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YYaayyıımmccıınnıınn  NNoottuu  
 
RRaahhmmaann  vvee  RRaahhiimm  OOllaann  AAllllaahh’’ıınn  AAddııyyllaa  
 
Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Selat-u selam 

Resulullah’a (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beytine olsun.”Akıl ve cehalet 
askerleri hadisinin şerhi” adlı bu değerli kitap irfani ve ahlaki bir kitap 
olup, teorik irfan ve İslami felsefe, ahlak, hadislerin şerhi, insan bilim 
ve ahlaki nasihatlerle birlikte tefsiri içeren değerli bir çalışmadır. Bu 
şerh, ilahi arif ve Allah’a ulaşmış bir insan olan Hz. Ruhullah’ın –
Allah’ın selamı üzerine olsun- güçlü kalemiyle yazılmış olup, kendi 
türünde eşsiz kitaplardan biri sayılmaktadır. Merhum imam sahip ol-
duğu yüce ilim ve amel, akli ve nakli delillerdeki derinliği ve de fıkh-i 
ekber ve fıkh-i asgar hakkında bulundurduğu yeterli azığı barındırarak 
rahman ve şeytan askerlerinin nurani hadisini şerh etmeye koyulmuş 
ve bu hadisteki gizli incelikleri beyan ederek, irfani ve ahlaki kitap 
yazarlarından ve hadis şerhedenlerden öne geçmiş ve de ilahi ruhun 
kutsal nefesinden öylesine üflemiştir ki, salik kimsenin kalbine güven 
vermekte ve adımını sabit kılmaktadır.  

İlahi yüce marifetleri barındıran ve de Muhammedi tam keşif ve 
Alevi velayetin bereketiyle ve de hakikatleri keşfetmek amacıyla yara-
tıklara telkin edilmiş olan ilahi yüce marifetleri içeren masumların 
(a.s) nurani hadislerinin şerhi sadece kamil ve teyit edilmiş bir arifin 



güçlü eliyle mümkündür. Bu açıdan da, rabbani alimlerden çok azı bu 
önemli görevi yerine getirebilmiş ve hadislerin batıni kapılarını yol sa-
liklerine açabilmiştir. Zira teorik irfan ve ilahi felsefe hususunda bir 
içtihat sahibi olmaksızın, kelamın özünde derinleşmeksizin, Allah’ın 
yolunda çaba göstermeksizin ve de Allah’tan gayrisini inkar etmeksi-
zin, onların kutsal kelimelerinin hakikatine erebilmek, mümkün değil-
dir.  

Bu kitabın önemi, sadece imamın çeşitli dallarda uzman oluşundan 
değil, aksine merhum İmam’ın hakkı talep eden milyonlarca insan için 
bir terbiye edici oluşundadır ve İmam’ın bu konudaki önderliği de ya-
zarın doğruluğunun en büyük kanıtı konumundadır.  

Yüz yıllık yolu bir gecede kat eden ve de kalplerine marifetler nuru 
doğan gençler, bu ilim ve amel üstadının doğru yolunun mihenk taşı-
dır. Dolayısıyla o yegane incinin, düşüncelerini yayma hususunda ça-
lışmak, bizim boynumuzun borcudur. Böylece İmam’ın irfani düşün-
celerinin seyrinde, çok özel bir yeri olan ve de yazarın ahlak hakkında 
yazmış olduğu son eser olan bu kitabı, Muhammedi saf İslami düşün-
ce aşıklarına sunuyoruz ki büyük düşünür Hz. Ruhullah’ın tanıtmasıy-
la halis İslam bahçesine yep yeni bir pencere açabilelim.  

 
AArraaşşttıırrmmaa  MMeettoodduu  
1-Ne yazık ki bu kitabın asıl nüshası, müessesenin elinde mevcut 

değildir ve kaybolmuştur. Sadece, Hz. İmam’ın öğrencilerinin kale-
miyle yazılmış olan iki nüshası elimizde bulunmaktadır ve ilk araştır-
malar, bu iki nüsha esasınca yapılmıştır. Araştırma esnasında, İslam 
Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı görevlileri tarafından fotoğrafları 
çekilmiş nüsha ele geçirildi. Bu nefis eserin yayımlanmasının gecik-
mesinin biri de, yazarın nüshasının üzerinde yeni bir araştırma yap-
manın gerekliliği olmuştur.  

2-Metnin Karşılaştırılması 
Bu iş de titizlik vebüyük bir dikkatle yerine getirilmiştir. Nitekim 

bir çok hususta, hatta yazarın el yazısında bile emanete riayet edilmiş-
tir. Kitabın metnine müracaat edilerek, el yazması kitap ile –ki bundan 
elli beş yıl önce yazılmıştır- bugünkü imla arasındaki farklar, açık bir 
şekilde anlaşılacaktır.  

3-Edit 
Bu kitabın editi hususunda da kelime ve ifadeler hususunda da hiç-

bir değişiklikte bulunulmamıştır. Sadece, güzel ve aşıklayıcı işaretler-



le değerli okuyucular için anlayışı kolaylaştırılmıştır. Metne izafe edi-
len başlık ve ifadeler ise, parantez içinde yer almıştır.  

4-Dipnotlar:  
Bu kitaba, konuyla ilgili olarak çeşitli dipnotlar yazılmıştır ki oku-

yucular için bir takım bilgiler de verilebilsin. Bir çok dipnotlarda kay-
nak kitaplar hakkında bilgisi olmayan okuyuculara açıklamalar yapıl-
mış, veya kaynak olmayan kitaplar tanıtılmıştır.  

5-Fihristler 
Kitabın sonunda da kitabın konularına erişilmesini kolaylaştıran bir 

takım teknik fihristler hazırlanmıştır. İmam Humenyi’nin (Allah’ın se-
lamı üzerine olsun) eserlerini düzenleme ve yayımlama kurumu bu 
değerli eseri, bilginlere ve ilahi marifetlere ilgi duyanlara sunarak ya-
kın bir gelecekte, merhum İmam’ın ahlaki ve irfani mektebini tanıt-
mada ve İmam’ın görüşlerini İslam dünyasının diğer yüce ariflerinin 
görüşleriyle mukayese etme hususunda araştırmaya dayalı kitap ve 
makalelerin yayımlanmasını da ümit etmektedir.  

 
İmam Humeyni’nin (r.a) Eserlerini  
Düzenleme ve Yayınlama Kurumu 

Araştırma Gurubu – Kum 
  
 

ÖÖnnssöözz  
 
Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat-u selam efen-

dimiz Muhammed’e ve tertemiz Ehl-i Beytine olsun ve Allah’ın laneti 
bütün düşmanlarının üzerine olsun.  

Allah’ım! Akıl ve rahman ordusunu kalbimizin batınında cehalet 
ve şeytan ordusuna galip kıl. Marifet çadırını yalın ruhumuzda kalıcı 
kıl ve ümit gözümüzü senden başkasına bakmadan kör eyle. Gözleri-
mizi kendin ve marifetin ile aydınlat. Şeytanın ve askerlerinin tasarruf 
elini batın memleketimizden kesip kopar. Batınımızı kendin ele geçir. 



Bizi kendi özel inayetlerinle ve kendine has marifetlerinle özgün kıl. 
Bizi kendi muhabbet cezbine meczub eyle. Bizleri nafile ve farzların 
yakınlığına1 mazhar kıl. Tevessül elimizi, Muhammed’in (s.a.a) ve 
Ehl-i Beytinin şerafetli eteğinden uzan kılma. Onların mukaddes nu-
runu bizimle beraber kıl ve onların şefaatini bizlere nasip eyle. Şüphe-
siz ki sen büyük bir ihsan sahibisin.  

Allah’a Hamd ve Muhammed’e (s.a.a) ve Ehl-i Beytine (a.s) salat-u 
selam’dan sonra… Rahman’ın halifeleri ve insanoğlunun özeti olan 
İsmet ve taharet Ehl-i Beytinin (a.s) değerli hadisleri, diğer kelime ve 
sözlerde bulunmayan özel bir ruhaniyet ve nuraniyete sahiptir. Zira bu 
hadisler, rahmani ilim ve subhani feyizler kaynağından inmiştir. Nef-
sani istekler ve nefs-i emmarenin elinden uzak bir haldedir. Allah’ın 
rahmetinden uzaklaştırılmış aşağılık şeytanın hıyanet eli bunlara ula-
şamamaktadır. O din büyüklerinin ve yakin velilerinin değerli nefisle-
rinin nuraniyeti ve latif ruhlarının temizliği bu sözlerinde tecelli etmiş-
tir. Hatta denilebilir ki Hak Teala’nın kelamının nuru, onların hadisle-
rinin içinde tecelli etmiştir.”Herkes kendi metoduna (mizaç ve meş-
rebine) göre iş yapar.”2 Bu açıdan onların üstün tiynetinden 
yaratılmış3 ve onların muhabbetiyle yoğrulmuş olan Mü’minlerin latif 
nefisleri için, bu hadis-i şeriflerden ruhani bir dalgalanma ve nitelendi-
rilmesi zor manevi sevinçler hasıl olmakta ve bu hadisler vasıtasıyla 
onların mukaddes ruhu ve bunların latif kalpleri arasında manevi bir 
ilişki kurulmaktadır.  

Kur’an-ı Kerim’in, “gök ile yer arasında uzatılmış bir ip”4 olarak 
ifade edilmesinin bir sebebi de, alem-i kuds5 ile insanların ruhları ara-
sında manevi bir vasıta ve ruhani bir ilişki kurduğu sebebiyledir. Bu 
açıdan Masumların (a.s) sözleri alem-i kudse asılı ruhlardan ve Hz. 
Üns’e (Allah’a) bağlanmış nefislerden ortaya çıktığı için de, “gök ve 

1 Bu ifade, şu kutsi hadise işarettir: “Kul, kendisine farz kıldığım dışında daha 
sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Şüphesiz kul nafilelerle bana yakınlaşır. Böy-
lece onu severim…” (Usul-i Kafi, c 2, s. 362-363, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 145. 
bab, 7 ve 8. hadisler) 

2 İsra/84 
3 Allah Resulü’nün (s.a.a) Mü’minlerin Emiri Ali’ye (a.s) hitaben buyurduğu şu 

hadise işarettir: “Senin Şiilerin, bizim toprağımızın fazlalığından yaratılmıştır.” 
(Bihar’ul-Envar, c. 65, s. 7, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 15. bab, 1. hadis)  

4 Bu da şu nebevi hadise işarettir: “Allah’ın kitabı, göklerden yere sarkıtılmış bir 
iptir.” (Bihar’ul-Envar, c. 23, s. 108, Kitab’ul-İmamet, 7. bab, 11 ve 12. hadisler) 

5 Felsefi bir kavram olup ilahi alemden ve hakkın sıfat ve isimler aleminden iba-
rettir. (Müt. ) 

                                                 



yer arasında sarkıtılmış bir ip” olarak ifade edilmiştir. Zira efendileri-
miz olan Masumlar’ın (a.s) insanları irşad etmek ve yaratıkları islah 
etmek için beyan ettikleri sözler, ilahi vahiy ve rabbani ilim kaynağın-
dan olan Resul-i Ekrem’in kamil ledunni ilim çeşmesinden elde edil-
miş gerçeklerdir ve de şeytanın tasarruf elinin ürünü olan kıyas ve bu-
luşlardan uzak ve beri bulunmaktadır. Nitekim Allah Resulü (s.a.a) 
hakkında Kur’an’da “O, arzusuna göre konuşmamaktadır. O (söy-
ledikleri) vahyedilen vahiyden başkası değildir.”1 diye buyrulan 
hakikat hidayet imamları hakkında da buyrulmuştur. Nitekim Hadis-i 
şeriflerde de buna işaret edilmiştir. 2  

Bu yüzden aciz bir kul olarak “cehalet ve akıl askerleri” konusuna 
işaret eden ve de önemli fazilet ve rezaletleri içeren Kafi-i Şerifteki 
hadis-i şerifi mümkün olduğu kadar ve kısaca açıklamayı düşündüm. 
Umulur ki müminler için bundan bir fayda hasıl olsun. Bu da bu aciz 
kulun eksikliklerini telafi edecektir. Bu kitapta bir önsöz, birkaç ma-
kale ve bir de son söz yer almıştır.  

GGiirriişş  
Bilmek gerekir ki yazar, bu hadis-i şerifin ilmi cihetleri hakkında 

söz etmek istemektedir. Bunun sebepleri ise şunlardır:  
1-Bu hususta kusurumun oluşu ve yeterli bilginin bulunmayışı 
2-Alimlerin büyüklerinden, yüce şahsiyetlerden seçkin ve dikkatli 

araştırmacılardan, ilim ve yakin üstatlarından ve felsefe ve irfan bü-
yüklerinden olan, Kafi-i Şerif-i şerhedenler3 hiç kimse için konuşma 

1 Necm/3-4 
2 İmam Sadık (a.s)’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Benim hadisim, babamın hadi-

sidir, babamın hadisi, ceddimin hadisidir, ceddimin hadisi de Hüseyin’in hadisidir. 
Hüseyin hadisi Hasan’ın hadisidir. Hasan’ın hadisi Müminlerin Emiri’nin hadisidir. 
Müminlerin Emiri’nin (a.s) hadisi ise Resulullah’ın hadisidir ve Resulullah’ın (s.a.a) 
hadisi ise aziz ve celil olan Allah’ın hadisidir (sözüdür).” (Usul-i Kafi, c. 1, s. 42, 
Kitab-u Fezl’il-İlm, 15. 14. hadis) 

3 Kafi adlı hadis kitabına bir çok dipnotlar ve şerhler yazılmıştır. En meşhurları 
şunlardır:  

                                                 



imkanı bırakmamış ve her dalda haleflerini konuşmaktan müstağni 
kılmışlardır. Allah-u Teala İslam’a yaptıkları bu hizmet dolayısıyla 
onlara hayırlı mükafatlar nasip eylesin.  

3-İlm-i inceliklerden istifade etmek, ilim ve fazilet ehline özgü bir 
husustur ve genelin mahrum kaldığı bir husustur. Biz de genelin, hatta 
avam tabakasının istifade edebileceği bilgileri sunmak istiyoruz.  

