında harflerin bâtının mürekkebin te�kil et-
mesi gibi görünen �u âlemin bâtını da Mutlak varlık olarak Hakk’dır. 

 
* * * 
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VI. DERS 
 
                                                      DÜKKÂN 
 
   �ki türlü bakılır bir dükkân vitrinine; 
  Cama bakarsan ardı gelemez idrâkine. 
 
  Vitrinin içindeki e�yâyı seçse idrâk, 
  Bu sefer de cam kalır fehm-ü idrâkden ırak. 
 
  Zâhire itibârın bâtını gözden siler; 
  Bâtına meclûbiyet, bil ki zâhiri eler. 
 
  Vahdeti idrâk muhâl, a'râza takılırsan; 
  Kaplarsa seni Vahdet, kesret de olmaz tasan. 
 
  Hem kesrette Vahdet'i, hem Vahdet'te kesreti 
  Müdrîk kıl bizi Yâ Rab!  Lûtfet bize Hikmet'i. 

 
 

Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 

Dükkân: Küçük ma�aza, içinde öteberi satılan  mekân, yer. 
 

�drâk: Algılama. 
 

Fehm-ü idrâkden ırak: Anlayı� ve algılamadan uzak.  
 

Meclûbiyet: Tutkunluk, takılmı�lık. 
 

Kesrette vahdet: Çoklukta birlik, yâni halkın içinde, kalabalı�ın ortasında, 
tek ve bir olan All�h’ı unutmamak, O’nu hatırlamak ve zikretmek demektir. 

 
Müdrîk: Anlayan, aklı eren, kavrayan. 

 
Hikmet: E�yânın ve olayların esrârını ve bâtınını fehmetme ya da bunları ör-

nekler getirerek tebli� etme yetene�i. 
 
VI. DERS�N �ERH�. 

 
1-5. beyitler: 

 
�ki türlü bakılır bir dükkân vitrinine; 

  Cama bakarsan ardı gelemez idrâkine. 
 
  Vitrinin içindeki e�yâyı seçse idrâk, 
  Bu sefer de cam kalır fehm-ü idrâkden ırak. 
 
 



����������	
����������������������
�������������

 43 

  Zâhire itibârın bâtını gözden siler; 
  Bâtına meclûbiyet, bil ki zâhiri eler. 

 
Vahdeti idrâk muhâl, a'râza takılırsan; 

  Kaplarsa seni Vahdet, kesret de olmaz tasan. 
 
  Hem kesrette Vahdet'i, hem Vahdet'te kesreti 
  Müdrîk kıl bizi Yâ Rab!  Lûtfet bize Hikmet'i. 

 
 

Ganiyy-i Muhtefî, Dükkân adlı bu nefesinde irfânî dilde çok kullanılan Zâhir-
Bâtın ve Vahdet-Kesret kavramlarına dikkatimizi çekiyor ve bu kavramlar arasındaki 
ili�kiyi idrâkin ancak All�h’ın bir lûtfu olan Hikmet ile mümkün olabilece�inin altını 
çiziyor. Bunu yaparken de bu idrâkin uyanı�ına yardımda bulunacak bir örnek olarak 
dükkân vitrinini veriyor. 
 

Hepimiz pek çok kez gözlemi�izdir. Özellikle sezon sonlarında birçok i� yeri 
vitrinlerinin camlarına reklâm amaçlı "indirim, ucuzluk, kampanya" vs. gibi uzaktan 
insanların dikkatini çeken çe�itli yazılar yazarlar. Gözümüze çarpan bu vitrinlerin 
yanına yakla�tı�ımızda  ve camın iç tarafına baktı�ımızda, yakın oldu�umuz camın 
ve üzerindeki çarpıcı yazıların artık hiç farkına varmayız. Çünkü vitrin içindeki e�yâ 
ile me�gûl olan zihnimizden artık cam silinmi� ve var olmasına ra�men sanki gözü-
müzden kaybolmu�tur. Aslında buna hiç dikkat etmeyiz, üzerinde hiç dü�ünmeyiz bi-
le, zihnimiz bunu otomatik bir alı�kanlıkla yapar. Bu örnekten de anla�ılıyor ki; insân 
idrâkinin yaratılı�ından gelen do�al bir zorunlulukla aynı anda "hem içi, hem dı�ı" 
veyâ "hem yakını, hem uza�ı" görebilmesi/ seçebilmesi/kavrayabilmesi imkânsızdır. 
 

��te bunun gibi Hakk’ın tecellîlerinin bir aynası olan bu âlemin de zâhir ve 
bâtın yâni görünen ve görünmeyen iki vechesi vardır. �çinde ya�adı�ımız bu âlem 
�ehadet Âlemi’dir; yâni görünen bir âlemdir ve bu âlemin yapısı çokluk'tan olu�mu�-
tur. Bu çokluk/kesret Vâhid’in zâtî isimleri ve taayyünleri aracılı�ı ile kendini izhâr 
etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Hakk’ın sayısız sınırlı sûretleri olarak 
kar�ımıza çıkan e�yâ gözümüzü kama�tırmamalı "mahlûkatın Hakk’da mü�âhede e-
dilmesi" olarak de�erlendirilmelidir. Buna "Vahdet’te kesreti görmek" de diyebiliriz 
ve aynı zamanda bu, tasavvufî literatürde Fark mak�mına denk dü�mektedir. 

 
"Kesrette Vahdet’i görmek" ise; zâhiri, yaratılmı�ları göz önünde tutmaksızın 

dikkati yalnızca Hakk’a yöneltmek demektir ve "Hakk, zâhiren görünen her �eyin, 
bâtınen, Rûhu’dur." Bu tıpkı bir Karagöz perdesinin arkası gibidir. Perdenin önü 
Kesret, arkası ise Vahdet’tir. Perdenin yalnız önünü görenlerin gözü Hacîvad’a, Ka-
ragöz’e, Zenne’ye, Bebe Rûhî’ye, Tuzsuz Bekir'e, vb... takılıdır ve perdenin ardı akıl-
larına gelmez. Perdenin arkasını bilenler ise sahnenin önünde olsalar bile bütün bu 
çoklu�un ardındaki gerçe�i yâni "Kesrette vahdet’i" idrâk etmenin zevki ve mutlulu-
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�u içerisindedirler17. Gözlerinden halk silinmi�, yalnızca Hakk kalmı�tır. Bu mak�-
mın tasavvufî literatürdeki kar�ılı�ı da "Cem" dir.   
 

Fakat ideal olan yalnızca ne "kesrette Vahdet’i", ne de "Vahdet’te kesreti" 
görmek de�il bunların her ikisini birle�tirecek/toplayacak bir anlamda "cem’ül cem" 
edecek bir kemâl bakı�ına eri�mektir. Bu da Ganiyy-i Muhtefî’nin i�âret etti�i gibi 
Hikmet’ten geçmektedir. Sâdece hikmet sâhipleri akıllarını isâbet ve dirâyetle kulla-
nıp, varlı�ın sırrını yakalamada ve e�yâyı olması gereken yere koymada yetenek, fe-
râset ve bâsiret sâhipleridir. Bu nedenle olacak ki, Niyazî Mısrî �öyle demektedir: 
 

"Kesreti vahdette görmek, vahdeti kesrette hem, 
  Bir ilimdir ol ki cümle irfân andadır." 

 
 

Sâhibi belli olmayan bir ba�ka �iir de sözünü etti�imiz bu gerçe�i �öyle dile 
getirmektedir: 
 

"Bu kesret ayn-ı vahdettir bak ey nazar ehli, 
  Görünür sûreti yüzbin ve lâkin birdir aslı." 

 
Mi'râc, kesrette Vahdet’i görmenin en mükemmeli, Mi'râc’tan tekrar insânla-

rın dünyasına dönmek de Vahdet’de kesreti mü�âhedenin zirvesidir. Bize dü�ense yi-
ne Niyazî Mısrî’nin dilinden �öyle niyâz etmektir: 
 

" Her nere varsam yakar bu cânımı a�k âte�i, 
  Yana yana külli pür nâr olmu�um Yâ Rab meded. 
 
  Vahdet ilinde seninle yâr idim noldu bana, 
  Kesret içre bend-i a�yâr olmu�um Yâ Rab meded." 
 

VI. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 Tıpkı gözü dükkânın vitrininin camekânına takılıp da vitrinin içini görmeyen 
ama dükkâna yakla�tı�ı (kurbiyyet kesbetti�i) zaman da vitrinin camekânının idrâ-
kinden yoksun olan ki�i gibi, insan da bu Mükevvenât'ın a'râzına (Kesret'e) takıldı�ı 
zaman Zât'ı ve Zât'a kurbiyyet kesbetti�inde de a'râzı göremez. Hakîm kimse odur ki 
istedi�i zaman idrâkine Kesret'i, istedi�i zaman da idrâkine Vahdet'i hâkim kıldıra-
bilsin. 

 
* * * 

 
                                                 
17 Bu konuda aydınlatıcı bir okuma parçası olarakAhmed Yüksel Özemre'nin Gel de Çık ��in �çinden! 
isimli kitabının II. Bölümü: Karagöz ba�lıklı hâtırasını tavsiye ederim; Seyran Yayınları, 2. Baskı, 
s.18-27, �stanbul 1998.   
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VII. DERS 
 

    VAHDET-� VÜCÛD 
 
               Âriyet isimlere kafanı takma sakın! 
  Zîrâ Hakk sana, bil ki, �ah damarından yakın! 
 
  Donmu� suya "buz" dersen, bu, âriyet isimdir. 
  Sende "benlik" vehmini sa�layansa cisimdir. 
 
  Aslına bakarsan buz düpedüz sudur ancak. 
  Bir dü�ün!  Kim, bu cismin ardında açmı� sancak? 
 
  Esmâ' tecellîsiyle aldatma sen kendini! 
  Fehmeyle Zât'ını da yok et vehmin fendini! 
 
  Bu idrâkî Mi'râcla mutlak saîd olursun; 
  Bir gün gelir Hakk'ı da Hakk-el-yakîn bulursun. 
 

Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 

Vahdet-i Vücûd: Arapça, varlı�ın birli�i demektir. All�h’tan ba�ka varlık 
olmadı�ının idrâk ve �uuruna sâhip olmak, bilmek. Vahdet-i Vücûd’u zevken elde 
eden sâlik, gerçek varlı�ın bir oldu�unu, bunun da Hakk’ın varlı�ından ibâret bulun-
du�unu, Hakk ve O’nun tecellîlerinden ba�ka hiçbir �eyin bulunmadı�ını bilir. Her 
�ey, o Bir’in çe�itli �e’nlerinden (realitelerinden), görünü�lerinden, tecellîlerinden 
ibârettir. 

 
Âriyet: Ödünç, i�reti. 

 
�ah damarı: Bu damar insân anatomisinin en hayatî damarlarından birisidir 

ve boyun bölgesinde bulunmaktadır. Fakat buradaki anlamı Kaf Sûresi’nin 16. âye-
tinden gelmekte ve All�h’ın, aslında, insâna fevkalâde yakın oldu�una i�âret etmek-
tedir. "And olsun ki, insânı Biz yarattık ve nefsinin ona neyi fısıldamakta oldu�unu 
biliriz. Biz ona �ah damarından daha yakınız." (Kaf/16) 
 

Esmâ' tecellîsi: Allah’ın isimlerinin tecellîsi. 
 

Fend: Aldatmaca, hiyle. 
 

Mi’râc: Rûh'un, daha bu Dünyâ hayatında iken, Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna 
ve harîmine kabûl edilmesiyle ki�inin All�h'ın Dostu (Velîyull�h) olması olayı.  

 
Saîd: (1) Mutlu, huzurlu; (2) Âhiretini hazırlamı� kimse. 

 
Hakk-el yakîn:  Bir olay ya da bir nesne hakkındaki en son bilgiyi ya�ayarak 

ö�renmek sûretiyle elde edilen ya da ba�ka bir deyimle bir olayı ya da bir nesneyi 
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be�erin de�il Cenâb-ı Hakk'ın lûtfetti�i, Zât'ına has bakı�la idrâk etmek sûretiyle eri-
�ilen kesinlik.  
 
VII. DERS�N YORUMU 
 
1-3. Beyitler: 

 
Âriyet isimlere kafanı takma sakın! 

  Zîrâ Hakk sana, bil ki, �ah damarından yakın! 
 
  Donmu� suya "buz" dersen, bu, âriyet isimdir. 
  Sende "benlik" vehmini sa�layansa cisimdir. 
 
  Aslına bakarsan buz düpedüz sudur ancak. 
  Bir dü�ün!  Kim, bu cismin ardında açmı� sancak? 
 
 Ganiyy-i Muhtefî’nin bu nefesi, Kur’ân’ın ifâdesiyle insâna "�ah damarından 
daha yakın" olan Hakk’ın, varlıkla olan ili�kisi ve bu ili�kinin nasıllı�ına yönelik id-
râkin uyanı�ına ait uyarı ve tavsiyeleri içermektedir. Yine bu nefes, "Esmâ' Tecellî-
si"nin insânı aldatan vehmine dikkat çekmekte ve insânı, i�reti isimlerin câzibesine 
kapılmaksızın o isimlerin ardındaki Hakîkatin ke�fine dâvet etmektedir. 

 
Varlık sahnesinde yer almı� canlı ve cansız, görülen ve görülmeyen her nes-

nenin bir ve hattâ birden çok ismi vardır. Bizler bu isimler aracılı�ı ile e�yâyı tanır, 
onları birbirinden farklı kılarız. Verilen bu isimler her ne kadar takıldıkları nesnelere 
i�âret etseler de, o nesnenin tüm Hakîkatini yansıtmazlar. Çünkü o isimler olmasa da 
nesneler vardır ve var olmaya devam edeceklerdir. Kur’ân, "her �eyin isminin Â-
dem’e ö�retildi�ini" söyler. (Bakara/31) Buradan Âdem ile bütün insân soyunun 
kasdedilmi� oldu�u, "tüm isimler bilgisi" nin de mantıkî tanımlama ve dolayısıyla 
kavramsal dü�ünme melekesine delâlet etti�i sonucu çıkarılabilir/dü�ünülebilir. 
(A’râf/11) 

 
Yaratıcı Kudret olan All�h da kendini bize isimleri ile tanıtmaktadır ve Al-

l�h’ın isimlerine, en güzel isimler anlamında Esmâ'ü-l Hüsnâ adı verilir. Bütün varlık 
Cenâb-ı Hakk’ın tecellîleri olmaları nedeniyle bir Esmâ'ü-l Hüsnâ resm-i geçidi ser-
gilemektedir. Genel olarak Kur’ân’ın All�h’ın 99 ismini ihtivâ etti�i kabul edilse de, 
Hakk’ın âlem ile mümkün olabilen ba�ıntılarının sonsuzlu�u yâni �lâhî Tecellî’nin 
sayısızlı�ı sonucu �lâhî �simler de sonsuzdur. 

 
��te Ganiyy-i Muhtefî, 1-3. nefeslerde varlı�a takılan isimlere aldanmamamı-

zı, "donmu� suya buz dememiz" örne�inde oldu�u bu isimlerin i�reti isimler oldu�u-
nu, asıl görülmesi gerekenin cismin arkası/ardı yâni bir anlamda delâlet etti�i mânâ 
oldu�unu anlatmaya çalı�ıyor. Ve insânın bunu nasıl gerçekle�tirece�inin metodunu 
da �öyle gösteriyor. 

 
 
4-5. Beyitler: 
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Esmâ' tecellîsiyle aldatma sen kendini! 

  Fehmeyle Zât'ını da yok et vehmin fendini! 
 
  Bu idrâkî Mi'râcla mutlak saîd olursun; 
  Bir gün gelir Hakk'ı da Hakk-el-yakîn bulursun. 
 

Ganiyy-i Muhtefî, insânın önce vehmin hiylelerini yok etmekle i�e ba�laması-
nı önermektedir. Vehim ya da ba�ka bir ifâde ile kuruntu: gerçekte var olmayan bir 
�eye varlık atfetmek marazı'dır. Yine vehim, inceleme ve muhakeme yeteneklerini 
durduran ve insânı kendi hayâlinde tutsak kılan bir hapistir. Vehm’in en zor izâle edi-
leni "Benlik" vehmidir ve bunu da üreten be�erin nefsidir. Be�er, nefsinin hevâ ve 
hevesini söndürürse hem bütün görünen �eylerin (zâhir’in) hem de kendi benli�inin 
yalnızca hayâl ve vehim oldu�unu idrâk eder. ��te Ganiyy-i Muhtefî 4. beyitinde bu 
gerçe�e dikkat çekiyor ve Esmâ' Tecellîsi ile, bir anlamda Zâhir ile insânın kendini 
aldatmadan Zât’ını yâni bâtınını/müsemmâ’sını ke�federek cisminin ona verdi�i ve-
himden kurtulmasını öneriyor. 

 
Bir ismin müsemmâsı ile (yâni o isim aracılı�ıyla isimlendirilmi� olan �ey ile) 

aynı olup olmadı�ı konusu �slâmî Teoloji’nin tartı�tı�ı temel konulardan biridir. 
�imdi bu tartı�maya �erhini yapmaya çalı�tı�ımız nefesin (Vahdet-i Vücûd) i�âret et-
ti�i mânâ ölçüsünde biraz de�inelim. 

 
Varlık âleminde hiçbir �ey yoktur ki Ahadiyyet’e delâlet etmesin ve Hayâlde 

de hiçbir �ey yoktur ki Kesret’e delâlet etmesin. Kesrete saplanıp kalan kimse âlem 
ile, �lâhî isimler ile ve âlemin isimleri ile u�ra�ır. Hâlbuki Ahadiyyet’e meyleden 
kimsede ise Hakk hakkındaki idrâk baskın olur. Buradaki Hakk Ulûhiyyet’i (ilâhlı�ı) 
ve onun kevnî sûretler yönünden de�il fakat âlemin tümünden ganî ve ba�ımsız olan 
Zât’ı itibâriyle telâkki olunan Hakk’tır. 

 
�lâhi �simler, de�i�mez bir biçimde dâima Hakk’a i�âret ederler. Her isim 

Hakk’ın tecellî bakımından, O’na mahsûs özel bir vechesi ya da özel bir sûretidir. Ve 
bu anlamda her �sim Zât ile özde�tir. Ba�ka bir deyimle, "ba�ıntılarının 
(nisbetlerinin) gerçekleri"dirler. Yâni bütün �lâhi isimler Tek Olan Hakk’ın âleme o-
lan nisbetleri (ba�ıntıları) olup bu yönden hepsi de �lâhî Tecellî’nin sebep oldu�u çe-
�itli özel ba�ıntılar açısından  mü�âhede edilen �lâhî Zât’tır. 

 
Fakat farklı bir açıdan �simler, imâ ettikleri Zât’a ba�lı olmaksızın da bizâtihi 

göz önüne alınabilirler. Ba�ka bir deyimle, bunlara ba�ımsız Sıfatlar gözü ile de 
bakmak mümkündür. Bu türlü telâkki olundukları takdirde her �sim, kendisini di�er 
�simler’den farklı kılan kendi Hakîkatine mâliktir. Ve bu itibarla da bir �sim müsem-
mâsından gayrı olmu� olur. 

 
Daha öz bir ifâde ile anlatmaya çalı�ırsak: Her �sim hem Zât’a ve hem de �s-

mi oldu�u ve �smi’nin özellikle zorunlu kıldı�ı özel anlama delâlet eder. �u hâlde her 
bir �sim Zât’a delâlet etti�i sürece bütün �simleri ihtivâ eder, fakat kendine has olan 
mânâya delâlet etti�i sürece de �lâhi �simler’den farklıdır. Kısaca �sim, Zât yönünden 
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müsemmâsı ile aynı fakat kendi husûsî mânâsı ise müsemmâsından farklıdır. Yâni 
tıpkı ayna misâlinde de görmü� oldu�umuz gibi: �sim ne Zât'ın gayrıdır ve ne de Zât-
'ın aynıdır. 

 
Kendine lâyık görmü� oldu�u Ganiyy ismine uygun olarak Hakk, Zât’ı itibâ-

riyle âlemden ganî oldu�unu, yâni ona hiçbir ihtiyacı olmadı�ını ifâde etmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken �udur ki; "âlemden ganî olmak ile �lâhî �simler’den 
ganî olmak ayrı �eylerdir."  �simler Hakk’ın mahlûkata destek oldu�u ba�ıntılardır. 
Bunların varlı�ı mahlûkat sebebiyle ve onların menfaati gere�idir. Zât’ın kendisi ise, 
bu gibi ba�ıntılar olmadı�ı takdirde bâkî olmayacak bir �ey de�ildir. �simlere muhtaç 
olan Hakk de�il, mahlûk olan âlemdir. 
 
 

�u hâlde Kesret’e yönelik yanları bakımından �lâhi �simler kesin olarak 
Hakk’dan gayrı olup Hakk da bunlara kar�ı ba�ımsızlı�ını muhafaza eder. Fakat 
Zât’a yönelik yanlarıyla �lâhî �simlerin tümü, eninde sonunda Hakk’a ircâ edilebil-
meleri dolayısıyla, Tek’dirler. Ve ikinci veche itibâriyle de �simler Mertebesindeki 
Hakk da tıpkı mutlaklı�ı mertebesinde oldu�u gibi Tek’dir (Ahad’dır). 

 
��te Ganiyy-i Muhtefî, 5. nefesinde böyle bir "idrâk uyanı�ını" gerçekle�tire-

nin "Hakk-el yâkîn" olmasa bile "ilm-el yâkîn18" olarak Mi'râc’ı zevketti�ini ve bu 
mutluluk ve huzurun da gerçek Hakk-el yâkîn "Mi'râc"ın müjdecisi oldu�unu vurgu-
luyor. 
 
VII. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 ��reti isimlere itibar eden, kendine hükmeden Vehm'in esîri olur. Bilge ki�iler 
dahi ço�u kez kendilerini �simlerin tecellîleriyle avuturlar. Asıl amaç isimlerin ardın-
daki Hakîkat'i fehm, ke�f ve idrâk etmek olmalıdır. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 �lme’l –yâkîn: Bilgiye ve delile dayanan kesin bilgi. 
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VIII. DERS 
 

                                  REAL�ZM VE VAHDET-� VÜCÛD 
 

 "Gerçek" denilen mechûl farklı idrâk olunur; 
  Kıstasıdır idrâkin "Akıl" denilen �uur. 
 
  Bir göz atın etrâfa: kesrette her �ey farklı. 
  Ama tâciz etmiyor bu fark Gündelik Aklı. 
 
  Buna göre: her �eyin bir hüviyyeti vardır. 
  Hüviyyete göre de a'râz olmakta sâdır. 
 
  Asıl olan: hüviyyet; a'râz ise geçici; 
  A'râza meclûb akıl, bundan nâ�î, seçici. 
 
  Seçmek, zâten, kesreti mü�'irdir.  Anla bunu! 
  Hasletidir bu aklın, farklı görmek topunu. 
 
  Gündelik Akıl aslen zaaf ile mâlûldür. 
  A'râzın temyizinde yanılgısı mebzûldür. 
 
  "�u dal incedir"de, dal: hüviyyet; ince: a'râz. 
  Görünürde: dal kadîm; ince, yalnızca, garaz. 
 
  A'râzla vasfedilir hüviyyet nokta nokta; 
  Varlık da bir sıfat ki a'râzdan sayılmakta. 
 
  Gerçek, bu çerçevede fehmedilirse �âyet, 
  Realizm adınadır bu bâbdaki rivâyet. 
 
  Bir ba�ka idrâkteyse alınır Vücûd öne. 
  Tek Varlık bu Vücûd'dur.  �drâk döner bu yöne. 
 
  Olur Akl-ı Meâd'ın i�i bu özel idrâk; 
  Vücûd'un fehâmeti ancak bununla berrâk. 
 
  Bâtın'ı setrederken bu mevhûm hüviyyetler 
  Vasfederler Vücûd'u, â�ikâr, birer birer. 
 
  Yalnızca Vücûd olur aslî Hüviyyet bunda; 
  A'râzdır di�erleri, bil, eninde sonunda. 
 
  Tek kadîm gerçek:  Vücûd; gayrısıysa hep hâdis. 
  Bu idrâke vüsûl zor: be�er, vehminde hapis! 
 
  Bu yüksek fehâmete Vahdet-i Vücûd denir; 
  Bu idrâkin hâmili olur serâpâ münir. 
 
 
  Realizm idrâkinde e�yâ apaçık zâhir; 
  Buna, Gündelik Akıl olmaktadır müzâhir. 
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  Vahdet-i Vücûd'daysa e�yâ yalnızca hayâl! 
  Nefis, fakat, Gerçe�i çarpıtma�a pek meyyâl. 
 
  �drâk-i Hakkîkat'da, avâm: bakar-kör, hasîr! 
  Akl-ı Meâd sâhibi Ulülelbâb'dır basîr. 
 
  Aslında Vücûd hiç de gizlemiyor Kendini; 
  Müdrîkdir Akl-ı Meâd tüm e�yânın fendini. 
 
  Sen Akl-ı Meâd'la bak: kesrette Vahdet'i gör! 
  Gündelik Akl'a tapan hem �a�ıdır, hem de kör. 
 
  Zâhirden ibârettir, avâlim, bilâ ilim; 
  Oysa Havas bilir ki salt a'râzdır avâlim. 
 
  �ki kutup:  Realizm ile Vahdet-i Vücûd. 
  Bu idrâk ile be�er �nsân olur ve mescûd. 
 

 
Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 

 
Realizm: Görünen gerçekli�i (realite'yi, �e'niyyet'i) en uç Hakîkatmi� gibi al-

gılayan felsefî görü� ekolü. 
 

Mechûl: Bilinmeyen. 
 

Kıstas: Ölçü. 
 

�uûr: Kendi varlı�ımız hakkında bizi bilgilendiren olayları mu�lâk ya da ge-
rekti�i gibi açık bir biçimde idrâk etme yetene�i.  

 
Tâciz: Rahatsız etme, sıkıntı verme, tedirgin etme. 

 
Gündelik akıl: Buna Akl-ı Meâ� adı da verilir. E�yâ ile sınırlı akıl, aklın en 

alt tabakası, dünyada geçim i�ini dü�ünen akıl. 
 

Sâdır: Çıkan, meydana gelen. 
 

Meclûb: Tutkun. 
 

Nâ�î: Ötürü, dolayı, sebebi ile. 
 

Mü�’ir: ��âret eden, haber veren, bildiren. 
 

Haslet: �nsânın yaratılı�ındaki huy, tabîat, mizâc. 
 

Zaaf: Zayıflık, kuvvetsizlik. 
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Mâlûl: �lletli, hastalıklı, sakat. 

 
Temyîz: Ayırma, seçme, 

 
Mebzûl: Çok, bol. 

 
Kadîm: (1) Eski; (2) Öncesi bilinmeyen �ey; (3) Ba�langıcı olmayan, öteden 

beri mevcûd bulunan. 
 

Garaz: Hedef, gâye, maksat, meyil, istek. 
 

Vasıf: Nitelik, bir kimsenin veyâ bir �eyin ta�ıdı�ı hak, sıfat. 
 

Bâb: Konu, kısım, bölüm, kapı. 
 

Rivâyet: Söylenti, bir haber, söz ve hadîsenin hikâyesi. 
 

Akl-ı Meâd: (1) Hakk'ın lûtfetti�i Hikmet ve �rfan'ın eseri olan, e�yânın ve 
bu e�yâdan esinlenerek zihnimizde olu�mu� olan tasarımlarının zâhirî Realite’sinin 
ardında bulunan bâtınî Hakîkat’ı vâsıtasız bir biçimde fehm ve idrâk etmeyi mümkün 
kılan Akıl.  

 
Berrâk: Nurlu, pek parlak, duru, açık. 

 
Setretmek:  Örtmek, kapamak, gizlemek. 

 
Mevhûm: Aslı, esâsı yokken zihinde kurulmu� olan, kuruntuya dayanan, ha-

yâl ürünü. 
 

Â�ikâr: Belli, açık, meydanda. 
 

Hadîs: Sonradan meydana gelen, yeni çıkan. 
 

Vüsûl: Varma, eri�me, yeti�me, kavu�ma. 
 

Hâmil: Ta�ıyıcı, sâhip. 
 

Serâpâ: Tümüyle, bütün, hep. 
 

Münîr: Nûrlu, ı�ık veren, parlak. 
 

Müzâhir:Yardımcı, taraflı çıkan, yardım eden, koruyan. 
 

Meyyâl: E�ilimli, dü�kün. 
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Avâm: Halktan ilmi irfânı kıt olan kimse, Hakîkate tam erememi�, halkın ek-
seriyeti. 

 
Hasîr: Feri gitmi�, donukla�mı�. 

 
Ulülelbâb: Akıllarını dirâyetle ve isâbetle kullanmasını bilenler. 

 
Basîr: Hakîkatleri anlayan, görüp anlayan. 

 
Müdrîk: �drâk eden, anlayan, anlamı�, aklı ermi�. 

 
Avâlim: Âlemler. 

 
Bilâ ilim: �limsiz. 

 
Havas: Seçkinler, üstün bilgi sâhipleri. 

 
Salt: Yalnızca, sâde. 

 
Mescûd: Secde edilmi�. 

 
 
VIII. DERS�N YORUMU 

 
1-9. beyitler: 

 
"Gerçek" denilen mechûl farklı idrâk olunur; 

  Kıstasıdır idrâkin "Akıl" denilen �uûr. 
 
  Bir göz atın etrâfa: kesrette her �ey farklı. 
  Ama tâciz etmiyor bu fark Gündelik Aklı. 
 
  Buna göre: her �eyin bir hüviyyeti vardır. 
  Hüviyyete göre de a'râz olmakta sâdır. 
 
  Asıl olan: hüviyyet; a'râz ise geçici; 
  A'râza meclûb akıl, bundan nâ�î, seçici. 
 
  Seçmek, zâten, kesreti mü�'irdir.  Anla bunu! 
  Hasletidir bu aklın, farklı görmek topunu. 
 
  Gündelik Akıl aslen zaaf ile mâlûldür. 
  A'râzın temyizinde yanılgısı mebzûldür. 
 
  "�u dal incedir"de, dal: hüviyyet; ince: a'râz. 
  Görünürde: dal kadîm; ince, yalnızca, garaz. 
 
  A'râzla vasfedilir hüviyyet nokta nokta; 
  Varlık da bir sıfat ki a'râzdan sayılmakta. 
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  Gerçek, bu çerçevede fehmedilirse �âyet, 
  Realizm adınadır bu bâbdaki rivâyet. 
 

Ganiyy-i Muhtefî, bu beyitinde önce hüviyet ile a'râz konusuna de�inmekte, 
sonra akıl gerçe�i üzerinde durarak Gündelik Akıl ile Akl-ı Meâd'ı kar�ıla�tırmakta, 
sonunda da dünyâyı/varlı�ı/ e�yâyı yorumlamada iki ayrı kutbu olu�turan Realizm  ile 
Vahdet-i Vücûd arasındaki idrâk farkını göstermeye çalı�maktadır. 

 
Kur’ân’da: Akl’ın: 1) dü�ünmek için, 2) ibret almak için, 3) ö�üt almak için, 

4) hidâyete ermek için, 5) cehâlette kalmamak için, 6) (gönül yönünden) kör, sa�ır ve 
dilsiz olmamak için, ve özellikle de 7) Kur’ân’ın mânâsının anla�ılması için, ne kıy-
metli ve "o olmazsa olmaz" bir yardımcı oldu�una dair pekçok âyet vardır. 

 
Akıl iki türlü kullanılabilir: Biri insânı felâkete, di�eri ise Hakîkatların ke�fi-

ne sevkedebilir. E�er insân aklını, onun her �eyden üstün ve her �eyin ona musahhar 
oldu�u vehmiyle kullanırsa bu vehimdeki gizli �irk ona felâket getirir. E�er aklını 
usûlüne ve Kur’ân’ın rûhuna uygun olarak "aklın asla hükümrân olmadı�ı, aksine, 
Hakk'ı (Gerçe�i) fehm, idrâk, temyîz ve teslim etmek yönünden ancak ve ancak hâ-
dim olabilece�inin idrâki" ile kullanırsa, bu da onu Hakîkatların ke�fine sevkedebilir. 
Bu hususda müslümanı temkine sevkeden rehberlerden birisi: "�üphe yok ki (insân-
lar) All�h’ın ilminden bir �eyi ancak O’nun izniyle ku�atırlar (kavrarlar)" (Baka-
ra/255) âyeti olmalıdır. 

 
��te Ganiyy-i Muhtefî, Kur’ânî bu gerçe�e dayanarak iki türlü akl’a dikkat 

çekmektedir. Bunlardan birincisi Gündelik Akıl yâni Akl-ı Meâ�'tır. Akl-ı Meâ�, yüzü 
e�yâya dönük veyâ ba�ka bir deyi�le e�yânın zâhiri ile sınırlı olan akıldır. Bu aklın 
konusu fiziksel realitelerdir. Gündelik Akıl, bu realitelere ba�lı çokluk/kesret alanı 
ile ilgilenmekte  ve bu çoklu�un varlık verdi�i e�yâların farklılı�ı onu rahatsız et-
memektedir. Çünkü seçmek, farklı görmek bu aklın varolu� sebebidir. Gündelik akıl 
realite’yi görünen son hakîkat olarak algılar ve realitenin ardındaki Hakîkat'ın varlı-
�ını teslim etse bile o Hakîkata asl� nüfûz edemez. Bu nedenle güçlü gibi gözüken bu 
özelli�i aslında onun en zayıf yönünü te�kil etmektedir.  

 
Realite, �e'niyet demektir. Ve bu anlamda Mutlak Varlık'ın önemli bir i�levi-

ne i�âret etmektedir. Kur’ân,  Rabbü-l Âlemiyn'in ef'âlinden söz ederken: "Külli 
yevmin hüve fî �e'n", yâni: "O her an realitenin içindedir" (Rahmân/29) ifâdesini 
kullanmaktadır. Ama ne var ki bir çok tefsirde bu âyet Türkçe’ye çevrilirken "O her 
an yeni bir i�tedir" �eklinde bir anlam kaydırmasına u�ratılmı�tır. (Rahmân/29) âye-
tindeki îkaz, aslında, "E�er Rabb'ınıza kurbiyyet kesbetmek istiyorsanız sizin için bu 
kurbiyyetin anahtarı fiziksel realitedir" demektedir. Bu itibarla ârif ki�iye dü�en, rea-
lite’nin bir ve tek oldu�unu ve Cenâb-ı Hakk'ın sürekli olarak bu realitede tecellî et-
mekte oldu�unu fehm, ke�f, idrâk ve temyîz etmesidir.  

 
Ama ne var ki Gündelik Akıl, asıl olana (Hüviyyet’e) de�il de, bu asıl’dan çı-

kan, meydana gelen i�reti/de�i�ken hâl ve sıfatlara tâbi'/tutkun oldu�undan "Kadîm" 
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ile Garaz'ı "yâni ezelî Hakîkat ile bu Hakîkatten ne�et edeni" birbirinden ayırt ede-
memekte, bir anlamda "Zât’ın Sıfat’la nokta nokta vasfedildi�ini" anlamamaktadır.  

 
Ganiyy-i Muhtefî, bu noktada  konunun daha iyi anla�ılması için "�u dal in-

cedir" ifâdesini örnek olarak vermekte ve bu ifâdede geçen dal’ın "Kadîm ve 
Hüviyyet"e, ince’nin ise "A’râz ve Garaz"a kar�ılık geldi�ini söyleyerek, "varlı�ın da 
bir sıfat olarak a’râz’dan sayılması" gerekti�ini hatırlatmaktadır. Ve buraya kadar 
anlatılanların, hâlâ Gündelik Akıl'la dü�ünülmeye ısrar edilecek olursa bu görü� tar-
zına Realizm adı verilmekte oldu�unu da ilâve etmektedir. Karma�ık gibi görünen 
bütün bu yazılanları tek bir cümlede toplamak gerekirse: "Realite, görünen gerçektir. 
Realizm ise görünen bu gerçe�i son Hakîkat olarak algılayıp, onunla yetinmektir". 

 
 
10-22. Beyitler: 

 
Bir ba�ka idrâkteyse alınır Vücûd öne. 

  Tek Varlık bu Vücûd'dur.  �drâk döner bu yöne. 
 
  Olur Akl-ı Meâd'ın i�i bu özel idrâk; 
  Vücûd'un fehâmeti ancak bununla berrâk. 
 
  Bâtın'ı setrederken bu mevhûm hüviyyetler 
  Vasfederler Vücûd'u, â�ikâr, birer birer. 
 
  Yalnızca Vücûd olur aslî Hüviyyet bunda; 
  A'râzdır di�erleri, bil, eninde sonunda. 
 
  Tek kadîm gerçek:  Vücûd; gayrısıysa hep hâdis. 
  Bu idrâke vüsûl zor: be�er, vehminde hapis! 
 
  Bu yüksek fehâmete Vahdet-i Vücûd denir; 
  Bu idrâkin hâmili olur serâpâ münir. 
 
  Realizm idrâkinde e�yâ apaçık zâhir; 
  Buna, Gündelik Akıl olmaktadır müzâhir. 
 
  Vahdet-i Vücûd'daysa e�yâ yalnızca hayâl! 
  Nefis, fakat, Gerçe�i çarpıtma�a pek meyyâl. 
 
  �drâk-i Hakkîkat'da, avâm: bakar-kör, hasîr! 
  Akl-ı Meâd sâhibi Ulülelbâb'dır basîr. 
 
  Aslında Vücûd hiç de gizlemiyor Kendini; 
  Müdrîkdir Akl-ı Meâd tüm e�yânın fendini. 
 
  Sen Akl-ı Meâd'la bak: kesrette Vahdet'i gör! 
  Gündelik Akl'a tapan hem �a�ıdır, hem de kör. 
 
  Zâhirden ibârettir, avâlim, bilâ ilim; 
  Oysa Havas bilir ki salt a'râzdır avâlim. 
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  �ki kutup:  Realizm ile Vahdet-i Vücûd. 
  Bu idrâk ile be�er �nsân olur ve mescûd. 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 9. beyitten itibâren yeni bir özel idrâki dikkatimize sun-

makta ve bu idrâki besleyen/olu�turan, bu idrâke kaynaklık eden aklın Akl-ı Meâd 
oldu�unu söylemektedir. Ve ancak bu akılla insânın e�yânın/ a'râz’ın kendinde olu�-
turdu�u yanılgıdan/vesveseden/kuruntudan kurtulabilece�ini, ezelî tek gerçe�in 
Hakk’ın varlı�ı oldu�unu ve onun dı�ındakilerin varlı�ının O’ndan emânet alınmı� 
i�reti/geçici varlıklar (hadîs) oldu�unu anlayabilece�ini açıklamaktadır.  

 
Akl-ı Meâd, e�yânın ve bu e�yâdan esinlenerek zihnimizde olu�mu� olan tasa-

rımlarının zâhirî Realite’sinin ardında bulunan bâtınî Hakîkat’ı vâsıtasız bir biçimde 
fehm ve idrâk etmeyi mümkün kılan akıldır. Böyle bir akla sâhip olan ki�iler 
"Ulülelbâb"dır yâni onlar akıllarını isâbetle ve dirâyetle kullanmasını bilenlerdir. On-
ların bütün olaylara ve e�yâya bakı�ı bunların zâhirini delip geçen, bâtınına eri�en, 
vâsıtasız bir biçimde Hakîkat’larını kavrayan ve bu Hakîkate göre davranan bir ba-
kı�tır. 

 
Böyle bir bakı�a ula�anlar "Varlı�ın Birli�i"ni idrâk ettiklerinden ba�tanba�a 

Nûr kesilmi�lerdir. Ve baktıkları her �eyde zâhirin zihinde/nefiste olu�turdu�u hayâl 
perdelerini kaldırarak aslında hiç de kendini gizlemeyen "Mutlak Varlık"ı te�his edip, 
kesrette Vahdet’i ya�amanın zevkini ve ne�'esini sürmü�lerdir. ��te ancak bu idrâ-
kin/zevkin sâhipleri be�er mertebesinden �nsân mertebesine geçmi�ler ve sonunda da 
"e�yânın isimlerini ö�renen ve onlardan haber veren babaları Hz.  Âdem’e melekler 
nasıl secde etmi�lerse" onlar da aynı secdeye/hürmete/saygıya lâyık konuma yük-
selmi�lerdir. 
 
VIII. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 Akl-ı Meâ� denilen, be�ere has Gündelik Aklın en büyük yanılgılarından biri: 
görünen gerçe�i yâni �ehâdet Âlemi'ni ve bu âlemin a'râzını nihaî Hakîkat olarak al-
gılayıp onunla yetinmesidir. Aslında bütün bu �ehâdet Âlemi Bâtın'ı idrâkden setre-
den, ketmeden büyük bir nefsânî vehimden ba�ka bir �ey de�ildir. Bunu idrâk ise an-
cak Cenâb-ı Hakk'ın büyük bir lûtfu olan Akl-ı Meâd sâyesinde olur. Akl-ı Meâd sâ-
hibi olanlar bütün bu �ehâdet Âlemi'nin hiylelerini temyîz ederler. 
 

* * * 
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IX. DERS 

 
                                                      TEVHÎD-�  EF'ÂL 
 
  Senin mi fiillerin?  Nedir bu gizli kibir? 
  Ef'âlin Hakk'ka ait; tövbe et, tekbir getir! 
 
  Nefsinin vehmidir, bil, fâil oldu�un sanmak; 
  Kendini Rab olarak görme�e kalmı� ramak! 
 
  Ef'âlini hikmetle yaratan Rab'dır ancak; 
  Bu idrâk ile sen de saf kullu�a aç kucak. 
 
  Vermedikçe Rab'bına ef'âlini bittemyiz, 
  Olur musun ef'âlin künhünü hiç mümeyyiz? 
 
  "Lâ fâile illAllah" Tevhîd-i Ef'âl'dir, bil! 
  Bu idrâkle sâlikde ifnâ olunur fiil. 
 
  Karagöz perdesinde bir sûretsin, bakar-kör; 
  Sen, ef'âli yaratan O Ulu Üstâdı gör! 
 
  Olur cüz'î irâde, perdesi basîretin; 
  Kezâ muharrikidir, nefis denen meretin. 
  
  Bu cüz'î irâdeyi söküp atsan fehminden, 
  Geriye ne kalırdı, bak bakalım, kendinden? 
 
  Pâdi�ah huzûrunda emre müheyyâ bir er, 
  Sultânî irâdeye tâbi' olarak bekler. 
 
  Kendi irâdesiyle bir i� yapması muhâl. 
  Meslûbü-l irâdedir; huzûrda câri bu hâl. 
 
  Hakk huzûrunda olmaz irâde emâresi! 
  Bu, cebr-i izafî ki edebin irâesi. 
 
  Huzurda bulunana ârif olunur ıtlak; 
  O'nun tâbi' oldu�u cebir de cebr-i mutlak. 
 
  Var sen cebr-i mutlaka tâbîli�ini fehmet; 
  Ef'âli de Hakk'dan bil; bu fakr ile bul rahmet! 

 
Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 

 
Tevhîd-i Ef’âl: Fiillerin birli�i. Tevhîd mertebelerinin birincisi, Uruc (mâne-

vî yükselme) sürecinin ilk basama�ı ve Fenâ Kavsi'nin ilk dura�ıdır. E�yâda sâdır o-
lan fiillerin aslî fâilinin Hakk oldu�u bilincinin uyanması ve bu bilincin hâl edinilme-
si demektir. 
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Ef'âl: Fiillerin ço�ulu, i�ler, ameller. 
 
Fâil: (1) ��leyen, yapan; (2) Bir fiilin anlattı�ı i�i yapan. 
 
Ramak: Pek az �ey. 
 
Bittemyîz: Seçerek, ayırtederek. 
 
Künh: Bir �eyin aslı, Hakîkati, özü, temeli, kökü. 
 
Mümeyyiz: Seçen, ayıran. 
 
Lâ fâile illAll�h: All�h’tan ba�ka fâil yoktur.  
 
Sâlik:  Mânevî bir yola giren. 
 
�fnâ: Yok etme, tüketme. 
 
Cüz-î irâde: Ki�inin arzu ve fiillerini gerçekle�tiren fâilin yalnızca kendi ol-

du�u  inancı. 
 
Basîret: Önden görü�, sezi�, gönül uyanıklı�ı. 
 
Muharrik: (1) Tahrîk eden, harekete geçiren, oynatan; (2) Kı�kırtan, ayartan, 

dürten. 
 
Meret: �ri ve çirkin �ey, sevimsiz ve münâsebetsiz. 
 
Müheyyâ: Hazır. 
 
Sultânî irâde: Cenâb-ı Hakk'ın �râdesi. 
 
Tâbi': Uyan, boyun e�en, ba�lı kalan, birinin emri altında bulunan. 
 
Muhâl: Mümkün olmayan, imkânsız. 
 
Meslûbü-l irâde: �râdesi alınmı�, elinde bir �ey olmayan. 
 
Huzûr: Hâzır bulunma. 
 
Cârî: (1) Cereyân eden, akan, geçen; (2) Geçerli. 
 
Emâre: Belirti, iz, eser, ipucu, eser, ni�an, âlamet. 
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Cebr-i izafî: Ba�lı bulundu�u �eye göre de�i�en bir zorlayıcılık, mecbur ka-
lı�, seçene�i dü�ündürmeyen bir güç, seçme özgürlü�ünü kullandırmayan zorlayıcı 
durum. 

�râe: Gösterme, i�âret etme. 
 
Ârif: �rfân sâhibi, mârifete kavu�mu� kimse, velî. 
 
Itlak: Salıverme, koyuverme, bırakılma. 
 
Cebir:  Zor, zorlama. 
 
Cebr-i Mutlak: Tek zorunlu güç, kaçınılmaz zorlayıcılık. 

 
IX. DERS�N YORUMU: 

 
1-5. Beyitler: 

 
Senin mi fiillerin?  Nedir bu gizli kibir? 

  Ef'âlin Hakk'ka ait; tövbe et, tekbir getir! 
 
  Nefsinin vehmidir, bil, fâil oldu�un sanmak; 
  Kendini Rabb olarak görme�e kalmı� ramak! 
 
  Ef'âlini hikmetle yaratan Rabb'dır ancak; 
  Bu idrâk ile sen de saf kullu�a aç kucak. 
 
  Vermedikçe Rabb'ına ef'âlini bittemyiz, 
  Olur musun ef'âlin künhünü hiç mümeyyiz? 
 
  "Lâ fâile illAl�h" Tevhîd-i Ef'âl'dir, bil! 
  Bu idrâkle sâlikde ifnâ olunur fiil. 
 

 
Merâtib-i Tevhîd yâni Tevhîd Mertebeleri altıdır. "Merâtib-i Tevhîd Sülûku" 

en alt noktası Be�eriyyet ve en üst noktası da Tevhîd-i Zât diye isimlendirilen bir 
çember gibi dü�ünülür. Bu çemberin Be�eriyyet dura�ından itibâren ba�layan Yükse-
li� Kavsi: Tevhîd-i Ef'al, Tevhîd-i Sıfat ve Tevhîd-i Zât mertebelerini kapsar; bunlara 
Fenâ Mertebeleri denir. Bu çemberin �ni� Kavsi ise: Cem', Hazretü-l Cem' ve 
Cemmü-l Cem' mertebelerini kapsar; bunlara da Bek� Mertebeleri denir. Bu iki kavis 
tamamlanınca Cemmü-l Cem' mertebesi ile Be�eriyyet dura�ı çakı�ır. Sâlik böylece 
hareket noktasına geri dönmü� olur. Ama bu dönü�te sâli�in elde etti�i idrâk ile salt 
be�er seviyesinde yâni bu mânevî yolculu�un ba�ındaki idrâki arasında pek büyük bir 
fark vardır. Ganiyy-i Muhtefî'nin Merâtib-i Tevhîd Risâlesi'ndeki gâyesi bu mânevî 
yolcu�a fikrî bir hazırlı�ı gerçekle�tirdikten sonra Fenâ ve Bek� mertebelerinin mâ-
hiyetlerini açıklamaktır. 

 



����������	
����������������������
�������������

 59 

Ganiyy-i Muhtefî, bu nefesinde i�te "Fenâ19 Mertebeleri"nin birincisi olan 
"Tevhîd-i Ef’âl" yâni "Fiillerin Birli�i" üzerinde durmakta ve "Lâ fâile �llAll�h" id-
râkini zevk etmenin yolunu ve yordamını telkîn etmektedir. "Lâ fâile �llAllâh" Türk-
çe kar�ılı�ı ile "All�h’tan ba�ka fâil yoktur" demektir ve bununla ki�inin kendi fiille-
rinin fâili/yaratıcısı olmadı�ı ve görünen tüm fiillerinin aslında Hakk’a ait oldu�u 
gerçe�i idrâk ettirilmek istenmektedir. Yine Ganiyy-i Muhtefî, insânın kendi fiilleri-
nin fâili oldu�unu sanmasının, aslında, nefsin insana oynadı�ı bir oyun oldu�una 
dikkati çekmekte ve bu vehmin insanın kendisini neredeyse  Rabb olarak görmeye 
sevk edebilece�ini vurgulamaktadır. Bu vehimden kurtulu�un insanın kendisine izâfe 
edilen fiillerden soyunarak, bu fiillerin aidiyetinin eninde sonunda kendisinin de�il 
Rabb'ın oldu�unu idrâk etmesiyle mümkün oldu�unu telkîn etmektedir. 

 
Tevhîd-i Ef’âl mertebesine �u iki âyet örnek olarak verilir: "Oysa ki sizi de 

yaptı�ınız �eyleri de All�h yaratmı�tır."(Saffat/96)  Ve "Âdemo�ullarını karada da 
denizde de Biz ta�ımı�ızdır".(�srâ/70) 

 
Kur’ân’ın ilk cümlesi olan "Besmele"de ise "Rahman" ve Rahîm" isimleriyle 

sıfatlanan "All�h" ismi, fiili tecellîdir. �nsân ba�ladı�ı her i�e "Besmele" ile ba�lar ve 
Rahman ve Rahîm olan All�h’tan ba�ka fâil, yâni yapan ve i�leyen olmadı�ını dü�ü-
nür ve aynı zamanda kendisini en küçük i�ledi�i i�lerden tamamıyla fânî (kendisinin 
i�ledi�i bu i�lerde en küçük bir katkısının olmadı�ını) bilirse, i�te bu tecellî All�h’ın 
insâna olan fiili tecellîsinden ibârettir. Bu tecellîde All�h insâna i� ile tecellî eder. Bu 
tecellî Hakîkat yoluna girmenin ba�langıcıdır. 

 
Fiillerin fâilinin All�h oldu�u telkîni insânın aklına "böyle bir dü�üncede ah-

lâkî yükümlülü�ün nasıl yeri olabilir? Veyâ "�nsândan çıkan kötü fiilerde, yanlı� i�-
lerde ahlâken sorumlu olan kimdir ve kim kime kar�ı sorumludur?" sorularını getire-
bilir. 

 
�nsân, �eriat açısından, kendi fiilerinden sorumludur. Buna ra�men, kendisi, 

ahlâkî anlamda fâil-i muhtar, yâni fiillerini kendisinden ba�ka haricî ya da dahilî her-
hangi bir belirleyici âmilden ba�ımsız olarak irâde eden bir fâil de�ildir. �nsanın fiil-
leri do�rudan do�ruya kendisinden çıkmaktadır ve bu fiiller kendi istidâdıyla ve bu 
istidâdı idâre eden k�nûnlarla belirlenmi�tir. Bu k�nûnlar (A’yân-ı Sâbite) öyle sâbit 
ve de�i�mez k�nûnlardır ki, All�h bile onları de�i�tirmez. Her �ey Ezel'de takdir e-
dilmi�tir. Bu hususu Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre'nin yayınlanmamı� "Kader ve 
Kazâ'ya Îm�nı Anlamak" ba�lıklı incelemesinden yararlanarak açıklamak istiyoruz: 

 
Mânevî alanda insanın aya�ını kaydıran önemli tuzaklardan biri de Gündelik Akl'ın 

(Akl-ı Meâ�'ın) "Kader ve Kazâ" sırrını, gene Kader'in iktizâsı olarak, idrâk etmek için çaba 
sarfetmesi ve bu konuda vehminin esiri olmasıdır. Oysa insan "Kader ve Kazâ"nın sırrını 
fehmetmekden âcizdir. Nitekim, Cenâb-ı Peygamber Efendimiz de sırf bunun için: "Bana Ka-
der'in sırrından sual etmeyin!" buyurmu�tur. 

                                                 
19 Fenâ: Yokluk, hiçlik, kulun fiilini görmemesi hâli. �nsânın zâtının Hakk’ın Zât’ında eriyerek aslına 
kavu�ması. Tevhîd mertebelerinde "Fenâ-i ef’âl, Fenâ-i sıfat ve Fenâ-i zât" urûç (yükselme) mak�m-
larıdır. Bu mak�mlar temkîn de�il, telvîn yâni renklenme/boyanma mak�mlarıdır. Fen�’nın ba�ı "Seyr-
i �llall�h" (All�h'a do�ru seyir) ve sonu "Fenâfillâh" dır (All�h'da sönme/yok olmadır).  
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Kader Cenâb-ı Hakk'ın Mükevvenât'ı yaratmadan önce zaman içinde vuku bulacak 

olan her �eyi Zât'ına has: 1) Hikmeti ve 2) Hükmü ile tesbit etmi� olmasıdır. Kazâ ise Cenâb-ı 
Hakk'ın: "Ol! (Kün!)" emr-i ilâhîsiyle bu Mükevvenât'ı ve zamanı halk etmesinden sonra, bu 
vuku bulacak olanların zaman içinde Kader'de tesbit edilmi� olan sıralarına göre tecellî edip 
vuku bulmalarıdır. 

 
Bu konuda Kur'ân-ı Kerîm'den ilgili âyetler ile bir bölük hadîs "Kader ve Kazâ" faslı-

nın, sırrının de�il de, yalnızca îmânî temelinin anla�ılması için mealleri ve yorumlarıyla 
birlikte a�a�ıya dercedilmi�tir: 
 
Âyetler: 
 

• ... Göklerin ve yeryüzünün ve her ikisi arasındakinin mülkü All�h’ındır. O diledi�ini 
yaratır ve All�h her �eye k�dirdir. (Mâide/6). 
 
All�h: Mâlikü-l Mülk'tür; yâni bütün Mükevvenât'ın Hâlikı ve Mâliki'dir. Mülkünde 
bütün tasarruf yetkisi ancak Zât'ına mahsûstur. Diledi�ini, diledi�i gibi yâni bütün 
kader ve kazâsı ile birlikte yaratır. Bunu tâyin etmek konusunda yegâne Yetki, 
Hikmet, �lim, �râde, Hüküm, Hilkat (Yaratma) ve Kudret'in sâhibi sâdece ve sâde-
ce O'dur. 
 

• All�h sana bir zarar verirse o zararı O’ndan ba�ka giderecek yoktur ve e�er sana 
bir hayır verirse zâten her �eye gücü yeten de O’dur. O, kullarının üzerinde her 
türlü tasarrufa sâhiptir. (Enâm/17-18) 

 
E�er bir zarara u�radı�ın zehâbına kapılırsan o zararı All�h'dan ba�ka giderecek 
bir zât yoktur. Zararını ortadan kaldırdıklarını zâhiren gözlediklerinin hepsi de bil 
ki All�h'ın senin hakkında Ezel'de vermi� oldu�u Kader hükmüne uygun hareket 
etmektedirler, ve ço�u da bunun bilincinde de�ildir. Görünü�e aldanma! All�h yü-
ce Hikmeti ile bütün Mükevvenât'ın Kader'ini Ezel'de tesbit etmi�tir. Görünü�ün 
ardında, aslında, her �eyin gerçek sebebi yalnızca ve yalnızca O'nun Hükmü'-
dür. 

 
• �urası gerçektir ki Biz her �eyi Kader'e göre yaratırız. (Kamer/49) 

 
Kader bütün bu Mükevvenât Âlemi'nin ilâhî yâni All�h'a mahsûs olan programıdır. 
All�h, her bir nesnenin vücûd âlemindeki zuhûrunun Ezel'de "Ol!" emriyle yarat-
mı� oldu�u bu programa uygun olmasını murâd ve takdîr etmi�tir. 

 
• Arzdaki her yürüyen canlının rızkının sorumlulu�u yalnızca All�h'ın üze-rindedir. 

All�h onun durdu�u yeri de (sonunda) gidece�i yeri de bilir. Bunların hepsi de 
apaçık bir Kitap'da kayıtlıdır. (Hûd/6) 

 
Canlıların maddî ve mânevî rızıklarının sorumlulu�u Zât'ına Rezzâk ismini lâyık 
görmü� olan All�h'a aittir. Bunların zaman içindeki bütün durum, konum ve 
rızıkları All�h tarafından tesbit edilmi� olan Kader kitabında (Levh-i Mahfûz'da) 
apaçık yazılıdır. Hiç bir canlı bu kitaptaki programın dı�ında hiç bir �ey yapma�a 
k�dir de�ildir. Onlar hakkındaki hüküm Ezel'de her �eyi bilen ve Zât'ına Aliym is-
mini lâyık gören All�h tarafından verilmi�tir. 

 
• Siz yeryüzünde de gökte de (All�h’ı) âciz kılanlardan de�ilsiniz. Sizin All�h’dan 

gayrı ne bir dostunuz ve ne de bir yardımcınız vardır. (Anke-bût/22) 
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Sizler ister vehminizin, ister aklınızın dürtüsüyle ya da �eriat'a uygun olsun diye 
bilmecbûriye alaca�ınız tedbirlerle All�h'ın takdîrinin önünü kesemez, Ezel'de si-
zin hakkınızda vermi� oldu�u hükmünün tasarrufunda O'nu âciz kılamazsınız. As-
lında, bilebilseydiniz ki, aldı�ınız bütün tedbirler de O'nun Ezel'deki hükmüne uy-
gundur. Ama nefsiniz bunun apaçık idrâkine engel olmaktadır. Ama bilin ki bu 
engelleme dahi sizin hakkınızda Ezel'de verilmi� olan Kader hükmünden bir cüz-
dür; ba�ka bir �ey de de�ildir. 

 
• Gaybın anahtarları O’nun indindedir, onları ancak O bilir. Karada ve denizde ne 

varsa hepsini O bilir. O'nun bilgisi dı�ında bir yaprak dahi dü�mez. Ve yeryüzü-
nün karanlıkları içinde bir tek tâne bile yoktur ki, ya� ve kuru hiç bir �ey buluna-
maz ki apaçık bir Kitap'da tesbit edilmemi� olsun. (Enâm/59) 

 
Gayb âlemini de �ehâdet âlemini de en ince ayrıntısına kadar bilen All�h'dır. 
Çünkü her ikisinin de Hakiym ve Aliym olan Hâlıkı O'dur. O bütün bunları Kader 
kitabında tesbit etmi�tir. O'nun hükmünün dı�ında tecellî eden hiçbir �ey yoktur. 

 
• Ölüleri, hiç ku�kusuz, Biz diriltiriz. Onların yaptıkları her i�i, bıraktıkları her i�i ya-

zarız. Biz her �eyi bir öncü'de  yazmı�ızdır. (Yâsin/12) 
 

Yeryüzünde insan sûretinde fakat  kalpleri ölü olanların kalplerini de, bedenen ö-
lerek topra�a girip Cezâ Günü'nü bekleyenleri de Biz diriltiriz. "Ölmeden evvel ö-
lünüz!" sırrına erdirdiklerimizi huzurumuzda Hayy kılarak dirilten de Biz'iz. Bu ola-
cakların hepsi de Mükevvenât'tan önce takdîr ve tesbit etmi� oldu�umuz Kader 
kitabında kayıtlıdır. 

 
• Hiç bir �ehir yoktur ki Biz o �ehri Kıyâmet'ten önce helâk etmeyelim ya da �iddetli 

bir azâba u�ratmıyalım. ��te bu,  Kitap'da yazılmı� bulunmaktadır. (�srâ/58) 
 

Biz, "Külli �ey'in hâlikun illâ vechehû" âyetinin mânâsı akıllarını isâbetle ve dirâ-
yetle kullananlar tarafından idrâk edilsin diye, Kader kitabında, Kıyâmet'den önce 
her bir �ehrin kendisi için biçti�imiz bir vakitte helâk olmasını bir kural olarak vaz 
etmi�izdir. 

 
• Bilmez misin ki All�h gerçekten de göklerde ve yeryüzünde ne varsa bilir; �üphe 

yok ki bu, bir Kitap'da bulunmaktadır; �üphe yok ki bu, All�h için pek kolaydır. 
(Hacc/70) 

 
• Gökte ve yeryüzünde hiçbir gizli �ey yoktur ki apaçık bir Kitap'da bulunmamı� ol-

sun. (Neml/75) 
 

• Arzda yürüyen hayvanlar ve iki kanadıyla uçan ku�lardan ne varsa ancak hepsi 
de sizleri andıran topluluklardır. Biz o Kitap'da hiçbir �eyi eksik bırakmadık. So-
nunda hepsi de ha�redilip Rabb'lerinin huzûruna getirilirler. (En'âm/38) 

 
Ezel'den Ebed'e kadar vuku bulacak olan her �ey Bizim: Rubûbiyet'imizin, Hik-
met'imizin, �lm'imizin, �râde'mizin, Kudret'imizin, ve Rahmet'imizin eseri olarak ek-
siksiz olarak hükm ve kayd edilmi� bulunmaktadır. Görünü�e aldanarak cüz'î irâ-
de sâhibi olduklarına îman edenlerin ya da vehimlerinin kendilerini: "�nsan kendi 
kaderini kendi yaratır" diye avuttu�u insanların Kader'in sırrı hakkındaki 
nasibsizlikleri de, vukuat kar�ısındaki ısyânları da,  bütün insanların ha�rı da, Ce-
zâ Günü de hep Bizim tertib etmi� oldu�umuz o Kader Kitabı'nın (Levh-i Mahfûz-
'un)  iktizâsıdır. 
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• Gerçekten de yeryüzünün onlardan neyi eksiltti�ini Biz biliriz. (Bu bilgiler de dâhil 
olmak üzere) Her �eyi zabta geçirip koruyan Kitap ise Bizim indimizde bulun-
maktadır. (Kaf/4) 

 
Sizin büyüleriniz de, fallarınız da, e�yâ ya da hadîsâtı u�urlu–u�ursuz diye sınıf-
landırmanızdaki vehimleriniz de hiç Bizim indimizdeki bu kitaba te'sir edip de bu 
Kitab'ın sırlarını sizlere fâ� edebilir ya da Ezel'deki takdîrimizi de�i�tirebilir mi? Ne 
kadar da bâtıl îtikatlarınız var! Hiç de�ilse bu bâtıl îtikatların dahi Levh-i Mahfûz'-
da sizin hakkınızdaki Hükmün gere�i oldu�unu bir idrâk edebilseniz! 