4-Bu hadis-i şeriflerin beyanının ve ilahi ilimlerin yayılmaya ça-
lışmasının en yüce hedefi ilmi ve felsefi noktalar ile  tarihi ve edebi 
hususların anlatılması değildir ve değildi. Aksine en büyük maksat, 
nefislerin tabiatın karanlık aleminden özgür kılınması, ruhların gayb 
alemine yönlendirilmesi, ruh kuşunun pis bir ağaç kökü olan dünya 
ağacının dallarından kopartılıp alınması, temiz ağacın ruhu olan alem-
i kuds atmosferine ve ünsiyet dergahına doğru uçurulmasıdır. Bu da 
sadece akılların arındırılması, nefislerin temizlenmesi, hallerin düzel-
tilmesi ve amellerin halis kılınmasıyla mümkündür.  

Nitekim, Resulullah (s.a.a) ilmi üçe ayırdığı1 bir hadis-i şerifinde, 
akait ilmi olan birinci kısmı “muhkem ayet ve nişane” olarak adlan-
dırmıştır. Bunun sebebi ise, akait ilimlerinin bile ilahi ayet olması ge-
rekmektedir. Bunun amacı ise hakkı talep etmek ve mutlak sevgiliyi 
aramaktır. Farzen eğer bir mütekellim veya hekim, nakit olan ömrünü 
kelam veya hikmet ilminin çeşitli dallarını elde etme yolunda harcarsa 
ve ilim ilahi ayet ve hakkı arama ve hakkı isteme vesilesi olmazsa, o 
ilmin bizzat kendisi, kendisi için bir örtü ve hatta en büyük örtü haline 
gelir. Böylece ilmi, ilahi bir ilim ve hikmeti de ilahi bir hikmet sayıl-
maz. Aksine sayısız tartışma ve çekişmeden sonra kalbi, kesret tabiatı 

-Hekim Mir Damad’ın notları 
-Molla Sadra diye meşhur olan Sadr’ul-Hukema Sadruddin Şirazi’nin şerhi  
-Mevla Molla Muhammed Mohsin Feyz-i Kaşani’nin (Vafi diye tanınmaktadır) 

Şerhi 
-Molla Muhammed Salih Mazenderani’nin Şerh-u Cami’il-Usul diye adlandırdı-

ğı şerhi 
-Allame Molla Muhammed Bakır Meclisi’nin Mir’at’ul-Ukul diye adlandırılan 

şerhi 
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Şeyh Agabozorg Tehrani’nin ez-Zeria, 

c. 13, s. 94-100’e bakınız.  
1 Ebi’l-Hasan Musa’dan (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir… Daha sonra Pey-

gamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ilim üç kısımdır, muhkem ayet, adil farz ve 
kaim sünnet, bunların dışındakiler ise fazlalıktır.” (Usul-i Kafi, c. 1, s. 24, Kitab’ul-
İlm, 3. bab, 1. hadis) 

                                                                                                                   



alemine daha fazla itina gösterir, ruhu pis ağacın dallarına güçlü bir 
şekilde sarılı kalır.  

İlmi, ilahi ve rabbani olduğu taktirde hekim (hikmet sahibi), ilahi 
ve alim de rabbani ve ruhani olur. Eğer tevhit veya tecrid1 ilmi hak-
kında konuştuğu halde kendisini sadece hakkı talep etme ve hakkı is-
teme isteği bu tartışmanın içine çekmemişse, o ilim ve güzel sanatların 
bizzat kendisi ve hatta nefis ve cilveleri, kendisini davet etmişse, artık 
o ilim bir ayet, örnek ve nişane değildir. Hikmeti ilahi sayılmaz, aksi-
ne nefsani ve dünyevidir.  

Alimler nezdinde meşhur olduğu üzere ameli ilimlerin karşısında 
yer alan bir kısım ilmin bizzat amaç ve hedef olduğu görüşü, naçiz gö-
rüşüme göre doğru değildir. 2 

Zira bütün muteber ilimler bir vesile ve ön hazırlık konumundadır. 
Ama her biri bir şey için ve belli bir şekilde ön hazırlık içindedir. Do-
layısıyla tevhit ilmi ve ilmi tevhit, ameli tevhit olan kalbi tevhidin 
meydana gelişi içindir. Bu da amel etmek, düşünmek ve kalbi riyazet 
ile ortaya çıkmaktadır.  

Nice kimseler, ömrünü ilmi tevhit yolunda harcadıkları halde ve 
tüm vakitlerini tevhit ilmini araştırma, tartışma, öğrenme ve öğretmek 
umruna tükettiği halde tevhit rengine bürünememiş, ilahi bir alim ve 
rabbani bir hekim olamamışlardır. Hatta onların kalbi sarsıntısı diğer-
lerinden daha fazla olmuştur. Zira onların ilmi, ayet olma makamına 
sahip olmamıştır. Onlar, kalbi riyazetle uğraşmamışlardır. Onlar sade-
ce okumakla ve tartışmakla bu makamları kat edeceklerini sanmışlar-
dır.  

Ey aziz! Bütün şerhi ilimler, Marifetullah’ın önsözü konumundadır 
ve Allah’ın rengi olan tevhit hakikatinin kalbe girmesidir.”Rengi Al-
lah’ınkinden daha güzel olan kim vardır?”3 Ama, bazıları yakın 
önsözdür. Bazıları uzak, bazıları direkt, bazıları ise endirekt söz ko-
numundadır. Fıkıh ilmi amelin ön şartıdır. Kalbi, ameli, zahiri ve 
batıni şer’i adaplara riayet edildiği taktirde, ibadi amelin kendisi, ma-
rifetlerin elde edilmesi, tevhit ve tedricin kazanılması için basamak 

1 Tecrid, irfan ehli nezdinde insanın zahirinin dünyevi maksatlardan ve batınının 
ise dünyayı terk ettiği için Allah’tan bir şey istemekten arınmış olmasıdır. (Müt. ) 

2 Zahire göre, bu söz Şeyh’ur-Reis Ebu Ali Sina’nın Mantık-i Şifa’da söylemiş 
olduğu şu söze işarettir: “Şüphesiz teorik felsefenin hedefi, sadece bilmesi anlamın-
da nefsin kemale erdirilmesidir.” (eş-Şifa, c. 1, s. 12, Mantık bölümü, birinci maka-
le, 2. fasıl  

3 Bakara/138 

                                                 



olur. Elbette bunu kırk elli yıllık ibadetlerimizden hiçbir marifetin ve 
hakikatin ortaya çıkmadığı iddiasıyla eleştirmek de mümkün değildir. 
Zira bizim ilimlerimizden de hiçbir “nitelik ve hal hasıl olmamıştır”1 

Bizim, evliyanın (a.s) göz nuru olan tevhit ve tecrit ile bir ilgimiz 
bulunmamış ve de bulunmamaktadır. Şehirler siyaseti, ev idaresi, bel-
delerin imarı ve kulların düzene sokulması gibi fıkıh ilminin dalları da 
tevhit ve marifetlerin ortaya çıkışı hususunda tam bir fonksiyona sahip 
olan amellerin aracı konumundadır ve bunun detayları da konumuzun 
dışında kalmaktadır.  

Aynı şekilde, ahlak ilmindeki kurtarıcı ve helak edici nedenleri 
bilmek de marifet hakikatlerinin usulü ve tevhit tecellisi için nefislerin 
liyakatine bir ön koşul olan nefis tezkiyesi için bir hazırlıktır. Bu, ehli 
nezdinde oldukça açık bir husustur. İnkar eden kimseler için ise, 
“mesnevi, yetmiş men kağıt olsa dahi”2, belli ve açık hale gelecek de-
ğildir.  

Yine hedeften uzaklaştık ve kalemin dizginleri bizi oldukça derin 
olan bir vadiye sürükledi. Bizim maksadımız şudur ki, Kur’an-ı Ke-
rim’in ve hadislerin asıl hedefi, akılları arındırmak ve yüce tevhit 
amacının hasıl olması için nefisleri temizlemektir. Genellikle hadis-i 
şerifleri şerheden ve Kur’an-ı Kerim-i tefsir eden kimseler, asılların 
asılı olan bu hususa fazla bir itina göstermemiş ve üstün körü geçmiş-
lerdir. Aksine Kur’an-ı Kerim’in nazil olma ve hadislerin buyrulması 
hedefiyle ilgisi bulunmayan edebi, felsefi, tarihi ve benzeri hususları 
göz önünde bulundurmuş, incelemiş ve araştırmışlardır.  

Hatta bu ilmi te’lif eden ahlak alimleri bile, bunu ilmi ve felsefi 
olarak incelemiş ve teftiş etmişlerdir. Büyük araştırmacı İbn-i 
Miskeveyh’in3 yazmış olduğu Tehraet’ul-A’rak1, ilahi hekim, derin fi-

1 Şeyh Bahai’nin (r.a) şu beytinden iktibas edilmiştir:  
“Resmi ilim baştan başa tartışma ve çekişmedir 
Ondan ne bir keyfiyet ne de bir hal hasıl olur.” (Kulliyat-i Eş’ari Şeyh Bahai, s. 

181) 
2 Eğer bunun şerhini söylersem hadsiz olur 
Mesnevi yetmiş men kağıt olur  (Mesnevi-i Manevi, Celaluddin Mevlevi, üçüncü 

defter, s. 208 (Ramazani) ve s. 208, 2. beyt, Nikelson) 
3 Ahmet b. Muhammed b. Ya’kub Hazin, Ebu Ali künyesine sahip olup, İbn-i 

Miskeveyh diye meşhurdur. Rey şehrinde dünyaya gelmiştir ve ömrünün sonuna ka-
dar İsfahan’da kalmıştır. Alim ve büyük hekimlerden biri olup, Şeyh’ur-Reis Ebu 
Ali b. Sinan’ın çağdaşıdır. Azud’ud-Devle’nin yakın dostlarından biri sayılmaktadır. 
Hikmet, ahlak ve tarih hakkında bir çok kitapları vardır. Bunlar arasında Teharet’ul-

                                                 



lozof ve son dönem alimlerinin en üstünü olan Nasıruddin’in2 yazmış 
olduğu Ahlak-i Nasıri3 -Allah temiz nefsini kutsal kılsın- Gazzali’nin4 
İhya-i Ulum’id-Din5 kitabının büyük bir bölümü bu şekildedir.  Bu tür 
ilmi kitapların ahlakın arındırılması ve batının tezkiyesi hususunda as-
la veya başlı başına olmasa da yeterli bir tesiri yoktur veya ahlak tarihi 
türünden eserlerdir ve yazara göre bu kitaplar, hikayeler, kıssalar, ör-
nekler ve olayların yazıldığı eserlerdir. Bu kitaplara vaktini harcamak 
insanı asıl maksadından uzaklaştırmaktadır.  

A’rak adlı kitabı en meşhur olanıdır. (el-Kuna ve’l-Elkab, Şeyh Abbas Kummi, c. 1, 
s. 325) 

1 Teharet’ul-A’rak fi Tehsil’il-Ahlak kitabı da rabbani hekim, Ebu Ali 
Miskeveyh Razi’nin (H. K. 421) yılında vefat etmiştir) ahlak ilminde yazmış olduğu 
eşsiz bir eserdir. Bu kitap Tehzib’ul-Ahlak ve Teharet’un-Nefs diye de tanınmıştır. 
Defalarca İran, Mısır ve Lübnan’da da basılmıştır. (ez-Zerie, c. 15, s. 188) 

2 Muhammed b. Muhammed b. Hasan, Hace Nesiruddin Tusi diye meşhurdur. 
İlim, hikmet ve matematik alimlerinden biridir. Bir çok yüce kimseler onu övmüştür. 
H. K. 11 Cemad’il-Ula, 597 yılında Tus’da dünyaya gelmiş ve H. K. 672 yılının ga-
dir bayramı gününde ahiret alemine göç etmiştir ve Kazımeyn şehrinde toprağa ve-
rilmiştir. Onun hikmet, kelam, matematik, heyet, nücum ve ahlakın değişik dalların-
da sayısız telifleri vardır. Bu teliflerin en meşhurları, İbni Sina’nın İşarat şerhi, 
Tecrid’ul-İtikad, Tehrir-i Uklis, Ahlak-i Nasıri ve Evsaf’ul-Eşraf kitaplarıdır. (el-
Kuna ve’l-Elkab, c.3, s.251)   

3 Ahlak-i Nasıri kitabı, araştırmacı filozof ve hekim Hace Nasıruddin Tusi’nin 
(H. K. 672 yılında vefay etmiştir) Ahlak ilminde Farsça yazmış olduğu bir kitaptır. 
Bu kitap, İbn-i Miskeveyh Razi’nin Teharet’ul-A’rak kitabına yazılmış bir şerh gi-
bidir. Ayrıca ev idaresi ve şehirler siyaseti hususunda da iki makale ilave edilmiştir. 
Ahlak-i Nasıri adlı kitabı, Emir Nasuriddin Abdurrahim üç makale ve otuz bölüm 
halinde, Kuhestan adlı zindanda yazmıştır. (ez-Zeria, c. 1, s. 380)  

4 Ebu Hamid, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed, Hüccet’ül-İslam lakabına 
sahip olup Gazali diye meşhurdur. Büyük Şafii fakihlerinden biri olup, H. K. 450 yı-
lında Tus şehrine bağlı Gezale’de dünyaya gelmiş ve o orada H. K. 505 veya 507 yı-
lında vefat etmiştir. H. K. 484 yılında Bağdat Nizamiye Medresesi müderrisliğine 
tayin edilmiştir. Gazali’nin kendi dalında bir ilk olan bir çok kitapları vardır. Bun-
lardan en meşhuru ise ahlak ilminde yazmış olduğu İhya’ul-Ulum ve de Şafii fıkhın-
da yazmış olduğu el-Veciz kitabıdır. (Reyhanet’ul-Edeb, c. 4, s. 237)  

5 İhya-i Ulum’id-Din kitabı ise Şeyh Ebu Hamid Muhammed Gazali’nin, (H. 450 
yılında doğmuş ve H. 505 veya 507 yılında vefat etmiştir) yazmış olduğu İslam ah-
lakı alanındaki kitabıdır. Bu kitap, ahlak ilminde yazılmış olan en geniş eserlerden 
biridir. Gazali’den sonra yazılmış olan ahlak kitapları, bu kitaptan, büyük ölçüde et-
kilenmiştir ve İhya-i Ulum kitabı, defalarca basılmıştır. (Reyhanet’ul-Edeb, Mu-
hammed Al-i Hıyabani, c. 4, s. 238)  

                                                                                                                   



Bütün erdemli insanların övdüğü ve ahlak ilminde ilk ve son olarak 
kabul ettiği1 İhya’ul-Ulum kitabı, yazara göre, ahlakı ıslah etmek, fe-
sadı kökünden söküp atmak ve batını tezkiye etmek hususunda yar-
dımcı olmamaktadır ve hatta bir çok uydurma konular, fazladan ilmi 
ve gayri ilmi detaylar, yalan ve doğru faydasız nakiller2 insanı asıl 
maksadından alı koymaktadır ve ahlakı temizleme ve tezkiye etmek-
ten geri düşürmektedir. Özetle bu aciz kulun görüşüne göre, ilmi ve 
tarihi ahlak, hakeza edebi ve ilmi tefsirler ve hadis şerhleri, bu esas 
üzere asıl hedeften uzaklaşmak ve yakını uzak kılmaktadır. Yazara gö-
re, ahlak ilmiyle ilgili hadislerin şerhinde veya ilgili ayet-i şerifelerin 
tefsirinde önemli olan yazarının müjdeleyerek, uyararak, öğüt ve nasi-
hat vererek ve de hatırlatarak maksatlarından her birini nefislerde yer 
ettirmesidir. Başka bir ifadeyle ahlak kitabı, yazılmış öğütler olmalıdır 
ve de dert ve ayıpları tedavi etmelidir; sadece tedavi yolunu göster-
mekle kalmamalıdır.  