 
• Yeryüzüne ya da nefislerinize gelip çatan hiç bir musîbet yoktur ki Biz, onları ya-

ratmadan önce onu, bir Kitap'da tesbit etmemi� olalım. �üphe yok ki bu, All�h’a 
pek kolaydır. (Hadîd/22) 

 
Yeryüzüne ya da nefsinize gelip çatan bir musîbet kar�ısında haddi hudûdu a�-
mayın! �eriat'ın böyle bir durumda gerektirdi�ini yapın! Ama görünen sebeplere 
bakıp da All�h'ın Fâil-i Mutlak oldu�unu unutmayın! Bu musîbetler kar�ısında Al-
l�h'ın takdîrine teslim olarak: "All�h, demek ki, böyle takdîr etmi�. Mâlikü-l Mülk 
O'dur. O diledi�ini yapar. Ba�ıma bu gelen de ancak onun Fazl'ındandır (Hâzâ 
min fadl-ı Rabbî) " diyerek tevekkül edip Hakk'a teslim olun; gerçek 
Müslümanlar'dan olun: 
 

• De ki: "Bize, All�h’ın bizim için yazmı� oldu�undan ba�kası kesinlikle isâbet et-
mez. O’dur bizim dostumuz ve inananlar da All�h’a dayanıp tevekkül etmelidir-
ler." (Tevbe/51) 

 
• Binlerce oldukları hâlde ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri 

görmedin mi? All�h onlara "Ölün!" dedi... (Bakara/243) 
 

�nsanların bazı olayların zuhûruna engel olmak üzere aldıkları tedbirler o olayların 
zuhûruna her zaman engel olmazlar. E�er All�h bir kimsenin ölümüne hükmetmi� 
ise ve o kimse kendi aklınca bulundu�u �ehirden çıkıp gitmenin ölüm tehlikesini 
izâle edece�ine inanır da o �ehri terkederse ölüm Kader'deki hükme uygun ola-
rak onu gitti�i yerde de bulur. Nitekim bir hadîsde, Cenâb-ı Peygamber Efendi-
miz: "All�h bir kulun bir yerde ölmesini takdîr etmi�se onun oraya gitmesine se-
bep olacak bir ihtiyaç (bir sebep) yaratır" demektedir (Tirmizî, Ka-
der:11/C.U��ak:660) 

 
Hadîsler: 
 

• Bir kul hayrı ve �erri ile Kader'e îman etmedikçe tam îman etmi� olmaz. Gene, 
ba�ına gelecek olan bir �eyin mutlaka gelece�ine, gelmeyecek olanın kat’î sûret-
te gelmeyece�ine inanmadıkça tam îman etmi� olmaz. (Tirmizî, Ka-
der:10/C.U��ak, Kütüb-i Sitte'den Seçme Hadîsler, Yeni Asya, �stanbul 1995, 
Hadîs No: 662) 

 
• Kader'e îman tevhîdin nizâmıdır. (Deylemî, Müstedrek/Câmiü’s Sa�îr Muhtasa-

rı, Tercüme ve �erhi, Yeni Asya, �stanbul, 1996, Hadîs No: 1681, Yeni Asya). 
 

• Üç �ey îmanın aslındandır: 1) "Lâ ilâhe illâllah" diyen kimseye sıkıntı vermemek, 
hiçbir günah sebebiyle onu günahla damgalamamak ve hiçbir amelinden dolayı 
onu �slâm dı�ına atmamak. 2) Cihâd. All�h beni peygamber olarak gönderdi�i 
günden itibâren tâ ümmetimin sonu Deccâl ile sava�ıncaya kadar devâm edecek-
tir. Ne bir zâlimin zulmü, ne de bir âdilin adâleti onu ortadan kaldıracaktır. 3) Ka-
der'e îman. (Ebû Dâvûd, Cihâd: 33/Câmiü’s Sa�îr:1849). 
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• All�h bir kulun bir yerde ölmesini takdîr etmi�se onun oraya gitmesine sebep ola-

cak bir ihtiyaç yaratır. (Tirmizî, Kader:11/C.U��ak:660) 
 

• Resûlullah bir gün oturmu� ve elindeki deynekle yeri çiziyordu. Bir ara ba�ını kal-
dırdı ve: "Sizden hiçbirisi yoktur ki Cennet ve Cehennem'deki yeri bilinmesin" bu-
yurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar: Yâ Resûlullah, öyle ise niye çalı�ıyoruz 
ki? Her �eyi bir kenara bırakıp tevekkül etmeyelim mi?" dediler. Resûlullah dedi 
ki: "Hayır; çalı�ınız, kendinizi bırakmayınız! Çünkü herkes ne için yaratılmı�sa, o 
i� kendisine kolay hâle getirilir" buyurdu. Sonra da �u meâldeki âyet-i kerîmeyi 
okudu: "Muhtaç olanların hakkını veren, All�h’dan korkup emir ve yasakla-
rına riayet eden ve o en güzel sözü (Kelime-i Tevhîd’i) tasdik eden kimseye 
gelince ... Biz onu Cennet’e hazırlarız. All�h’ın hakkını yoksullara vermeyen, 
sevâbına kar�ı ilgisiz görünen ve o en güzel sözü (Kelime-i Tevhîd’i) yalanla-
yanı da en güç olana (yâni Cehennem’e) hazırlarız (Leyl Sûresi/5-10)". (Buhârî, 
Kader:4; Müslim, Kader:7; Ibni Mâce, Mukaddime:10/C. U��ak: 654) 

 
• ... E�er ba�ına kötü bir �ey gelirse: "Ke�ke �unu isteseydim, �unu yapsaydım" 

deme! Ancak: "All�h böyle takdîr buyurdu ve O diledi�ini yapar" de! Çünkü  "ke�-
ke" sözü �eytân’ın i�e karı�masına kapı açar. (Ibni Mâce, Mukaddime: 
10/C.U��ak: 656) 

 
• Lânet etti�im altı çe�it kimse vardır ki onlara All�h ve gelmi� geçmi� bütün pey-

gamberler de lânet etmi�tir. Bunlar: 1) All�h’ın kitabına ilâve yapan, 2) All�h’ın 
Kader'ini tasdîk etmeyen, 3) All�h’ın alçalttıklarını yükseltmek ve yücelttiklerini 
de alçaltmak için ceberutlukla insanların ba�ına musallat olan, 4) Mekke haremi 
dâhilinde yasak olan i�leri yapan, 5) Ehl-i Beytim’e zulmeden, ve 6) benim Sün-
netimi terkedenlerdir. (Tirmizî, Kader: 17/C. U��ak: 665). 

 
• Her �eyin bir hakîkatı vardır. Kul, ba�ına gelen bir �eyin mutlaka gelece�ine, gel-

meyen �eyin de gelmesine imkân olmadı�ını bilmedikçe îmanın hakîkatına eri-
�emez. (Ebû Dâvûd, Sünnet:16/Câmiü’s Sa�îr: 1346, Yeni Asya). 

 
• Bir ki�i Resûlullah’a gelerek: "Yaptırdı�ımız muskaların,tedâvîde kullandı�ımız i-

lâçların ve yaptı�ımız perhizlerin All�h’ın kaderinden gelecek herhangi bir �eyi 
geri çevirece�i görü�ünde misiniz?" diye sordu. Resûl-i Ekrem: "Onlar da All�h’ın 
Kader'indendir" buyurdu. (Tirmizî, Kader: 2/C.U��ak: 667). 

 
• Adak All�h’ın insano�lu için takdîr etti�inden ba�kasını yakla�tırmaz (yâni hük-

metti�i kaderi de�i�tirmez). Fakat adak bazan Kadere uygun dü�er de bu da 
cimrinin vermek istemedi�i malı vermesine sebep olur. (Müslim, Nezir:7/Câmiü’s 
Sa�îr:1227,Yeni Asya). 

 
• All�h tarafından takdîr edilene râzî olması insano�lunun mutlulu�undan ve Al-

l�h’dan hayır dilemeyi terketmesi de bedbahtlı�ındandır. Gene, All�h tarafından 
kendisine takdîr edilene kar�ı �ikâyetçi olması insano�lunun bedbahtlı�ındandır. 
(Tirmizî, Kader: 15/C.U��ak:664) 

 
• All�h’dan (bir i�in) hayırlısını dilemesi insano�lunun iyi oldu�unun i�âretidir. Al-

l�h’ın takdîr etti�ine rızâ göstermesi insano�lunun iyi oldu�unun i�âretidir. Al-
l�h’dan (bir i�in) hayırlısını dilememesi insano�lunun kötü oldu�unun i�âretidir. 
All�h’ın takdîrine ho�nutsuzluk göstermesi de insano�lunun kötü oldu�unun i�â-
retidir. (Müslim, Müsned:168, Tirmizî, Kader:15, Müslim, Hac:402). 
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• All�h bir kulu hakkında bir �ey takdîr etmi�se, bu takdîrini hiç bir �ey geri çevire-
mez. (�bni Kânî’den/Câmiü’s Sa�îr: 958, Yeni Asya). 

 
All�h bir kulun Kader'inde kendisi için bir �eye hükmetmi�se O'nun bu hük-

münü dua da, adak da, �eriat'a uygun ya da �eriat-dı�ı tedbirler de de�i�tiremez. 
Bunların All�h'ın hükmü üzerinde hiç ama hiçbir tesiri yoktur.  

 
Bununla beraber kul, All�h'ın takdîrinin nasıl tecellî edece�ini bilmedi�i için, 

ekseriyetle kendi nefsine ho� gelecek bir beklenti içindedir ve dua ve niyâzları da 
daha çok nefsini tatmin edecek bir tecellînin vuku bulması yönünde olur (Aslında o-
nun bu beklentisi de, ve dua ve niyâzları da gene All�h'ın kendisi için Kader'ine yaz-
mı� oldu�u hükümlerinden ba�ka bir �ey de�ildir). Hâlbuki yukarıdaki bir ba�ka 
hadîsde de belirtilmi� oldu�u vechile bir insan: 1) bir i�in hayırlısını dilemek ve 2) 
Allâh'ın kendisi için takdîr etmi� oldu�u �eyin vukuunda da bu takdîre rızâ göster-
mek mecbûriyetindedir. Bu konuda belki de her �artta geçerli olabilecek, efrâdını 
câmî' ve a�yârına mânî' olan bir dua: "Yâ Rabbi! Bildi�im ya da bilmedi�im her türlü 
�erden Sana sı�ınır, bildi�im ya da bilmedi�im her türlü hayrı Sen'den niyâz ederim" 
�eklinde olmalıdır. 

 
• Fazla kaygılanma! Senin için takdîr edilen olur, rızık olarak yazılan gelir. 

(Beyhakî’nin �aâbü-l Îman’ından/Câmiü’s Sa�îr:3873, Yeni Asya). 
 

�nsanın vukuat kar�ısında ya da bekledi�i rızık bakımından kaygılanması 
kendi nefsinin do�al bir tepkisidir. Ancak, insan nefsine hâkim olarak bu konuda a�ı-
rıya kaçmamalıdır. �nsanın, All�h'ın Ezel'de kendisi için vermi� oldu�u hükümden 
ba�ka bir �eyin asl� vuku bulamayaca�ının ve takdîr edilmi� olan rızıktan da ba�ka 
bir rızka asl� nâil olamayaca�ının idrâkini zinde tutarak Rabb'ine teslim olması ken-
disi için daha hayırlıdır. 

 
• Ku� dahi Kader'le uçar. (Ömer Fevzi Mardin, Hadîs-i �erifler, s.101). 

 
• Muhtac oldu�unuz �eyleri (yüz suyu dökmeden, zillete dü�meden) izzet-i nefis ile 

isteyiniz. Zîrâ umûrun kâffesi All�h’ın takdîri ile cereyân eder. (a.g.e.,s.102). 
 

• Üç huy vardır ki onlar kimde bulunursa o, All�h’ın sevgili has kullarından olur. Bu 
üç huy: 1) Kader'in hükmüne râzî olmak, 2) All�h’ın haram kıldı�ı �eylere kar�ı 
sabretmek, 3) (sâdece) azîz ve celîl olan All�h’ın zâtı için öfkelenmek. 
(Deylemî’nin Müsnedü-l Firdevs’inden/Câmiü’s-Sa�îr: 1835, Yeni Asya). 

 
• �unlar îmanın zayıflı�ındandır: 1) All�h’ı kızdırmak bahâsına insanları râzî et-

men, 2) All�h’ın verdi�i rızıktan dolayı insanları övmen, 3) All�h’ın sana verme-
di�i rızıktan dolayı insanları kötülemen. Bir kimse ne kadar �iddetle isterse iste-
sin, All�h’ın nasîb etmedi�i �eyi sana getiremez. Hiç kimsenin ho�nutsuzlu�u da 
All�h’ın sana verdi�ini geri alamaz. All�h, hikmetiyle ve büyüklü�üyle, huzur ve 
ferahı: 1)  Kader'e rızâ'ya, ve 2) kuvvetli îmana; kaygı ve üzüntüyü de: A) �üp-
heye, ve B) "kaderine itiraz etme"ye yerle�tirmi�tir. (Ebû Nuaym’ın Hılye’si ve 
Beyhâkî’nin �i’bü-l Îman’ından/Câ-miü’s Sa�îr: 1389, Yeni Asya). 

 
Bu âyet ve hadîslerden anla�ılmaktadır ki e�er bir kimse bir hâcet için dua eder de o 

duanın muhtevâsı bi hikmet-i Hudâ gerçekle�ecek olursa bu duanın, o kimsenin nefesinin 
kuvvetinin bir emâresi ya da Kader'ini de�i�tirmi� bir dua olarak de�il de: 1) onun, ezelde 
Cenâb-ı Hakk'ın tâyin ve takdîr etmi� oldu�u hükme (zâhirde) tesâdüfen paralel dü�mü� gö-
rünen bir duası, ve kezâ 2) gene ezelde, o kimse için takdîr edilmi� olan hükmün gere�i ola-
rak kabûl edilmesi gerekir. 
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Kazâ'nın zâhirine bakıp da i�in aslında bir sebeb-sonuç ili�kisinin mevcûd oldu�unu 
vehmetmek vahim bir hatâdır. Cenâb-ı Hakk, Ezel'de, Zât'ını bir sebeb-sonuç ili�kisiyle kayıt 
altına almaksızın Kader'i tâyin etmi�tir. Kader'de, yalnızca, Cenâbı Hakk'ın (hikmeti sâdece 
ve sâdece Zâtı'na mâlûm olan) Hükmü vardır. Bu Hüküm ise: 1) "sebeb-sonuç ili�ki-
si"nden ba�ımsızdır; ve 2) bu ili�kinin, insanın nefsinin kendi hayâlinde tahrik etti�i, vehmî 
zuhûruna da takaddüm eder. Be�erin Akl-ı Meâ�'ının kendisine telkîn etti�i sebeb-sonuç ili�-
kisi Kader'in halkedilmesinin temelinde yoktur. Bu ili�ki ancak, Kazâ'nın zuhurunda, olayların 
zaman içinde bir silsile te�kil etmesinin mâkûlemizde (gene de Ezel'deki Kader hükmüne uy-
gun olarak) ihdâs etti�i bir vehimden ibârettir. 

 
Hiç bir i�in Kader hükmünün dı�ında vuku bulmadı�ı ve kimsenin Kader'in hükmünü 

de�i�tiremeyece�i idrâki dâimâ zinde tutulmalıdır. 
 

Bu itibarla, bâzı hareket ve davranı�ların "u�urlu" ya da "u�ursuz" oldu�u vehmine, 
yâni nefsin insana, açık ya da kapalı bir biçimde, telkîn etti�i "Kader'in hükmünü de�i�tirebi-
lece�i vehmi"ne kapılmamak gerekir. Bu kabil bir inanç bir tür �irk-i hafî'den ba�ka bir �ey 
de�ildir. �nsan bir takım hareket ve davranı�larla ya da mezarlardan, meczublardan, falcı ve 
cincilerden meded umarak Kader'i de�i�tiremez. Ba�ına ne gelecekse gelecektir. 

 
Bu anlamda u�urlu sayılabilecek tek �ey insanın kendi nefsinin hiyle ve oyunlarını 

te�his ve tesbit etmek hususunda irâde ve idrâk sâhibi olmasıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki 
Cenâb-ı Peygamber Efendimiz: "El hayru fi mâ vak'a" yâni: "Vuku bulanda hayır vardır" ve 
gene "Bir i�in sonunu sabırla beklemek ibâdettir" demi�tir. O hâlde vuku bulanın hayrının 
tecellî etmesini sabırla ve îmanla beklemek mahzâ edeb ve ibâdet olmaktadır. Böyle 
bir fırsat, ele geçti�inde, asl� hebâ edilmemelidir. 
 

Be�er, herhangi bir hususta: 1) �eriat'a, 2) Akl'a ve 3) �lm'e uygun olan bütün gerekli 
tedbirleri  eksiksiz almakla yükümlüdür. Bu tedbirler alınmaksızın Kader'in hükmüne teslimi-
yet göstermek ise: 1) isâbetli de de�ildir, 2) Peygamber'in sünnetine uygun bir tavır da de�il-
dir. 

 
�nsan Kader'in kendisi hakkındaki nihaî hükmünü (yâni Dünyâ'daki hayâtında ka-

zandı�ı sevab ve günahlar yüzünden Cennet'e mi Cehennem'e mi gidece�ini) remil atarak 
da, zâiçe çıkartarak da, fal açarak da, medyumlar ya da cinler ...vb vâsıtasıyla da bilemez. 
Bununla beraber, insanın Dünya hayatındaki fiilleri Kader'in kendisi hakkındaki nihaî hükmü-
nün ne olaca�ının �a�maz bir göstergesidir. E�er bir insan bütün hayâtında emr-i bi-l mâ'rûf 
ve nehy-i ani-l münker'e uygun hareket ederse bu onun Kader'inde tesbit edilmi� olan nihaî 
yerin Cennet oldu�unun i�âretidir. 
 

Bütün bu nedenlerden ötürü, Tevhîd-i Ef'âl zevkine eri�en Hakk yolu yolcusu 
kendi fiillerinin aidiyetini, bunları hiç sorgulamadan, Sâhib-i Aslî'sine iade eder ve 
bu bakımdan tam bir teslîmiyet içinde olur.  

 
6- 13. Beyitler: 

 
Karagöz perdesinde bir sûretsin, bakar-kör; 

  Sen, ef'âli yaratan O Ulu Üstâdı gör! 
 
  Olur cüz'î irâde, perdesi basîretin; 
  Kezâ muharrikidir, nefis denen meretin. 
  
  Bu cüz'î irâdeyi söküp atsan fehminden, 
  Geriye ne kalırdı, bak bakalım, kendinden? 
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  Pâdi�ah huzûrunda emre müheyyâ bir er, 
  Sultânî irâdeye tâbi' olarak bekler. 
 
  Kendi irâdesiyle bir i� yapması muhâl. 
  Meslûbü-l irâdedir; huzûrda câri bu hâl. 
 
  Hakk huzûrunda olmaz irâde emâresi! 
  Bu, cebr-i izafî ki edebin irâesi. 
 
  Huzurda bulunana ârif olunur ıtlak; 
  O'nun tâbi' oldu�u cebir de cebr-i mutlak. 
 
  Var sen cebr-i mutlaka tâbîli�ini fehmet; 
  Ef'âli de Hakk'dan bil; bu fakr ile bul rahmet! 
 

�eriat açısından insanın eylemlerinin/fiillerinin/sorumlulu�unun kayna�ı olan 
cüz'î irâde, insânın hürriyet probleminde önemli bir kö�e ta�ıdır. Öyle ya bir yerde fi-
il/eylem varsa, bu fiili niyet safhasında tasarlayan, çe�itli seçenekler/imkânlar arasın-
dan karar kılan ve sonunda uygulamaya koyan bir özgür irâde de vardır �üphesiz. 
Ama Ganiyy-i Muhtefî, Tevhîd-i Ef'âl a�amasına eri�mi� olan sâlikin "Ef'âli yaratan 
Rabb’ı" görmesi gerekti�ine i�âret etmekte ve bu olgunluk a�amasında artık "Kara-
göz perdesinde bakar-kör bir sûretten" farklı bir olgunluk sâhibi olmasına dikkati 
çekmektedir. Hakk’ın huzûrunda bulunmakta oldu�unu idrâk edemeyen ve dolayısıy-
la da kendisinde bir cüz’î irâdenin mevcûd oldu�unu vehmeden bir kimse bu veh-
miyle aslında Hakk’ın huzurunda bulunmakta oldu�unun idrâkinden yoksun oldu�u-
nu te’yid etmekten ba�ka bir �ey yapmamaktadır. 

 
Aslında bizler, adına Kader ya da Levh-i Mahfûz denilen muazzam bir ilâhî 

senaryonun Mükevvenât denilen sahneye konulu�unda rol almı� figüranlardan ba�ka 
neyiz ki? Bu sahnede serbest oldu�umuzu iddia ediyoruz, "Özgürüz, bizim cüz'î irâ-
demiz var" diye böbürleniyoruz. Aslında senaryoyu yazıp bize rol verenin yanında 
bizim cüz'î irâdemiz sâdece senaryoda bize dü�en rol ile sınırlıdır. O halde, Büyük 
Senarist dı�ında kimsenin tam bir özgürlü�ü yoktur, bütün �râde yâni Küllî �râde O'-
na mahsûstır. Bu açıdan bakıldı�ında cüz'î irâdemizin, aslında, nefsimizin bir aldat-
macasından ba�ka bir �ey olmadı�ı kolayca fehm edilmektedir.  

 
Halvetî sufîlerinden Kayserili Mehmet Tevfik (ölm.1927) mürîdlerinden birine 

bir gün emreder: "Git de filân yerde Karagöz oynatılıyormu�, seyret ve gel bana an-
lat." Mürîd gider, seyreder ve gelir. Tevfik Efendi : "Ne gördün? Anlat hele!" der. 
Mürîd gördüklerini anlatmaya ba�lar. Büyük insân dinler, dinler ve nihâyet �öyle der: 
"Orada görülecek �ey �udur: Bütün o hareketleri bir tek el idâre  etmektedir. Tıpkı 
kâinattaki binlerce olu�, geli� ve gidi�i bir tek elin idâre eti�i gibi".  

 
Demek oluyor ki kendimizde vehmetmekte oldu�umuz özgürlü�ümüz ya da 

cüz'î irâdemiz dahi, aslında Küllî �râde'nin takdîrinden ba�ka bir �ey de�ildir. Büyük 
sûfî Ebû Süleyman Dârânî (215/830) bu gerçe�e, insânı tanımlarken �öyle temas 
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ediyor: "Zâhirine sâhip, bâtını sâhipli; görünü�te hür, gerçekte köle"20 . Bir ba�ka 
sûfî, Fâtih Türbedârı nâmıyla mâruf Ahmet Ami� Halvetî aynı gerçe�i: "�nsân zâhirde 
muhtar, Hakîkatte mecburdur" ifâdesiyle dile getirmektedir. 

 
��te Ganiyy-i Muhtefî, 8. beyitte yukarıda açıklamaya çalı�tı�ımız; "özgürlük 

zannı" perdesi altında insânı aldatan ve nefsini azdıran "cüz'î irâde"yi zihin-
den/dü�ünceden çıkarıp atmadan Tevhîd-i Ef'âl'in gerçekle�emeyece�ini bir kez daha 
vurgulamakta ve "cüz'î irâde"nin Küllî �râde'nin içerisinde nasıl eridi�ini/kay-
boldu�unu 9-10. beyitlerde verdi�i örnekle �öyle anlatmaya çalı�maktadır. 

 
Pâdi�ah’ın huzûrunda, ondan gelecek bir emri almaya hazır olarak bekleyen 

ve Pâdi�âh'ın sultanî irâdesine boyun e�mi� olarak bulunan bir ki�inin kendi irâde-
siyle i� yapması mümkün de�ildir. Aslında potansiyel olarak i� yapabilir ama Pâdi-
�âh'ın huzurunda bulunmasının kendisine telkîn etti�i "Edeb" onun cüz'î irâdesini 
elinden almı�tır. Böyle bir davranı� Ganiyy-i Muhtefî’nin 12. beyitte de belirtti�i gibi 
yalnızca âriflere özgü bir ahlâktır ve "âr"dan kaynaklanır. Pâdi�âh'ın kudretini ârif 
olan O'nun huzûrunda O'nun mutlak cebrine tâbîdir. 
 

Ganiyy-i Muhtefî’nin verdi�i bu örne�in tarihsel bir arka plânı da vardır: Sul-
tan II. Abdülhamîd zamanında Üçüncü Devre Melâmîli�i'nin pîrî olan Seyyid Mu-
hammed Nûrul Arab’ın dü�üncelerini kendilerine uygun bulmayan bazı kimseler 
kendisini Pâdi�âha gammazlarlar. Bunun üzerine Sultan II. Abdülhamîd, Seyyid'i �s-
tanbul'a dâvet ederek bizzat kendisinin de dinleyebilece�i bir ilmî toplantının �eyhü-
lislâmın kona�ında yapılmasını, fakat kendisinin orada bulunaca�ını �eyhülislâmdan 
ba�ka kimsenin bilmemesini irâde eder. 

 
Gerçekten Pâdi�ah gelir ve toplantı salonuna açılan kapılardan birinin önüne 

konulan bir paravanın ardından toplantıyı izler. Bu toplantıya zamanın ileri gelen u-
lemâsı dâvetlidir. Söz All�h’ın sıfâtlarından ba�lar sırasıyla kudret, hayat ve ilim gibi 
sıfatlardan sonra irâde bahsine gelir. 

 
Burada Seyyid Muhammed Nûrul Arab: "All�h’ın bütün kemâl sıfatları insâ-

na cüzî de olsa yansımı�tır. Böyle olunca cüz'î bir irâdenin de insânda bulunması lâ-
zım gelir. Fakat huzûrda bulunanlar cüz'î irâdelerini izhâr edemezler" der. Dinleyen-
ler bunu "Acaba bir örnekle açıklayamaz mısınız?" demeleri üzerine, Nûrul Arab bu 
sefer ke�f ehli oldu�unu da izhâr ederek: 

 
"Bakınız, biz �imdi Pâdi�ahın huzûrunda bulunuyoruz. Onun huzûrunda bizim 

cüz'î irâdemizle her istedi�imizi yapabilmemiz mümkün müdür? Onun huzûrunda 
irâde külliyyen onundur. Bize gel derler, kalkıp geliriz, çıkın gidin derler, çıkar gide-
riz. Ne zaman huzûr-i �âhâneden çıkarsak, o zaman cüz'î irâdemiz geçerlilik kazanır. 
Ehlullâh ise her an All�h’ın huzûrunda bulunduklarının idrâkini zinde tuttukların-
dan, dâima All�h’ın irâdesiyle hareket ederler. Huzûrdan ayrılmazlar ki irâdelerine 
                                                 
20  Ya�ar Nuri Öztürk, Kur’ân-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf, S.102,  Fatih Yayınevi Matbaası, 
Birinci Baskı, Ekim, 1979'da Ebû Hayyân et-Tevhîdî'nin Mısır 1929 basımlı El-Muk�besât kitabının 
89. sayfasına atfen) 
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sâhip olsunlar." der. Muhammed Nûrul Arab'ın irâde konusundaki bu sözleri II. 
Abdülhamîd'i memnun etmi�, kendisinin rahat bırakılmasını ve �stanbul'daki ik�meti 
esnâsında en iyi �ekilde a�ırlanmasını emretmi�tir. 

 
Tevhîd-i Ef’âl nefesinin 13. ve son beytini Ganiyy-i Muhtefî, rahmet bulmak 

isteyenlerin �lâhî �râde’ye mutlaka boyun e�erek ef’âllerini/fiillerini Hakk’a verme-
lerini ve fakr’ı tercih etmelerini söyleyerek bitmektedir. �üphesiz buradaki fakr, yok-
sulluk anlamında de�il, "El fakrü fahrî" diyen Hz. Peygamber(SAV)’in i�âret etti�i 
gibi hiçbir ârâzın kendisine ait olmadı�ını idrâk etmi� olan sâlikin nefis ve vehim 
fakrıdır.  

 
 "Hakk kulundan intik�mı yine abdiyle alır, 

       Bilmeyen ilm-i ledünni, ânı abd etti sanur, 
   Her i�in Hâlık’ı oldur, abd eliyle i�lenür, 
   Sanma ansız bahriyâ âlemde bir çöp debrenür.." 
 
IX. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 �nsanı açık �irkten koruma�a yönelik nefis tezkiyesinden sonra Hakk yolunun 
yolcusu (sâlik) kendisini bu sefer gizli �irkten de koruyacak olan Merâtib-i Tevhîd'i 
hiç de�ilse ilm-el yakîn olarak zevk etme�e yönelmelidir. 
 
 Merâtib-i Tevhîd'in ilk basama�ı olan Tevhîd-i Ef'âl'de, sâlikde egemen olan 
idrâk: asıl fâilin Cenâb-ı Hakk oldu�u idrâkidir. Bu idrâke eri�en sâlik artık hiçbir fi-
ili kendi fiili olarak görmez ve kendisininmi� gibi görünen fiilleri de Cenâb-ı Hakk'a 
rücû ettirerek o âna kadar fiillerini kendisininmi� gibi görmü� olmasının ortaya koy-
du�u hafî �irkden O'na sı�ınır. Bu idrâk sâlike Kader ve Kazâ'ya îmânın temellerini 
iyice hazmetmesini ve Mükevvenât'a daha bilgece bakmasını sa�lar. 

 
* * * 
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X. DERS 

 
                                               TEVHÎD-� SIFAT 
 
  Nûruna bak Güne�'in!  Ne garip bir tecellî! 
  Sâyesinde bu nûrun, binbir renk mütecellî. 
 
  Vâhid i�te böylece halketmekte Kesret'i; 
  �n�âallah anlarsın bundaki i�âreti! 
 
  Esmâ'nın emsâlidir bu renklerin her biri; 
  Bu idrâk iledir ki olur mürîdân diri. 
 
  Nûr-i Zât'in remzidir, Güne�, �lm-i Ledün'de; 
  �rfân'ın mebdeidir bunu idrâk, bugün de. 
 
  Sırr-ı Vahdet'i, mürîd, bu idrâkle fehmeder; 
  Bu irfânla silinir gönlünden gâm ve keder. 
 
  Bu Nûr ile nûrlanan e�yâ renk hammalı mı? 
  Yoksa e�yânın rengi, söyle, kendi malı mı? 
 
  Her �ey isti'dâdıyla kazanır bu a'râzı; 
  �sti'dâd nisbetinde olur Esmâ'dan râzı. 
 
  Bu evsâf-ı zâhire, yansıyorken Esmâ'dan, 
  Öz malın olur mu hiç seni kılsa da handan? 
 
  "Lâ mevsûfe illAllah" Tevhîd-i Sıfat demek; 
  Sıfatları ifnâya yönelir bütün emek. 
 
  Bundan nâ�î sendeki sıfatlar Hakk'ındır, bil! 
  Hakk'ka ver sıfatını da indinde ol mukbil. 
 

Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 

Mütecellî: (1) Tecellî eden, görünen, açı�a çıkan; (2) Parlak. 
 
Halketmek: Yaratmak. 
 
Mürîdân: Bir mür�ide ba�lı olan kimseler. 
 
Remz: (1) ��âret, i�âretle anlatma, sembol; (2) Gizli ve kapalı bir sûrette söy-

leme. 
�lm-i Ledün: All�h’ın sırlarına ait mânevî bilgi, gayb ilmi, ke�if, Hakîkat il-

mi, bâtın ilmi. 
 
�rfân: �lâhî bir feyiz olarak Bâtın'ın sırlarını bilme kudreti. 
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Mebde: Ba�langıç, ilmin ilk kısmı. 
 
Evsâf-ı Zâhire: Görünen/dı� sıfatlar, açık nitelikler. 
 
Handân: Sevinçli, gülen, güler yüzlü. 
 
Lâ mevsûfe �llAll�h: Sıfatlanan ancak All�h’tır, All�h’tan ba�ka sıfatlanan 

yoktur. Fenâ mertebelerinin ikincisi. 
 
Tevhîd-i Sıfat: Sıfatların birli�i. 
 
�fnâ: Yok etme, tüketme. 
 
Nâ�î: Ötürü. 
 
Mukbil: Kutlu, bahtiyâr, mutlu, ikballi, mesud. 

 
 
X. DERS�N YORUMU 

 
1-2. Beyitler. 

 
Nûruna bak Güne�'in!  Ne garip bir tecellî! 

  Sâyesinde bu nûrun, binbir renk mütecellî. 
 
  Vâhid i�te böylece halketmekte Kesret'i; 
  �n�âallah anlarsın bundaki i�âreti! 

   
Tevhîd-i Sıfat, sıfatların birli�i demektir ve Tevhîd Mertebeleri’nin ikincisidir. 

Bu mak�mın zevki "Lâ mevsûfe �llAll�h" cümlesi ile ifâde edilir. Bu mertebeyi idrâk 
etmeye çalı�an ki�i "Tevhîd-i Ef’âl" de oldu�u gibi kendisinde i�reti/emânet/geçici 
olan bütün sıfatları Hakk’a vererek üzerinden ikinci libâsı da çıkarır ve sıfatlarda fe-
nâ’yı ya�ar. Hayat, �lim, �râde, Kudret, ��itme, Görme, Söz söyleme sıfatları All�h’a 
aittir. Ve bu sıfatlar insâna birer ayna olup, bu aynalarda esas sıfatlanan görülecektir.  

 
��te Ganiyy-i Muhtefî, "Tevhîd-i Sıfat" adlı bu nefesinde sıfatlarda fenâ olma-

nın nasıl gerçekle�ece�ini telkîn ediyor ve bunu yaparken de irfânî dilde çok önemli 
bir Hakîkati sembolize eden "Güne�"  örne�ini bize vererek idrâkimizi uyandırmaya 
çalı�ıyor. 

 
Gece ile gündüzü birbirinden ayıran en önemli unsur "I�ık"tır. Karanlı�ın, 

do�rudan varlı�ı yoktur. I�ık ortadan çekilince boy gösterir karanlık; yâni asıl olan I-
�ık’tır, karanlık ise i�reti ve geçicidir. Geceler insânı gayb/bâtın âlemine, gündüzler 
ise �ehâdet/zâhir âlemine ba�lar. Gece Vahdet, gündüz ise Kesret’tir.  
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Çevremizdeki e�yâyı görebilmemiz/seçebilmemiz/farkedebilmemiz için Gü-
ne�’in ı�ı�ına ihtiyacımız vardır. Ancak bu ı�ık ve olu�turdu�u renk sâyesinde e�yâ-
ları tanır, tanımlar ve birbirinden ayırt edebiliriz. Renk, ı�ı�ın ayrılmaz bir parçasıdır. 
Her bir ı�ık, kendisini belirleyen bir dalgaboyuna ya da bir frekansa  sâhiptir. Böyle-
ce ortaya çe�itli renkler çıkmaktadır. Bu, tıpkı bir prizmayı güne� ı�ı�ına do�ru tut-
maya benzer. Güne� ı�ı�ı prizmaya bir yüzeyden girdi�inde, kar�ı yüzeyde bir gökku-
�a�ı olu�ur. Ancak gökku�a�ını olu�turan yedi renk, bütün renk spektrumunun (tay-
fının) sâdece çok küçük bir bölümüdür. Gerçekte her rengin bir çok tonu ve çe�idi 
vardır. Nesneler ise, gün ı�ı�ını olu�turan renkleri, kendi atomik ya da moleküler ö-
zelliklerine ba�lı  olarak emer ve yansıtırlar. Buna göre gün ı�ı�ında yalnızca sarı o-
larak görünen bir madde üzerine dü�en ı�ı�ın yalnızca sarı bile�enini yansıtmakta ol-
du�undan sarı renkte görünmektedir. E�er bir madde, üzerine dü�en Güne� ı�ı�ının 
bütün bile�enlerini yansıtırsa o zaman gözümüze beyaz olarak gözükecektir. Bunun 
aksine gün ı�ı�ında üzerine dü�en ı�ı�ın tümünü emen bir madde de bize siyah olarak 
görünür. 

 
Bu fiziksel olgulardan yola çıkarak bir benzetim yapacak olursak, Cenâb-ı 

Hakk'ın Nûr'unu tümüyle yansıtan yâni kendisi bu Nûr'un bütün bile�enlerinin 
(Esmâ'ü-l Hüsnâ'nın) tecellîgâhı olan zâta �nsân-ı Kâmil denir ve böyle bir zâta izâfe 
edilen renk de beyazdır. Kezâ Cenâb-ı Hakk'dan gelen bütün Rahmânî esintileri ka-
bûl etmek de ancak peygamberlere mahsûstur. Bundan dolayıdır ki peygamberlere 
izâfe edilen renk de siyah olur.  

 
Ganiyy-i Muhtefî de, 1-2. beyitlerde yukarıda sözünü etti�imiz önemli bir fi-

zikî gerçe�e dikkati çekiyor ve buradan  hareketle "Vâhid’in e�yânın Kesret’inde na-
sıl zâhir oldu�unu" anlatmaya çalı�ıyor. Daha önce de (1. Ders'in �erhinde) de�indi-
�imiz gibi Kudsî bir hadîste kendini "Gizli Hazîne" olarak nitelendiren Hakk, aynı 
hadîsin devamında "bilinmeyi arzuladı�ını" ve bu nedenle de varlı�ı yarattı�ını söy-
ler. Bu bilinme arzusu sonucu Ahadiyyet mertebesinden ilk tecellî gerçekle�ir. Bu te-
cellî mertebesi de teolojik olarak Esmâ' ve Sıfatlar mertebesidir. Hakk’ın, mutlaklı-
�ından "nüzûl edip"de daha reel ve daha somut düzeylerde tecellî etmesi âlemi ortaya 
çıkartır. Böylece Hakk'ın Nûr'u da Mükevvenât'a yansıyarak kendisini izhâr eder ve 
"Bilinen-Bilinebilir" bir tecellîler manzûmesine dönü�ür. Hakk’ın Kesret olarak ken-
dini gösterdi�i bu mertebeye "Vâhidiyyet" (Bir’lik) mertebesi adı verilir. Ama bura-
daki birlik; "Kesret’in bir bütünü demek olan Vâhid anlamındadır". 

 
Varlık âlemi maddî nesnelerden (cisimlerden) ve maddî olmayan ya da rûhanî 

varlıklardan ibârettir. Bu her iki nev’i de Hakk’ın büründü�ü tecellî sûretleridir. Bu 
anlamda her �ey, ister maddî isterse rûhanî olsun, kendine mahsûs bir tarzda Hakk’ı 
if�â eder.  
 
3-5. Beyitler: 

 
 
Esmâ'nın emsâlidir bu renklerin her biri; 

  Bu idrâk iledir ki olur mürîdân diri. 
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  Nûr-i Zât'in remzidir, Güne�, �lm-i Ledün'de; 
  �rfân'ın mebdeidir bunu idrâk, bugün de. 
 
   

Sırr-ı Vahdet'i, mürîd, bu idrâkle fehmeder; 
  Bu irfânla silinir gönlünden gâm ve keder. 

 
Nasıl Güne�’in nûrunun sâyesinde e�yâ üzerinde binbir renk görünüyor, orta-

ya çıkıyorsa, All�h’ın Zât’ının Nûr’unun da bu âleme vurması/tecellî etmesiyle 
Esmâ'  kendini varlıkta gösterir. Bu nedenle Ganiyy-i Muhtefî, e�yâdaki renklerin her 
birinin Esmâ’nın varlıktaki benzeri/e�i/örne�i olarak idrâk edilmesi gerekti�ini söy-
ler. Ve bu idrâkin/algılamanın da (Hakîkat yolcusunu dirilterek) irfânın ba�langıcı 
oldu�unu vurgular. Artık böyle bir ki�i, Vahdet’in sırrının fehâmetinin olgunla�maya 
ba�lamı� olmasıyla kaos olarak gördü�ü ve çoklu�undan sıkıldı�ı/bunaldı�ı e�yânın 
neyi remzetti�ini anlamaya ba�lamı�tır. Böylece gönlündeki keder de gitgide yerini 
huzûra  terkeder.  

 
Ganiyy-i Muhtefî’nin 4. beyitte "Güne�’i, �lm-i Ledün’de Nûr-i Zât’ın remzi" 

olarak göstermesinin ne anlama geldi�i konusu ise, söz ile de�il ancak Kâmil bir 
Mür�id'in gözetimi altında gerçekle�tirilecek Seyr-i Sülûk’la ya�anarak anla�ılaca-
�ından/ö�renilece�inden bu konuya girmiyoruz ve "Ârife târif gerekmez" me�hur sö-
zünü hatırlatmakla yetiniyoruz. 

 
6-10. Beyitler: 

 
Bu Nûr ile nûrlanan e�yâ renk hammalı mı? 

  Yoksa e�yânın rengi, söyle, kendi malı mı? 
 
  Her �ey isti'dâdıyla kazanır bu a'râzı; 
  �sti'dâd nisbetinde olur Esmâ'dan râzı. 
 
  Bu evsâf-ı zâhire, yansıyorken Esmâ'dan, 
  Öz malın olur mu hiç seni kılsa da handan? 
 
  "Lâ mevsûfe illAllah" Tevhîd-i Sıfat demek; 
  Sıfatları ifnâya yönelir bütün emek. 
   

Bundan nâ�î sendeki sıfatlar Hakk'ındır, bil! 
  Hakk'ka ver sıfatını da indinde ol mukbil. 

 
I�ı�ın etkisiyle e�yâ üzerinde görünen çe�itli/farklı renklerin, her e�yânın a-

tomik ya da molekül yapısına  ba�lı oldu�unu daha önce söylemi�tik. Ba�ka bir de-
yi�le ifâdeye çalı�ırsak, her e�yânın renkleri emicilik ve yansıtıcılık oranı/yetene�i 
nisbetinde, o e�yânın üzerindeki renkler de de�i�ir. Tıpkı bunun gibi Zât’ın Nûr’u ile 
temasa geçen e�yânın da ta�ıdı�ı renkler/sıfatlar o e�yânın kendi öz malı de�il, e�yâ-
nın ezelî sûretlerini olu�turan A’yân-ı Sâbite’lerinden kaynaklanmaktadır. 

 
E�yânın birbirinden farklı olu�u, ayrı ayrı varlıklara sâhip olmasından de�il, 

A’yân-ı Sâbite’lerinin farklı olu�undandır. Varlıkta birlik mevcûttur ve çokluk A’yân-
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ı Sâbite’den ileri gelmektedir. A’yân- Sâbite, varlıkların modelleri ve kalıplarıdır. 
Esmâ', Tek Olan Varlı�ın nûrunu A’yân-ı Sâbite üzerine yaymasıyla görünür hâle ge-
lir. ��te bu nedenle Ganiyy-i Muhtefî, 7. nefesinde e�yâ üzerinde bir sıfat (a'râz) ola-
rak gözüken rengin, o e�yânın esmâ’sından yansıdı�ını söylüyor ve varlı�ını esmâya 
borçlu oldu�una i�âret ediyor.  
 

Her e�yânın ezelî istîdâdı/yetene�i, o e�yânın bozulmaz/de�i�mez yönüdür.  
Çünkü Hakk, kendini bu tecellîgâhtan izhâr etmekte ve bozulmaz/de�i�mez "kab"ın 
ezelî "istîdâdı"na uygun bir biçimde sınırlandırıp kayıt altına almaktadır. Bu yolla 
Hakk, �uhûdî tecellîsinde sonsuz de�i�ken sûretlere/sıfatlara bürünmektedir. Bu sû-
retlerin/sıfatların tümü ise Kevnî Âlem’i olu�turmaktadır. Anla�ılan odur ki; âlemde 
mevcûd her �eyin �imdiki sıfatı onun hakkında ezelde tâyin edilmi� (sâbit kılınmı�) 
olanın nihaî bir sonucu olmaktadır. Yâni; �lâhî �simler’e uygun olarak �ehâdet Âle-
mi’nde görünen her sıfat, tecellîgâhın istîdâdına tâbîdir.  

 
Bütün bunlardan sonra Ganiyy-i Muhtefî, 8-9. nefeslerinde insândan gözünü 

e�yâdan kendisine çevirmesini istemekte ve "Sendeki sıfatlar Hakk’ındır" diyerek, 
bütün eme�ini kendinin sandı�ı sıfatları "Gerçek Sâhibi"ne iade etme�e ça�ırmakta-
dır. Artık böyle bir idrâki gerçekle�tiren ki�inin de�i�mez zikri "Lâ mevsûfe �llAll�h" 
olmu�, kendisi de Hakk'ın indinde kabûl gören  kullar arasına katılmı�tır. 
 
X. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 �nsanı açık �irkten koruma�a yönelik nefis tezkiyesinden sonra Hakk yolunun 
yolcusu (sâlik) kendisini bu sefer gizli �irkten de koruyacak olan Merâtib-i Tevhîd'i 
hiç de�ilse ilm-el yakîn olarak zevk etme�e yönelmelidir. 
 
 Merâtib-i Tevhîd'in ikinci basama�ı olan Tevhîd-i Sıfat'ta, sâlikde egemen o-
lan idrâk asıl mevsûfun Cenâb-ı Hakk oldu�udur. Bu idrâke eri�en sâlik artık hiçbir 
sıfatı kendi sıfatı olarak görmez ve kendisininmi� gibi görünen sıfatları da Cenâb-ı 
Hakk'a rücû ettirerek o âna kadar sıfatlarını kendisininmi� gibi görmü� olmasının or-
taya koydu�u hafî �irkden O'na sı�ınır. Bu idrâk sâlike Mükevvenât'a daha sâkin, da-
ha temkinli ve daha rahmânî bir nazarla bakmasını sa�lar. 
 

* * * 
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XI. DERS 
 

                                               TEVHÎD-� ZÂT 
 
  Vahdet'e giden tarîk önce Tevhîd'den geçer. 
  �drâki için bunun, Mür�id misâller seçer. 
 
  Fehâmet, idrâk, temyiz misâl ile bilenir. 
  Vesvese, vehim, hayâl ancak böyle elenir. 
 
  Temyîzi tahkîm eden müstesnâ misâldir Su. 
  Tetkik et fehâmetle, vehmin kurmadan pusu. 
 
  Donsa da, ya da Su'dan buharlar etse südûr, 
  Bu zuhûrun ardında bulunan yalnız Su'dur. 
 
  Aslı yalnız Su olan kar zerrelerini gör! 
  Hayrân ol tenevvü'e, idrâkin de�ilse kör. 
 
  Cevhere bütün a'râz âriyeten eklenir. 
  A'râzla mücehhez Su böylece çe�itlenir. 
 
  Su zerrâta "kadîm"dir, hem de onun "bâtın"ı; 
  Zerrâtsa "hâdis" olur; bu mümkünâtı tanı! 
 
  Su'da da zerrâtta da Vücûd aynı.  Farklı: hâl. 
  Zerrâta, bundan nâ�î, Su'yun "hulûl"ü muhâl. 
 
  "Vücûd" hep aynı vücûd; bu da Su'yunki ancak. 
  Zerrâtın zuhûruna yalnız Su açar kucak. 
 
  Hem izafî hem hayâl, vücûdu bu zerrâtın. 
  Sonu Su olur, âhir, bütün taayünâtın. 
 
  Kar zerreleri asla Su'yun aynı de�ildir, 
  Olurlar ancak Su'yun bu Vücûd'unda zâhir. 
 
   

"Vücûd bakımından Su": aynıdır, mevcûdâtın; 
  Kesret zâhirdir ama Vücûd Tek'dir ve Bâtın. 
 
  Bir bakıma, gayrısı da de�il bunlar Su'yun. 
  Zerrâtın mâhiyeti hakkındaki bu oyun, 
 
  A'râza yönelirsen örter sana Vücûd'u; 
  Kesret içre görürsün artık sen de mevcûdu. 
 
 
  Hakk'ın Hâlik ve Bedi' esmâsının âsârı 
  Olarak halk olunan zerreler bulsa nârı, 
 
  Hörmetine Mümît'in terkeder a'râzını; 
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  Su'da fânî olarak tadar Vahdet hazzını. 
 
  Emsâli fehmederek anla gerçek fâili: 
  Sıcaklık, bu zerrâtın, olmakta Azrâil'i! 
 
  Isıyla yok olunca zerrâttaki tüm a'râz, 
  �nkılâb eder Su'ya, hepsi de bilâ ivaz. 
 
  Bu inkılâbı müdrîk ne kadar varsa zerre 
  Beyânda, lisân-ı hâl üzre, binlerce kerre: 
 
  "Emânetti bu a'râz, bu ahvâl ise düyûn; 
  �nnâ li-l mâ'i, ve innâ ileyhi râciûn". 
 
  "Lâ mevcûde illâ Hû" sırrı böyle fâ� oldu; 
  Nûr-i Zât parlayınca kesret de hemen soldu. 
 
  Anladın ki ef'âlin, sıfâtın ve zâtının 
  Zâhiri evhâm imi�: Zât Nûru'ymu� bâtının. 
 
  Bu idrâkin zevkiyle olursan mest-ü hayrân 
  Tevhîd-i Zât üzere edersin seyr-ü seyrân. 
 

Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 

Tahkîm: Sa�lamla�tırma, güçlendirme, kuvvetlendirme. 
 
Müstesnâ: Üstün, ayrı tutulan, benzerlerinden baskın, e�i benzeri olmayan. 

  
Hayrân: (1) �a�mı�, �a�a kalmı�, �a�ırmı�; (2) Çok tutkun. 
 
Tenevvü: Çe�itlenme, çe�it çe�it olma, çe�itlilik.  
 
Cevher: (1) Maya, öz. 
 
Zerrât: Moleküller, pek ufak parçalar, zerreler. 
 
Kadîm: (1) Eski; (2) Öncesini bilen kimse bulunmayan, öncesi bilinmeyen 

�ey; (3) Ba�langıcı olmayan, öteden beri mevcud bulunan. 
 
Hulûl: Girme, iç içe girme, nüfûz etme. 
 
�zafî: Ba�lı bulundu�u �ey ile de�i�en. 
 
Âhir: Son, sonraki, en sonra. 
 
Taayyünât: Meydana çıkmalar, belli olmalar, belirmeler. 
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Bedi’: All�h’ın güzel isimlerinden biri; "hilkatinin emsâli bulunmayan" an-
lamında. 

 
Mümît: All�h’ın güzel isimlerinden biri; "emânet etti�i dirili�i geri alan" an-

lamında. 
 
Âsâr: �zler, alâmetler. 
 
Nâr: Ate�, od. 
 
Bilâ ivaz: Kar�ılıksız. Bir menfaat kar�ılı�ı olmayarak. 
 
Lisân-ı hâl: Söz ile de�il hareket ve duru�la anlatma, varlı�ındili. 
 
Düyûn: Borçlar. 
 
�nnâ li-l mâ’i, ve innâ ileyhi râciûn: Muhakkak ki biz sudanız ve muhakkak 

ki ona dönücüyüz. "�nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn": "Do�rusu biz All�h’a aidiz ve 
muhakkak O’na dönece�iz". (Bakara/156) âyetine bir atıf olarak da de�erlendirilebi-
lir. 

 
Lâ mevcûde illâ Hû: O’ndan ba�ka varlık yoktur. 
 
Mest-ü Hayrân: �a�kınlık ve hayretten dolayı kendinden geçme, kendini 

kaybetme, sarho� olma. 
 
Seyr-ü seyrân: Zevkle gitme, gezinme. 

 
XI. DERS�N YORUMU 
 
1- 8. Beyitler: 

 
Vahdet'e giden tarîk önce Tevhîd'den geçer. 

  �drâki için bunun, Mür�id misâller seçer. 
 
  Fehâmet, idrâk, temyiz misâl ile bilenir. 
  Vesvese, vehim, hayâl ancak böyle elenir. 
 
  Temyîzi tahkîm eden müstesnâ misâldir Su. 
  Tetkik et fehâmetle, vehmin kurmadan pusu. 
 
  Donsa da, ya da Su'dan buharlar etse südûr, 
  Bu zuhûrun ardında bulunan yalnız Su'dur. 
 
  Aslı yalnız Su olan kar zerrelerini gör! 
  Hayrân ol tenevvü'e, idrâkin de�ilse kör. 
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Cevhere bütün a'râz âriyeten eklenir. 
  A'râzla mücehhez Su böylece çe�itlenir. 
 
  Su zerrâta "kadîm"dir, hem de onun "bâtın"ı; 
  Zerrâtsa "hâdis" olur; bu mümkünâtı tanı! 
 
  Su'da da zerrâtta da Vücûd aynı.  Farklı: hâl. 
  Zerrâta, bundan nâ�î, Su'yun "hulûl"ü muhâl. 
 

Ganiyy-i Muhtefî’nin bu nefesi Tevhîd Mertebeleri’nin üçüncüsü olan 
"Tevhîd-i Zât"ı yâni Zât’ın birli�ini telkîn etmektedir. "Tevhîd-i Zât", aynı zamanda 
fenâ mak�mlarının da sonuncusudur. Bu mak�ma delil olarak Kur’ân-ı Kerim’den �u 
âyetler verilir: "Küllü �ey’in hâlikun illâ vechehû": All�h’ın Vech'inden ba�ka her �ey 
helâk (yâni yok) olucudur. (Kasas/88) "Küllü men aleyhâ fân, ve yebkâ vechü 
Rabbike zül celâl-ü vel ikrâm": Her �ey fânîdir (yok olucu ve geçicidir), ancak celâl 
ve kerem sâhibi olan All�h’ın Vech'i bâkîdir. (Rahman/26-27) Tevhîd-i Zât’ın idrâ-
kine kaynaklık eden dü�ünce: "Lâ mevcûde illâ Hû", "O'ndan ba�ka varlık yoktur" i-
fâdesidir.  
 

Ganiyy-i Muhtefî’, 1-2. beyitlerde "All�h’a giden yolun Tevhîd’den geçti�ini" 
hatırlatıyor ve bu idrâkin uyanması için de Mür�id'lerin, Hakk yolunun yolcularına 
onların idrâklerini uyandırmak ve "gaybî hakîkatlere" zihinlerini yakla�tırmak için 
ya�adı�ımız dünyânın nesnelerinden örnekler verdi�ini söylüyor. Ve ancak bu örnek-
ler aracılı�ı ile insânın algılama (idrâk), kavrama (fehâmet) ve seçip ayırdedebilme 
(temyîz) yeteneklerinin geli�ebilece�inin altını çiziyor. 3. beyitte ise hakîkat yolcusu-
nun ayırdedebilme sezgisini güçlendiren, en önemli ve e�i benzeri olmayan örne�in 
"Su" oldu�una dikkat çekerek, bu nesnenin kuruntu tehlikesine/tuza�ına dü�meden 
büyük bir dikkatle incelenmesini/ara�tırılmasını, daha ötesi fikrî olarak özümlenme-
sini ısrarla öneriyor. 

 
"Suyun üç hâli" olan "sıvı, katı/buz ve gaz/buhar" okul bilgilerimizden arda 

kalan hatıralarımız içinde unutamadı�ımız  olgulardan biridir. Bu üç hâlin görünen 
gerçekli�i ne olursa olsun, kesin olarak bildi�imiz odur ki; bu olu�umun ardında yal-
nızca iki adet hidrojen atomunun bir adet oksijen atomuna ba�lanmasıyla elde edilen 
ve kimyasal formülü de H2O olan Su vardır. Suyun buz hâlinin inceldi�i, çe�itlendi�i, 
dantel dantel �ekillere dönü�tü�ü bir yönü de Kar zerrecikleri/tânecikleridir. �nsa-
nı,Yaratıcı Kudret’in sanatının mükemmelli�i ve sonsuz çe�itlili�i konusunda hayrete 
dü�üren, hayranlı�a sürükleyen bu zerreler kar�ısında duygusuz kalmak, olsa olsa 
ancak idrâkin körlü�ü ile izâh edilebilir! 

 
Daha önce "A’râz ve Hüviyyet" ba�lıklı 5. Ders'in �erhinde a’râz’ı tanımlar-

ken �u  ifâdeleri kullanmı�tık: "Kendi kendine varlık bulamayıp, ba�ka bir cevherle 
meydana gelen, zâtî olmayıp i�reti bulunan ve de�i�mesi her zaman mümkün olan 
hâl ve sıfat". ��te bu tanıma uygun olarak Su  örne�ine tekrar döndü�ümüzde asıl o-
lan Su’yun  biçim, hacım, sıcaklık parametrelerine ba�lı olarak nasıl çe�itlendi�ini ve 
bu parametrelerin ihdâs ettikleri a'râz ile nasıl donatılmı� oldu�unu daha iyi görürüz. 
Bu da bize Su’yun i�reti olarak çe�itlendi�i/ço�aldı�ı en küçük parçalarına göre Ka-
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dîm oldu�unu yâni "Evvel" olarak önce de var oldu�unu ve "Hadîs" olarak sonradan 
meydana gelen bu zerreler aracılı�ı ile de kendini gizleyerek "Bâtın"a dönü�tü�ünü 
anlatmaktadır.  

 
Ganiyy-i Muhtefî, 7. beyitte bu olabilirlik gerçe�ini bizden tanımamızı, te�his 

etmemizi istemektedir. Su’da ve varlı�ını Su’ya ba�lı olarak gösteren (Zâhir kılan) 
zerrâtta da cevher itibâriyle aynı varlı�ın mevcûd oldu�unu 8. beyitte vurgulayarak, 
farklılı�ın yalnızca hâlden kaynaklandı�ına dikkatimizi çekmektedir. Buna ba�lı ola-
rak da Su’yun zerrâta "Hulûl"ünün (girmesinin) mümkün olmadı�ını çünkü böyle bir 
�eyin gerçekle�mesi için iki ayrı varlı�ın olması gerekti�ini ama burada ise yalnızca 
tek cevherin mevcûd oldu�unun açıklamasını yapmaktadır.  
 
9-14. Beyitler: 

 
"Vücûd" hep aynı vücûd; bu da Su'yunki ancak. 

  Zerrâtın zuhûruna yalnız Su açar kucak. 
 
  Hem izafî hem hayâl, vücûdu bu zerrâtın. 
  Sonu Su olur, âhir, bütün taayünâtın. 
 
  Kar zerreleri asla Su'yun aynı de�ildir, 
  Olurlar ancak Su'yun bu Vücûd'unda zâhir. 
 
  "Vücûd bakımından Su": aynıdır, mevcûdâtın; 
  Kesret zâhirdir ama Vücûd Tek'dir ve Bâtın. 
 
  Bir bakıma, gayrısı da de�il bunlar Su'yun. 
  Zerrâtın mâhiyeti hakkındaki bu oyun, 
 

 "A'râza yönelirsen örter sana Vücûd'u; 
  Kesret içre görürsün artık sen de mevcûdu. 
 

9-14. beyitler ise bir bakıma yukarıda anlatılanların bir özeti olarak �u anlam-
ları içermektedir: "Gerçek varlık Su’yun varlı�ıdır ve büründü�ü sûretler izâ-
fî/de�i�ken ve her ne olursa olsun, varlı�ını Su’ya borçludurlar. Su’yun görü-
nen/beliren tüm  sûretleri aldatıcı bir hayâlden, sanal bir görüntüden ibârettir ve e-
ninde sonunda tüm bu olu�umlar tekrar Su’ya dönecek/dönü�eceklerdir. Su’yun var 
olu�una ba�lı olarak ortaya çıkan kar tânecikleri ise Su’yun ne aynısı ne de 
gayrısıdır. Aynısıdır; çünkü suyun cevheri tekdir ve görünen çoklu�un ardında gizli-
dir. Aynı de�ildir; çünkü, i�reti bir sıfata bürünmü� sûret, varlı�ını ödünç aldı�ı   
cevhere denk olamaz. Ayrıca i�reti varlı�a yönelmek insânın gözünden "Gerçek Var-
lı�ı" kaçırır/örter ve sonunda kesret/çokluk artık insâna perde olur." 

 
 

15-23. Beyitler: 
 

  Hakk'ın Hâlik ve Bedi' esmâsının âsârı 
  Olarak halk olunan zerreler bulsa nârı, 
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  Hörmetine Mümît'in terkeder a'râzını; 
  Su'da fânî olarak tadar Vahdet hazzını. 
 
  Emsâli fehmederek anla gerçek fâili: 
  Sıcaklık, bu zerrâtın, olmakta Azrâil'i! 
 
  Isıyla yok olunca zerrâttaki tüm a'râz, 
  �nkılâb eder Su'ya, hepsi de bilâ ivaz. 
 
   

Bu inkılâbı müdrîk ne kadar varsa zerre 
  Beyânda, lisân-ı hâl üzre, binlerce kerre: 
 
  "Emânetti bu a'râz, bu ahvâl ise düyûn; 
  �nnâ li-l mâ'i, ve innâ ileyhi râciûn". 
 
  "Lâ mevcûde illâ Hû" sırrı böyle fâ� oldu; 
  Nûr-i Zât parlayınca kesret de hemen soldu. 
 
  Anladın ki ef'âlin, sıfâtın ve zâtının 
  Zâhiri evhâm imi�: Zât Nûru'ymu� bâtının. 
 
  Bu idrâkin zevkiyle olursan mest-ü hayrân 
  Tevhîd-i Zât üzere edersin seyr-ü seyrân. 
 

Ganiyy-i Muhtefî, 15. Beytine Hakk’ın "Hâlik" ve "Bedi’" isimleri ile ba�lı-
yor. All�h’ın Hâlik ismi, "takdîrine uygun olarak yaratan", Bedi’ ismi ise "hilkatinin 
yâni yaratı�ının emsâli bulunmayan" anlamlarına gelmektedir. Ve kar zerreleri –
a’râz olarak- bu isimlerin varlık sahnesindeki izleri/belirtileri/tecellîleri sonucu var 
olmaktadırlar. Ama biz biliyoruz ki; bu kar zerreleri bir sıcaklık/ate� ile kar�ıla�tıkla-
rında  hemen eriyip, sonradan kazandıkları bu emânet/geçici var olu�u terkederek, 
yeniden Su hâlini alırlar. Bu eriyi�, All�h’ın "Mümît" yâni "emânet etti�i dirili�i geri 
alan" isminin hürmetine gerçekle�mektedir. Böylece "zerreler/a’râz" ölümü tadarak 
bir anlamda aslında yâni Su’da fenâ/yok olarak varlı�ın bir olu�unun (Vahdet’in)  
zevkini ya�arlar. 
 

17. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, verilen bu örnekteki "fâilin" yâni bu de�i�i-
mi gerçekle�tiren "Kudret"in iyi algılanmasını istemekte ve zerrelerin yok olması-
na/fenâ bulmasına bir anlamda ölmesine, biçim/boyut/hâl de�i�tirmesine neden ola-
rak bir Azrâil görevi yapan sıcaklı�ı göstermektedir. Gerçekten de kar zerrelerindeki 
tüm olu�umlar ısının etkisiyle zâten geçici olan varlıklarını bırakarak tekrar kar�ılık-
sız beklemeksizin Su’ya dönü�ürler. 