Ahlakın köklerini tanıtmak ve tedavi yollarını göstermek, insanı 
hedefine yaklaştırmaz ve bir zulmani kalbe nur vermez, bozuk olan bir 
ahlakı düzeltmez. Ahlak kitabı, okunduğu taktirde, katı kalpleri yumu-
şatmalı, tezkiye olmamış kalpleri tezkiye etmeli ve zulmani nefisleri 
nurani kılmalıdır. Bu da alim olan yazarın yol göstermekle birlikte, 
önderlik etmesi, ilacını göstermekle birlikte tedavi etmesiyle müm-
kündür ve bu kitap dertlerin devası olmalıdır, ilaçların yazıldığı bir re-
çete değil.  

Ruhani tabibin sözleri de ilaç hükmünü taşımalıdır; reçete hükmü-
nü değil. Bu adı geçen kitaplar ise birer reçete kitabıdır; ilaç kitabı de-
ğil. Hatta eğer cüretim olsaydı şöyle derdim: “Bu kitapların bazısının 
reçete olması bile tartışılabilir.” Ama bu hususlardan sarf-ı nazar et-
mek daha evladır.  

Yazar burada ahlak kitabını yazma yolunu açmaktadır ki, eğer ya-
zabilen bir alim bulunacak olursa, bu şekilde yazabilsin, yoksa benim 
böyle bir gücüm yoktur ve de kırık kalemimin veya karanlık kalbimin 
böyle bir gücü ve tahammülü bulunmamaktadır. Bilindiği gibi itiraz 
etmek, kolaydır, ama sorunu çözmek zordur. Allah-u Teala’dan katı 
kalplerimizi yumuşatmasını ve bizlere ihlas nasip etmesini talep edi-

1 (bak. Tahrik’ul-İhya bi Fezail’il-İhya, İhya’ul-Ulum’a ilave edilen baskısı c. 5, 
s. 5 ve 7) 

2 Feyz-i Kaşani, el-Meheccet’ul-Beyza, c. 1, s. 1-2 ve Allame Emini, el-Gadir, c. 
11, s. 161-167’de bu konuya işaret etmişlerdir.  

                                                 



yoruz ki bu layık olmayan yazılardan bir kalp ve gönül elde edilebil-
sin. Şüphesiz Allah, ihsan ve nimet sahibidir.  

BBiirriinnccii  MMaakkaallee  
UUğğuurr  vvee  BBeerreekkeett  AAmmaaccııyyllaa  HHaaddiiss--ii  ŞŞeerriiffiinn  LLaaffzzıınnıınn  NNaakkllii  
 
“Erbein”1 adlı kitabımızda zikrettiğimiz bir senetle Şeyh 

Kuleyni’nin2 Kafi3 adlı kitabından naklen, Semae b. Mihran şöyle di-
yor: “Ben Abi Abdillah Ca’fer b. Muhammed’in (a.s) yanında dostla-
rından bir grup ile birlikte oturuyordum. Akıl ve cehaletten söz edilin-
ce Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurdu: “Aklı ve ordusu ile cehalet ve 
ordusunu tanıyınız ki hidayete eresiniz.” Semae şöyle diyor: “Bunun 
üzerine ben şöyle dedim: “Fedan olayım, biz sadece sizin öğrettikleri-
nizi biliyoruz.” Bunun üzerine Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurdu: 
“Şüphesiz Allah, aklı yarattı ve akıl ruhanilerden yaratılan ilk varlık-

1 Erbein (Kırk hadis şerhi) adlı kitap, İmam’ın değerli eserlerinden biridir. İmam 
Humeyni bu kitabı H. 1358 yılında Farsça olarak yazmıştır. İmam bu kitapta Pey-
gamber ve masum Ehl-i Beytinden (a.s) naklettiği kırk hadisi şerhetmiştir. Bu hadis-
ler, ahlaki, itikadi ve irfani konuları içermektedir. Bu değerli eser de, İmam Humey-
ni’nin (r.a) Eserlerini Yayımlama ve Düzenleme kurumu tarafından basılmıştır.  

2 Muhammed b. Yakub b. İshak Kuleyni, Ebu Ca’fer künyesine ve Sıket’ul-
İslam lakabına sahip olup İmamiyye ashabının en güvenilir ve hadis nakilde en sağ-
lam şahsiyetlerinden biridir. Gaybet-i Sugra döneminde yaşamıştır ve de H. 329 yı-
lında Bağdat’da dünyaya gözlerini yummuş ve Kufe kapısında toprağa verilmiştir. 
(Rical’un-Neccaşi, s. 1026)  

3 Kafi adlı kitap dört değerli hadis kitabından ve de güvenilir kaynak eserlerden 
biridir. Resulullah’ın (s.a.a) Ehl-i Beytine (a.s) nakledilen hadis ve rivayetleri top-
lama hususunda Kafi’nin bir benzeri yazılmamıştır. Sıket’ul-İslam Kuleyni Kafi’yi, 
İmam-i Zaman Hüccet b. Hasan’ın (a.s) gaybet-i sugra döneminde yirmi yıl boyunca 
yazmıştır. Bu eserde, 34 kitap, 326 bab ve 16000 hadis mevcuttur. Üç temel bölüm-
den oluşmaktadır. Bu bölümler şunlardır: “Usul, Furu’ ve Revza.” Bu açıdan akait, 
tevhit, ahlak ve fıkıh ilim sahiplerinin müracaat ettiği bir kaynak konumundadır. Ka-
fi’ye bir çok şerhler ve notlar yazılmıştır. Bunlardan biri de, Allame Molla Muham-
med Bakır Meclisi’nin Mir’at’ul-Ukul adlı kitabın tamamına yazılmış olan şerhidir. 
(ez-Zeria, c. 17, s. 465) 

                                                 



tır. Allah onu arşının sağından, kendi nurundan yarattı. Sonra ona, 
“dön” dedi. O da böylece döndü. Sonra ona “gel” dedi, o da böylece 
geldi. Allah-u Teala şöyle buyurdu: “Seni büyük bir yaratılış üzere ya-
rattım ve seni bütün yaratıklarımdan üstün kıldım.” Ebi Abdillah (a.s) 
daha sonra şöyle buyurdu: “Böylece Allah cehaleti acı ve karanlık de-
nizden yarattı ve ona, “Dön” dedi. O da bunun üzerine döndü. Daha 
sonra ona, “Gel” dedi. O gelmedi. Böylece Allah ona şöyle buyurdu: 
“Sen kibirlendin.” Allah ona lanet etti. Sonra akıl için yetmiş beş as-
ker karar kıldı. Cehalet, Allah’ın akla verdiği bu yüceliği ve kendisine 
bağışladığı şeyleri görünce, içinden akla karşı bir düşmanlık besledi. 
Böylece cehalet şöyle dedi: “Ey rabbim! O da benim gibi bir yaratık-
tır. Onu yarattın, yüce kıldın ve güçlendirdin. Ben ise onun zıddıyım. 
Ama ona karşı bir gücüm yoktur. Bana da ona bağışladığın gibi asker-
ler bağışla.” Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu: “Evet, eğer bundan 
sonra isyan edersen, seni ve ordunu rahmetimden uzaklaştırırım.” Ce-
halet şöyle dedi: “Şüphesiz ben de buna razıyım.” Böylece Allah ona 
da yetmiş beş asker verdi.  

Allah’ın akla verdiği yetmiş beş askerden biri, aklın veziri olan ha-
yır ve zıddını ise cehaletin veziri olan şer; iman, zıddını ise küfür; tas-
dik ve zıddını ise reddetme; ümit, zıddını ise karamsarlık; adalet ve 
zıddını ise zulüm; hoşnutluk, zıddını ise öfke; şükür ve zıddını ise 
nankörlük; arzu ve zıddını ise isteksizlik; tevekkül ve zıddını ise hırs; 
merhamet, zıddını ise katılık; rahmet ve zıddını ise gazab; ilim ve zıd-
dını ise cehalet; anlayış ve zıddını ise ahmaklık; iffet ve zıddını ise ah-
laksızlık; züht ve zıddını ise rağbet; yumuşaklık ve zıddını ise kabalık; 
korku ve zıddını ise cüretkarlık; tevazu ve zıddını ise kibir; teenni1 ve 
zıddını ise acelecilik; hilim ve zıddını ise beyinsizlik; susma ve zıddını 
ise gevezelik; boyun eğmeyi ve zıddını ise böbürlenme; teslimiyet 
zıddını ise şek; sabır ve zıddını ise tahammülsüzlük; bağışlama ve 
zıddını ise intikam; zenginlik ve zıddını ise fakirlik; anma ve zıddını 
ise yanlışlık; belleme, zıddı unutkanlık; acıma ve zıddını ise ilişkiyi 
kesme; kanaat ve zıddını ise hırs; yardımlaşma ve zıddını ise esirge-
me; dostluk ve zıddını ise düşmanlık; vefa ve zıddını ise sadakatsizlik; 
itaat ve zıddını ise günah; huzu ve zıddını ise ululanma; esenlik ve 
zıddını ise bela; sevgi ve zıddını ise buğzetme; doğruluk ve zıddını 
ise, yalan; hak ve zıddını ise batıl; emanet ve zıddını ise hıyanet; ihlas 

1 İhtiyatlı ve akıllıca davranma. Bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde 
hareket etme.  

                                                 



ve zıddını ise katışıklık; zekilik ve zıddını ise budalalık; kavrayış ve 
zıddını ise kalın kafalılık; marifet ve zıddını ise inkar; idare etme ve 
zıddını ise açığa çıkarma; dürüstlük ve zıddını ise aldatma; gizleme, 
zıddını ise ifşayı; namaz ve zıddını ise (namazı) zayi etme; oruç ve 
zıddını ise iftar; cihat ve zıddını ise kaçınma; hac ve zıddını ise ahdini 
bozma; söz saklama ve zıddını ise laf taşıma; anne babaya iyilik ve 
zıddını ise anne babaya itaatsizlik; hakikat ve zıddını ise riya; iyilik ve 
zıddını ise kötülük; örtünme ve zıddını ise açılıp saçılma; takiyye ve 
zıddını ise yayma; insaf ve zıddını ise bağnazlık; ıslah etmek ve zıddı-
nı ise azgınlık; temizlik ve zıddını ise kirlilik; haya ve zıddını ise ar-
sızlık; itidal ve zıddını ise taşkınlık; rahatlık ve zıddını ise sıkıntıya 
sokma; kolaylık ve zıddını ise zorluk; bereket ve zıddını ise yokluk; 
afiyet ve zıddını ise bela; denge ve zıddını ise rekabet; hikmet ve zıd-
dını ise heva ve heves; vakar ve zıddını ise hafiflik; mutluluk ve zıd-
dını ise mutsuzluk; tevbe ve zıddını ise günahta ısrar; istiğfar ve zıd-
dını ise gururlanma; önemseme, zıddını ise küçümseme; dua ve zıddı-
nı ise tenezzül etmeme; neşe ve zıddını ise bitkinlik; ferah ve zıddını 
ise hüzün; ülfet ve zıddını ise ayrılık; cömertlik ve zıddını ise cimrilik 
karar kılmıştır.  

Bu güzel hasletlerin tümü sadece Peygamber’de veya Peygam-
ber’in vasisinde veya Allah’ın kalbini imanla imtihan ettiği müminle-
rin kalbinde, bir araya toplanabilir. Ama diğer dostlarımıza gelince, 
şüphesiz onlardan birinde bu sıfatlardan bazısı vardır ta ki kemale erer 
ve cehalet ordusundan temizlenir. Bu durumda Peygamberler ve vasi-
lerle birlikte yüce bir derecede bulunur. Şüphesiz bu akıl ordusunu ta-
nımak ve cehalet ordusundan sakınmak ile elde edilebilir. Allah bizleri 
ve sizleri, kendi itaati ve rızayeti hususunda başarılı kılsın.” Kitabın 
başında da belirttiğimiz gibi ilmi konulara girmemeye söz verdiğimiz 
halde mecburi olarak bu hadiste yer alan bazı ilmi hususiyetlere özetle 
ve icmalen işaret etmek zorundayız.  

İİkkiinnccii  MMaakkaallee  



AAkkııll  vvee  CCeehhaalleett  HHaakkiikkaattiinniinn  vvee  HHaaddiiss--ii  ŞŞeerriiff’’iinn  MMaakkssaaddıınnıınn  KKıı--
ssaaccaa  BBeeyyaannıınnddaa  

Bil ki dostlar meclisinde söz konusu edilen akıl ve cehalet zahir ha-
sebiyle insanda var olan akıl ve cehalettir ve bu da kuvve-i akile, yani 
zatı hasebiyle soyut ve fıtratı hasebiyle iyiliklere ve kemallere meyle-
den, adalet ve ihsana çağıran ruhani güçtür. Bunun karşısında yer alan 
(cehalet) ise, kuvve-i vahime, yani fıtraten aklın düzeni altına girme-
dikçe ve soyut nefsin yücelik gölgesinde boyun eğmedikçe kötü ağaç 
ve kötülüklerin aslının aslı olan dünyaya meyleden güçtür. Şimdi de 
inşallah bu ikisi hakkında bir miktar söz etmek istiyoruz.  