 
��te, kar zerrelerinin bu de�i�im örne�inde oldu�u gibi varlık sahnesinde ne 

kadar zerre varsa, bütün bu zerreler varolu�ları/duru�ları/hareketleri kısaca "Hâl 
Dilleri" ile yalnızca �u de�i�mez gerçe�i haykırmaktadırlar: "Üzerimizde sûret olarak 
gördü�ünüz tüm bu hâller/olu�lar/durumlar borç alınmı� emânet birer elbisedirler. 
Bizler zamanı ve zemini geldi�inde, bize ait olmayan bu elbiseyi aslî sâhibine geri 
verece�iz. Çünkü bizler bildik, gördük, ya�adık ve inandık ki: �nnâ li-l mâ’i, ve innâ 
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ileyhi râciûn: Muhakkak ki biz sudanız ve muhakkak ki ona dönücüyüz". Burada  
Ganiyy-i Muhtefî, fehâmet ehli için: "�nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn": "Do�rusu 
biz All�h’a aitiz ve muhakkak O’na dönece�iz" (Bakara/156) âyetine bir yollama 
yapmaktadır. 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 21. beyitte artık buraya kadar anlatılanlarla "Lâ mevcûde 

illâ Hû/ O’ndan ba�ka varlık yoktur." sırrının açı�a çıktı�ını ve Zât’ın Nûr’u kar�ı-
sında çoklu�un kaybolarak soldu�unu söylemektedir. Son olarak 22-23. beyitlerde  
ise:  "Tevhîd-i Zât"ı  zevk eden ki�inin; fiillerinin, sıfatlarının ve zâtının zâhirinin –
görünen tecellîlerinin- zan ve kuruntu, bâtınının da "Zât’ın Nûru" oldu�unu büyük 
bir hayret ve �a�kınlıkla anladı�ını vurgulayarak sözü bitirmektedir. 

 
Ganiyy-i Muhtefî Nefesler'in 158. sayfasında, VII. Bölümünün 15 numaralı 

"U��âkî-Melâmîlerin Seyr-i Sülûk-ı Cedîdi" ba�lıklı nefesinde ayrıca: 
 
"Lâ mevcûde illâ Hû" Tevhîd-i Zât’ın zikri; 
 Bu mak�mda yok olur Zâtullah’ın tüm mekri. 
 
 Merâtib-i Fenâ’da yok olur bütün a’râz; 
 Sâlik hadîs olandan etmi�tir artık î’râz. 
 
 Sonunda nisbet eder Hakk’a her �eyi sâlik; 
Alelıtlak kesrette vahdete olur mâlik." 

 
demekle Tevhîd-i Zât mak�mında Zâtull�h'ın Kendini Mükevvenât ile sırlamasının 
aldatıcılı�ının kayboldu�unu, çünkü Merâtib-i Fenâ boyunca yava� yava� bütün 
a'râzın idrâkinin yok oldu�unu ya�ayan Hakk yolu yolcusunun da Hakk'ın halketti�i 
her�eyden artık yüz çevirmi�, bütün bunları Hakk'a nisbet etmeyi ö�renmi� ve böyle-
ce de bu kesret âleminde Vahdet'in künhünü idrâk etmi� oldu�unu beyân etmektedir. 
 
XI. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 �nsanı açık �irkten koruma�a yönelik nefis tezkiyesinden sonra Hakk yolunun 
yolcusu (sâlik) kendisini bu sefer gizli �irkten de koruyacak olan Merâtib-i Tevhîd'i 
hiç de�ilse ilm-el yakîn olarak zevk etme�e yönelmelidir. 
 
 Merâtib-i Tevhîd'in üçüncü basama�ı olan Tevhîd-i Zât'ta, sâlikde egemen o-
lan idrâk, kendisinin hiçbir zâtiyyetinin olmadı�ıdır. Bu idrâke eri�en sâlik artık hiç-
bir fiili, hiçbir sıfatı ve kezâ ki�ili�inin özü olan zâtını da kendisine ait nesneler gibi 
de�il bir süre kendisine izâfe edilen emânetler olarak idrâk eder ve bunların tümünü 
Cenâb-ı Hakk'a rücû ettirerek o âna kadar kendine izâfe edilen ef'âli, sıfatları ve zâtı 
kendisininmi� gibi görmü� olmasının ortaya koydu�u hafî �irkden O'na sı�ınır: haki-
kî fakr ile O'nun Zât'ının ummânında bir katre gibi ifnâ olur gider. Bu idrâkin ya-
�anmasıyla birlikte, sâlikde bu idrâk de dâhil olmak üzere bütün a'râzın idrâki de yok 
olur. 
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XII. DERS 
 
                                   "Tevhîd-i Zât" Mertebesini Zevk Eden 
                                          Dervi�in Ahvâlini Beyân Eder 
 
  Bana "�eyh'dir" demi�ler.  Vallah kuyruklu yalan! 
  Eyâ mürîd, aldanma!  �eyhli�im yok!  Ben hiçim! 
 
  Nûr'unun lem'asıdır, Rabb'imden bana kalan! 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Bilâ vücûd bir hiçim! 
 
  Ne bir dergâhım vardır, ne de âyin yaparım. 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Mülküm de yok!  Ben hiçim! 
 
  Gönül'dür bana dergâh, tecellîsi tek kârım. 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Âsârım yok!  Ben hiçim! 
 
  Bizde te�his etti�in:  Kaynak'dan gelen Himmet! 
  Aynalardan akseden sûret misâli hiçim! 
 
  Fakîr mahzâ bir kulum; gösteremem kerâmet. 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Ef'âlim yok!  Ben hiçim! 
 
  Hükmederse hayâle "Ganiyy" denen Tecellî, 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Sıfâtım yok!  Ben hiçim! 
 
  Olmakta hüviyyetim ancak ârife celî. 
  Zâhirim:  Rab'bın mekri;  zâtım da yok!  Ben hiçim! 
 
  Nasıl hiçtir bu, hayret, âlem meknûz fakîrde! 
  Kanma parıltısına!  Varlı�ım yok; ben hiçim! 
 
   

Hiçli�im de hamdım da müsellemdir Tekbîr'de! 
  �drâk et mürîd!  Fakîr, Kenz-i Mahfî'de hiçim! 

 
Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 
Eyâ: "Ey, hey!" mânâsına gelen ve Arapça kelime ve terkiplere giren nidâ 

edâtıdır. 
 
Lem’a: Parıltı, parlayı�. 
 
Bilâ: -siz, -sız. Bilâ vücûd: varlıksız. 
 
Kâr: Kazanç. 
 
Âsâr: Eserler, izler, ni�ânlar, alâmetler. 
 
Himmet: (1) Gayret, emek, çalı�ma; (2) Manevî güç/yardım. 
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Mahzâ: (1) Ancak, yalnız, tek; (2) Hâlis, katkısız, sâde. 
 
Celî: Açık, meydanda, belli. 
 
Mekr: Hiyle, tuzak. 
 
Meknûz: Gömülü, hazînede saklı. 
 
Müsellem: (1) Teslim edilmi�, verilmi�; (2) Su götürmez, do�rulu�u, gerçek-

li�i herkesce kabûl edilmi� olan. 
 
Tekbîr: "Allahu Ekber" yâni "All�h en büyüktür" demek.  
 
Kenz-i Mahfî: Gizli Hazîne yâni Cenâb-ı Hakk’ın Mutlak Gayb ya da Amâ’ 

denilen mertebedeki hâli. 
 
XII. DERS�N YORUMU 

 
1-4. Beyitler: 

 
  Bana "�eyh'dir" demi�ler.  Vallah kuyruklu yalan! 
  Eyâ mürîd, aldanma!  �eyhli�im yok!  Ben hiçim! 
 
  Nûr'unun lem'asıdır, Rab'bimden bana kalan! 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Bilâ vücûd bir hiçim! 
 
  Ne bir dergâhım vardır, ne de âyin yaparım. 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Mülküm de yok!  Ben hiçim! 
 
  Gönül'dür bana dergâh, tecellîsi tek kârım. 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Âsârım yok!  Ben hiçim! 

 
Tevhîd-i Ef’âl ile ba�layan Fenâ Mertebeleri, sırasıyla Tevhîd-i Sıfat ile de-

vam eder ve Tevhîd-i Zât ile sona erer. Bu mertebeleri hakkıyla idrâk eden ki�i fiille-
rini, sıfatlarını ve zâtını Hakk’a vererek "Ölmeden önce ölünüz" hadîsinin sırrını 
zevketmi� ve Hiçlik idrâkinin ne oldu�u hakkında bir izlenim elde etmi�tir. Bir an-
lamda o, bir çe�it Kıyâmet  ya�amı�, Ha�r'ın ve Ne�r'in tadını daha bu âlemde  almı�-
tır. Tevhîd-i Ef’âl, Tevhîd-i Sıfat ve Tevhîd-i Zât aynı zamanda  tenzîh yâni a'râzdan 
soyunma mak�mlarıdır. Bu mak�mda olan ki�iler "Lâ mevcûde illâ Hû" zevkinin 
"hayret" sarho�lu�unda kendilerinden geçmi� (isti�rak), m�nevî bir okyanus/ummân 
içerisinde damla misâli kaybolmu�lardır.  

 
�üphe yok ki Ganiyy-i Muhtefî de Tevhîd-i Zât'ı zevk etmi� bir "Merd-i  

Hakk" olarak bu nefesi ile bize geçirdi�i/ya�adı�ı hâlin yansımalarını/hâtıralarını ak-
tarırken, bir yerde de bu idrâkin uyanı�ını gerçekle�tiren dervi�lerin portresini çiz-
mektedir. Zâten tüm beyitlerin ortak biti� kelimesini olu�turan ve Fenâ'ya i�âret eden  
Hiçlik kavramı da bize bu konuda yeterli ı�ık tutmaktadır. Bir ba�ka ortak uyarı cüm-
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lesi ise yine bütün beyitler boyunca kendini gösteren ancak gerçek bir mürebbie ait 
olan:"Eyâ  mürîd, aldanma!" îkazıdır.  

 
Ganiyy-i Muhtefî , 1. beyitte kendisinin �eyh olmadı�ını söylemekte ve bu 

konuda ihvânını uyarmaktadır. Çünkü o, tarikatlerin birer �lm-i Ledün okulu olması 
gerekirken, taklîden icrâ edilen hurde-i tarîk21’e dönmesinden ve �eyh’li�in ise 
ma’nâ ve muhtevâsından âdetâ tecerrüt ederek (soyunarak/sıyrılarak), ço�unlukla 
babadan o�ula intik�l eden bir hânedanlı�a dönü�erek bir ruhban sınıfı derekesine 
dü�ürülmesinden son derece rahatsızdır. Çünkü tarîkatlarda hurde-i tarîk’in ön plana 
geçmesiyle taklîdin hükümranlı�ı ba�lamı�; ve bu da tahkîkin üzerini örtmü�tür. Bu 
nedenle Ganiyy-i Muhtefî, kendisini �eyh yerine daha çok Mürebbi' (E�itici bir Ön-
der) olarak tavsif etmektedir. 
 

2. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, görünen varlı�ının yokluk/fenâ buldu�unu ve 
bunun akabinde Rabb’inden kendisine kalanın yalnızca O’nun Nûr’unun parıltısı ol-
du�unu beyân etmektedir. 

 
3. beyit bir kez daha Ganiyy-i Muhtefî’nin taklîde de�il, �lm-i Ledün’e hizmet 

eden tahkîk ehli bir mürebbi' oldu�unun izlerini ta�ımakta ve bütün bunlar "Ne der-
gâhım vardır, ne de âyin yâni merâsim/tören yaparım" tavrıyla açıklanmaktadır. Bu 
tavır bize, ba�ka nefeslerinden,  Turûk-i Aliyye’den Halvetî Tarîki’nin U��âkiyye ko-
lunun  Kâmil bir Mürebbii oldu�unu çıkardı�ımız Ganiyy-i Muhtefî’nin "örtü-
lü/saklı" bir ba�ka yönünü göstermektedir. O da �udur: Kendisi her ne kadar U��akî 
bir tarîke müntesib olsa da Hamzavî-Melâmî bir karaktere/zevke/ne�eye sâhiptir. 
Çünkü zâhirî �atafatı ön plânda tutan hurde-i tarîke kar�ı ilk tepki Melâmiler’den 
gelmi� ve bu tepki Hamzavî- Melâmî gelene�inde doru�a ula�mı�tır. Biz aynı tavrı 
yakın dönemde ya�amı� bir ba�ka Türk sûfîsi olan Ku�adalı �brahim Halvetî 
(öl.1845)’de de görmekteyiz. Tekkesi yandı�ı zaman �öyle söylemi�tir: "Elhamdülil-
lâh, merâsimden kurtulduk!". Ganiyy-i Muhtefî Nefesler'inde "Me�âyih-i Rüsûm" 
(Resmî �eyhler) ba�lıklı nefesinde ise bütün bu konulardaki ne�'esini 

 
Taklîden �eyh olanın ilmi, fehmi kısadır 

  Saparsa taklîdinden, umûru nâkısadır. 
 
  Salınır havf-u recâ, kabz-u bast arasında; 
  Mekân tutmaz temkinin, sükûnun ortasında. 
 
  Kendi nefsi hakkında hep beklenti üzredir; 
  Hâtifden emir bekler ki vukuu pek nâdir. 
 
  Noksanlı�ından nâ�î ümîdidir kerâmât; 
  Teshîr eder kendini kutbiyyet ve mak�mât. 
 
  Ya câhilin tekidir örf, erkânı reddeder; 
  Ya da koyu �ekilci, verir ihvâna keder. 
   
   

                                                 
21 Tarîkatlarda te�rifât ve merâsimlerin ayrıntıları ile ilgili bilgiler. 
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Havf-u recâdan rücu' ederse vesveseye 
  �fnâ eder feyzini, muhtâc olur vasîye. 
 
  Muallâkda kalırsa,  umûru olur heder; 
  Avâmîle�ir tavrı, rütbesinden kaybeder. 
 
  Me�âyih-i rüsûma, mutlak, intisâb gerek; 
  Böylece ifnâ olur vehim denen engerek. 
 
  Vehmi zabt-u rabt eden �nsân-ı Kâmil'dir, bil! 
  O'na intisâb ile me�âyih olur mukbil. 
 
  Ey me�âyih-i rüsûm!  Olun ehl-i tevâzu! 
  Böyle bir Zât'ı bulup feyz alın kuzu kuzu. 
 
  Sizleri kurtaracak zikir de�il, Ma'rifet! 
  �nsân-ı Kâmil ile bulacaksınız rif'at. 
 
  Sizler gene �eyhli�in gere�ini yapınız. 
  �hvânınıza kar�ı kapanmasın kapınız. 
 
  Ama �nsân-ı Kâmil feyzin menba'ı olsun! 
  Kalmayın, ihvân ve siz, onun feyzinden yoksun! 
 
�eklinde ortaya koymaktadır. 

 
4. beyitte Ganiyy-i Muhtefî, gerçek dergâhın insânın gönlü oldu�unu ve bu 

gönülde vuku bulan tecellînin dı�ında hiçbir ni�ânının/izinin bulunmadı�ını söylüyor. 
Bu sözler de 3. beyitte oldu�u gibi yine Melâmî-U��akî bir zevke kaynaklık yapmak-
tadır. Bir ba�ka nefeste bu sırlı hâl �öyle açıklanır: 

 
"Melâmet ne�’esinde U��akî erleriyiz; 
 Tarîk-i nâzeniynin örtülü gülleriyiz.  
......... 
 Ne kadar çile varsa cemiyette çekeriz;  
 Sırlıyız; göremezsin zâhirde bizden bir iz. 
 
Çekmiyor ilgimizi kerâmât-u mu’cizât; 
Hâlimiz mahzâ kulluk; bâtını: Tevhîd-i Zât." 
 

�nsan gönlünün dergâh olarak nitelendirilmesine gelince bu dü�ünce bir çok 
ehl-i tahkik tarafından seslendirilmi� daha da ilerisi insânın gönlü Gönül Kâbesi ola-
rak dü�ünülerek Beytull�h ile özde�le�tirilmi�tir. Mevlâna Celâlettin de bir rubâîsin-
de bu gerçe�i �öyle ölümsüzle�tirir: "Kâbe, Âzer o�lu �brahim’in yaptı�ı bir binâdır, 
insânın gönlü ise Yaratıcı’nın vücûd verdi�i gerçek Beytull�h’tır." Bu tesbitler, Hz. 
Peygamber (SAV)’in "Ey insânlar! Kanlarınız, mallarınız, haysiyet ve �erefleriniz, 
Rabbinizle bulu�aca�ınız güne kadar, bu mahalde (: Mekke), bu ayda (: Zilhicce) bu 
günün mukaddes olması gibi mukaddes ve mükerremdir"22 hadîsiyle ve All�h’ın 
"yerlere göklere sı�mam, fakat bana inanan kulumun kalbine sı�arım" kudsî hadîsine 

                                                 
22  Vedâ Hutbesi, Prof. Dr. Muhammed Hamidullah: �slâm Peygamberi, C.1, S.274, Paragraf No: 456. 



����������	
����������������������
�������������

 85 

dayandırılmaktadır. Bu beytin �erhini Yunus Emre’ye ait bir ba�ka beyitle noktalaya-
lım: 

 
A�k imâmdır bize, gönül cemaat, 
Kıblemiz dost yüzüdür, dâim salât. 

 
5-10. Beyitler: 

 
Bizde te�his etti�in:  Kaynak'dan gelen Himmet! 

  Aynalardan akseden sûret misâli hiçim! 
 
  Fakîr mahzâ bir kulum; gösteremem kerâmet. 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Ef'âlim yok!  Ben hiçim! 
 
  Hükmederse hayâle "Ganiyy" denen Tecellî, 
  Eyâ mürîd, aldanma!  Sıfâtım yok!  Ben hiçim! 
 
  Olmakta hüviyyetim ancak ârife celî. 
  Zâhirim:  Rab'bın mekri;  zâtım da yok!  Ben hiçim! 
 
  Nasıl hiçtir bu, hayret, âlem meknûz fakîrde! 
  Kanma parıltısına!  Varlı�ım yok; ben hiçim! 
 
  Hiçli�im de hamdım da müsellemdir Tekbîr'de! 
  �drâk et mürîd!  Fakîr, Kenz-i Mahfî'de hiçim! 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 5. beyitte kendisinin aynalarda yansıyan bir sûret misâli  

bir hiç oldu�unu bir kez daha hatırlatıyor ve ihvânın görebildi�i/görebilece�i tek �e-
yin Cenâb-ı Hakk’tan kendisine yansıyan manevî bir bereket/güç/yardım oldu�unu 
söylüyor. 6. beyitte ise saf kulluk yönünü vurgulayarak fenâ hâlinin ba�ka bir deyi�le 
fakr hâlinin bir sonucu olarak kendisinden kerâmet ortaya çıkmayaca�ını ilâve edi-
yor. 

 
�üphesiz burada anlatılan fakîrlik Fenâ Fillâh'a i�âret etmekte, ki�inin ken-

dinde gördü�ü her �eyi, kendine de�il, All�h’a ait ve All�h tarafından bilmesi ve bu 
bilinci bir ya�am tarzı hâline getirmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda bu-
lunan ki�i, kendinde dünyevî ve uhrevî bir varlık görmez ve sanki kendisine "Bu 
mülk kimindir?" sorusu sorulmu� gibi sessizli�ini/hiçli�ini ikrâr eder. Aynı zamanda 
bu �ekildeki fakîrlik Hz. Peygamber tarafından "El fakrü fahrî" yâni "Yoksullu�um if-
tihârımdır" hadîsi ile övülmü�tür. 

 
Kerâmet konusunda gelince, bu tavır da Ganiyy-i Muhtefî’nin kâmil bir 

mürebbi' olu�unun en önemli kanıtlarından birisidir. Çünkü gerçek mürebbîler kerâ-
met ve mu’cizât pe�inden ko�maz, bunları kendilerine de izâfe etmez ve ettirmezler. 
Çünkü onların i�leri kerâmet ve mu’cizâtla de�il ilimledir. Onların tavrı ancak Haz-
ret-i Peygamber'in "Ene be�erün" (Ben ancak bir be�erim) edebi olabilir. Tasavvufî 
literatürde kerâmet Evliyânın hayzı olarak tanımlanır. Kâmil insânlar kerâmetten ve 
mu’cizâttan kaçınırlar ve bunu kullu�u unutturan bir gösteri� olarak kabûl ederler. 
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Çünkü kerâmetin zuhûru bir dâvâ sâhibi olmayı gerektirir. Hâlbuki kâmiller dâvâ sâ-
hibi de�illerdir. Kendilerinden, kendi ihtiyarlarının dı�ında Cenâb-ı Hakk’ın lûtf-u 
keremi ile bir kerâmet zuhur eder de bunun farkına varırlarsa tövbe-i isti�far ederler 
ve boy abdesti alırlar. Kâmil mürebbi'ler için kerâmet ancak; tâliblerin yeteneklerini 
ke�fetmeleri ve pas tutmu� olan kalplerini altına, kapkara nefislerini de Rûh’a dönü�-
türmeleri olabilir. 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 7. beyitte Ganiyy-i Muhtefî sûretinde insânın hayâline 

hükmeden "Ganiyy" tecellîsine, bakıp da aldanılmaması ve bu sûrete bir varlık atfe-
dilmemesi gerekti�ini îkaz etmekte ve i�reti/geçici/emanet/âriyet olan bu sûretin 
kendisine ait olmadı�ını, kendisinin ancak bir hiç oldu�unu beyân etmektedir. 8. be-
yitte ise Ganiyy-i Muhtefî zâhirinin, aslında, Rabb’ın bir tuza�ı oldu�unu, gerçekte 
zâtının da bulunmadı�ını ama hüviyyetinin  irfân sâhibi, mârifete kavu�mu�, bilgili 
kimseler için apaçık oldu�unu söylemektedir. 

 
9-10. beyitler Tevhîd-i Zât'ı zevk etmi� ve Fenâfill�h'a ula�mı� bir insânın 

ba�döndürücü hayretini dile getirmekte ve ya�anmı� bu hâli kelime kalıplarına 
Ganiyy-i Muhtefî ancak bu kadar sı�dırabilmekte/dökebilmektedir. Öyle bir hiçlik ki, 
hem bütün Mükevvenât'ın içinde dürüldü�ünü hissedeceksin, hem de varlı�ının ol-
madı�ını idrâk edeceksin. ��te bu hiçlik, Kenz-i Mahfî'de yâni "Ahadiyyet mertebe-
sinde gizli bir hazîne olarak bulunan Cenâb-ı Hakk’ın  ebediyyen bilinemeyecek 
Zât’ında (Amâ' hâlinde) olan bir hiçliktir." Böyle bir mak�mı idrâk eden ki�inin söy-
leyecek tek sözü vardır: O da; All�h’ın yüceli�ini, büyüklü�ünü, e�sizli�ini dile ge-
tirmeyi ifâde eden Tekbîr yâni "All�h en büyüktür" sözüdür. Çünkü insano�lunun 
bilgi da�arcı�ında Yaratıcı Kudret’i hakkıyla vasfedecek ba�ka bir kelime mevcûd 
de�ildir. Hz. Peygamber (SAV) bile bir yakarı�ında �unu itiraf etmi�tir: "Sen ancak 
kendini senâ etti�in gibisin". 
 
XII. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 Tevhîd-i Zât mertebesini zevk eden dervi�in ahvâlini beyân eden bu derste bu 
mertebenin bâlâsına çıkmı� bir kimsenin sarho�lu�una tanık olmaktayız. Ganiyy-i 
Muhtefî bu nefesinde bu mertebenin kendisine bah�etti�i cezbeyi gâyet açık bir �e-
kilde yansıtmakta ve fiiller ve sıfatlar yönünden oldu�u kadar  kimli�i yönünden de 
hiçbir dâvâsı kalmamı� oldu�una dikkati çekmektedir. Hiçli�inin yâni fakrının idrâ-
kinin kendisini niçin zengin ve Ganiyy kılmakta oldu�unu da bu münâsebetle anlıyo-
ruz. 
 

* * * 
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XIII. DERS: 
 
Kim ki Tevhîdi Zât'ı bir kere eder idrâk, 

  Bu avâlim kendine artık olamaz zerrâk. 
 
  "Lâ mevcûde illâ Hû" mazharı olan bir er, 
  Tevhîd-i Zât'ın dahi Sırrü-s Sır'rına erer. 
   

"Ka'b-ı Kavseyn"de uruc kavsı böyle tam olur; 
  Mürîd nereye dönse orada Hak'kı bulur. 
 
  Tevhîd-i Zât idrâki, bil ki iki türlüdür; 
  Her türünden füyûzat akmakta güldür güldür. 
 
  Birinde kalben tadar Vahdet'in ezvâkını; 
  Di�eriyse Mi'râc'dır: �eksiz tanır Hak'kını. 
 
  Bu mak�mda a'râz da zâtlar da Hak'kın ancak; 
  Aslen hiç olan mürîd burada Hayy olacak. 
 
  Âb-ı Hayât i�te bu!  Ölümsüz, içen bundan! 
  Bu mak�mdan dönenler artık handan, câvidan. 
 
  Ne mutlu, tamâm oldu "Fenâ Mertebeleri"! 
  "Bekabillâh"a ko�ar artık Allah'ın eri. 

 
Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 

 
Avâlim: Alemler, varlıklar. 
 
Zerrâk: �ki yüzlü, aldatıcı. 
 
Sırrü-s Sırr:  All�h tarafından bilenen gerçeklerin özü. 
 
Ka’b-ı Kavseyn: (1) Hz. Peygamber’in Mi’râc gecesi All�h’a çok yakla�tı�ı-

nı anlatan bir ifâde. Bu terim Necm Sûresi’nin 9. âyetindeki "fekâne k�be kavseyni ev 
ednâ" (�ki yay kadar, yahut daha yakın oldu) ifâdelerinden alınmı�tır; (2) Hakk ile bir 
olma, Hakk’a kavu�ma. 

 
Uruc: Yukarı çıkma, yükselme, a�ma. 
 
Kavs: Yay. 
 
Füyûzat: Manevî ilim, irfân. 
 
Güldür güldür: Bol, fazla. 
 
Ezvâk: Tatlar, zevkler, ne�eler, hazlar, lezzetler. 
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Âb-ı Hayat: �çeni ölümsüz kılan su. 
 
Handan: Gülen, sevinçli. 
 
Câvidan: Dâimî kalacak olan, sonrasız, ebedî. 
 
Bek�billâh: Hakk’ın varlı�ıyla var olmak. 

 
 
XIII. DERS�N YORUMU: 

 
1-3. Beyitler: 

 
Kim ki Tevhîdi Zât'ı bir kere eder idrâk, 

  Bu avâlim kendine artık olamaz zerrâk. 
 
  "Lâ mevcûde illâ Hû" mazharı olan bir er, 
  Tevhîd-i Zât'ın dahi Sırrü-s Sır'rına erer. 
   

"Ka'b-ı Kavseyn"de uruc kavsı böyle tam olur; 
  Mürîd nereye dönse orada Hak'kı bulur. 
 

Daha önce de ifâde etti�imiz gibi Tevhîd-i Zât mertebesi Fenâ mertebelerinin 
sonuncusudur ve buraya gelen ki�i ölmeden evvel ölmenin zevkine varmı�, kendi 
mülkü zannetti�i  ef’âl, sıfat ve zât’ı Hakk’a teslim ederek "Hiç" oldu�unu anlamı�tır. 
Tevhîd-i Zât, nefsâniyetin bitti�i rûhaniyyetin ba�ladı�ı, kesâfetin yerini letâfete bı-
raktı�ı bir mak�mdır. Ve bu mak�m; Hz. Peygamber’in (SAV): "Hepiniz uykudası-
nız, ölünce uyanacaksınız" dedi�i yâni uykunun/rüyânın sona erip uyanıklı�ın devre-
ye girdi�i bir mak�mdır. ��te Ganiyy-i Muhtefî, 1-2. beyitlerde, sözünü etti�imiz bu 
uyanıklı�a dikkatimizi çekiyor ve Tevhîd-i Zât'ı bir kere idrâk eden ki�i için varlı�ın 
perdeleyici/aldatıcı/ ikiyüzlü görüntüsünün kayboldu�unu, onun yerini artık "O’ndan 
ba�ka hiçbir varlık yoktur"  zevkinin aldı�ını söylüyor. 

 
3. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, irfânî literatürde önemli bir metafor olarak 

kullanılan Kavis örne�ini veriyor ve Uruc Kavsı/Yükseli�Yayı'nın K�be Kavseyn'de 
bir anlamda "Fenâ-i Zât"ta tamam oldu�unu bildiriyor. Böylece hakîkat yolculu�u-
nun bu ilk kavsi bitirilmi�, bunu gerçekle�tiren ki�i de nereye dönerse dönsün 
"Lâ/yokluk/Hiçlik/Fenâ" aynasında Hakk'ı te�his ve idrâk edenlerden olmu�tur. 

 
K�be Kavseyn, ok atılırken yayın elle tutulan ortasıyla, sa�lı sollu iki ucu ara-

sındaki mesafeyi ifâde eden bir terkipdir. Bu terim, Necm Suresi’nin 8-9. âyetlerinde 
geçen "Fekâne kâbe kavseyni ev ednâ" (iki yay aralı�ı kadar, yahut daha yakın oldu) 
ifâdelerinden alınmı�tır ve, sufî terminolojide, Mi’râc olayında All�h ile Peygambe-
rimiz arasındaki yakınlı�ın delili olarak kullanılmaktadır. 

 
4-8. Beyitler: 
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Tevhîd-i Zât idrâki, bil ki iki türlüdür; 
  Her türünden füyûzat akmakta güldür güldür. 
 
  Birinde kalben tadar Vahdet'in ezvâkını; 
  Di�eriyse Mi'râc'dır: �eksiz tanır Hak'kını. 
   

Bu mak�mda a'râz da zâtlar da Hak'kın ancak; 
  Aslen hiç olan mürîd burada Hayy olacak. 
 
  Âb-ı Hayât i�te bu!  Ölümsüz, içen bundan! 
  Bu mak�mdan dönenler artık handan, câvidan. 
 
  Ne mutlu, tamâm oldu "Fenâ Mertebeleri"! 
  "Bekabillâh"a ko�ar artık Allah'ın eri. 
 

Ganiyy-i Muhtefî, 4-5. beyitlerde Tevhîd-i Zât'ı algılamanın/zevk etmenin iki 
yolu oldu�unu belirtmekte ve bunlardan birini "Tevhîd’in ne�esini kalben, yâni ilme-l 
yâkîn olarak kendi cehdi ve iktisâbıyla tatmak", di�erini ise "kulun,cehdinden ve ikti-
sâbından ba�ımsız olarak Cenâb-ı Hakk’ın hûzuruna dâvet ve kabûl edilmesi" demek 
olan Mi’râc  olayı  olarak açıklamaktadır. Daha sonra da Tevhîd’i Zât'ı idrâkin; ister 
nefse ve cehle kar�ı cihâdla , isterse manevî bir �ölen tecrübesi ile (yâni Mi'râc ara-
cılı�ıyla) Hakk’ı ânî bir tanıma mazharı" ile gerçekle�sin, bu yolların her ikisinden 
de tâliblere kesilmeyen, gürül gürül akan bir hakîkat ve mârifet ilminin bulundu�unu 
ilâve etmektedir. 

 
6-7. beyitlerde Ganiyy-i Muhtefî, bu ilmi bir Âb-ı Hayat’a yâni içeni ölümsüz 

kılan bir suya benzetmekte ve bu zevki tadanların Cenâb-ı Hakk'ın Hayy isminin 
mazharı olarak artık ebedî sürecek bir mutlulu�a/sevince kavu�tuklarını müjdelemek-
tedir. Çünkü onlar birinci sûr’un üflenmesi ile Tevhîd-i Zât'ta fenâ  bulmu�, kıyâmeti 
ya�amı�, ölümü tatmı�lardı. �imdi ise onlar için yeni bir hayat ba�lamakta, Hakk bu 
cesetlere Hayy isminin hürmetine dirilik bah�etmektedir. Böylece Fenâ Mertebeleri 
tamam olmu�, ikinci sûr’la birlikte Bek� Mertebeleri ba�lamı�tır. Aynı zamanda bu 
mertebeler ikinci kavis olan Nuzûl/�ni� Kavsi'ne i�âret etmektedir. 

 
XIII. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 Tevhîd-i Zât ne�'esini zevk ve hazm  eden biri için artık bu Mükevvenât'ın in-
sano�luna mekri (hiylesi) kalmaz. Nereye dönse muhâtabı Hakk'dır. Her ân Hakk'ın 
huzûrunda bulunmanın kendisine bah�etti�i Üstün Edeb'le hareket eder. 
 

* * * 
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XIV. DERS 
 
      MAK�M-I CEM 

 
  Cem'e vâsıl olanın garip olur ahvâli; 
  Hakk'dır burada zâhir; halksa bulur zevâli. 
 
  Hakk'ın Zât'ıyla, mürîd, giyinmekte bir libas; 
  Be�eriyyeti olur zâhirî bir iktibas. 
 
  Cem mak�mında mürîd Hakk'ın Zât'ıyla mevcûd; 
  Bu idrâk ile Hakk'a Hakk ile eder sücûd. 
 
  Hakk ile Hakk olmu�tur; edilmez artık tadlîl; 
  Ârif için ahvâli yalnızca Hakk'a delîl. 
 
  Sırr'rıyla parıldayan apâ�ikâr bir mâhdır; 
  "Fe eynemâ tüvellû, fe semme vechull�h"dır. 
 
  Bu mak�mda mürîde cümle halk bâtın olur; 
  Nereye dönersen dön, e�yâ mir'âtın olur. 
 
  Bütün zâhirî esbâb ifnâ  olur gözünde; 
  Sebebü-l Esbâb ile fâil olur ve zinde. 
 
  Hiç bir çile, me�akkat döndürmez O'nu Hakk'dan; 
  Helâl eder hakkını herkese, bil ki, sıdkan. 
 
  Hakk'ın Kelime'sidir; evsâfı Rûhull�h'dır; 
  E�er temyîz edersen, ne emîn bir penâhdır! 
 
  Bu mak�mda çözülür �sâ'nın tüm esrârı; 
  Olur zîrâ, Sırrü-s Sır, Rûh'un aslî makarrı. 
 
  Nasıl olursa namaz mü'minlerin Mi'râcı, 
  Oruç da bu mak�mın remzidir ve sirâcı. 
 
  Mahzâ Rahmet olmakta Cem'i zevk eden mürîd; 
  Kılmaktadır bu makâm �nsân'ı aslî, ferîd. 
 

 
Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 

 
Mak�m-ı Cem: Tevhîd Mertebeleri’nin dördüncüsü ve Bek� Mertebeleri’nin 

ilkidir.  
 
Zevâl: (1) Yerinden ayrılıp gitme; (2) Sona erme, yok olma; (3) Güne�’in  ba-

tımına yakla�ması. 
 
Mürîd: Bir mür�ide ba�lı olan kimse. 
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Libâs: Elbise. 
 
Be�eriyyet: Be�er olma niteliklerinin tümü. 
 
�ktibâs: Ödünç alma. 
 
Sücûd: Secde etme. 
 
Tadlîl: Do�ru yoldan çıkarma, azdırma, ayartma. 
 
Delîl: (1) Yol gösteren, kılavuz; (2) �âhit, belge, tanık. 
 
Mâh: Ay. 
 
Fe eynemâ tüvellû, fe semme vechullah: "Nereye dönerseniz dönün, Al-

l�h’ın yüzü  oradadır" (Bakara/115) 
 
Esbâb: Sebepler. 
 
�fnâ: Yok olma, kaybolma. 
 
Sebebü-l Esbâb: (1) Sebeplerin sebebi; (2) All�h. 
 
Zinde: (1) Diri, ya�ayan, canlı; (2) Dinç, sa�lam, güçlü, kuvvetli. 
 
Me�akkat: Zorluk. 
 
Sıdkan: Do�rulukla, içtenlikle, gönül ho�lu�u ile, samimiyetle, hâlis niyetle, 

yürek temizli�i ile. 
 
Kelime: (1) �nsân-ı Kâmil, bir bütün olarak �lâhî kemâli kendi varlı�ında ger-

çekle�tiren insân; (2) Bütün peygamberlerin ve velîlerin hakîkatlerine özellikle Hz. 
Peygamber’in hakîkatine (Hakîkat-ı Muhammediye) "kelime" denir; (3) All�h’ın 
"Kün/Ol" emrine i�ârettir. All�h, bir �eye "Kün/Ol" deyince o �ey olur. ��te buradaki 
"Kün/Ol" kelimesi yaratma vasıtasıdır; (4) Külli irâdenin sûreti ve yaratma aracı olan 
"kün". 

 
Rûhullah: All�h’ın rûhu. Cenâb-ı Hakk Kur'ân'da: "Muhakkak ki Biz emâneti 

göklere, arza ve da�lara sunduk. Onu yüklenmekden kaçındılar. Onu insân yüklen-
di..." (Azhâb/72), ve "Onu   (Âdem'i) bir sûretle sûretlendirip de içine Rûh'umdan 
üfürdü�ümde derhâl ona secde edin!" (Sâd/72) demektedir. Buna göre insânın kabûl 
etti�i emânet All�h'ın Rûh'undan ba�ka bir �ey de�ildir. All�h'ın Rûh'u bütün Mü-
kevvenât'ta yalnızca insânda bulunmaktadır. Bunun içindir ki insân E�refü-l Mahlû-
k�t'tır (Yaratılmı�ların en �ereflisidir). Ancak be�er düzeyindeki insân ta�ımakta ol-
du�u bu �lâhî Emânet'in idrâkinde de�ildir. Bu idrâk ancak nefsini tezkiye ederek 
açık �irklerden arınan ve korunan ve akabinde de Tevhîd Mertebelerini ya�ayarak 
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gizli �irklerden  arınan ve korunan �nsân-ı Kâmiller'de ye�ermektedir. ��te yüklendi�i 
�lâhî Emânet'in mâhiyetinin, kadrinin ve sorumlulu�unun bilincini kazanmı� olan bu 
kâmil Ârifler'e Rûhull�h denir. 

 
Penâh: Sı�ınacak yer. 
 
Makarr: Karar edilen, durulan yer, merkez. 
 
Sirâc: I�ık, kandil, mum. 
 
Ferîd: Tek, e�siz, e�i olmayan, kıyas kabul etmez, üstün, ölçüsüz. 

 
 
XIV. DERS�N YORUMU 
 
1-5. beyitler: 

 
  Cem'e vâsıl olanın garip olur ahvâli; 
  Hakk'dır burada zâhir; halksa bulur zevâli. 
 
  Hakk'ın Zât'ıyla, mürîd, giyinmekte bir libas; 
  Be�eriyyeti olur zâhirî bir iktibas. 
 
  Cem mak�mında mürîd Hakk'ın Zât'ıyla mevcûd; 
  Bu idrâk ile Hakk'a Hakk ile eder sücûd. 
 
  Hakk ile Hakk olmu�tur; edilmez artık tadlîl; 
  Ârif için ahvâli yalnızca Hakk'a delîl. 
 
  Sırr'ıyla parıldayan apâ�ikâr bir mâhdır; 
  "Fe eynemâ tüvellû, fe semme vechullah"dır. 
 

Tevhîd Mertebeleri’nin dördüncüsü Cem Mak�mı’dır ve aynı zamanda bu 
mak�m "Bek� Mertebeleri"nin de ba�langıcıdır. Bek�, ölümsüzlük demektir ve Al-
l�h’ın El- Bâkî yâni "Her �eyin sonu gelip çattı�ında var olmaya devâm eden yegâne 
Zât" ismine i�âret eder. Bek�billâh ise nefsiyle ölü, Hakk ile diri olmak demektir. 
Çünkü ölmeden önce ölmek sûretiyle bu mak�ma gelmi� olan ki�iye �kinci Sûr'un üf-
lenilmesi ile Hayy/Hayat bah�edilmi�, Lâ'dan illâ'ya geçilmi�tir. Artık All�h’a seyir 
bitmi�, All�h'dan ve All�h ile seyir ba�lamı�tır.Bu mak�mda Hakk zâhir, halk bâtın 
olmu�tur. Bu mak�ma Hz. Peygamber (SAV)’in: "Kulunun lisânından söyleyen, i�i-
ten ve �ükreden All�h’tır" hadîsi delil olarak gösterilir. 

 
��te Ganiyy-i Muhtefî, 1. beyitten itibâren Cem Mak�mı'nı anlatmaya ba�la-

makta ve bu mak�ma ula�an ki�inin  durumunun �a�ılacak, bamba�ka özellikler ser-
giledi�ini söylemektedir. �üphesiz garip sözcü�ü ile ifâde edilen bu durumu dı�arı-
dan bakan bir göz olarak anlamamız mümkün de�ildir. Vurgulanan tek �ey vardır o 
da: Bu mak�mda Hakk’ın zâhir; halkın ise bâtın oldu�u gerçe�idir. Acaba bu ne an-
lama gelmektedir? 
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Bu sorunun cevabı Ganiyy-i Muhtefî tarafından 2. beyitte açıklanmaktadır. 

Hakîkate talip olan ki�i Fenâ Mertebeleri'nde de anlatıldı�ı gibi fiillerinden, sıfatla-
rından ve zâtından  soyunmu� ve çıplak  olarak bu mak�ma gelmi�ti. �imdi ise Hakk, 
Zât’ıyla bu ki�iye yeni bir elbise/libâs vermi�tir ve böylelikle bu ki�inin be�eriyeti, 
insanî yönü yalnızca i�reti bir görüntüye dönü�mü�tür. Daha net bir ifâde ile kul, 
"Hakk’ın rengine" (Sıbgatull�h'a) bürünmü�tür. Bu mertebede kuldan söyleyen 
Hakk’tır.  

 
3. beyitte Ganiyy-i Muhtefî; nefsiyle de�il, Hakk’ın Zâtı ile var olan hakîkat 

yolcusunun, bu gerçe�i idrâk etmesiyle Hakk’a Hakk ile secde etti�ini  anlatmakta-
dır. Tevhîd-i Zât’a kadar yâni Uruc Kavsi boyunca ki�i  daha yolun ba�ında oldu�un-
dan her i�in, her sıfatın ve her varlı�ın Hakk’tan ayrı oldu�unun zannı içerisindeydi. 
Ama sonradan Nüzûl/�ni� Kavsi’nin ba�langıcını te�kil eden Cem Mak�mı’nda  
"Hayy nefesinin" etkisiyle kendisinde uyanmaya ba�layan yeni bir akıl (Akl-ı Meâd) 
ile her �eyin Hakk’ın Zât’ı ile k�im oldu�unu, Hakk’tan gelip Hakk’a gitti�ini ve hat-
tâ kendi Zât’ının Hakk’ın Zât’ından farklı olmadı�ını idrâk etmi�tir . ��te bu mak�m-
da ki�inin secdesi artık "Hakk’tan Hakk’a" dönü�mü�tür. Çünkü burada yalnız Hakk 
vardır; secde eden  de, edilen de aynı hakîkatte toplanmı�lardır. Bu tıpkı Güne�’in 
tam tepede olup, gölgeyi yok etti�i an veyâ saat on ikiyi gösterdi�inde "akreple yel-
kovanın birbiri üzerinde oldu�u için görünenin yelkovan mı, yoksa akrep mi" oldu-
�unun anla�ılamaması gibidir. Halk, Hakk’ın bâtınında kaybolmu�tur. Kâbe’nin için-
de her yer kıbledir. 

  
4. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî , "Hakk ile Hakk olan" ki�inin artık hâlinin 

de�i�tirilemeyece�ini vurgulayarak, irfân sâhibi olan ki�iden açı�a çıkan özelliklerin 
yalnızca Hakk’ı gösterip, belgeledi�ini, O’nu i�âret etti�ini ilâve etmektedir. O, bu 
durumu ile Hakk’ın Güne�i'ni yansıtan bir Ay olmu�tur. Bu nedenle nereye dönerse 
dönsün, Onun nûrlu yüzünde/vechinde hep Hakk'ın Nûru görünmektedir. O; do�u-
suyla-batısıyla, zâhiriyle-bâtınıyla, rûhuyla-bedeniyle Hakk'ı izhâr etmektedir.  

 
6-12. Beyitler: 

 
         Bu mak�mda mürîde cümle halk bâtın olur; 
  Nereye dönersen dön, e�yâ mir'âtın olur. 
 
  Bütün zâhirî esbâb ifnâ  olur gözünde; 
  Sebebü-l Esbâb ile fâil olur ve zinde. 
 
  Hiç bir çile, me�akkat döndürmez O'nu Hakk'dan; 
  Helâl eder hakkını herkese, bil ki, sıdkan. 
 
  Hakk'kın Kelime'sidir; evsâfı Rûhull�h'dır; 
  E�er temyîz edersen, ne emîn bir penâhdır! 
 
  Bu mak�mda çözülür �sâ'nın tüm esrârı; 
  Olur zîrâ, Sırrü-s Sırr, Rûh'un aslî makarrı. 
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  Nasıl olursa namaz mü'minlerin Mi'râcı, 
  Oruç da bu mak�mın remzidir ve sirâcı. 
 
  Mahzâ Rahmet olmakta Cem'i zevk eden mürâd; 
  Kılmaktadır bu mak�m �nsân'ı aslî, ferîd. 
 

6-7. beyitlerde Ganiyy-i Muhtefî, Mak�m-ı Cem’de bulanan ki�inin idrâkinde 
tüm halkın silinip "bâtın" oldu�unu ve bu ki�inin nereye dönerse dönsün e�yâ-
nın/varlı�ın aynasından yalnızca Hakk’ı gördü�ünü söylemektedir. Böyle bir ki�inin 
gözünde artık tüm dı� sebepler yok olmu�, sebepler perdesinin gizledi�i/sakladı�ı 
Hakk güçlü bir �ekilde tek fâil (i�i yapan) olarak ortaya çıkmı�tır. Daha önce de söy-
ledi�imiz gibi perdenin ardındaki Zât’ın kendini göstermesi ile "Karagöz Perdesi"nin 
önündeki sahne ve oyuncular kaybolmu�lardır. Kur’ân’ın ifâdesi ile söylersek: "Hakk 
gelmi�, bâtıl zâil (sona erme) olmu�tur." (�sra/81) 

 
�rfânî dü�üncede Mak�m-ı Cem  "Gece" ile sembolize edilir. Çünkü gecenin 

karanlı�ında e�yânın nakı�ları silinmi�, el ayak çekilmi�, çokluk/kesret yerini Vah-
det’e (Birlik) bırakmı�tır. �nsân rûhunun erdirici ve oldurucu hamlelerine gecelerin 
kaynaklık yaptı�ı bilinen bir gerçekliktir. Gecede Hakk zâhir, halk bâtındır. Belki de 
gece namazlarındaki okuyu�un –gündüz namazlarının aksine- sesli yapılması 
Hakk’ın insânda zâhir olmasıyla yakından ilgilidir. 

 
"Mak�m-ı Cem"e, Kur’ân’da üzerine yemin edilen "�ncir"in de i�âret etti�ini 

söyleyenler olmu�tur.(Tîn/1) �çinden binlerce çekirdek olmasına ra�men incirin tek 
olu�u böyle bir benzetmeye (tek�büle) zemin hazırlamı� olabilir. O içteki çekirdekle-
rin her biri birer incir a�acı (halk) kapasitesinde oldu�u halde, tek incirin (Hakk) i-
çinde kalmı�tır. Yâni Hakk zâhir, halk bâtın durumdadır. 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 8. beyitte hiçbir çile ve zorlu�un Mak�m-ı Cem’i idrâk et-

mi� bir ki�iyi Hakk’tan döndüremeyece�ini  kesin bir dille vurgulamaktadır. Çünkü 
Cem Mertebesi "Hakîkat" mertebesidir ve bu mertebede eksiklik, yanlı�lık, çirkinlik 
yoktur. Her �ey yerli yerincedir ve Hakk ile Hakk üzeredir. Böyle bir zevki tadan ki-
�ide "Ho�tur bana senden gelen" dü�üncesi hâkimdir. Bu nedenle kimseye kızmaz, 
kırılmaz, darılmaz, her �eyi "mahzâ hayır" olarak de�erlendirir ve herkese hakkını 
helâl eder/ba�ı�lar. Kimi kime �ikâyet edecektir? Ve bunu yaparken de hakîkate vâkıf 
olmanın içtenli�i, do�rulu�u, gönül ho�lu�u ile yapar. 

 
 Mak�m-ı Cem’de bulunan ki�iyi Ganiyy-i Muhtefî, 9. beyitte "Hakk’ın Keli-

mesi" olarak nitelendirmekte ve sıfatını da "Rûhullah" olarak vermektedir. Sonra da 
toplum içinde kendini sırlayan/eriten bu ki�ileri te�his etmenin zorlu�una dikkat çe-
kerek e�er bulunabilirlerse bu insânların  yanlarının "beled-il emîn" (Tîn/3) gibi en 
güvenilir yer oldu�unu bildirmektedir. Çünkü onlar "Rahman’ın Nefesi"nin ta�ıyıcı-
ları ve nefislerini "Meryem" kılmı� tâliplerin �sâ'nın zuhûruna yol açacak olan mâne-
vî dölleyici rahmet elçileridir. 

 
10. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, "Mak�m-ı Cem" ile "Hz. �sâ" arasında bir 

özde�lik kurmakta ve Hz. �sâ’nın bilinmezli�inin tüm ayrıntılarının bu mak�mda çö-
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züldü�ünü/aydınlandı�ını, bu nedenle de Cem Mak�mı’nın gizlilerin gizlisi olan 
"Rûh"un özel yeri oldu�unu söylemektedir. 

 
Kur’ân, Hz. �sâ’dan bahsederken onu bazen "kelimetin minall�h"/ "All�h’dan 

bir Kelime" (Âl-i �mrân/39) bazen de "kelimetuhû"/"O’nun Kelimesi"  (Nisâ/171) o-
larak vasıflandırır. "Kelime" ifâdesi Kur’ân’da ço�unlukla "All�h’ın �râdesi"nin bir 
tezâhürü/yansıması/tecellîsi olarak kullanılır. Bu tanımlama, Hz. �sâ’nın nefsini yal-
nızca dünyevî ihtiyaçlarını minumum seviyede kar�ılayacak bir noktaya indirdi�ini 
ve "Rûhâniyet"ini tam anlamı ile açı�a çıkardı�ına i�âret etmektedir.Böylece Hz. �sâ, 
All�h’ın irâdesinin bir ba�ka deyi�le "Kün/Ol" emrinin/kelimesinin "ete kemi�e bü-
rünmü�" �ekli olmu�tur. Ona "Rûhullah" denmesinin bir nedeni de budur. Çünkü O, 
All�h’ın rûhunu/dirili�ini ta�ımaktadır ve hayat solu�u/nefesi onun varlı�ıyla âleme 
yayılmaktadır. Kur’ân Hz. �sâ’nın bu özelliklerini �öyle vermektedir: 

 
"Gerçekten de ben size Rabbinizden bir âyet getirdim. Ben size çamurdan ku� 

sûreti gibi bir �ey yapar ve sonra ona üflerim de All�h'ın  izniyle derhâl bir ku� olur. 
All�h'ın izniyle anadan do�ma körü ve cüzzamlıyı iyi eder,  ölüleri diriltirim. Evleri-
nizde ne yiyor, ne biriktiriyorsanız size haber veririm. E�er inananlardansanız bun-
larda sizin için bir ibret vardır. (Âl-i �mrân/49) 

 
Ganiyy-i Muhtefî, "�sâ’nın tüm esrârı" derken Hz. �sâ’nın tavrının (Tavr-ı  

�seviye) Mak�m-ı Cem’de bulunan ki�iye ya�atıldı�ına dikkat çekmektedir. Bundan 
da anlıyoruz ki, Mak�m-ı Cem; ki�inin kendisini, "All�h’ın Kelimesi" veyâ 
"Rûhullah" olarak idrâk etti�i bir mak�mdır. Bu mak�mda olanlar tıpkı Hz. �sâ’da 
oldu�u gibi "nefis balçı�ına" batmı� insânları "Rûhun Güne�i"ne döndürebilir, "ö-
lü/kadavra varlı�a" bürünmü�leri yeniden diriltebilir, nefsen hasta ve hakîkate kar�ı 
kör olanları tekrar ı�ı�a/sa�lı�a kavu�turabilirler. 

 
11. beyite Ganiyy-i Muhtefî, Hz. Peygamber (SAV)’in: "Namaz mü’minin 

Mi’râcıdır" hadîsine atıfta bulunarak ba�lıyor ve namaz nasıl Mi’râc’ın sembo-
lü/i�âreti  ise orucun da Mak�m-ı Cem’in delili/sembolü ve ı�ı�ı oldu�unun önemle 
altını çiziyor. Daha önce ki�inin Tevhîd-i Zât’a kadar olan Fenâ Mertebeleri yolculu-
�unun Uruç Kavsi oldu�unu söylemi�tik. Buna Mi’rac Kavsi adını da verebiliriz; 
çünkü bu mak�mlar idrâk/terakki/yükselme mak�mlarıdır. Ki�inin de namazda Al-
l�h’a en yakın oldu�u yer secde yeridir. Çünkü bu yere kadar ki�i kıyam’da ba�layan 
rükû ile devam eden ve secde ile noktalanan eylemlerinde gittikçe küçülerek hiçli�ini 
gösterir ve varlı�ını yok ederek Rabb’a iade eder. Tıpkı ef’âlini, sıfatını ve zât’ını 
Hakk’a vererek  Mi’râc’ını gerçekle�tiren sâlik gibi.  

 
Mi’râc’ta Cenâb-ı Hakk harîmine kabul etti�i kulunu Güzel �simleri’nin (Es-

ma’ül Hüsnâ) tecellîlerine mazhar kılar ve onlarla güçlendirir. ��te Mak�m-ı Cem ki-
�inin ulvî yeteneklerle, kudret ve tasarruf yetkisi ile donatıldı�ı bir mak�mdır. Bun-
dan sonra  ki�i Bek� Mertebeleri'ni olu�turan Nüzûl/�ni� Kavsi ile yeniden bu âleme 
döndürülür.  Artık bu ki�inin orucu ba�lamı�tır. �üphesiz bu oruç, yeme ve içmeyi 
terk etmek anlamına gelen bilinen oruç de�ildir.  
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Bu oruç, All�h’ın kuluna Mi’râc’ta verdi�i "kudret, himmet ve tasarruf yetki-
sini" edeben saklama/ göstermeme/izhâr etmeme orucudur. Ba�ka bir deyi�le tasar-
ruf fakîri orucudur. Çünkü Bek�  bilincine eri�en ki�iler muazzam bir rûhânî kudretle 
ve Varlık hakkında da en yüce bilgilerle donatılmı� olmalarına ra�men kendilerini 
sürekli sırlarlar. Çünkü onlar Sultâni �râde'ye tabîdirler ve edindikleri Mârifet onları 
kendi hür seçimleri ile tasarruf yetkisini kullanmalarına mânîdir. E�er kullanmaları 
yönünde ilâhi bir i�âret alırlarsa bunu da dı�arıya belli etmeden özel bir yolla gerçek-
le�tirirler. 

 
Ganiyy-i Muhtefi, Mak�m-ı Cem nefesi’nin 12. ve son beytinde; bu mak�mı 

zevk eden ki�inin âleme yalnızca Rahmet oldu�unu ve yine bu mak�mın insânı e�siz/ 
üstün kıldı�ını söylemektedir. Zâten "Âlemlere rahmet olarak gönderilen" bir Pey-
gamber’in ilminden nasiblenen bir ki�inin de çevresine rahmet kayna�ı olmasından 
ba�ka bir seçene�i  yoktur. 
 
XIV. Dersin Kıssadan Hissesi 

 
Cem mak�mını kazanan sâlikin be�eriyeti zâhirî bir iktisâb olur. Bu görüntü-

nün setretti�i ise Hakk'ın Zât'ıdır. Sâlik artık Hakk'ın Zât'ıyla mevcûddur. Anlayana 
onun bu ahvâli yalnızca Hakk'a delîl olur. 

 

* * * 
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XV. DERS 

 
                                            MAK�M-I HAZRETÜ-L CEM 
 
   

Hazretü-l Cem mak�mı ekmelü-� �eriat'dır; 
  Sâlikde Hakk sırlıdır, halkdır ortada sâdır. 
 
  Esmâ'ü-l �lâhî'dir tulû eden her yerde; 
  Bu idrâk ile sâlik, merhem olur her derde. 
 
  "Esmâ' ile tasarruf" bu mak�mda verilir; 
  Esmâ' ilmiyle, bil ki, ölü bile dirilir. 
 
  E�yâ ilmi Esmâ'ya rabt olur kemâliyle; 
  Esmâ'yla fehm olunur her bir zâhir hiyle. 
 
  Hakk, âleme etmekte, Esmâ'sıyla tecellî. 
  Bunun fehmiyle do�ar, bil ki, Hikmet-i âlî. 
 
  Hakk'a ula�an iptir her bir Esmâ'ü-l Hüsnâ; 
  Ancak bu idrâk ile olur be�er müstesnâ. 
 
  "Tecellî" bir fiildir; anlamı: "zâhir olmak"; 
  "Mazhar":  "zuhûrun yeri";  "tulû' etmek"se: "do�mak". 
 
  Nebî için halkoldu bilumûm arz-u semâ. 
  Muhammed'dir, biliniz, "Mazhar-ı Küll-i Esmâ'"; 
 
  Ey ihvânım!  Tutalım, bu ipin bir ucundan. 
  Seyredelim All�h'a, ilm-el yakîn ve handân. 
 
  �ühûd-ı mânevîyi zordur sı�dırmak lâfa; 
  Misaller ilâc olur idrâkteki zaafa: 
 
  Güne�in nûru tektir ama renkler muhtelif; 
  "Bir"den böyle çıkar "çok", ikisi müteellif! 
 
  Âlemdeki e�y�ya vurunca Zât'ın Nûr'u, 
  Elvân-ı ilâhîdir Esmâ' diye zuhûru. 
 
  "Newton Çarkı"nda dahi kesret Vahdet'e döner; 
  �fnâ olur yedi renk, hepsi beyazda söner. 
 
  �u çay dolu barda�a atfediniz bir nazar! 
  Bakalım bu Hikmet'de bunun için ne yazar? 
 
  Bardak: kavâ, mü�ekkel, içindeki bir rızık; 
  Pırıl pırıl parlıyor, kimlere olmu� azık! 
   

Bu, görünen bir kaptır; Zâhir ismine muzaf; 
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  Tasarımcı ve i�çi Bâtın'ında muvazzaf. 
 
  Güzel bir �ekil verir tasarımcı bu kaba; 
  Bedî' ism-i �erifi mühür vurur bu tab'a. 
 
  �eklin tahakkukunda Musavvir'dir i� gören; 
  Câmi'dir ham maddeyi, bir araya getiren. 
 
  Bu üretim bir ilme ve mîzâna dayanır; 
  Âlim ve Adl Esmâ'sı olur bunlara sınır. 
 
  Bardak, çaydan dolayı, Rezzâk ismine mazhar; 
  Fehmedin!  Nasıl, Esmâ', eder kendini izhar? 
 
  Nice Esmâ' bilinir Hakk'dan çıkarsa izin. 
  Çayı hıfz eden bardak mazharıdır Hafîz'in; 
 
  Bardak, ı�ıltısıyla, tecellîgâh-ı Nûr'dur. 
  Mekanik direnciyle Kavî olan da odur. 
 
  Hanımlara faydası Nâfî isminden gelir; 
  Lisân-ı hafî ile, bardak, çok sır iletir. 
 
  Aslında, Hayy'dan çıkan çay ye�il bir nebattır. 
  Mümît'inse eseri tebdîl-i tabiattır. 
 
  Bu tecellî ile çay bir ot olur, kupkuru; 
  Emrâza �ifâ verir çaydaki Muhyî nûru. 
 
  Bu bardak kırılırsa, e�er böyleyse kader, 
  Elini kesebilir:  Kahhâr tecellî eder. 
 
  Fehmi geni� olana bardak çok haber verir; 
  Habîr'in de mazharı oldu�unu bildirir. 
 
  Bunca hikmet ederse tulû' tek bir bardaktan, 
  Hakîm tecellîsidir bunun altında yatan. 
 
  Çay dolu bir bardakta, nasıl eder tecellî, 
  Görün, onsekiz Esmâ'!  Hepsi idrâken celî! 
 
 
  Nasıl da sırlı kalmı� bardakta onca  Esmâ'! 
  Dü�ün!  Hangi Esmâ'yı hâmildir arz-u semâ? 
 
  Fehmeden mürîdindir bu ke�fin bütün kârı; 
  Bu sırlılık etmekte izhar ism-i Settâr'ı. 
 
   

Ya �nsân-ı Kâmil'de tecellî nasıl olur? 
  Biri hâriç tüm Esmâ' �nsân'da zuhur bulur. 
 
  Mütekebbir'dir Allah; bu yalnız O'na mahsus. 
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  Kibir sâhibi olmak be�ere yasak husus. 
 
  Mazhar-ı Esmâ' olan e�yâ hâl lisânıyla, 
  Demek, Hakk'ı zikreder, All�h'ın ihsânıyla. 
 
  Bu da Vehhâb isminin olmakta müsemmâsı. 
  Rahmân'ın cömertli�i:  hilkatin muammâsı! 
 
  Nebî dedi ki: "Yâ Rabb!  Tanıt bana E�yâyı, 
  Â�inâ et Nebî'ne ilmindeki ziyâyı". 
 
                Ey ihvânım!  Böylece, lûtfedildi sizlere, 
  Lâtîf ismine uygun bu ziyâdan bir katre. 
   
  Mezâhir-i Esmâ'nın temyizini de müdrîk 
  Olaraktan, gayretle, edin tezyîn-i tarîk. 
 
  Bilin!  Böyle açılır Mi'râc'ınızın yolu, 
  Muizz'in hörmetine izzet bulanlar, dolu! 
 
  Bu henüz bir ilk adım, kemâl-i idrâk için; 
  Siz, Mür�id'in sundu�u âb-ı hayattan için! 
 
  Budur sizi kılacak müdrîk, mümeyyiz, kâmil; 
  Ve belki de, himmetle, �lm-i Ledün'nü hâmil. 
 

Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 
 

Hazretü-l Cem: Tevhid Mertebelerinin be�incisi, "Bek�" mertebelerinin i-
kincisidir.  

 
Ekmel: En kâmil, mükemmel ve kusursuz olan, en uygun, en eksiksiz. 
 
Ekmelü-� �eriat: Dinin eksiksiz uygulandı�ı yer. 
 
Sâlik: Arapça giren demektir. Manâ olgunlu�u elde etmek üzere, tasavvuf 

yoluna giren ki�i. 
 
Sâdır: Ortaya çıkmak. 
 
Esmâ’ü-l �lâhî: All�h’ın isimleri. 
 
Merhem: Çâre. 
 
Tasarruf: �� görme, sahip olma. 
 