İmam Sadık’ın (a.s) diliyle ifade edilen akıl, ruhlar aleminde yaratı-
lan ilk yaratış oluşu gibi bir takım hususiyetler sebebiyle, tikel akılla-
rın hakikati, sırrı ve batını olan büyük alemin tümel aklıdır. Bu haki-
kat anlaşıldığı taktirde, onların maksadı da kendiliğinden anlaşılmış 
olmaktadır. Akıl, nurani ve cismani ilgilerden soyut bir cevherdir. 
Ruhlar aleminde yaratılan ilk varlıktır, feyz-i mukaddes1 ve mutlak 
meşiyyetin ilk tecellisidir ve de tatlı suyun oluşumudur. 2 Yaratış ve 
icat aleminde, son Peygamber’in nurudur.  

Bunu inkar etmek, akıl ve dinin bir çok zaruri hükümlerini inkar 
etmeyi gerektirir. Örneğin varlık aleminde Allah-u Teala’dan daha üs-
tün bir varlık olduğunu düşünmeyi veya kudreti yüce olan Allah’ı sı-
nırlamayı, zat-i mukaddesi cisim olarak kabul etmeyi, Allah-u Tea-
la’nın zatında, cehalet, acizlik ve cimriliğin, varlığını iddia etmeyi ve 
benzeri şeyleri gerektirir ki, bunları bırakın incelemek, saymak bile 
sözü uzatacaktır. Büyük muhaddislerden bunları inkar edenler ise, bu 
inkarın gerektirdiği kötülükleri ve batıl sonuçları, görememişlerdir.”3 
Zira bu hakiki tevhit ve tecrit ilimlerinde alıştırma yapmakla ortaya 
çıkan gizli bir sonuçtur. Zahir ve hadis ehli olanlar ise bunu derk ede-

1 Allah’ın iki tür tecellisi vardır. Birincisi isimler kesretinin şaibesinden ve 
imkanî varlıkların noksanlıklarından münezzeh olan feyz-i akdestir. Bu tecelli var-
lıkların ve kabiliyetlerinin oluşum nedeni olan zati ve hubbi/sevgisel tecellidir. İkin-
ci tecelli ise varlıkların kabiliyetlerinin dış alemde gerektirdiği şeylerin zuhur etme-
sine neden olan esmaî tecellidir. (Müt. ) 

2 Bu ifade, İmam Bakır’ın (a.s) hadisinden alıntı edilmiştir. Bu hadise göre İmam 
Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanlar yaratılışın nasıl başladığını bilselerdi, 
asla iki ihtilafa düşmezdi. Şüphesiz aziz ve celil olan Allah, yaratıkları yaratmadan 
önce, şöyle buyurmuştur: “Tatlı bir su ol ki, senden cennetimi ve bana itaat edenleri 
yaratayım…” (Usul-i Kafi, c. 2, s. 5, 2. bab, 1. hadis) 

3 Maksat, Allame Meclisidir. (Mir’at’ul-Ukul, c. 1, s. 27 ve 66 ve Bihar’ul-
Envar, c. 61, Kitab’us-Sema ve’l-Alem, s. 104) 

                                                 



memiş ve gaflet göstermişlerdir. Bu yüzden onlara dil uzatmak asla 
doğru değildir. Zira, onlara göre akli ve soyut bir alemin olduğunu ka-
bul etmek, alemin yaratılmış olduğunu reddetmeyi gerektirmektedir. 
Oysa, bazı büyük araştırmacılar1, bu konuyu derin bir şekilde incele-
miş ve alemin, zamansal olarak hadis olduğunu (sonradan yaratıldığı-
nı) ispat etmişlerdir ve bunun yüce ve celil olan Allah’ın tevhit, tenzih 
ve takdis ilkeleriyle de asla çelişmemektedir. Biz, elhamdülillah, Al-
lah’ın verdiği güzel bir inayetle, marifetler ve kalp ashabının yoluyla 
uyumlu olarak, bütün gayb ve şehadet alemlerinin zamansal olarak 
hadis olduğunu ispat etmiş bulunmaktayız. 2 

Bunun detaylarını açıklamak ise, şüphesiz ayrı bir çalışmayı gerek-
tirir.”Bilmezsin, olur ki, Allah bunun ardından bir hal meydana 
getirir.” 3 Allah izin verirse, bu konuda ayrı bir çalışma yapmayı dü-
şünüyorum. Ama bazı büyük muhaddislerin4 ariflere isnat ettiği ale-
min hadis oluşuyla ilgili sözler, doğru olmayıp, bir çok sakıncalı şey-
lere sebep olmaktadır. Bu sakıncalı şeylerin her biri de Allah-u Tea-
la’yı tenzih ve birleme inancını sarsmaktadır. Ama onlar, bundan gaf-
let etmişlerdir. Özetle soyut aklın, hatta akli alemlerin ispatı, ismet 
Ehl-i Beytinin hadisleri5 ve bazı ilahi ayet-i şerifelerin işaretleri6 ve 
akıl sahiplerinin7 aklının zaruretiyle de uyum içindedir ve de marifet 
ashabının riyazetlerinin sonucudur. Bu soyut cevher büyük alemin ak-
lıdır ve bazılarının dilinde8 bu soyut akıl, “ilk adem” olarak ifade 
edilmiştir. Bu da insanların babası olan Adem’den başkadır. Bilakis, 
Adem’in (a.s) ruhaniyeti onun zuhurudur.  

Bu nurani hakikatin karşısında başka bir hakikat de vardır ve o, bü-
yük insandaki tümel vehimdir. Bu tümel vehim de fıtrat ve yaratılış 
hasebiyle, kötülüğe ve fesada meyletmekte, yanlışlara ve hatalara da-
vet etmektedir. Bu tümel vehim, İblislerin İblisi’nin hakikati ve büyük 
şeytandır. Diğer şeytanlar ve iblisler de onun mazharlarından sayıl-

1 Esfar’ul-Erbe’a, c. 5, el-Fen’ul-Hamis, 131. fasıl, s. 205 
2 İmam Humeyni’nin Şerh-i Menzumeye yazdığı notlar, el-Ferizet’us-Saniye, el-

Hudus ve’l-Kıdem, Merhum Seyyid Abdulgani Musevi-i Erdebili’nin yazısı (bu 
kitap da İmam Humeyni’nin –r. a- eserlerini yayımlama ve düzenleme kurumu tara-
fından ileride basılacaktır) ve Şerh-i Fusus’ul-Hikem’e yazdığı notlar, s. 33-34 

3 Talak/1 
4 Mir’at’ul-Ukul, Allame Muhamemd Bakır Meclisi (r.a), c. 1, s. 27 
5 İlm’ul-Yakin, c. 1, el-Meksed’us-Sani fi’l-İlm bi’l-Melaike, s. 255 
6 bak. İsra suresi, 85. ayet ile Hicr suresi, 29. ayetlere 
7 el-Esfar’ul-Erbea, Sadr’ud-Din Şirazi, c. 7, s. 262, (Tefsiret’un-Tafsiliyye) 
8 el-İnsan’ul-Kamil, Aziz’ud-Din Nesefi, s. 72 

                                                 



maktadır. Bu hakikatin de bir soyut gerçeği vardır. Bu soyut gerçek, 
zulmani ve berzahi bir soyutluluktur; aklani ve nurani bir soyutluluk 
değil. Nitekim bu hakikat, marifet ve yakin ashabı nezdinde apaçık bir 
gerçeği ifade etmektedir.  

ÜÜççüünnccüü  MMaakkaallee  
İİkkii  AAkklliiyyee  vvee  CCeehhlliiyyyyee  HHaakkiikkaattiinniinn  BBuu  HHaaddiissii  ŞŞeerriiffttee  İİşşaarreett  

EEddiilleenn  SSııffaatt  vvee  ÖÖzzeelllliikklleerriinniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
İmam Sadık’ın (a.s), “Şüphesiz Allah aklı yarattı” sözünde, iki 

önemli husus vardır ve bu hususlar akli bir gerçeğe işaret olabilir.  
Birinci Husus: Yaratılma olayını akla isnat etmiş ve aklın yaratık 

olduğunu bildirmiştir. Bu da “emr” ve emrin düşük mertebeleri karşı-
sında yer alan akli bir hakikate işaret olabilir. Zira, alem-i emr;1 geniş 
feyiz, rahmani nefes, mutlak vücut, berzahiyyat-i kübra makamı, iza-
fe-i işrakiyye2, Muhammedi ve Alevi (her ikisine ve Ehl-i Beyt’ine 
selat-u salam olsun) ruhaniyetten ibarettir. Bunun bir sınırlılığı, kayıt-
lılığı ve zıddı yoktur ve ona sadece mecazen yaratılma isnat edilebilir. 
Nitekim bazı hadislerde, bu mecazi isnat ile nitelendirilmişlerdir.3 Ma-

1 Soyut varlıklar alemi (Müt. ) 
2 Felsefe ehli nezdinde izafe ilineksel dokuz kategoriden biridir ve de iki şey ara-

sındaki tekrarlanan nispettir. Öyle ki birini düşünmek diğerini düşünmeye sebep ol-
maktadır. Tıpkı babalık ve evlatlık nispeti gibi. Bunlardan biri düşünülünce diğeri de 
kendiliğinden zihne gelmektedir. Sürekli olarak onlar birbirini çağrıştırmaktadır. Bu 
çağrıştırmanın zihinde veya dış alemde gerçekleşmesi arasında bir fark yoktur. Özet-
le bir şeyi düşünmek, başka bir şeyi zihne getirdiği taktirde bu izafeye, kategorik 
izafe denmektedir. Ama işraki izafede iki tarafa ihtiyaç yoktur. İşraki izafe, tek ta-
raflı bir izafedir. Kendisine izafe edilen şey, izafenin bizzat kendisidir. Örneğin, Al-
lah’ın eşya hakkındaki ilmi işraki izafe şeklindedir. Yani Allah’ın ilmi, eşyanın var-
lığının bizzat kendisidir. Varlıklar, yaratılış aleminde Allah’ın ilminin izafesinden 
vücuda gelmişlerdir. Yoksa, bu izafe bir tarafta Allah’ın diğer tarafta da eşyanın ol-
duğu ve aralarında bir izafenin bulunduğu anlamında değildir. (Müt. ) 

3 Belki de İmam Sadık’ın (a.s) şu hadisine işaret etmektedir: Şüphesiz, Allah ol-
duğunda hiçbir şey yoktu. Böylece Allah, varlığı ve mekanı yarattı. Nurların kendi-
siyle nurlandığı, nurların nurunu yarattı. Nurların kendisinden nurlandığı nuru 

                                                 



rifet ehli ise şöyle demektedir: “Bilin ki yaratma da emir de O’nun 
hakkıdır.”1 ayeti bir ihtimale göre bu genişleyen işraki feyizdir. 2 Ni-
tekim, “Allah göklerin ve yerin nurudur.”3 ayeti de içinde barındır-
dığı ilginç sır ve inceliklerle birlikte belki de bu hakikate işarettir. O 
halde ilk ruhani yaratık olan akıl hakikati; ilk tecelli ve ilahi genişle-
yen temiz feyiz nurunun ilk menzilidir.  

Bu araştırma esasınca Hak Teala’nın aklı nitelendirdiği diğer bir sı-
fatın manası da açığa çıkmaktadır. O da şudur ki Allah bu hakikati, 
kendi nurundan yaratmıştır. Yani kendi işraki nurundan ve genişliğin 
feyzinden meydana getirmiştir. Zira mutlak zuhurun tecellisi ve de 
dayanağıdır. Nitekim, Kafi’de fiil sıfatları babında yer alan bir hadiste 
İmam Sadık (a.s) bu gizli anlama işaret ederek şöyle buyurmuştur: 
“Allah meşiyyeti bizzat yarattı, sonra da eşyayı meşiyet ile birlikte ge-
tirdi.”4 

Hadis-i Şerifteki meşiyetten maksat, belki de bu genişleyen işraki 
feyizdir ve o da göklerin ve yerin nurudur. “Bizzat” ifadesinden mak-
sat ise, Hak Teala’nın aracısız zati tecellisidir. Zira tecelli eden akli 
veya akli olmayan gerçekler, tüm tecelliler ve sınırlılığıyla mukaddes 
zata ait olamaz. Zira, yaratık olmayı gerektiren bu zati bağlılık sınırlı-
lık ve teceli içinde olduğu zaman, tecelli eden ve yaratıcı hakkında sı-
nırlılığa neden olmaktadır. Allah ise bundan münezzehtir.  

O halde Hak Teala’nın zati tecellisi ve mutlak cemalinin zuhur 
eden nuru, feyz-i mutlak ve işraki meşiyettir ve bu beyanla da nurun 
bizzat kendisidir. İhtimal üzere hadiste, “Şüphesiz Allah, aklı yarattı 
ve akıl ruhanilerden yaratılan ilk varlıktır. Allah onu arşının sağın-
dan, kendi nurundan yarattı” cümlesinin manası da, Allah’ın aklı 
kendi işraki nurundan ve mutlak genişleyen feyzinden yaratmış olma-
sıdır.  

Bu beyan üzere, Allah meşiyyeti bizzat yarattı hadisindeki sorun da 
ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla da değerli araştırmacı Mir 
Damad’ın5 uzak ihtimaline –Allah yüzünü şad eylesin- değerli araş-

içinde cari kıldı. Bu nur Muhammed’in ve Ali’nin yaratıldığı nurdur.” (Usul-i Kafi, 
c. 1, s. 367, Kitab’ul-Hüccet, 111. bab, 9. hadis)  

1 A’raf/54 
2 Envar’il-Celiyye, Molla Abdullah Müderris Zenvezi, 131 
3 Nur/35 
4 Usul-i Kafi, c. 1, s. 85, Kitab’ut-Tevhid, 14. bab, 4. hadis  
5 Muhammed, Bakır b. Şemsuddin Muhammed Usturabadi diye isimlendirilmiş-

tir ve de Mirdamad diye meşhur olmuştur. Büyük İslam filozoflarından biridir. 