Esmâ' �lmi: All�h’ın isimleri ile varlı�ı etkileyecek ilim. 
 
E�yâ �lmi: Varlık bilgisi. 
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Rabt: Ba�lama, ba�lanma, ili�tirme. 
 
Hikmet-i âlî: Söz ve i�te en iyiyi yakalamak veya olması gerekeni 

farketmenin en üst/yüksek çizgisi.  
 
Müstesnâ: (1) Özel ayrıcalıklı, ayrı, üstün tutulan; (2) Benzerlerinden baskın; 

(3) Kural dı�ı bırakılan. 
 
Arz-u semâ: Yeryüzü ve gökyüzü, tüm evren. 
 
Mazhâr-ı Küll-i Esmâ': (1) Hz. All�h’ın bütün güzel isimlerinin tecelligâhı: 

Hz.  Muhammed. 
 
�hvân: Aynı tarîkata ba�lı olan manevî karde�ler. 
 
Handan: Gülen, sevinçli. 
 
�ühûd-ı Mânevî: Lâtif, soyut manevî gerçekleri görebilme, ya�anan bâtınî 

tecrübeler. 
 

Müteellif: Uyumlu. 
 
Elvân: Renkler, çe�itler. 
 
�fnâ: Yok olma, kaybolma. 
 
Atfetmek:  Ba�lamak, yakı�tırmak, isnat etmek. 
 
Nazar: Bakma, göz atma. 
 
Kavî: (1) Kuvvetli, güçlü; (2) Güvenilir, sa�lam. 
 
Mü�ekkel: (1) �ekil verilmi�; (2) Gösteri�li. 
 
Rızık: (1) Yiyecek içecek �ey; (2) All�h’ın bah�etti�i maddî ya da mânevî 
nîmet. 
 
Azık: Yiyecek. 
 
Muzâf: �zâfe olunmu�, katılmı�, ba�lanmı�. 
 
Muvazzaf: Bir görevle yükümlü kılınmı�. 
 
Bedi’: All�h'ın isimlerinden: Yaratı�ının  benzeri olmayan. 
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�sm-i �erif: Kutsal, mubârek, �erefli �sim. 
 
 
Tab:  Huy, yaratılı�. 

            
           Musavvir: All�h'ın isimlerinden: her �eyi yeni bir sûrete büründürme�e k�dir 
olan. 

 
Câmi': All�h'ın isimlerinden: Farklı �eyleri bir araya toplayarak hikmeti ve 

ilmiyle yeni �eyler ihdâs eden. 
 
Mîzân: Ölçü, denge. 
 
Âlim: All�h'ın isimlerinden: ilmi istedi�ine istedi�i kadar veren, ö�reten. 
 
Adl: All�h'ın isimlerinden: Adâletin Yaratan’ı ve Sâhibi. Kulu için ezelde 

neye hükmetmi� ise onu ona eksiksiz olarak veren. 
 
Rezzâk: All�h'ın isimlerinden: yarattı�ı her �eyin maddî ve mânevî bütün 

mukadder rızkını da temin eden. 
 
Hıfz: Saklama. 
 
Hafîz: All�h'ın isimlerinden: koruyan. 
 
Nûr: All�h'ın isimlerinden: Nûrun kayna�ı olup nûrunu diledi�ine diledi�i 

kadar veren. 
 
Nâfî: All�h'ın isimlerinden: E�yâyı kullarına faydalı kılan. 
 
Lisân-ı hafî: Gizli dil, hâl ile konu�ma, sessiz sözsüz anlatma. 
 
Hayy: All�h'ın isimlerinden: �artsız diri olan. Dirili�i istedi�ine veren. 
 
Mümît: All�h'ın isimlerinden: emânet etti�i dirili�i geri alan. 
 
Tebdil-i Tabiat: Bir �eyin a'râzının de�i�mesi. 
 
Emrâz: Hastalıklar. 
 
�ifâ: Hastalıktan kurtulma, iyi olma, sa�alma. 
 
Muhyî: All�h'ın isimlerinden: diriltip hayat veren. 
 
Kahhâr: All�h'ın isimlerinden: yarattı�ındaki zâhiri tecellîyi ortadan kaldıra-

rak ezeldeki takdîrine uygun olarak de�i�tiren. 
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Habîr: All�h'ın isimlerinden: her�eyden haberdar olan ve sırların mâhiyetini 

diledi�ine bildiren. 
 
Hakîm: All�h'ın isimlerinden: Hikmeti takdîrine takaddüm eden. 
 
Celî: Â�ikâr, meydanda, belli. 
 
Settâr: All�h'ın isimlerinden: Zâtını tecellîleriyle örten. Kullarının ayıplarını, 

kusurlarını, hatâlarını ve günahlarını örtüp gizleyen. 
 
Mütekebbir: All�h'ın isimlerinden: Ululu�una ortak etmeyen. 
 
Zikr: Anma. All�h isimlerinin tekrarlanması. 
 
�hsân: Lûtuf, iyilik, ba�ı�. 
 
Vehhâb: All�h'ın isimlerinden: Kulların çalı�ıp kazanmakla elde edemeye-

ceklerini onlara verme�e k�dir. 
 
Müsemmâ: Bir ismin delâlet etti�i mânâ. 
 
Rahmân: All�h'ın isimlerinden: Her �eyin bâtınında merhametiyle hâzır ve 

nâzır olan. 
 
Hilkat: Yaratılı�. 
 
Muammâ: Gizli ve güç anla�ılır söz. 
 
Â�inâ: Tanıdık. 
 
Ziyâ: I�ık, aydınlık. 
 
Lâtif: All�h'ın isimlerinden: yarattı�ının gerekli olan ihtiyâçlarını �arta ba�lı 

olmaksızın lûtfeden. 
 
Mezâhir-i Esmâ:  All�h'ın �simlerinin zuhûr etti�i mahaller, tecellîgâhlar. 
 
Müdrîk:  �drâk eden, algılayan. 
 
Tezyîn-i tarîk: Manevî yolu süslemek, güzelle�tirmek, donatmak. 
 
Muizz: All�h'ın isimlerinden: izzetin sâhibi, diledi�ini azîz kılan. 
 
Kemâl-i �drâk: Olgun anlayı�, tam kavrayı�. 
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Âb-ı Hayat: �çene ebedî hayat ba�ı�layan efsânevî su. Ölümsüzlük suyu. 
 
Mümeyyiz: Temyîz eden, seçen, ayıran. 
 
�lm-i Ledün: Hakk’ın katından gelen hakîkat bilgisi, Mârifetullâh. 
 
Hâmil: Ta�ıyıcı, sahip, yüklü. 

 
 
XV. Dersin Yorumu 

 
1-9. Beyitler: 

 
Hazretü-l Cem mak�mı ekmelü-� �eriat'dır; 

  Sâlikde Hakk sırlıdır, halkdır ortada sâdır. 
 
  Esmâ'ü-l �lâhî'dir tulû' eden her yerde; 
  Bu idrâk ile sâlik, merhem olur her derde. 
 
  "Esmâ' ile tasarruf" bu mak�mda verilir; 
  Esmâ' ilmiyle, bil ki, ölü bile dirilir. 
 
  E�yâ ilmi Esmâ'ya rabt olur kemâliyle; 
  Esmâ'yla fehm olunur her bir zâhirî hiyle. 
 
  Hakk, âleme etmekte, Esmâ'sıyla tecellî. 
  Bunun fehmiyle do�ar, bil ki, Hikmet-i âlî. 
 
  Hakk'a ula�an iptir her bir Esmâ'ü-l Hüsnâ; 
  Ancak bu idrâk ile olur be�er müstesnâ. 
 
  "Tecellî" bir fiildir; anlamı: "zâhir olmak"; 
  "Mazhar":  "zuhûrun yeri";  "tulû' etmek"se: "do�mak". 
 
  Nebî için halkoldu bilumûm arz-u semâ. 
  Muhammed'dir, biliniz, "Mazhar-ı Küll-i Esmâ'"; 
 
  Ey ihvânım!  Tutalım, bu ipin bir ucundan. 
  Seyredelim All�h'a, ilm-el yakîn ve handân. 
 

Hazretü’l Cem Mak�mı Nüzûl/�ni� kavsini olu�turan Bek� Mak�mları'nın i-
kincisi, Tevhîd Mertebeleri'nin de be�incisidir. Bu mak�mda Cem Mak�mı'nın aksine 
"Halk zâhir, Hakk bâtındır". Bu mak�mı idrâk eden ki�inin sıfatları Hakk’tandır veyâ 
ba�ka bir deyi�le bu ki�i Hakk’ın sıfatları ile bâkîdir. Ganiyy-i Muhtefî, 1. beyitte bu 
mak�mı, �eriat mak�mı olarak nitelendirmekte ve "Hakk’ın gizli, halkın ise ortaya 
çıktı�ını" söylemektedir. Bundan önce Halk yâni yaratılanlar Hakk'ın ilminde sak-
lanmı� "�simler" durumundaydılar. �imdi ise bu isimler Hakk’ın bâtınından çıkarak 
zâhir oldular. Bu mak�mda Hakk, kulun kuvvetleri olup, kulun ya�amı, kudreti, i�it-
mesi, görmesi, söylemesi Hakk iledir. Bir kudsî hadîs bu gerçe�i �öyle vurgular: 
"Ben kulumu sevdi�im vakitte, o kulumun kula�ındaki i�itmesi, gözündeki görmesi, 
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dilindeki söylemesi, elinde ve aya�ındaki gücü ben olurum. Kulum benimle i�itir, be-
nimle görür, benimle söyler, benimle tutar ve benimle yürür."  

 
2. beyitte Ganiyy-i Muhtefî, bu mak�mda All�h güzel isimlerinin her yerde 

parıldayarak kendini gösterdi�ini ve bunu zevk ederek anlayan bir ki�inin artık her 
derde çâre olacak/bulacak bir konuma geldi�ini söylemektedir. 3. beyitte ise yine bu 
mak�mda; Hakk tarafından kula bir hediye olarak Esmâ' ile tasarruf  ilminin verildi-
�ini bildirmekte ve bu ilmin ölüyü bile diriltecek  bir içeri�e sâhip oldu�unu vurgu-
lamaktadır. Ganiyy-i Muhtefî’nin bu ölüyü diriltme  kavramı ile "bedensel mi yoksa 
manevî  bir diriltmeyi mi?" kasdetti�ini bilmemiz mümkün de�ildir. Ama gerçek o-
lan �u ki, ne tür olursa olsun böyle bir kudrete insano�lunun sâhip olması, bu mak�-
mın de�erini anlamamız için yeterli nedendir. 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 4. beyitte, E�yâ �lmi ile Esmâ' �lmi'nin olgun bir �ekilde 

birbirleriyle bütünle�ti�ini/örtü�tü�ünü; e�yâ/varlık açısından bakıldı�ında, e�yânın 
All�h güzel isimlerinin tecellî yeri oldu�unu, esmâ' açısından  baktı�ımızda ise, es-
mânın e�yânın bâtınını te�kil etti�ini söylemektedir. Öyleyse bütün i� insânın bakı�ı-
na ba�lıdır. Bu nedenle yalnızca varlı�ın üzerindeki esmâ' elbisesini okumayı bilen-
ler zâhirin, yâni �ehâdet Âlemi'nin, aldatıcı/saklayıcı perdesini ortadan kaldırabilir-
ler. 

 
5-6. beyitlerde ise Ganiyy-i Muhtefî; Hakk’ın varlı�a isimleriyle tecellî etti�i-

ni ve bunu anlamanın e�yânın hakîkatini  çözmede ki�iye yüksek/üst/derin bir vizyon 
kazandırdı�ını bildirmektedir. Ve All�h güzel isimlerinden her birinin Hakk’a ula�an 
bir ip gibi dü�ünülmesi gerekti�ini ve ancak bu ipe tutunanların insanlı�ın kemâline 
ula�aca�ını ilave etmektedir. 

 
7. beyit, Ganiyy-i Muhtefî’nin, kavramların/kelimelerin yerli yerinde kulla-

nılmasında ne denli hassas oldu�unun en güzel örneklerini ta�ımakta ve gerçek bir 
mürebbi’in nasıl olması gerekti�i konusunda bize önemli i�âretler vermektedir. Sanki 
sözlü�e bakarmı� gibi, bir fiil/eylem olarak tecellînin zâhir olmak yâni esmâ'lar ara-
cılı�ı ile Hakk’ın kendini kullarına gösterdi�ini anlıyor, tulû etmenin  do�mak, maz-
hâr'ın ise Hakk’ın göründü�ü yer oldu�unu ö�reniyoruz.  

 
Bütün bu açıklamaların ne için verildi�ini 8. beyitte görüyoruz. Bu beyitte 

Ganiyy-i Muhtefî, "Nebî için yaratıldı bütün bu yerler gökler" derken Hz.  Peygam-
ber’e, Cenâb-ı Hakk tarafından övgü amacıyla söylenen ve O’nun yüceli�ini anlatan 
bir kudsî hadîse: "Levlâke levlâk lemâ halâktü-l eflâk" (Sen olmasaydın, Sen olma-
saydın bu âlemleri/felekleri yaratmazdım) hadîsine atıfta bulunmaktadır. Daha sonra 
da Hakîkat-ı Muhammediyye'ye yâni Muhammed’in Gerçe�ine dikkat çekerek, bütün 
isimlerin çıkı� yerinin bu Gerçeklik oldu�unu vurgulamaktadır. Bu ifâdeleri farklı bir 
cümle ile söylemeye çalı�ırsak, bütün âlem Hakîkat-ı Muhammediyye'nin tafsîlin-
den/açılımından/tezâhüründen ibârettir. 

 
9. beyitte Ganiyy-i Muhtefî, kendisine intisâb etmi� olan ba�lı-

larına/evlâdlarına (ihvân’a) seslenerek, sanki "All�h ipine sımsıkı yapı�ın" (Âl-i �m-
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rân/103) âyetinin irfânî yorumunu yapar gibi her bir ismin kesin olarak All�h’a giden 
bir ilim yolu kabûl edilip, bu zevkli/ne�eli yolda yürünmesini tavsiye etmektedir. 

 
10-13. beyitler: 

 
�ühûd-ı mânevîyi zordur sı�dırmak lâfa; 

  Misaller ilâc olur idrâkteki zaafa: 
 
  Güne�in nûru tektir ama renkler muhtelif; 
  "Bir"den böyle çıkar "çok", ikisi müteellif! 
 
  Âlemdeki e�yâya vurunca Zât'ın Nûr'u, 
  Elvân-ı ilâhdir Esmâ' diye zuhûru. 
 
  "Newton Çarkı"nda dahi kesret Vahdet'e döner; 
  �fnâ olur yedi renk, hepsi beyazda söner. 

 
Tek ba�ına soyut mânâlar bilinen görülen �ekillerle örneklendirilmedikçe in-

sân dü�üncesinde bo� ve köksüz kalır. �nsân zekâsına ne kadar saf mânâyı anlayabi-
lecek güç verilmi� olursa olsun yine de kavrayabilmek için bu saf soyut mânânın 
semboller, i�âretler ve çizgiler hâlinde gösterilmesi gerekir. ��te Ganiyy-i Muhtefî, 
10. beyitte bu gerçekli�e de�iniyor ve lâtîf, soyut manevî gerçekleri anlatabilmenin, 
ya�anan bâtınî tecrübeleri, rûhsal deneyimleri söz kalıplarına dökebilmenin kolay 
olmadı�ını söylüyor. Bir yerde irfâni literatürde çok kullanılan "Hâl k�l (söz) ile an-
latılmaz" me�hur deyi�ine tercümân oluyor. Ama anlatımın zor olması demek sus-
mak/konu�mamak anlamına gelmiyor. �nsân aklının özellikle de Akl-ı Meâ�’ın bu ko-
nudaki yetersizli�ini a�manın yolu olarak da örnekleri gösteriyor. 
 

Ganiyy-i Muhtefî, 11. beyitte ilk örne�ini Güne�'ten veriyor ve içinde bir çok 
renkler ta�ımasına/barındırmasına ra�men insân gözüne güne�in nûrunun/ı�ı�ının tek 
olarak göründü�ünü, bunun da Vahdet’ten Kesret’e/Bir’den Çok’a dönü�ün/geçi�in 
güzel bir örne�ini olu�turdu�unu vurguluyor. Ve 12. beyitte  tıpkı bu Güne� örne�in-
de oldu�u gibi Zât’ın Nûrû'nun da varlı�a vurmasıyla nesneler üzerinde �lâhî çe�itli-
li�in Esmâ' (�simler) olarak kendini ortaya çıkardı�ını söylüyor. 

 
13. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, 11. beyitin tam tersi bir örnekle kar�ımıza 

çıkıyor ve Newton Çarkı üzerinde bulunan yedi rengin bu çarkın hızla çevrilmesi ile 
nasıl kaybolup/yok olup göze beyaz olarak yansıdı�ını ve bunun da Kesret’in Vah-
det’e/ Çok’un Bir’e dönü�üne örnek olu�turdu�unu gösteriyor. 

 
14-31. Beyitler: 
 

�u çay dolu barda�a atfediniz bir nazar! 
  Bakalım bu Hikmet'de bunun için ne yazar? 
 
  Bardak: kavî, mü�ekkel, içindeki bir rızık; 
  Pırıl pırıl parlıyor, kimlere olmu� azık! 
   

Bu, görünen bir kaptır; Zâhir ismine muzaf; 
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  Tasarımcı ve i�çi Bâtın'ında muvazzaf. 
 
  Güzel bir �ekil verir tasarımcı bu kaba; 
  Bedî' ism-i �erifi mühür vurur bu tab'a. 
 
  �eklin tahakkukunda Musavvir'dir i� gören; 
  Câmi'dir ham maddeyi, bir araya getiren. 
 
  Bu üretim bir ilme ve mîzâna dayanır; 
  Âlim ve Adl Esmâ'sı olur bunlara sınır. 
 
  Bardak, çaydan dolayı, Rezzâk ismine mazhar; 
  Fehmedin!  Nasıl, Esmâ', eder kendini izhar? 
 
  Nice Esmâ' bilinir Hakk'dan çıkarsa izin. 
  Çayı hıfz eden bardak mazharıdır Hafîz'in; 
 
  Bardak, ı�ıltısıyla, tecellîgâh-ı Nûr'dur. 
  Mekanik direnciyle Kavî olan da odur. 
 
  Hanımlara faydası Nâfî isminden gelir; 
  Lisân-ı hafî ile, bardak, çok sır iletir. 
 
  Aslında, Hayy'dan çıkan çay ye�il bir nebattır. 
  Mümît'inse eseri tebdîl-i tabiattır. 
 
  Bu tecellî ile çay bir ot olur, kupkuru; 
  Emrâza �ifâ verir çaydaki Muhyî nûru. 
 
  Bu bardak kırılırsa, e�er böyleyse kader, 
  Elini kesebilir:  Kahhâr tecellî eder. 
 
  Fehmi geni� olana bardak çok haber verir; 
  Habîr'in de mazharı oldu�unu bildirir. 
 
  Bunca hikmet ederse tulû' tek bir bardaktan, 
  Hakîm tecellsidir bunun altında yatan. 
 
  Çay dolu bir bardakta, nasıl eder tecellî, 
  Görün, onsekiz Esmâ'!  Hepsi idrâken celî! 
 
  Nasıl da sırlı kalmı� bardakta onca  Esmâ'! 
  Dü�ün!  Hangi Esmâ'yı hâmildir arz-u semâ? 
 
              Fehmeden mürîdindir bu ke�fin bütün kârı; 
  Bu sırlılık etmekte izhar ism-i Settâr'ı. 
  

 
Ganiyy-i Muhtefî, yukarıdaki beyitlerinde (14-31) okuyucusunu (ihvânını) 

uzun bir zihnî seyâhata çıkarmakta ve All�h güzel isimlerinin varlıkta/e�yâda nasıl 
tecellî etti�ini çay dolu bir bardak örne�i ile anlatmaktadır. Bunu yaparken de bir an-
lamda 18 esmâ'nın �erhini/açıklamasını vermektedir.  
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Ganiyy-i Muhtefî, bizden, önce çay dolu bir barda�a  bakmamızı istemekte ve 

biraz sonra açıklayaca�ı sözlerinin �lm-i Ledün denizinden birer Hikmet olarak dü�ü-
nülerek bundan gereken derslerin çıkarılmasını önermektedir. (14. beyit) Bardak he-
pimizin bildi�i; dayanıklı, sa�lam, gösteri�li, pırıl pırıl parlayan ve içerisinde de çay 
bulunan bir bardaktır. Aslında bu bizim her gün gördü�ümüz, kullandı�ımız, kanık-
sadı�ımız bir nesnedir. Ama bakalım bu nesne bize vizyonumuza ba�lı olarak ne gibi 
manevî kapılar açacaktır? (15. beyit) 

 
Çay barda�ı, görünen yönü ile: (1) kendini kullarının idrâkine tecellîleri ara-

cılı�ıyla gösteren All�h'ı dile getiren Ez-Zâhir ismine; (2) Görünmeyen tasarımcı ve 
i�ci yönünden  kendini �ehâdet Âlemi aracılı�ı ile gizleyen All�h'ı dile getiren El Bâ-
tın ismine kaynaklık yapmaktadır (16. beyit). 

 
Barda�ın tasarımcısı bu kaba güzel bir �ekil vermi�tir. Bu özelli�i ile bardak, 

yaratı�ının benzeri  bulunmayan All�h'ı dile getiren Bedi' kutsal, mübârek isminin 
i�âretini/mührünü ta�ımaktadır (17. beyit). 

 
Barda�ın �eklinin olu�masında, herhangi bir �eyi yeni bir sûrete büründür-

me�e k�dir olan All�h'ı dile getiren El Musavvir ismi, ham maddelerinin bir araya 
gelmesiyle de farklı �eyleri bir araya toplayarak hikmeti ve ilmiyle yeni �eyler ihdâs 
eden All�h'ı dile getiren El Câmi’ ismi gözükmektedir. (18. beyit) 

 
Barda�ın üretimi bir ilme ve bir ölçüye/dengeye dayanmaktadır. �lim açısın-

dan baktı�ımızda bu bardak; ilmi istedi�ine istedi�i kadar veren/ö�reten All�h'ı dile 
getiren El Alîm ismine; ölçü/denge açısından baktı�ımızda Adâletin Yaratan’ı ve Sâ-
hibi, kulu için ezelde neye hükmetmi� ise onu ona eksiksiz olarak veren All�h'ı dile 
getiren El Adl  ismine kar�ılık gelmektedir. (19. beyit) 
 
 Bardak içinde bulundu�u çaydan dolayı, yarattı�ı her �eyin maddî ve mânevî 
bütün mukadder rızkını da temin eden All�h'ı dile getiren Er-Rezzâk ismine delîl ol-
makta (20. beyit); ve çayı içinde muhafaza etmesinden dolayı da koruyan All�h'ı dile 
getiren El Hafîz  ismi ile örtü�mektedir.(21. beyit) 

 
Bardak ı�ıltısını Nûr'un kayna�ı olup nûrunu diledi�ine diledi�i kadar veren 

All�h'ı dile getiren En-Nûr isminden almaktadır. Mekanik direncinin olu�turdu�u 
sertlik ise kuvvetin sâhibi olan All�h'ı dile getiren El Kaviyy isminden gelmektedir. 
(22. beyit) 

 
Barda�ın, hanımlar açısından  yarar sa�layıcı yönü anlayana, her bir tecellîsi 

mahzâ fayda verici olan All�h'ı dile getiren En-Nâfî isminden kaynaklanmaktadır. 
Böylece bardak hâl diliyle, sözsüz ve sessiz bir anlatımla insânlara bir çok sırları ta-
�ımaktadır. (23. beyit) 

 
Barda�ın içindeki çayın aslı ye�il bir bitkidir. Çayın bu ye�illi�i, �artsız diri 

olan ve dirili�i istedi�ine veren All�h'ı dile getiren El Hayy ismine ba�lıdır. Ama 
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sonradan varlı�ını de�i�tirerek kuru çaya dönü�mesi, emânet etti�i dirili-
�i/canlılı�ı/ye�illi�i/hayatı geri alan All�h'ı dile getiren El Mümît ismi sonucu ol-
maktadır (24. beyit).  

 
Böylece bu de�i�imle kupkuru bir ota dönü�en çayın aynı zamanda çe�itli ra-

hatsızlık ve hastalıklara �ifâ vermesi diriltip hayat veren All�h'ı dile getiren El 
Muhyî  isminin tesiri ile gerçekle�mektedir (25. beyit). 

 
Barda�ın kırılması "ezelde verilmi� bir hükmün sonucunda" e�er bir ki�inin 

elini kesmi�se, bu da yarattı�ındaki zâhiri tecellîyi ezeldeki takdîrine uygun olarak 
de�i�tiren All�h'ı dile getiren El Kahhâr  isminde kar�ılı�ını bulmaktadır (26. beyit). 

 
�üphesiz bardak, anlayı�ı, algılaması geni� olana bir çok haber iletmektedir. 

��te bu yönü ile de bardak  her�eyden haberd�r olan ve sırrının mâhiyetini diledi�ine 
bildiren All�h'ı dile getiren El Habîr  ismine kaynaklık yapmaktadır (27. beyit). 

 
Tek bir bardaktan bunca hikmetin do�masının altında, Hikmeti takdîrine ta-

kaddüm eden All�h'ı dile getiren El Hakîm  ismi yatmaktadır (28. beyit). 
 

29. beyitte, Ganiyy-i Muhtefî, All�h'ın bu 18 isminin bir çay barda�ında nasıl 
tecellî etti�ine bir kez daha dikkatimizi çekiyor ve insân anlayı�ına açık olan bu ger-
çekli�e bizim yeniden bakmamızı istiyor. 

 
30. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, bir kıyas yapıyor ve: "Bardakta bunca esmâ' 

nasıl gizli kalmı�sa, kimbilir, yerler ve gökler All�h hangi güzel isimlerine aynalık 
yapmaktadır?" diyerek bizi dü�ünmeye dâvet etmektedir. 

 
31. beyit, buraya kadar anlatılanları ke�fetmenin, hakîkate tâlip olanlar için 

büyük bir mânevî kazanç oldu�unu bildirmekte ve bu gizlili�in Zât'ını tecellîleriyle 
örten ve kullarının ayıplarını, kusurlarını, hatâlarını, günahlarını gizleyen All�h'ı di-
le getiren  Es-Settâr  isminden yansıdı�ının altını çizmektedir. 

 
32-36. Beyitler: 

 
Ya �nsân-ı Kâmil'de tecellî nasıl olur? 

  Biri hâriç tüm Esmâ' �nsân'da zuhûr bulur. 
 
  Mütekebbir'dir Allah; bu yalnız O'na mahsus. 
  Kibir sâhibi olmak be�ere yasak husus. 
 
  Mazhar-ı Esmâ' olan e�yâ hâl lisânıyla, 
  Demek, Hakk'ı zikreder, All�h'ın ihsânıyla. 
 
  Bu da Vehhâb isminin olmakta müsemmâsı. 
  Rahmân'ın cömertli�i:  hilkatin muammâsı! 
 
  Nebî dedi ki: "Yâ Rabb!  Tanıt bana E�yâyı, 
  Â�inâ et Nebî'ne ilmindeki ziyâyı". 
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Ganiyy-i Muhtefî, 32. beyitte artık bizden gözlerimizi bardaktan ayırıp �nsân-
ı Kâmil'e çevirmemizi istemekte ve biri hâriç tüm isimlerin insânda tecellî etti�ini 
söylemektedir. Acaba "�nsân-ı Kâmil kimdir?"  

 
Ganiyy-i Muhtefî’ye göre �nsân-ı Kâmil: 
 
(1) Kendi varlı�ının izafîli�ini idrâk ederek, kendi özünün (zâtının) 

kayna�ına ula�an; 
(2) Bu kesret (çokluk, ya da kevn-ü fesad: olu�ma ve bozulma) âle-

minde zuhûr eden e�yânın ve olayların a'râzına (görüntülerine  i-
simlerine ve niteliklerine) kapılmayan; 

(3) Mânevî e�itimi dolayısıyla kazanmı� oldu�u ilim aracılı�ıyla e�yâ-
nın artık neyi remzetti�ini ve bunun All�h'ın hangi Güzel �simleri-
nin ve Sıfatlarının eseri oldu�unu vâsıtasız olarak idrâk eden; 

(4) Onun için realite: All�h'ın her eserde, her fiilde ve her sıfatta tecel-
lî eden Güzel �simleri olan; 

(5) Nereye dönerse dönsün, kemâlinden ötürü, her yerde Esmâ’ü-l 
Hüsnâ’nın yansımalarını, tecellîlerini ke�f, fehm, idrâk, mü�âhede 
ve ihâta ederek; "Fe eynemâ tuvellû fe semme Vechull�h" (Baka-
ra/115) sırrına âgâh bulunan;  

(6) Tenzîhden de te�bîhden de münezzeh olarak, Kesret'te Vahdet'i ve 
Vahdet'te de Kesret'i (yâni çoklukta Bir’li�i, Bir’likte de çoklu�u) 
idrâk ederek e�yâ ilmi’nin sırrına vukuf kesbeden biridir. 

 
33. beyitte Ganiyy-i Muhtefî, All�h'ın El Mütekebbir yâni Ululu�una kimseyi 

ortak etmeyen  oldu�unu vurguluyor ve kibir sâhibi olmayı insana yasak bir sıfat ola-
rak nitelendiriyor. 

 
34-35. beyitlerde Ganiyy-i Muhtefî, All�h'ın Güzel �simleri’nin zuhûr/çıkı� 

yeri olan e�yânın kendine özgü bir fıtrat dili ile Hakk’ı zikretti�ini söylerken bir an-
lamda "Yedi gök, yer ve bunlar içinde bulunanlar, All�h’ı tesbih ederler. Âlemde 
O’nu tesbih etmeyen hiçbir �ey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerinin farkında ol-
mazsınız" (�sra/44) âyetine atıfta bulunmaktadır. Ve sonra da bu zikir eyleminin kul-
ların çalı�ıp kazanmakla elde edemeyeceklerini onlara verme�e k�dir olan All�h'ı di-
le getiren El Vehhâb  isminden hayat buldu�unu vurgulayarak, Yaratılı� Sırrı’nın 
her �eyin bâtınında merhametiyle hâzır ve nâzır olan All�h'ı dile getiren Er- Rah-
mân isminde gizli oldu�unu ilâve etmektedir. 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 36. beyitte Hz. Peygamber (SAV)’in bir duasına yer ver-

mektedir: Bu duada Cenâb-ı Peygamber �öyle niyâzda bulunmaktadır: "Yâ Rabbi, 
e�yâ hakkındaki ilmimi arttır ve beni ilminin ı�ı�ına tanıdık/yakın kıl." E�yânın hakî-
katini görmek; e�yânın maddî olmayan, sâbit, mükemmel ve ölümsüz (yâni Arapça 
tâbiriyle hayy) olan örneklerini görmektir. Daha teolojik bir nüansla, e�yânın Âlem-i 
Misâl’den nüzûl ederek Vücûd Âlemi’ndeki zuhûrundan önce �lâhî �lim’de sâbit olan 
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sûretleri olarak tanımlanan arketip veyâ âyan-ı sâbitelerin varlı�ını da, mâhiyetini de 
fehm, idrâk ve ihâta etmek demektir. ��te Hz. Peygamber’in duası/talebi e�yânın bu 
yönü ile ilgilidir. E�yâya tanıdık olanlar; ba�ta Peygamberler olmak üzere, bütün zıt-
lıkları Tevhîd potasında eriterek kendi Zât'ının vahdetine ve sırrına eri�mi�, bundan 
ötürü de bütün âleme rahmânî bir merhâmet ve müsâmaha ile nazar kılan kâmil in-
sânlardır. 

 
37-41. Beyitler: 

 
Ey ihvânım!  Böylece, lûûtfedildi sizlere, 

  Lâtîf ismine uygun bu ziyâdan bir katre. 
   
  Mezâhir-i Esmâ'nın temyizini de müdrîk 
  Olaraktan, gayretle, edin tezyîn-i tarîk. 
 
  Bilin!  Böyle açılır Mi'râc'ınızın yolu, 
  Muizz'in hörmetine izzet bulanlar, dolu! 
 
                 Bu henüz bir ilk adım, kemâl-i idrâk için; 
  Siz, Mür�id'in sundu�u âb-ı hayattan için! 
 
  Budur sizi kılacak müdrîk, mümeyyiz, kâmil; 
  Ve belki de, himmetle, �lm-i Ledün'nü hâmil. 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 37. beyitte bir kez daha ihvânına/evlâdlarına seslenmekte 

ve "çay dolu bardak" örne�inin ziyâ olarak nitelendirdi�i �lm-i Ledün’den bir damla 
ve aynı zamanda yarattı�ının gerekli olan ihtiyâçlarını �arta ba�lı olmaksızın 
lûtfeden All�h'ı dile getiren El Lâtîf ismine uygun olarak kendilerine verildi�ini söy-
lemektedir. 

 
38. beyitte ö�ütlerine devam ederek; Manevî yolunu/vizyonunu süslemek, 

güzelle�tirmek, geli�tirmek isteyenlerden gayretli olmaları ve âlemde tecellî eden Al-
l�h'ın Güzel �simleri’ni idrâkle okumalarını istemektedir. 

 
Böyle bir gayretin sonuçta Mi’râc’a giden yolu açaca�ının bilinmesini de is-

teyen Ganiyy-i Muhtefî, bu �erefe/güzelli�e kavu�manın izzetin sâhibi ve diledi�ini 
azîz kılan anlamına gelen, All�h'ın, El Muizz isminin hürmetine oldu�unu vurgula-
maktadır. 

 
40-41. beyitlerde Ganiyy-i Muhtefî, verilen bardak örne�inin olgun anlayı� ve 

kavrayı�a giden yolda ihvân için henüz bir ilk adım oldu�unu hatırlatmakta ve bunun 
devâmı için de tâliblerin Mür�id’in sundu�u Ölümsüzlük Suyu'ndan edep ve sabırla 
içmelerini tavsiye etmektedir. Çünkü ancak böyle bir tavır insanı kâmille�tirecek ve 
Mür�id’in de himmeti ile onu �lm-i Ledün’ü ta�ıyacak hâle getirecektir. 
 
 
 
XV. Dersin Kıssadan Hissesi 
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 Mak�m-ı Hazretü-l Cem'de sâlikin be�eriyyeti zâhir olur. Çünkü sâlikin 
Tevhîd-i Sıfat merhâlesinde Hakk'a rücû' ettirdi�i bütün sıfatlar bu sıfatların ilâhî 
men�einin idrâki ve ilmi ile birlikte sâlike iade edilmi�tir. Artık o, tasarrufuyla birlik-
tir, Esmâ' �lminin mazharıdır. 
 

* * * 
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XVI. DERS 

 
         MAK�M-I CEM'Ü-L CEM 

 
  Cem'ü-l Cem'e ula�an mazhar-ı lûtf o ki�i, 
  Kemâliyle hür olup bırakmı�tır te�vi�i. 
 
  ��leyen cesedinden, nefsinden ve Rûh'undan 
  �eksiz, �üphesiz All�h!  Artık O'dur hür, handan. 
 
  Her �eyini istilâ etmi�tir Yüce Rabb'i; 
  Hep aynı Gerçek olur: Merbûb, Rab ve Mürebbi'. 
    
  Âlim'dir:  Evvel, Âhir, Zâhir ve de Bâtın'a 
  Bu �uhûdla merbûbdur Rabb'inin mir'âtına 
 
  Vârisidir Nebî'nin:  �lm'ine, Ahlâk'ına; 
  Hem fâildir, hem teslîm o Yüce Hallâk'ına. 
 
  "Ve inneke le alâ hulukin azîm" mazharı 
  Ahvâli tefhim eder El Lâtîfü-l Kahhâr'ı. 
 
  Bil ki O her hâliyle âlemlere rahmettir; 
  Bek�bill�h'da mukîm bir mazhar-ı Samed'dir. 

 
Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 

 
Cem’ü-l Cem: Tevhid Mertebeleri’nin altıncısı ve Bek� Mertebeleri’nin ü-

çüncüsüdür. 
 
Mazhar-ı lûtf: Lûtfa mazhar olan kimse. 
 
Te�vi�: Karı�tırmalar, karmakarı�ık etmeler. 
 
Handan: Sevinçli, gülen. 
 
�stilâ: Yayılma, kaplama. 
 
Merbûb: Kul. 
 
Mürebbi': Terbiye eden. 
 
Evvel: All�h’ın isimlerinden: Hilkatten önce de var olan. 
 
Âhir: All�h’ın isimlerinden: Varlı�ının sonu olmayan. Bir �eyin fenâ bulma-

sından sonra onun ardından Bâkî kalan. 
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Zâhir: All�h’ın isimlerinden: Kendini kullarının idrâkine tecellîleri aracılı�ı 
ile gösteren. 

 
Bâtın: All�h’ın isimlerinden: Kendi’ni �ehâdet Âlemi aracılı�ıyla gizleyen. 
 
�uhûd: Görme, tanık, �ahid. 

 
Hallâk: Halk edici. Yaratıcı.Yaratan. Vareden. 
 
Ve inneke le alâ hulukin azîm: Andolsun ki Sen en yüce bir ahlâk üzeresin. 
 
Tefhim: Anlatma, bildirme. 
 
Latîf: All�h’ın isimlerinden: Yarattı�ının gerekli olan ihtiyâçlarını �arta ba�lı 

olmaksızın lûtfeden. 
 
Kahhâr: All�h’ın isimlerinden: Yarattı�ındaki zâhirî tecellîyi ezeldeki takdî-

rine uygun olarak de�i�tiren. 
 
Bek�billâh: Nefsi ile ölü Hakk ile diri olmak. 
 
Mukîm: Oturan. 
 
Samed: All�h’ın isimlerinden: Her tecellînin, zuhûra gelebilmesi için, Zât’ına 

ihtiyaç duydu�u ama Kendisi bütün ihtiyaçlardan berî olan. 
 
XVI. Dersin Yorumu 

 
1- 4. Beyitler: 

 
Cem'ü-l Cem'e ula�an mazhar-ı lûtf o ki�i, 

  Kemâliyle hür olup bırakmı�tır te�vi�i. 
 
  ��leyen cesedinden, nefsinden ve Rûh'undan 
  �eksiz, �üphesiz All�h!  Artık O'dur hür, handan. 
 
  Her �eyini istilâ etmi�tir Yüce Rabb'i; 
  Hep aynı Gerçek olur: Merbûb, Rab ve Mürebbi'. 
    
  Âlim'dir:  Evvel, Âhir, Zâhir ve de Bâtın'a 
  Bu �uhûdla merbûbdur Rab'binin mir'âtına 
   

Mak�m-ı Cem’ü-l Cem, Tevhid Mertebeleri’nin altıncısı, Bek� mertebelerinin 
ise üçüncü ve son mak�mıdır. Aynı zamanda bu mak�m Nüzûl/�ni� Kavsi'nin de biti� 
noktasıdır. Bu mak�m Hakk ile Halk’ın, Vahdet ile Kesret’in bulu�ma yeridir ve 
Kemâlât buradan zuhûr etmi�tir. Bu mak�m sâhiplerinin tevhîdî zevki: Hakk’ı  mü-
�âhede ederken  halkı görmekten ve halkı görürken Hakk’ı  mü�âhede etmekden 
mahcûb/perdeli olmamaktır.  
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Kur'ân'da Cem’ü-l Cem mak�mına: "Ve mâ remeyte iz remeyte ve lâkinal-l�he 

remâ" (Attı�ın zaman da sen atmadın, ancak All�h attı) (Enfâl/17) âyetiyle i�âret e-
dilmektedir.  

 
Bu mak�mda artık sâlikten i�leyen Hakk’ın fiilleri ve izleridir. Daha önce Fe-

nâ mertebelerini zevk eden ki�inin Ef’âl, Sıfat ve Zât diye anılan üç libâs-
tan/elbiseden soyunarak bunları Hakk’a geri verdi�ini söylemi�tik. Böylece ür-
yân/çıplak kalan bu ki�iye Bek� mertebelerinde ise �lâhî Rahmet ile üç kat elbise 
giydirilir. Sâlik Mak�m-ı Cem'de Hakk’ın Zât'ının, Hazretü-l Cem'de Hakk’ın 
Sıfatlar'ının libâslarını giyinmi�ti. Bu son mak�m Cem’ü-l Cem'de de Hakk’ın 
ef’âlinin/fiillerinin libâsını giyer.  
 

��te Ganiyy-i Muhtefî, 1. beyitte Cem’ü-l Cem'e ula�an ki�inin bir çok iyilik 
ve güzelliklere kavu�tu�unu ve artık onun nefsin bulanıklı�ından kurtularak  vizyo-
nunun netle�ti�ini, olgunla�ıp temkin sâhibi bulundu�unu, daha da önemlisi hür ol-
du�unu söylemektedir. Acaba hür olmak ne anlama gelmektedir? 

 
Cem’ü-l Cem Mertebesi, insânın yaratılı� gâyesininin hedefi olan ve "Ben 

cinleri de, insanları da yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım" (Zâriyat/56) âye-
tinin de i�âret etti�i gibi  kulluk/ubûdiyet mertebesidir. Hamervâh yâni nefsâniyetin 
gayyâ kuyusunda iken hiçbir �eyden haberi olmayan be�er Cem'ü-l Cem mak�mını 
hazmetti�inde  ezelî saflı�ına en ileri seviyede yakla�mı�, nefsâniyeti rûhaniyetine 
dönü�mü�, i�reti ve mevhûm a'râzdan soyunarak Hakk’ın irâdesinde erimi�, nûranî-
lerden olmu�tur. Böyle olunca da mutlak hürriyetin sâhibi olan Yaratıcı, safla�an ku-
lunda bütün kudret ve tasarrufuyla tecellî etmeye/i�lemeye ba�lar. ��te bu, en ileri 
hürriyet hâlidir. 

 
Bundan da anlıyoruz ki hürriyetin kemâli ile ubûdiyyetin kemâli aynı noktada 

birle�mektedir. �rfânî dildeki ifâdesi ile: bu yolda son, aslında ba�langıca dönü�tür 
hâli gerçekle�mektedir. Bidâyet de (ba�langıç) nihâyet de (son) insânın içinde dürü-
lüp saklanmı�tır. �nsân iç âleminde saklı olan mesâfeleri a�arak Saf/Kâmil Nefs hâli-
ne  inkılâb etmektedir. Geçirilen arınma e�itimi (seyr-ü sülûk) insânı tekrar o eski hâ-
line getiriyor. Bu nedenle Hz. Muhammed (SAV)’e, hem de �srâ gibi bir yolculukta 
abd/kul  diye hitâb edilmesinin manâsındaki büyüklük de buradan gelmektedir. Özet-
le söylemek gerekirse: "�çinde ubûdiyet sırrını gerçekle�tirene, dı�ında hürriyet bah-
�edilir." (Sehlü-t- Tüsterî) 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 2. beyitte bu hürriyet konusuna bir kez daha de�iniyor ve 

Cem’ü-l Cem mak�mındaki ki�inin cesedinden, nefsinden ve Rûh’undan �eksiz �üp-
hesiz All�h’ın i�ledi�ini ve artık O ki�inin bu hâliyle hür ve mutlu (handan) oldu�u-
nu yeniden tekrarlayarak vurguluyor. 

 
3. beyitte ise, böyle bir ki�inin her �eyini yüce Rabb’inin kapladı�ını; Kul, 

Rabb ve Mürebbi’nin aynı Gerçek'te birle�ti�ini anlatmaktadır. Çünkü bu mak�ma 
gelmi� bir ki�i, kendi zâtı ile Hakk’ın Zâtı’nın aynılı�ını idrâk etmi�, varlı�ın ve ka-
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derin sırrı kendisine açılmı�, görülen zâhirî/dı� zıtlıkları Tevhîd potasında eritme ta-
sarrufuyla donatılmı�tır. Artık O, bütün bu farklılıkların aynı Hakîkat’in farklı 
vecheleri oldu�unu kâmil bir biçimde idrâk etmi�tir.  

 
Böyle bir idrâkin ki�iyi ula�tırdı�ı ilim (�lm-i Ledün) ise çok özeldir. Bu ilmin 

kapsayıcılı�ını ve nüfuz edicili�ini Ganiyy-i Muhtefî  4. beyitte �öyle açıklar: 
Cem’ü-l Cem’i zevk eden ki�i için "Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın" aynı çizgide toplan-
mı�tır. O, aynı anda hem zâhire/dı�a hem de bâtına/içe nazar edebilmekte, evve-
lin/öncenin ve âhirin/sonranın bilgisinden haberdar olmaktadır. Çünkü O, All�h’ın 
boyasıyla boyanmı�, Hakk’ın gören gözü, i�iten  kula�ı ve tutan eli olmu�tur.  

 
Cem’ü-l Cem mak�mı, aynı zamanda, ki�inin Hakk için kâmil bir aynaya  

dönü�mü� oldu�u  mak�mdır. Hz.  Peygamber (SAV) bu mak�mda kendini "Men 
reâni fakad rey’el Hakk" yâni "Beni gören Hakk’ı görmü� olur" sözüyle tanıtmı�tır. 
Bu mak�mdaki ki�i, All�h’ın kemâlâtını izhâr eden bir ayna olu�unun �uurundadır. 
Bu nedenle onun bu aynalık görevini yerine getiri�i bu mak�mın en ileri kullu�udur. 

 
5-7. Beyitler: 

 
Vârisidir Nebî'nin:  �lm'ine, Ahlâk'ına; 

  Hem fâildir, hem teslîm o Yüce Hallâk'ına. 
 
  "Ve inneke le alâ hulukin azîm" mazharı 
  Ahvâli tefhim eder El Lâtîfü-l Kahhâr'ı. 
 
  Bil ki O her hâliyle âlemlere rahmettir; 
  Bek�bill�h'da mukîm bir mazhar-ı Samed'dir. 
 

 
Ganiyy-i Muhtefî, 5. beyitte Cem’ü-l Cem’de bulunan ki�inin Hz.  Peygam-

ber (SAV)’in hem ilmine hem de ahlâkına vâris oldu�unu söylemekte ve bu  yönüyle 
onun bir yandan kulluk sorumluluklarını yerine getirirken, bir yandan da bâtını sâ-
hipli bir varlık olarak yüce Yaratıcı’ya teslim oldu�unun altını çizmektedir.  

 
6. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân’da Hz. Peygamber 

(SAV)’i övdü�ü "Ve inneke le alâ hulukin azîm" yâni "Andolsun ki Sen en yüce  ah-
lâk üzerinesin" (Kalem/4) âyetine atıfta bulunuyor ve Cem’ü-l Cem’de olan ki�inin 
bu âyetin mazharı oldu�unu bildiriyor. Daha sonra da böyle bir �ereflenmenin Mu-
hammedî bir ahlâk olarak varlı�a yansımasını  All�h’ın güzel isimlerinden ikisi olan 
"El Lâtîfü-l Kahhâr" isimlerine izâfe ediyor.  "El Lâtif " ve "El Kahhâr", görünü�te 
birbirlerine iki zıt isim ama bu iki ismin toplam olarak tecellisi Mak�m-ı Cem’ü-l 
Cem’de bir denge ahlâkı olarak ortaya çıkıyor. 

 
Cem’ü-l Cem daha önce de ifâde etti�imiz gibi �eriat ile Hakîkat'ın cem edil-

di�i/toplandı�ı mak�mdır. Ba�ka bir deyi�le bu mak�mdaki ki�inin zâhirini �erîat, 
bâtınını ise Hakîkat süslemektedir. Bu nedenle bu ki�i zâhirde �erîat'in kendisine 
yükledi�i görevleri yerine getirirken tâvizsizdir fakat merhametli ama her hâlükârda 
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adâlet üzere olmak durumundadır. Bu da onu "El Kahhâr" isminin bir uygulayıcısı 
olarak Celâl sâhibi kılar. Ama bunu yaparken de i�in hakîkatine vâkıf olmanın getir-
di�i  Cemâl'i de izhâr eder.  O, "El hayru fî mâ vaka’a" yâni "Vuku bulanda hayır 
vardır" ya da "Hayır, vâki olandadır" hadîsinin huzuru içerisindedir. Bu �uurla ku-
surları ba�ı�lar, affeder, her �eye rahmetle bakan bir Mâhza Hayr'a dönü�ür. 

 
Artık O, Ganiyy-i Muhtefî’nin 7. beyitte belirtti�i gibi her hâliyle "Âlemlere 

rahmet olarak gönderilen" (Enbiyâ/107) Hz.  Peygamber’in ahlâkına bürünmü�tür. 
Daha da ilerisi, böyle bir ki�i Hakk ile bâkî olmanın  �uuruyla Cenâb-ı Hakk'ın 
Samedâniyet'inin de mazharıdır. Bu niteli�iyle kimseye ihtiyâc duymayan bir vekar 
içindedir. 
 
XVI. Dersin Kıssadan Hissesi 
 
 Cem'ü-l Cem mak�mını hazmeden ki�i Cen�b-ı Hakk'ın ilâhî lûtuflarını 
ubûdiyyet perdesi altında vekarla setreden bir �nsân-ı Kâmil ve Mürebbi'dir. Böyle 
bir ki�iye eri�en ve o zâtın bu niteli�ini ke�feden kimse bilmelidir ki önüne çıkmı� 
olan bu fırsat kemâle ermek için hayatının fırsatıdır. 
 

* * * 
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             MAK�M-I AHAD�YYET 

 
  Zevkan tedrîs edilse bile tüm bu Mak�mât, 
  Bâlâsına eri�mez bu zevkteki kemâlât. 
 
  Yetmez sohbetle nazar, himmet ve hayli emek! 
  Ahvâl-i Mak�mât'ı zordur lâfla kesbetmek. 
 
  Vehbîbir olu� gerek Hakk'dan atâ edilen, 
  �ster buna vuslât de ister rûhânî �ölen. 
 
  Ama sâlik olursa e�er Mi'râc'a nâil, 
  Bu kıylûkal yok olur; Zât'ıyla olur Fâil. 
 
  O'na böyle verilir Mak�m-ı Ahadiyyet, 
  Âlemlere de olur bâb-ı rahmet, hidâyet. 
 
  Bu azîm tecellî ki ilmini kılar Furk�n; 
  Olmu�tur Zât'ıyla da hâzâ "Konu�an Kur'ân". 

 
Bu nefeste geçen bazı deyim, kavram ve kelimelerin kısa açıklamaları: 

 
Ahadiyyet: (1) Arapça, birlik demektir. Bir �eye nisbeti olmayan, bir �eyin 

de kendisine nisbeti bulunmadı�ı �eye denir. Bu mak�m, akıl ve anlatmakla vasfa 
gelmez. "O’nu ilmen hiçbir �ey ihâta edemez" (Neml/84) âyeti ile, O’nun bu gaybî 
hüviyyet-i mutlaklı�ına i�âret vardır. (2) Tevhîd-i hâss. Sıfât-ı kadîmlerinin gayrın-
dan müsta�nî oldu�u için. 

 
Zevkan: (1) Zevk bakımından; (2) Mânevî haz yoluyla. 
 
Tedrîs: Ders verme, verilme, okutma. 
 
Makâmat: Mertebeler. 
 
Bâlâ: En yüksek, en üst, en yüce. 
 
Kemâlât: Olgunluklar. 
 
Kesb: Çalı�ıp, kazanma. 
 
Vehbî: All�h vergisi. 
 
Atâ: Ba�ı�lama, ihsân. 
 
Vuslât: Bir �eye ula�mak, varmak. 
 
Nâil: Murâdına eren. 
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Kıylûkal: Dedikodu. 
 
Bâb: Kapı. 
 
Hidâyet: Hakk yoluna, do�ru yola kılavuzlama. 

 
Bu Nefesin Yorumu 
 

Mak�m-ı Ahadiyyet, Tevhid Mertebeleri’nin sonuncusudur ve ancak kendile-
rine Mi'r�c lûtfedilen zevâtın Hakke-l Yakîn olarak zevk ettikleri mak�mdır. Bu ma-
k�mı ilme-l yakîn ya da ayne-l yakîn zevketmek mümkün de�ildir. 

 
��te Ganiyy-i Muhtefî de 1. beyitte Mak�m-ı Ahadiyyet’in bu eri�ilmesi güç 

üstün/yüce yönüne dikkat çekiyor ve bu mak�mın di�er mak�mlar gibi �lme-l Yakîn  
ya da Ayne-l Yakîn bir yolla ö�renilmesinin mümkün olmadı�ını vurguluyor. Çünkü; 
gerek �lme-l Yakîn ve gerekse Ayne-l Yakîn aracılı�ı ile elde edilen ilim, kesbî yâni 
çalı�ılarak elde edilen bir ilimdir ve bu ilim aynı zamanda ki�inin yetene�i, kapasitesi 
ve idrâk düzeyi ile sınırlıdır. 

 
2. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, sâdece bu mak�ma ula�manın de�il, bütün 

Tevhîd mak�mlarını söz kalıplarına dökmenin de, sözle anlatmanın da zor oldu�una 
de�iniyor ve ne kadar sohbet yapılsa, emek harcansa, himmet edilse bunların Tevhid 
mak�mlarını kesbetmekte yeterli olmayaca�ını; ba�ka bir deyimle bu mak�mların 
hâllenilmesi, ya�anılması gerekti�ini vurguluyor. 

 
Öyleyse ne olacaktır? Bu sorunun cevabı Ganiyy-i Muhtefî’nin 3. beyitinde 

saklıdır. Mak�m-ı Ahadiyyet’i ya�amak, böyle bir olu� ve eri�le kar�ıla�mak ancak 
Cenâb-ı Hakk’ın lûtuf, kerem ve ihsânıyla gerçekle�ir. Ama tümüyle içe dönük ve 
dolayısıyla da sübjektif olan yâni objektifle�tirilmesi mümkün olmayan böyle bir 
manevî tecrübenin, ruhânî �ölenin içeri�inin nasıllı�ı ise hiç �üphesiz bilgi-
miz/zevkimiz dı�ındadır. Bu tıpkı kendisine "A�k nedir?" diye soruldu�unda Mevlâ-
na’nın verdi�i kar�ılı�a benzer: "Ben ol da, gör!"  

 
Ganiyy-i Muhtefî, 4. beyitinde bu mânevî tecrübenin adını tasavvufî literatür-

deki tanımıyla Mi'râc olarak vermektedir. Tabiîdir ki bu Mi'râc’ı Hz. Peygamber 
(SAV)’in  Mi'râc’ı ile kar�ıla�tırmamak/karı�tırmamak lâzımdır. Yalnız �unu söyle-
yebiliriz ki; Cenâb-ı Peygamber hangi olaylara i�tirâk ettiyse, o Cenâb-ı Peygam-
ber’in sünnetidir ve bütün ümmetine de bu kapılar açıktır. Artık Mi'râc’ı ya�ayan bir 
ki�i için  bütün sözler bitmi�, mertebeler anlamını yitirmi�tir. Çünkü bu öylesine bir 
Vuslât'tır ki, Cenâb-ı Hakk huzûruna ça�ırdı�ı, hârimine aldı�ı ki�iye bu bir anlık 
dâhi olsa tüm mertebelerin bilgisini vermi�, onu Esma’ü-l Hüsnâ’sı ile süsle-
mi�/güçlendirmi�tir. 

 
Mi’râc’ı ya�ayan ki�i; bütün âsârını, ef’âlini, sıfatını ve zâtiyetini Cenâb-ı 

Hakk’ın Nûru'nda yakmı�, orada ifnâ-i vücûd etmi�, vücûdu ortada kalmamı�, Al-
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lâh’ın Nûru'yla yıkanmı� abdest almı� ve nûranîler ve rûhaniler zümresine katılmı� 
bir kimsedir. Nefsi tamamen rûhla�mı�tır. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın zâtiyeti  öyle bir 
zâtiyettir ki, O’na eri�enin her�eyi Nûr'a dönü�ür.  

 
Yalnız bu arada daha önce Tevhid-i Zât'ta de�indi�imiz Mi’râc hadîsesi ile 

�imdi anlatmaya çalı�tı�ımız Mak�m-ı Ahadiyyet'teki Mi’râc hadîsesi arasındaki far-
kı iyi seçmek gerekir. Birincisindeki Mi’râc, ilmen/kalben tadılan bir idrâktir. �kinci-
si ise Mi’râc’ın hakîkatini idrâk etmek, Hakk’ı rûhen �eksiz tanımak anlamında ve 
bilfiil ya�anan bir olgudur. Bu ikisi arasındaki fark, gölge ile asl arasındaki fark gibi-
dir. ��te Ganiyy-i Muhtefî böyle bir Mi’râc’ı gerçekle�tiren has bir mürîdine bir ba�-
ka nefesinde �öyle seslenir (Bk. Nefesler,s. 74-75): 

 
  Seni tebrîk ederim, ey gözlerimin nûru, 
  Benim sâdık mürîdim,  Hakk'ın sevgili kulu! 
 
  ��te oldu Mi'râc'ın!  Artık Rabb'a harîmsin. 
  Adl-u ihsânla emîn, kullarına kerîmsin. 
 
  Rûhânî Nûrânî'ler zümresine dâhilsin. 
  Son buldu çocuklu�un; hem re�îd, hem kâhilsin. 
 
  Bek�billâh'la �eref bulmu� has bir Velî'sin; 
  Hakk Nûru'yla, serâpâ, münîr ve de celîsin. 
 
  Buldun Gerçek Hayâtı; bu benzemez rûyâya! 
  Hangi vazifelerle irsâl oldun Dünyâ'ya? 
 
  Bunun idrâki bâzen belli bir zamân alır; 
  Bu idrâke ula�an Velî �a�ırır kalır. 
 
  Kimi ehl-i tasarruf, kimi ir�âda muzaf; 
  Ama hepsi de olur kulluk ile muvazzaf. 
   

Yalnızca bir ki�iye ba's olur bâzen biri; 
  Oysa, ülke yönetir di�erinin tekbîri. 
 
  Hazmetmelisin mutlak, ba'de-l Mi'râc, cezbeni; 
  Rücu' et Mür�id'ine  ki hıfzetsin O seni. 
 
  Hâzım-ı cezbe olur Kâmil Mür�id ki fehmet, 
  Hâlâ O'na muhtacsın; hâlâ O'nda selâmet! 
 
  Ne zaman cezben söner, temkînin olur kavî, 
  Ruhsatıyla olursun Mür�id'ine müsâvî. 
 
  Setret sırrını, Velî!  Edebin, i�te, budur! 
  Senden artık yalnızca hayırlar eder südur. 
 
  Mevlâ'ya visâlinin olmaz dedikodusu; 
  Mestûrsa Velâyetin, dü�man da kurmaz pusu. 
 
  Nebî'nin vârisidir;  Velî böyle atanır. 
  Unutma sakın yavrum:  Velî'yi Velî tanır! 
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 Ya da nazma dökecek olursak: 
 
 Ey gözlerimin nûru, Hakk'ın sevgili kulu, benim sâdık mürîdim! Seni tebrik 
ederim. ��te Mi'râc'ın gerçekle�ti. Sen artık Cenâb-ı Rabbü-l Âlemiyn'in harîmi ol-
dun. Bundan nâ�î O'nun Adâleti ve �hsânı ile emîn ve O'nun kullarına da kerîmsin. 
Bundan böyle çocuklu�un son buldu. �imdi artık hem yeti�kin ve hem de re�îdsin; 
çünkü Cenâb-ı Hakk'ın Rûhânîler'inin ve Nûrânîler'inin toplulu�una dâhil olmu� bu-
lunmaktasın. Sen �imdi All�h ile var olmanın �erefine ermi�, Hakk'ın Nûru ile ba�-
tanba�a aydınlık ve parlak has bir Velî'sin (All�h Dostu'sun). 
 
 ��te simdi gerçek hayatı buldun. Bu hayat bir rûyâ de�ildir. Cenâb-ı Hakk'ın 
huzûrundan bu Dünyâ'ya geri gönderildi�inde ne türlü vazifelerle yüklü olarak gel-
din? Bunun idrâkinde misin? Aslında bu vazifeleri idrâk etmen belli bir zaman alır. 
Bu idrâk sende uyandı�ı zaman zâten �a�ırıp kalacaksın. Mi'râc'ını yapmı� Velîlerin 
kimi tasarruf ehli olur kimi de ir�âd ile görevlendirilmi� olur. Ama hepsi de, eninde 
sonunda, All�h'ın kulu olmakla görevlidir. Bazen bir Velî (meselâ Ken'ân Rıfâî haz-
retlerinin Efendisi Tütüncü Güzeli gibi) yalnızca bir ki�inin ir�âdı ile görevli olur, 
bazen bir ba�ka Velî'nin tekbîri koca bir ülkeyi tasarrufu altında tutar. 
 
 Mi'râc'dan sonra sende zuhur edecek olan cezbeni mutlaka hazmetmelisin. Bu 
çok mühimdir. Sakın ba�ına Hallâc-ı Mansûr'un ba�ına gelenler gelmesin! O 
Mi'râc'ından döndü�ünde cezbesini hazmedemedi da bak ba�ına neler geldi! Bunun 
için Mür�id'ine ba�vur ki seni cezbenden korusun. Kâmil bir Mür�id insana cezbesini 
hazmettiren bir olgunlu�a sâhiptir. Sen Mi'râc'ını yapmı� olsan bile anla ki hâlâ 
Mür�id'ine muhtaçsın; selâmetin hâlâ onun idâresindedir. 
 
 Ne zaman Mi'râc'ının cezbesi sükûnet bulur da temkînin kuvvetlenirse i�te o 
zaman sen Mür�id'inle müsâvî olursun. Bu takdirde senden yalnızca hayrlar zuhur 
edecektir. Velâyetin edebi ise Mi'râc'ının sırrını kimseye açıklamamaktır. �nsânın Al-
l�h'a vuslatı dedikodu konusu olmaz! Sen Velâyetini gizlersen dü�manın da sana pu-
su kuramaz. Velî Nebî'nin ilminin, ahlâkının, �eriatinin vârisidir. Bir kimse Velî ol-
du�u zaman bu mîrası yüklenmi� olur. Aman sakın unutma evlâdım Velî'yi ancak Velî 
tanır. 
 

5. beyitte Ganiyy-i Muhtefî, Mi’râc’ın hakîkatiyle birlikte ki�iye Mak�m-ı 
Ahadiyyet’in verildi�ini bildirmekte ve bu mak�mla izzet, �eref ve vakar bulan ki�i-
nin bütün âlemlere bir rahmet ve bir hidâyet kapısı oldu�unu müjdelemektedir.  

 
Ve son olarak 6. beyitte ise Ganiyy-i Muhtefî, bu yüce tecellîye/tecrübeye sâ-

hip olan  Velî'nin ilminin hâzâ Furk�n (yâni Hakk ile bâtılı temyîz etmeyi sa�layan 
ilim), Zât’ının ise Konu�an Kur’ân'a inkılab edece�ini beyân etmektedir. 
 

* * * 
 

   