                                                                                                                   



tırmacı “Feyz”in1 garib tevillerine2 ve de bilgili muhaddis Mecli-
si’nin3 ilginç tevillerine4 gerek duymamaktayız. İlginç olanı da şudur 
ki büyük İslam filozofu Sadr’ul-Müetellihin5 (r.a) de bu hadis husu-
sunda marifet ehli ve kalp ashabının görüşünden o meslek ve meşrebin 
kanıtı olan bu hadisi başka bir şekilde tevil etmiştir.”6 

Mirdamad derin araştırmacı, fakih Kerki’nin yiğenidir. Usturabad’da doğmuş ve İs-
fahan’da yaşamıştır. Felsefede fevkalade bir bilgisi olmakla birlikte, fıkhi ve nakli 
sorunları halletmek hususunda da bir benzeri yoktur. Bütün bu ilmi özelliklerine 
rağmen, züht, takva, ibadet, dini görevlerine teveccüh hususunda nadir insanlardan 
biri sayılmıştır. Çok değerli eserleri vardır. Eserlerinden meşhur olanlar şunlardır: 
“el-Kebesat, el-İkazat, er-Revaşih’us-Semaviyye, Usul-i Kafi notları, Ufuk’ul-
Mubin.” H. 1040 yılında Kerbela ile Necef arasındaki yolda vefat etmiştir ve de Ne-
cef’in mukaddes topraklarına gömülmüştür. (Reyhanet’ul-Edeb, c. 6, s. 56)  

1 Mevla Muhammed, Muhsin b. Şah Murtaza diye adlandırılmış olup Molla 
Muhsin Feyz-i Kaşani diye meşhurdur. Feyz, erdemli bir alim, araştırmacı bir mu-
haddis, ilahi bir filozof, kamil bir arif, imami alimlerinin büyüklerinden ve bir çok 
eserleri bulunan bilgin biridir. Merhum Feyz, Sadra Şirazi’nin önemli öğrencilerin-
den olup onun damadıdır . H. 1091 yılında, Kaşan’da vefat etmiş ve orada toprağa 
gömülmüştür. En önemli eserleri şunlardır: “el-Vafi, İlm’ul-Yakin, Ayn’ul-Yakin, 
el-Muheccet’ul-Beyza, el-Hekaik, Hulaset’ul-Ezkar ve Kelimat-i Meknune” (el-
Kuna ve’l-Elkab, c. 3, s. 39) 

2 el-Vafi, c. 1, s. 458, Sıfat’ul-Ef’al’den 44. bab, 371. hadisin zımnında 
3 Muhammed Bakır b. Muhammed Taki Meclisi, Allame Meclisi diye meşhur-

dur. O kendi asrının şeyhülislamı olup İmamiyenin büyük alim ve hadisçilerinden-
dir. İlim, araştırma, dini ihya etme, dini yayma, masum imamların (a.s) hadislerini 
neşretme ve ilmi esereleri telif ve düzenlemede çok az kimse kendisiyle boy ölçüşe-
bilir. O, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma konusunda katı ve tavizsiz olup 
mertti ve bağış eyliydi. Allame Meclisi, H. 1037 yılında doğdu ve 27 Ramazan 1111 
yılında gözlerini dünyaya yumdu ve cananın cemaline açtı ve de İsfahan’ın büyük 
camisinde toprağa verildi. (el-Kuna ve’l-Elkab, c.3, s. 420) 

4 Mir’at’ul-Ukul, Allame Meclisi (r.a), c. 2, s. 17 
5 Muhammed b. İbrahim b. Yahya, Sadr’ud-Din ve Sedr’ul-Müteellihin lakabıyla 

anılmıştır ve Molla Sadra diye meşhurdur. Büyük İslam filozoflarından biridir. Ke-
lam, felsefe, tefsir, hadis ve ifan hususunda büyük bir derinliğe sahiptir. Mirdamad, 
Şeyh Behai, Mir Fendereski’nin seçkin öğrencilerinden biri olmuştur. Eserleri, bir 
çok ilmi buluşlar ve büyük derinliğe sahiptir. En meşhur eserleri şunlardır: “Esfar-i 
Erbea, Şevahid’ur-Rububiyye, Şerh-u Usul-i Kafi, Tefsir-i Kur’an-ı Kerim ve ilahi-
yat-i şifa’ya yazdığı notlar” Molla Sadra yaya olarak yedi defa hacca gitmiş, sonun-
da da yedinci seferinde H. 1050 yılında Basra’da vefat etmiştir ve orada toprağa ve-
rilmiştir. (Reyhanet’ul-Edeb, c. 3, s. 420)  

6 Şerh-i Usul-i Kafi, Sadr’ul-Müetllihin Şirazi, c. 3, s. 227 

                                                                                                                   



Biz ise, Misbah’ul-Hidaye1 adlı kitabımızda, bunun büyük filozof-
ların ve yüce ariflerin arasını bularak, “ilk yaratık” hakkında yeterli 
açıklamalarda bulunduk. 2 Bu konuda hakkında bilgi edinmek isteyen 
kimse, o kitaba müracaat etmelidir.  

“Şüphesiz Allah aklı yarattı” cümlesindeki ikinci husus ise, aklın 
yaratılmasının Allah’ın en kapsamlı ilmi ve de ehediyet-i cem maka-
mının sahibi olan Allah ismine isnat edilmesidir. Bu ise, belki de ilk 
aklın aynasındaki tecellinin bütün boyutlarıyla ve akli hakikatiyle ya-
ratışsal tecelliler mertebesinde tam zuhur ve tüm zuhur olduğuna işa-
rettir.  

Velhasıl hadisin bu cümlesinin anlamı, “Şüphesiz ilmi Allah nez-
dindedir” şöyledir: “Yüce ve celil olan Hak Teala’nın mukaddes zatı, 
İsm-i A’zam ve ehdiyeti cem makamıyla tecelli hasebiyle, mutlak 
feyz-i akdes, zuhuru ve tüm boyutları ve kapsamlı makamıyla ilk akıl 
aynasındaki aracılığı makamıyla tecelli etmiştir. Bu yüzden ilk yaratı-
ğın, son Peygamber’İn mukaddes nuru olduğunu söylemişlerdir ki o 
da İsm-i A’zam’ın zuhur merkezi, cem ve cem’ul-cem makamının 
teceli aynasıdır. Nitekim Allah Resulü (s.a.a) bir hadisinde şöyle bu-
yurmuştur: “İlk yaratık benim nurumdur.”3 

Bazı rivayetlerde ise şöyle yer almıştır: “İlk yaratık benim ruhum-
dur.”4 

Aklın ikinci özelliği ise ruhani varlıklardan ilk yaratık oluşudur. 
Ruhani varlıklardan mutlak ilk varlık oluşudur. Zira ruhani olmayan 
varlıklar, ruhani olan varlıklardan sonra yaratılmıştır.  

Ruhani varlıklardan maksat ise ya uzunluğuna veya enine akli alem 
ve kutsal akıllar cümlesidir ve ruhlara isnat ile haklarında ruhani tabi-
rinin ifade edilmesi de bir tür tecrittir; ya da ruhanilerden maksat, bü-
tün soyut alemlerdir. Dolayısıyla haklarında kullanılan ruhani ifadesi 
de ya tecrit ya da tağlib5 esasıncadır. Ruhani alemin diğer varlıklardan 

1 Misbah’ul-Hidaye İle’l-Hilafeti ve’l-Velaye, İmam Humeyni’nin (r.a) değerli 
ve irfani eserlerinden biridir. İnsan-i Kamil, Nübuvvet ve Velayet konularını ele al-
mıştır. Bu değerli eser, son dönemde İmam Humeyni’nin eserlerini yayımlama ve 
düzenleme kurumu tarafından Üstat Seyyid Celaluddin Aştiyani’nin önsözüyle bir-
likte nefis bir şekilde basılmıştır.  

2 Misbah’ul-Hidaye İle’l-Hilafet-i Ve’l-Velaye, s. 64 
3 Avali’el-Leali, c. 4, s. 99, 140. hadis ve Bihar’ul-Envar, c. 15, s. 24, 44. hadis 
4 Bihar’ul-Envar, c. 54, s. 309  
5 Edebiyatta bir alâkadan dolayı bir kelimeyi, başka bir mânayı da içine alacak 

şekilde kullanma. Baba ile anaya “ebeveyn" denilmesi gibi. (Müt. ) 

                                                 



önceliği ve en büyük aklın diğer varlıklardan önceliği, hususunun 
açıklamasını ise diğer akli kitaplara bırakıyoruz. 1 

Aklın üçüncü özelliği ise, arşın sağından yaratılmasıdır. Bu car-u 
mecrurun ait bulunduğu kelime hakkında birkaç ihtimal vardır. Birinci 
ihtimale göre, “halak’el-akle” (aklı yarattı) cümlesindeki “halaka” ke-
limesi bu car-u mecrurun ait bulunduğu kimsedir ve dolayısıyla da 
mana şöyle olmaktadır.”Allah aklı arşın sağından yarattı, dolayısıyla, 
“ve o ilk yaratıktır” cümlesi ise car ve mecrur arasında yer alan ve hal 
beyanında bulunan cümledir. Bu yorum yazara göre daha uygundur. 
Bunun sebebi ise ileride açıklığa kavuşacaktır.  

İkinci ihtimale göre ise, “ilk yaratık” kelimesine aittir. Elbette bu 
da ruhanilerden maksadın, bütün akli olan ve olmayan bütün soyut 
varlıkların kastedildiği durumda geçerlidir. Yani, “ruhani varlıklar 
cümlesinden arşın sağından yaratılan ilk varlıktır” anlamını ifade et-
mektedir.  

Üçüncü ihtimale göre ise ruhaniler, “kelimesine aittir. Yani ruhani 
varlıklardan ilk yaratıktır ve o ruhanilerin tümü arşın sağından yara-
tılmıştır. Bu durumda ise ruhanilerden maksat, akli alemdir. Bu iki ih-
timali bazı büyük şahsiyetler zikretmişlerdir. 2 

Bilmek gerekir ki, arşın çeşitli anlamı ve örnekleri vardır. Bunlar-
dan bazısı rivayeti şerifelerde beyan edilmiştir. 3 Diğer bazı anlam ve 
örnekleri ise, marifet ehlinin diliyle zikredilmiştir. Tıpkı, her şeyi ihata 
eden cisim4, bütün alem5, ilim6 veya Peygamberlere ve hüccetlere ve-
rilen ilimdir. 7 

Allah-u Teala’nın “Rahman arşa hükmetmektedir”8 sözüyle uy-
gun olan anlamlardan biri de, rahmanın istiva yeri olan genişleyen fe-
yiz ve ilahi saltanatının zuhur ettiği tecelli yeri oluşudur. Bu anlamdan 
da anlaşılmaktadır ki, yaratığın akli hakikati, arşın sağından oluşudur 

1 Esfar’ul-Erbea, c. 7, s. 262, 9. Mevkif, 7. fasıl 
2 Şerh-u Usul-i Kafi, Sadr’ul-Müteellihin Şirazi, c. 1, s. 400 
3 Usul-i Kafi, c. 1, s. 100, Kitab’ut-Tevhid, 20. bab ve Tevhid-i Seduk, s. 321, 

50. bab 
4 Tefsir-i Safi, Feyz-i Kaşani (r.a), c. 2, s. 204 
5 Her üç anlam da İmam Sadık’ın (a.s) arş hakkında buyurduğu şu sözlerinden 

alıntıdır: “Arş, bir yoruma göre alemin toplamı ve bütün yaratıklardır. Başka bir yo-
ruma göre ise arş, Allah’ın peygamberlerine ve hüccetlerine bildirdiği ilmidir.” 
(Mean’il-Ahbar, s. 29, Bab-u Me’ne’l-Arş ve’l-Kursi, 1. hadis) 

6 a. g. e.  
7 a. g. e.  
8 Ta-Ha/5 

                                                 



ve ilk tecelli hakka daha yakındır ve diğer cilvelerden daha öncelikli 
bir tecellidir. Zira onun sağ taraftan oluş boyutu vardır ve bir itibara 
göre de Allah’ın elidir. İşte bu feyiz kesret görüşünde sağ ve sol ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Vahdet görüşünde ise, “iki eli de sağdır”1 ha-
kikatini ifade etmektedir. Arşın bu anlamı esasınca İmam Sadık’ın 
(a.s), “nurundan” ifadesi de nuru, fiili tecelli anlamını alacak oldu-
ğumuz taktirde arşı beyan etmektedir. Ama eğer nuru, zati tecelli an-
lamında alacak olursak, kalem ve beyanın izahtan aciz olduğu tecrid 
ve tevhidin gayetine işaret etmektedir. Bu açıdan bu hadis, çok zor 
hadislerden biridir. İzhar edilmesi ise sırrı ifşa etmektir. İşte bu da ha-
dis-i şerifin işaret ettiği aklın dördüncü özelliğidir.  

Aklın beşinci özelliği ise önceden de işaret ettiğimiz gibi aklın ge-
nişleyen nurdan ve izafe-i işrakiyyeden yaratılmış olmasıdır. Oysa bü-
tün varlık alemi, genişleyen feyzin zuhurudur ve de işraki feyzin tecel-
lisidir.İlk aklın veya akıllar topluluğunun ona özel kılınması, belki de 
şu konuyu ifade etmek içindir: Akli alem bu feyzin ilk ve tam tecellisi 
ve diğer varlıklar ise araçlar ve vasıtalardan ibarettir. Bu açıdan onlar, 
yakınlık, uzaklık ve araçların azlığı ve yokluğu hasebiyle zulmetlerle 
karışık nurlardır. Dolayısıyla vahdet ve cem görüşü dışında onların ya-
ratılışının hakkın nuruna isnat edilmesi mümkün değildir ve o kesrete 
bakış olan yaratışın ötesinde bir şeydir.  

Biz Allah’ın izniyle bundan sonra bu kitaba uygun bir şekilde aklın 
diğer özelliklerini ve sıfatlarını zikredeceğiz. Aklın hakikati ve sıfatla-
rı hakkında buraya kadar zikredilen şeyler ise, cehalet hakikati ve sı-
fatları ile kıyaslandığında kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  

Bundan önce ikinci makamda da zikredildiği gibi tümel cehaletin 
hakikati, tümel aklın karşısında yer alan ve de büyük alem vehmi olan 
tümel vehimdir. Zatı gereği, kötülüğe, yalana, yanlışa ve fesada meyil-
lidir. Düşük alemlerdeki tikel vehimler de o batıl hakikatin bir düşük 
mertebesidir. Belki de Resulullah’ın (s.a.a) meşhur olduğu üzere, 
“şüphesiz şeytan, tıpkı kan gibi insanın damarlarında cereyan eder.”2 
hadisi de tümel vehmin tikel vehmi ihata ettiğine veya büyük İblis’in 
sonucu ve mazharı olan tikel vehime işarettir.  

 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 101, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’il-Hubbi fillah ve’l-
Bugz fillah, 60. bab, 7. hadis (İmam Humeyni’nin el yazması nüshasında, “kilta” 
ifadesi yerine, “kila” kelimesi yer almıştır.  
2 Avali’el-Leali, c.4, s.113, 175. hadis; Mevsuat-uEtraf’ıl-Hadis’in-Nebevi’ş-Şerif, 
c.3, s.94-95 

                                                 



CCeehhaalleettiinn  SSııffaattllaarrıınnıınn  BBeeyyaannıı  
Bu hadis-i şerifteki işaret veya açık bir şekilde cehalet için bir ta-

kım sıfatlar beyan edilmiştir.  
Birinci sıfat şudur ki bu cahiliyet hakikati akıl hakikatinden sonra 

yaratılmıştır ve bu da metinde yer alan “sümme” kelimesinden istifade 
edilmektedir ve bu belki de bu hakikatin tümel akıl ve tümel nefisten 
sonra yaratılmış olduğuna işarettir. Bu da daha önce işaret ettiğimiz 
gerçeğin bir kanıtı konumundadır. Öyle ki İmam Sadık (a.s) evvela 
tümel akıl ve tümel nefsi beyan etmiş, daha sonra da soru soran kim-
senin kastettiği tikel akıllara ve tikel cehalete işaret etmiştir. Zira eğer 
akıl ve cehaletten maksat, tikel akıl ve cehalet ise, aklın yaratılışı, ce-
haletin yaratılışından sonradır. Zira ki yükseliş yayı, değerli “imkan-i 
ehess” kaidesi hasebiyle ehessten eşrefe doğru yol almaktadır. Bunun 
tersi olan değerli “imkan-ı eşref” kaidesi hasebiyle ise eşreften ehesse 
doğru yol alır. Ve o, iniş silsilesindedir. O halde İmam (a.s) iniş silsi-
lesine işaret etmiştir ve bu iniş silsilesinde akıl cehaletten öncedir.  

Burada beyan edilen ikinci sıfat ise, cehalet hakikatinin denizden 
yaratılmış olmasıdır ve bu belki de tümel nefis hakikatine işarettir. 
Tümel nefsin, denizlik ile nitelendirilmesi de o toplu varlığın sınırlı 
oluşu ve onda çeşitli kesretlerin oluşu sebebiyledir. Nitekim deniz de 
kesretlerin toplamı ve toplu olan şeylerin merkezi konumundadır. Bu 
da cehaletin etken başlangıcına işaret etmektedir; edilgen başlangıcına 
değil. Nitekim hadisi şerh eden büyük şahsiyetler de böyle beyan et-
mişlerdir. 1 

Üçüncü ve dördüncü sıfat ise, hadisin metinde yer alan “ucac” ke-
limesinden istifade edilmektedir. Zira “ucac” kelimesi tuzlu ve acı an-
lamındadır. Belki de bu ifade, tümel nefiste hakikati ayrı bir şekilde 
bulunan ve tümel vehimde ise ayrı bir şekilde bulunan gazap ve şehvet 
karşıt güçlerine işarettir. Tikel nefislerdeki bu şehvet ve gazap ise on-
ların inceltilmişidir.  

Bu iki sıfat, hadis-i şerifte, denizin sıfatlarından taktir edildiği hal-
de, bizim cehaletin sıfatlarından saymamızın –ki tümel nefse işaret et-
tiğini söyledik- sebebi ise, olumsuz sıfatlar ince gerçeklerde daha açık 
ve kamildir ve bu da kemal sıfatlarının tam tersidir. Bu açıdan tümel 
nefsilerdeki şehvet, kemale olan aşktır ve gazab ise noksanlıktan nef-
ret etmektir. Onların isimler hazretindeki hakikatlerin hakikati ve sır-
ların sırrı da, rahmet ve intikam veya cemal ve celal sıfatları olarak 

1 Usul-i Kafi Şerhi, c. 1, s. 406 
                                                 



ifade edilmektedir. Bu makamda bir takım sırlar da vardır ki bunları 
beyan etmekten vazgeçiyoruz.  

 
““UUccaacc””  KKeelliimmeessiinniinn  AAnnllaammıı  HHaakkkkıınnddaa  BBaaşşkkaa  BBiirr  YYoorruumm  
Tuzlu ve acı anlamında olan “ucac” kelimesi, belki de nefsi haki-

katlerin tenezzül mertebelerinden ikisine işaret etmektedir ki, birisi 
mahiyet ile birliket, diğeri ise ilintili olmakla birliktedir. Akli alemde 
cisimlere ilintili olmak mevcut değildir. Onlarda mahiyet, mahkum, 
kahra uğramış ve de hakikat nurunun, parıltıları altında mahkum ve 
mağlub durumdadır. İmkani eksiklik o alemlerde vucubi kemal ile gi-
derilir ve belkiden bu açıdan onların alemine ceberut alemi denmiştir. 
Bu hadis-i şerheden büyük filozoflardan bazısı, “acı ve tuzlu denizi” 
maddelerin maddesi ve ilk madde olarak kabul etmişlerdir ki bu da 
cehaletin edilgen başlangıcıdır. 1 Elbetteki bu kendisinin de işaret edip 
hadisi uyarladığı şekliyle tümel akıl karşısında cehaletten maksadın, 
tümel akıl karşısındaki tümel vehim olduğu ihtimaliyle uyuşmamakta-
dır. Evet eğer, cehaleti tümel vehmin mazharlarından biri olan tikel 
vehimler ile uyarlayacak olursak, tuzlu ve acı denizden maksat ilk 
madde olabilir, elbette mutlak cisimler alemi veya, ikinci madde ol-
ması da mümkündür ve tuzluluk ve acılığı ise, noksanlık ve imkan bo-
yutudur.  

Cehaletin beşinci sıfatı ise karanlık oluşudur ve bu belki de vehmin 
hususiyetlerinden biri olan şeytani kuvvete işarettir. Tümel vehim ise, 
şeytanlık esaslarının temelidir. Diğer tikel vehimlerin şeytanlıkları ise 
ondan alınmıştır. Şeytanlık onun hususiyetlerinden biri olduğu hase-
biyle de hadis-i şerifte tuzluluk ve acılık yerine zulmaniyyet sıfatı, 
vehmin sıfatlarından biri olarak taktir edilmiştir.  

 
AAkkllıınn  HHaakkkkıınn  NNuurruunnaa  vvee  CCeehhaalleettiinn  İİssee  TTuuzzlluu  vvee  AAccıı  DDeenniizzee  İİss--

nnaatt  EEddiillmmeessii  SSıırrrrıınnıınn  BBeeyyaannıı  HHaakkkkıınnddaakkii  İİllaahhii  HHiikkmmeett  
Bu hadis-i şeriften yüce hikmetin özünden ve ilahi sırlar incelikle-

rinden olan değerli bir husus istifade edilmektedir. Bu hakikatin anla-
şılması ise, ancak akli riyazetler sonunda batın sefasını ve zihin kabi-
liyetini gerektirmektedir. Bu husus da şudur ki, hadis-i şerifte, imam 
(a.s) aklı Hak Teala’nın nuruna isnat etmiş, cehaleti ise tuzlu ve acı 
denize isnat etmiştir. Bunun sebebi ise, bütün kemallerin kaynağının 
ve mülk ve melekut aleminde bütün makamların ve manevi nurların 

1 Şerh-i Usul-i Kafi, c. 1, s. 406 ve el-Vafi, Feyz-i Kaşani, c. 1, s. 62 
                                                 



kaynağının ve hazret-i ceberut ve lahutta nur saçan bütün ışıkların 
merkezinin azameti yüce hak Teala’nın nurlu oluşudur. Varlıklardan 
herhangi bir varlığın bir nuru, kemali ve güzelliği varsa da bütün bun-
lar, ezel nurunun ve ilk cemil cemalin nuru sayesindedir. Nitekim, 
“Allah göklerin ve yerin nurudur”1 ayeti de bu yüce hedefin ve gü-
zel amacın, yüce bir işareti ve güzel bir ifadesidir. İlahi ayet-i 
şerifelerde ve vahiy ve risalet ashabının hadislerinde de bu tevhidi 
inceleğe açıkça veya işaret ile değinilmiştir. 2  

Nitekim bütün alemlerin nuraniyyeti ve bütün alemlerin kemal ve 
cemali, ismi yüce olan Hak Teala’nın zatının cemali ve kemalinin sa-
yesinde ve nuraniyet zuhurundandır. Bütün noksanlıklar, kusurlar, ka-
ranlıklar, bulanıklıklar, yokluklar, yoksulluklar, bütün pislikler, iğ-
rençlikler, düşüklükler, uğursuzluklar, zillet ve dehşetler, ilk maddesi-
nin karanlık denizi ve imkani noksanlıkları ile ilgilidir. Bu pis ağaç fe-
satların kaynağı ve bütün bu kötülüklerin merkezi konumundadır. 
“Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa 
kendindendir.”3 

Hatta yüce Hak Teala’nın mukaddes huzurundan varlık alemine ve-
rilen bütün nur ve cemaller, ezeli olan cemilin cilvesinden imkan ay-
nasına yansıyan bütün güzellikler ve nurlar, sonunda iğrenç şeytanın 
tasarruf eline geçmiş, imkani kusur cinayeti ve hıyanetine vaki olmuş, 
bütün bu nurlar, pislik, zulmet, yokluk ve kusurlara maruz kalmıştır. 
Elbette akli alem, bunun dışındadır ve hakikatte, esmai cilvenin kema-
li ve subhani nurların cilvesi sebebiyle, bu akli alem, imkan hükmün-
den korunmuştur ve akli alem, salt nur ve halis kemal aklıdır. Başka-
sının ve yabancının tasarruf eli o mukaddes dergaha uzanamamakta-
dır. Buradan da anlaşıldığı üzere akıl askerleri ilahi askerlerdir ve ce-
halet askerleri ise, İblisi askerlerdir. Dolayısıyla noksanlık ve kusur 
olan her şey İblis’e mensuptur, kemal ve tam olan her şey ise Hak Te-
ala ile ilgilidir. Gerçi kesret düzeninin ortadan kalkması ve tam tevhi-

1 Nur/35 
2 Nitekim, “gökte de ilah odur ve yerde de ilah odur” (Zuhruf/84) 
Hadis-i şerifte ise şöyle yer almıştır: “Eğer bir iple, yer yüzünün en alt katına 

inecek olsanız, şüphesiz Allah’a varmış olursunuz.” (Sünen-i Tirmizi, c. 5, s. 405) 
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler, İmam Humeyni’nin Misbah’ul-

Hidaye kitabının 98. sayfasına müracaat etsinler.  
3 Nisa/79 

                                                 



de dayalı görüşe göre “Hepsi Allah indindendir”1 sağlam esası orta-
ya çıkmaktadır.  

Bu anlamı derkedebilmek için bir örnek verelim:  
Güneşten evlere yansıyan ışınların nuru güneştendir ve bir görüşe 

göre de sınırlılığı o işi alan maddeden kaynaklanmaktadır. Başka bir 
görüşte ise eğer güneş olmasaydı, ne pencerenin nuru olur ve ne de 
penceredeki nurun sınırlılığı.  

Başka bir örnek verelim: “Bir dirsek boyu büyüklüğündeki bir ay-
nayı güneşin karşısına koyalım. O ayna ile uyumlu olan bir nur duvara 
yansıyacaktır. Bu nur güneştendir, sınırlılığı ise aynadandır. Bir görü-
şe göre eğer güneş olmasaydı, nur da olmazdı, dolayısıyla aynanın nu-
ru da olmazdı. O halde, aynanın nurunun sınırlılığı da söz konusu ol-
mazdı.” 

DDöörrddüünnccüü  MMaakkaallee  
TTüümmeell  vvee  TTiikkeell  CCeehhaalleett  vvee  AAkkllıınn  GGeelliipp  GGiittmmeessii  HHaakkiikkaattiinniinn  KKıı--

ssaaccaa  BBiirr  BBeeyyaannıı  HHaakkkkıınnddaa  
Başka bir hadiste, “İkbal” olarak ifade edilen2, tümel aklın dönüş 

hakikati gaybi hicapların ötesinden yaratılan tecelliler aynasına yansı-
yan nurun zuhurudur. Bu zuhur nüzuli düzen esasınca mutlak şehadet 
alemine ininceye kadar, mertebe mertebe vaki olmaktadır ve mutlak 
şehadet alemi de o aynanın tümel tabiatıdır. Nitekim muallimi evvel 
(ilk öğretmen) olan Aristoteles’in3 kelimelerinde şöyle yer almıştır: 
“Akıl, sakin bir nefistir ve nefis ise hareketli bir akıldır.”1 

1 Şu ayet-i şerifeye işarettir: “Eğer onlar bir iyilikle karşılaşırlarsa 'bu 
Allah'tandır' derler, ama başlarına bir kötülük gelirse 'bu senin yüzündendir' 
derler. Onlara de ki; Hepsi Allah'tandır.” (Nisa/78) 

2 Usul-i Kafi, c. 1, s. 8, Kitab’ul-Akl Ve’l-Cehl, 1. hadis ve aynı cilt, s. 20, 26. 
hadis ki o hadiste şöyle yer almıştır: “Ona, “gel” diye buyurdu. O da geldi. Sonra 
ona, “dön” dedi. O da böylece döndü.” 

3 Aristoteles diye anılan Aristo Yunan’ın meşhur filozoflarından biridir. Milattan 
önce 384 yılında Makedonya’da dünyaya gelmiştir ve Miladdan önce 322 yılında 
dünyadan göçmüştür. Babası, Nifumahes Pisaguridir. Üstadı ise Eflatun’dur. Aristo 

                                                 



Hadiste işaret edilen bu “gelme” işi, alemler arasındaki birliğin 
kemaline ve şiddetli ittihadına işaret etmektedir ve bu da zahidiyet ve 
mazhariyet veya cilve ve tecelli, veya batınlar ve zuhurlar olarak te-
celli etmektedir. Hak Teala’nın “dön ve gel” ifadeleri ise, tekvini ifa-
delerdendir. Tıpkı Kur’an’ın şu ifadesi gibi: “Bir şeyi murad ettiği 
zaman, O'nun emri sadece ona; ol, demektir.”2 Bu da işraki ifaze 
ve ilahi gaybi tecelliden ibarettir ve belki de bazı hadis-i şeriflerde 
gelmenin dönme ve dönmenin de gelme yerine kullanılmasına dönik 
tabir ihtilafı, akli hakikat gelişinin aynı dönüş ve dönüşünün de aynı 
geliş olduğuna işaret etmektedir ya da iniş ve çıkış yayında bir devir 
hareketine işarettir. Zira devir hareketinde başlangıç ve son aynıdır. 
Gerçi bu devir hareketi de manevi bir harekettir veya Hak Teala’nın 
kayyumi ihatası içindir. Nitekim Hadis-i Şerifte şöyle yer almıştır: 
“Balığın karnı, Yunus’un miracı idi.”3 Nitekim, göklere yükseliş de 
son Peygamberin (s.a.a) miracıdır. O halde mutlak gaybe yöneliş aynı 
dönüş ve dönüş de aynı yöneliştir.  

Tümel aklın yönelişi (gelişi) ise, tümel tabiatların tümel misallere 
ve tümel misallerin de tümel nefse ve tümel nefsin de tümel akla ve 

20 yıl boyunca bu büyük filozofun derslerinden istifade ve ilim elde etmiştir. Aristo 
ise, Makedonya’lı İskender’in üstadıdır ve on iki yıl ona ilim öğretmekle meşgul 
olmuştur.  

Aristo’nun çağındaki bütün ilimleri kapsayan çok çeşitli eserleri vardır. Aristo 
eserleri ve ilmi düşünceleriyle asırlar boyu bilginlerin teveccühünü kazanmıştır. Bir 
çok İslam düşünürleri de onun fikirlerinden istifade etmiş ve eserlerini Arapça’ya 
çevirmişlerdir. Aristo’nun bazı eserleri şunlardır: Ma Be’d’et-Tabie, Ahlak, Mantık 
(Mu’cem’ul-Metbuaat’il-Arebiyye, c. 1, s. 424) 

1 Usulojya, Mir Sani, s. 34, 22. bölüm, s. 209. Usulojya’nın ifadesi şöyledir: 
“Nefis, hareketli olmayan sakin bir şeyin üzerinde hareket eder ve o da akıldır.” 

Şu hususu hatırlatmak gerekir ki filozoflar ve hikmet sahibi kimseler arasında 
Rububi marifet, anlamını ifade eden Usulojya kitabı Aristo’nun kitaplarından sayıl-
mıştır. Ama yapılan araştırmalara göre bu kitap Aristo’nun değildir ve Filutin’in 
Tisaiyyat kitabıdır. Bu kitap da Ferfuryus Suri tarafından tefsir edilmiş, Abdulmesih 
b. Abdullah b. Naime Hemsi tarafından da Arapça’ya tercüme edilmiştir. (bkz. 
Kitab’ul-Eflutin ind’el-Areb, Abdurrahman Bedevi’nin araştırması) 

2 Yasin/82 
3 Merhum Feyz şöyle diyor: “Peygamber’in (s.a.a) miracı, en büyük ilahi mucize 

idi. Bazı Peygamberlerin miracı olmuştur. Yunus’un miracı ise, balığın karnı olmuş-
tur. Yunus da onunla yeryüzünün yedinci katına indi ve oradaki gizliliklerden ha-
berdar oldu. Bu da onun miracı sayılmaktadır.” (İlm’ul-Yakin, c. 2, s. 520) 

                                                                                                                   



tümel aklın da tümel fenaya dönüşüdür.” İlkin sizi yarattığı gibi yine 
O'na döneceksiniz”1 Bu da büyük kıyamet ile sonuçlanacaktır.  

 
AAkkllıınn  GGeelliişş  vvee  DDöönnüüşşüü  HHaakkkkıınnddaa  BBaaşşkkaa  BBiirr  YYoorruumm  
Belki de bu geliş ve dönüş marifet ashabının da dediği gibi, sürekli 

örneklerin yenilenmesi yoluyla vaki olan batıni ve zahiri isimlerin al-
tındaki tecelliye işarettir2 ve biz bununla bütün mülk, melekut, nasut 
ve ceberut alemlerinin sakinleri hususunda irfani bir açıdan zamansal 
hudus olayını tashih ettik. Öyle ki mukaddes akli makamlarla da asla 
çelişmemektedir. Bu da yüce Hak Teala’nın bu naçize ihsan ettiği özel 
bir nimettir. Hamd, Allah’a mahsustur ve Hamd ve şükür Allah’a ait-
tir. Bu iniş ve çıkış yayı ise, araştırmacı filozofların zikrettiği şeyden 
farklıdır. 3 

Ama cehaletin dönüşü ise, tümel vehim hakikatinin tikel vehimle-
rin bulanık ve karanlık aynasına inişidir.  

Cehalet hakikatinin gelişi ise, sınırlılık, kesret hükümlerinin gale-
besi ve ayrılık şeklinde oluşmamaktadır. Zira akli hakikat, ayrılık te-
cellisinden uzak ve beri olduğundan mahiyet zulmetinin onda hiçbir 
tasarrufu yoktur. Ceberut cemalinin nurunun yaratışsal siyah nokta 
üzerinde bir galebesi ve hakimiyeti vardır. Bu açıdan gaybi hakikate 
dönüşten ve lahutta fenaya ermekten imtina etmemektedir. Ama veh-
mi hakikat bunun tam tersinedir ve de mahiyet zulmeti, kesret tecelli-
si, yokluklarla iç içe oluşu ve dağınık sınırlılıkları sebebiyle ezeli ya-
kınlık dergahından ve ezeli-ebedi mukaddes huzurdan uzaktır ve orada 
fenaya ermekten mahrumdur. Dolayısıyla, bu nursal parlayışı ezeli-
ebedi feyzi kabul etme liyakatine ve ilahi emirlere itaat kabiliyetine 
sahip değildir. O halde, yakınlığa ermiş velilerin mukaddes makamın-
dan ve marifet ashabının yüce dergahından uzaktır.  

Ama tikel akılların dönüşü ise, kemal elde etmek, ruhani açıdan 
rızıklanmak ve ruhsal batıni ilerlemeler kaydetmek için kesrete tevec-
cüh ve tecellilerle meşgul olmaktan ibarettir ve bu olmaksızın kesrette 
vaki olma gerçekleşemez ve bu bir anlamda Ademin (Peygamberimi-

1 A’raf/29 
2 Şerh-i Fusus’il-Hikem, Davud-i Kayseri, Fuss’us-Şey’, s. 117; Fuss-u İsmail-i 

s. 210, Fuss’uş-Şuaybi, s. 287, Fuss’us-Suleymani, s. 359 
3 Molla Sadra şöyle diyor: “Geliş ve yöneliş, yükselikş hareketine ve dönüş ise 

iniş hareketine işarettir. Kamil olan insan, şu iki harekete sahiptir: Yükseliş ifade 
eden yüceliş hareketi ve iniş ifade eden dönüş hareketi. (Şerh-i Usul-i Kafi, c. 1, s. 
430 ve 575) 

                                                 



ze, Ehl-i Beyti’ne ve Adem’e selam olsun) hatası veya Adem’in hata-
sının anlamlarından biri konumundadır Zira Adem (a.s), eğer gaybi 
cezbe altında kalmış olsaydı ve de o fena ve dünya cennetinin kendi-
sine geçiş yeri olduğundan habersizlik halinde baki kalsaydı, artık 
alemi onarmaktan ve mülki kemaller elde etmekten hiçbir eser vücuda 
gelmezdi. Dolayısıyla şeytanın Adem’e tasallutu vasıtasıyla kesrete 
teveccüh hasıl oldu ve cennet aleminde dünyanın sureti olan buğday 
ağacından yedi. Bu teveccühten sonra da kesret kapısı açıldı, kemal ve 
kemale erme yolu, hatta cela ve isticla1 kemal kapısı açılmış oldu. 
Böylece aşk ve muhabbet mezhebinde her ne kadar bu teveccüh bir 
hata olsa da akıl yolunda ve kamil sistem sünnetinde gerekli ve kesin 
bir iş sayılmaktadır. Zira bütün hayırların, kemallerin ve rahmani ve 
de rahimi rahmetin yayılma vesilesi olmuştur. O halde dönüşün haki-
kati yedi hicapta2  gerçekleşmektedir ve bu hicaplarda gerçekleşme-
yene dekyırtma gücü elde edilemez.  

Ama tikel akılların gelişi ve yönelişi ise yaratıcı ve yaratık arasında 
vaki olan yedi hicabın yırtılmasıdır ve bu da onların hicap ve tecellile-
rinin esasları sayılmaktadır. Mertebeler ve cüziyyatlar hasebiyle, ba-
zen yetmiş hicap, bazen yetmiş bin hicap olarak ifade edilmektedir. 
Nitekim hadiste şöyle yer almıştır: “Allah-u Teala’nın nurdan yetmiş 
bin perdesi ve zulmetten de yetmiş bin perdesi vardır.”3 

O halde salik olan insan, ilahi sünnetlere riayet ettiğinde, şeriat el-
bisesine büründüğünde, batınını temizlediğinde, içini nurlandırdığın-
da, ruhunu temizlediğinde ve kalbini münezzeh kıldığında, yavaş ya-
vaş ilahi gaybi nurlardan kalp aynasında bir takım tecelliler hasıl olur. 
Batıni cezbeler ve yaratışsal fıtri aşk sebebiyle de gayp alemine 
meczub olur. Bu aşamaları kat ettikten sonra, gaybi ve batıni yardım 
sayesinde, Allah’a doğru süluk başlar. Kalp Hakk’ı talep eder ve 
Hakk’ı arar. Kalp yönü, tabiattan koparak hakikate doğru yola koyu-
lur. Birisi aşk Refrefi, diğeri ise, seyir Burak’ı olan muhabbet ateşinin 
kıvılcımı ve hidayet nuruyla sevgilinin sokağına doğru ve ezeli cemi-
lin cemaline doğru yola koyulur. Elini ve yüzünü gayrisine teveccüh 
pisliğinden temizler. Temiz bir kalple ayrılığın hakikati ve ayrılığın ve 

1 Aydınlık ve aydınlatma 
2 Yedi hicap hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Şerh-i Usul-i Kafi, 

Mevla Muhammed Salih Mazenderani (r.a), c. 9, s. 57 ve Mir’at’ul-Ukul, Allame 
Meclisi (r.a), c. 9, s. 71 
3 Bihar’ul-Envar, c.35, s. 45, 13. hadisin açıklamasında; el-Vafi, Feyz-i Kaşani, c.5, 
s.614; Mevsuat-u Etraf’il-Hadis’in-Nebevi, c.3, s. 395 

                                                 



kesretin iğrenç, uğursuz ağacının esaslarının esası olan şeytanın pislik-
lerinden temizler. Hedef ve maksadına yönelir. “Ben muhakkak yü-
zümü gökleri ve yeri yaradana çevirdim”1 hakikatini terennüm 
eder. Tıpkı Halil gibi, noksanlık ve pisliğin merkezi olan vatanlardan 
nefret eder. Mutlak kemal, kalbinde şekillenir. Böylece, alemden ve 
alemde olan her şeyden –ki kendisi de o alemden bir parçadır- fani ol-
duğunda ve azameti yüce olan Allah ile baki kaldığında ise yöneliş 
hakikati tahakkuk eder.  

Buradan da anlaşıldığı üzere cehalet için de bir dönüş gerçekleş-
mektedir. Bu dönüş de dünyayı onarmaya teveccüh, pis tabiat ağacına 
tam yöneliş, şehvetlerini tatmin etmek ve zulmetlere yönelmektir ve 
bu da cehaletin payıdır.  

Ama cehalet hakikatinde dönüş ve geliş gerçekleşmez. Zira, bu iki 
temel ve değerli esasa dayanmaktadır: Birincisi, enaniyeti ve alemin 
varlığını mutlak bir şekilde terk etmektir. Alemin varlığını terk etmek-
te şüphesiz insanın enaniyetini terk etmekte gizlidir. Cehalet her ne 
kadar cehli ilerlemeler kaydederse, bu özelliği –yani bencilliği ve ego-
istliği- kendisinde artış kaydeder. İşte bu yüzden şeytanın dört bin yıl-
lık ibadeti2 de onun sadece enaniyyetini tekit etmiş, bencilliklerini ço-
ğaltmış ve övünmesinden başka bir sonuç doğurmamıştır. Sonunda 
şeytan öyle bir yere vardı ki hakkın emri karşısında isyan etti.”Beni 
ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın”3 dedi. Cehalet, bencil-
lik ve egoistlik zirvesinde olduğu için de Adem’in (a.s) nuraniyetini 
göremedi ve yanlış bir kıyaslamada bulundu.  

Diğer ilke ve esas ise, mutlak kemal sevgisidir. Bu mutlak kemal 
sevgisi de fıtrat ilkesi esasınca, insanın mayasında gizlidir ve bu ma-
yada cehalette mağlub ve mahkum durumdadır. Hatta bazen sönük ve 
yok olmuş haldedir. Cehennemde kalmak ise, fıtrat nurunun sönmesi-
ne bağlıdır ve bu da mutlak bir şekilde “yeryüzüne çakılıp kalmak-
tan”4 hasıl olmaktadır.  

 

1 En’am/79 
2 Nehc’ül-Belağa’da şöyle yer almıştır: “Şeytan altı bin yıl Allah’a ibadet etti.” 

(Nehc’ül-Belağa, s. 420, Hutbe-i Kasıa, 192) 
3 A’raf/12 
4 Bu ifade A’raf suresi, 176. ayetten iktibas edilmiştir. “O, yere alçaklığa sap-

landı ve hevasının ardına düştü.” 

                                                 



DDeeğğeerrllii  BBiirr  UUyyaarrıı  vvee  İİnnccee  BBiirr  AArraaşşttıırrmmaa  
AAkkııll  vvee  CCeehhaalleettiinn  DDöönnüüşşüü  AArraassıınnddaakkii  FFaarrkkllııllıığğıınn  BBeeyyaannıı  
Bilmek gerekir ki aklın dönüşüyle, cehaletin dönüşü arasında apa-

çık bir farklılık vardır ve o da şudur ki, kesret ve tabiat alemine tevec-
cühten ibaret olan aklın dönüşü celal merkezinden ifade edilen, dön 
emrine ve hakka itaatten ibarettir ve bu açıdan bu dönüş aklın hakika-
tinde tasarruf etmek değildir ve aklı kendi mukaddes makamından dü-
şürmemektedir ve de hicaplara bürünmesine neden olmamaktadır. Ni-
tekim söylendiği üzere tümel akıl sahibi şöyle buyurmuştur: “Gördü-
ğüm her şeyin öncesinde, beraberinde ve sonrasında mutlaka Allah’ı 
gördüm.”1 

Belki de bu geliş ve yönelişten maksat ise, dünyaya ve tabiat yur-
duna giriştir. Nitekim Allah-u Teala da şöyle buyurmuştur: “Hem içi-
nizden hiç biri yoktur ki mutlak ona varacak olmasın”2 Zira tabiat 
yurdu cehennemin suretidir. Nitekim cehennem de tabiat yurdunun 
batınıdır. Bu açıdan insanların üzerinden cennete doğru geçtiği sırat 
köprüsü de cehennemin üzerine kuruludur ve belki de ateş onu ihata 
etmiştir. Yani ateşin içinden bir köprü uzatılmıştır. Ama müminler 
için bu ateşin alevleri sönmektedir. Nitekim bir rivayette şöyle yer al-
mıştır: “Şüphesiz ateş, kıyamet günü mümine şöyle der: Geç ey mü-
min! Şüphesiz senin nurun benim alevimi söndürdü.”3 

Mümin için ateşin sönmesi de mü’minin akli nuraniyetinden bir na-
sibi olduğu sebebiyledir. Mü’min, akıl nuraniyetinden nasibi mikta-
rınca, ateşin alevi üzerine galebe çalar. Bunun dünyadaki sureti ise, 
şehvet ve gazap ateşinin alevleridir. Mü’min tümel akıl sahibi olmadı-
ğı ve de dünya ve tabiat yurduna bulaştığı için, süluk ve riyazeti mik-
tarınca aklının nuru, ateşin alevlerine üstün geldiğinden bu şekilde 
ifade edilmiştir.  

Ama tümel akıl sahipleri ve kamil veliler (a.s) hakkında ise şöyle 
yer almıştır: “Biz ateşten geçince cehennem ateşi sönük idi.”4 Zira ta-
biat yurdunun kamil nefisler üzerinde hiçbir şekilde tasarrufu yoktur 
ve tabiat cehenneminin alevlerinden tümüyle güvendedirler. Zira onlar 
tabiatı ilahi kılmışlardır ve şeytanları onların elleriyle iman etmiştir. 5 

1 İlm’ul-Yakin, c. 1, s. 49 
2 Meryem/71 ve Mecme’ul-Beyan, 5-6. ciltler, s. 811 
3 Tefsir-u Nur’us-Sakaleyn, c. 3, s. 354, 133. hadis 
4 İlm’ul-Yakin, Feyz-i Kaşani, c. 2, s. 971, 4. maksat, 9. bab, ikinci fasıl 
5 Şu hadis-i nebeviye işaret etmektedir: “Sizden her birinizin bir şeytanı vardır.” 

Ashab, “Senin de var mıdır ey Allah’ın Resulü?” diye sorunca da Peygamber şöyle 

                                                 



O halde, onların tümel aklının nur cilvesi, bütün tabiatı, kendi hükmü-
ne boyun eğdirmiş ve tabiat aleminin gecesi, başından kıyamet günü 
şafak atıncaya kadar, onlar için Leylet’ul-Kadr olmuştur. Bütün bu 
gece boyunca İblis’in tasarruf elinden ve tuzağı olan tabiat ve tabiat 
işlerinden güvende olmuşlardır. “O gece, tanyeri ağarıncaya kadar 
süren bir selâmettir.”1 

Bu açıdan onlar hakkında, “biz geçtiğimizde cehennem ateşi sönük 
idi” diye buyrulmuştur. Mü’min hakkında ise, “Şüphesiz senin nurun 
ateşimi söndürdü” diye buyurulmuştur. Özetle, aklın tabiat alemine gi-
rişi, esenlik ile veya esenliğe yakınlıkla giriştir. Emre itaat ve hükmü 
icra etmek içindir. Tümel akıl için ise, cemilin cemalini detaylı aynada 
görmek, kesrette tevhidin genişlemesi ve teksirin (kesretin) hükmünün 
tevhide dönüşüdür. Bu açıdan mutlak kurtuluş ve kurtuluş mutlakı, “la 
ilahe illallah sözündedir.2 Sadece, tevhit hakikatleri ve la ilahe illallah 
sözü hakkında bir çok mertebeler ve aşamalar vardır. Hatta nefesler 
sayısınca aşamaları bulunmaktadır. Kamil insanların la ilahe illallah’ı 
olan mutlak tevhitte, mutlak kurtuluş vardır ve bu mutlak kurtuluş pis 
ağacın kökleri olan kesretten kurtuluştur. Dolayısıyla bu kelime bu du-
rumda hiçbir şeyle eşit değildir. Nitekim rivayeti şerifede böyle yer 
almıştır. 3 

İman ehlinin ve orta makamdaki kimselerin tevhidi olan sınırlı tev-
hitlerde ise, sınırlı kurtuluş vardır. Onların esenliği de sınırlı bir esen-
liktir. Kamil tevhit ehli için ise, tabiat yurdundan sakınma ve kaçış 
vardır. Böylece Allah’ın veli kullarının hali, açıkça anlaşılmaktadır. 4 

Zira, yaratışsal aynada cemilin cemalini görmek ile nurani ve 
zulmani perdeler ötesinde mutlak cemali görmeyi ve aynasını kırmak 

buyurdu: “Evet, benim de vardır ama şüphesiz Allah-u Teala onun hakkında bana 
yardım etmiştir. Böylece o, benim ellimle Müslüman olmuştur.” (Avail’ul-Leali, c. 
4, s. 97, 13. hadis ve Müsned-i Ahmet b. Hanbel, c. 1, s. 257, nakilde az bir farklılık-
la) 

1 Kadir/5 
2 Nitekim nebevi bir hadiste şöyle yer almıştır: “La ilahe illallah deyiniz ki kur-

tuluşa eresiniz.” (Müsned-i Ahmed b. Hanbel, c. 3, s. 492 ve es-Sunen’ul-Kubra 
Beyhaki, c. 6, s. 21) 

3 Tevhid-i Seduk (r.a), s. 18, Bab-u Sevab’il-Muvahhidin, 1-3. hadisler 
4 Muvahhitlerin Mevlası ve Mü’minlerin Emiri Ali b. Ebi Talib (a.s) Muttakiler 

hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Eğer Allah’ın kendilerine taktir ettiği ecel olmasay-
dı, onların ruhu göz açıp kapayıncaya kadar hiçbir zaman bedenlerinde rahat olmaz-
dı.” (Nehc’ül-Belağa, s. 94, Muttakiler Hutbesi) Bu hadisin benzerini Şeyh Bahai, 
el-Erbain kitabının 13. sayfasında Hz. Peygamberden (s.a.a) nakletmiştir. 

                                                                                                                   



arasında çok büyük farklar vardır. Nitekim Allah’ın mutlak velisi, Hz. 
Emir’el-Mü’ninin Şabaniye duasında Hak Teala’nın huzuruna şöyle 
arzetmektedir: “Kalp gözlerimizi sana bakış nuruyla aydınlat ki, kalp-
lerimizin gözü, nurdan hicapları yırtsın ve azamet madenine ulaşsın.”1 
Hz. Ali (a.s) için bütün hicaplar, nurani hicaplardır. Zira zulmani hi-
caplar, tabiata ve tabiatın gereklerine döner. Hz. Ali ve masum evlat-
ları ise tabiat aleminin pisliklerinden ve örtülerinden münezzehtir. 
Hatta tabiat ve tabiatın tecellileri de onlar için nurani hicaplar olmuş-
tur. Zira onların kalbi teveccühleri sadece varlıkların ilahi, gaybi yönü 
olmuştur ve alem ayrılık cihetleri açısından onların unutmuş olduğu 
bir makamda bulunmaktadır. O halde onlar, sürekli ilahi huzurdadır-
lar. Ama suret alemi hasebiyle mülk aleminde var oldukları için vela-
yet-i süluk ile bu hicapları yırtıncaya kadar, mukaddes ve temiz aleme 
dönünceye kadar ve Hak Teala takdis, tevhit, tefrid ve tecrid hakikati 
ile batınlarına cilve edinceye kadar detaylı aynaların nurani hicapları 
vardır. Böylece (Bnlar aşıldıktan sonra) “Bugün mülk kimindir?”2 
sözünün hakikatini anlarlar ve hem de bu dünyada onların büyük kı-
yameti kopar. Kıyamet günü güneşi onlar için doğar. Gözlerinin nuru 
olan azamet madenine ulaşırlar. Onların ruhu, mukaddes izzete asılır 
ve Hak Teala onları gayrisinden soyutlar.”Allah bizlere ve sizlere, kı-
vılcımlarından ve nurlarından bir kıvılcım nasip etsin.” 

Özetle tümel aklın dönüşü; kesrete giriş ve örtünmeksizin detaylara 
inmektir. Yöneliş ve gelişi ise, hicapları yırtış ve azamet madenine 
bağlanmaktır. O halde aklın yüz çevirişi hakikatte yönelişidir. Nitekim 
Yunus’un (Peygamberimize, Ehl-i Beytine ve ona selam olsun) balı-
ğın karnına girişi de onun miracı idi.  

Ama cehaletin yüz çevirişi hakkın emrine itaat etmek ve dönme 
emrine itaat etmek için değildi. Aksine bencilliği, gösterişi şeytanlığı 
ve şehvetini tatmin içindi. Dolayısıyla bu dönüşte Hak Teala’ya yakın-
lık ile kutsal dergahından uzak kaldı. Kovuldu ve sürgün edildi. Böy-
lece tabiat aleminin karanlık kuyusuna indi. Onun kurtulabilmesi asla 
mümkün değildir. Cehennemde ebedi kalmanın zahiri olan tabiat arzı-
na çakılıp kalmaya başladı. Bütün seyri tabii bir seyir oldu ve bu sey-
rinin nihayeti ise tabiatadır. Nefisten nefise, nefsani isteklerden, nef-
sani istekleredir. Kemali seyri ise, cehaletin seyrine doğru yaptığı se-
yirdir. O halde, tümel vehim ve en büyük iblis olan tümel cehalet, 

1 İkbal’ul-A’mal, Seyyid b. Tavus (r.a), s. 685 
2 Gafir/16 

                                                 



gayb aleminden olmasına, berzahi soyut bir yapıya ve misali makama 
sahip olmasına ve de mazharlara misali ihatada bulunmuş olmasına 
rağmen “Şüphesiz şeytan Ademoğlunun kanı gibi damarlarında hare-
ket eder.” 1 ifadesi, kendisi hakkında söylenmiştir. Ama bizzat örtülü, 
fıtraten kovulmuş ve lanete uğramıştır. Dolayısıyla eğer dört bin yıl 
dahi secde edecek olursa, o secdesi, kendisini Allah’a yakınlık maka-
mından uzaklaştıracak ve sevgiliye ulaşmasını engelleyecektir. Zira 
onun ibadeti, heva ve heveslere ibadettir ve bencillik üzere yapılmış-
tır. Bu açıdan da İblis’in bütün ibadetlerinin neticesi, bencillik ve ken-
dini beğenmişliktir. Nitekim Hak Teala’nın emri karşısında, “Beni 
ateşten yarattın ve onu topraktan yarattın.”2 dedi ve böylece bencillik, 
egoistlik ve üstünlük taslaması sebebiyle, ünsüyet makamından ve 
kutsal dergahtan kovuldu. Dolayısıyla secde ve namazdan ibaret olan 
yönelişi ve gelişi hakikatten sırt çevirişidir. Dolayısıyla da yöneliş em-
rine hiçbir şekilde itaat etmemiştir.”Daha sonra ona, “gel” dedi. O 
gelmedi.”.  

 
İİrrffaannii  İİnncceelliikk  vvee  İİmmaannii  HHaakkiikkaatt  
Bil ki, ilk Adem ve en büyük İblis, akıl ve cehaletin hakikatidir. 

Her birisinin bir soyu ve dünya aleminde mazharları vardır. Dolayısıy-
la onları teşhis etmek ve de bu alemde aralarını ayırt etmek mümkün-
dür. Elbette bu teşhis ve ayırt etme, Mizan-i Ekber (en büyük ölçü) 
olan Kur’an ölçüleriyle ve de Mizan-i Sugra (küçük ölçü) olan hadis 
ölçüleriyle yapılabilir. O da şu şekildedir ki insan kendisini Kur’an’a 
arzeder ve Kur’an-ı Kerim’de zikredildiği gibi yaratılışın evvelinden 
sülukunun sonuna kadar Adem ve İblis’in kıssası ve de Adem (a.s) 
hakkındaki ayetleri kendisine uyarlamaya çalışır. Hakeza gökler ale-
minde olduğu zamandan bu zamana dek, İblis hakkındavar olan ayet-
leri de kendisiyle kıyas eder. 3 Böylece insanın hangi partiden olduğu 
anlaşılır. 

Kıraat adaplarından biri olan ve bizim Adab’us-Salat4 kitabında 
zikrettiğimiz bu tatbik ve uyarlamanın büyük neticesi de, insanın ken-
di neş’etini değiştirebilmesi ve İblisi mazhariyeti Adem’i mazhariyete 

1 Avail’ul-Leali, c. 4, s. 113, 175. hadis, Mevsueto Etraf’il-Hadis’in-Nebevi-i Şe-
rif, c. 3, s. 94 ve 95, Ehl-i Sünnetin çeşitli rivai kaynaklarından naklen 

2 A’raf/12 ve Sad/76 
3 bkz. Bakara/30-38, A’raf suresi, 11-27 ve Sad suresi, 71-75 
4 Adab’us-Salat, s. 206 

                                                 



dönüştürebilmesidir. Zira insan, değişim, başkalaşım ve madde alemi 
olan bu tabiat aleminde yer alınca, Hak Teala’nın kendisine verdiği 
etkilenme gücü ve kendisine göstermiş olduğu saadet ve şekavet yolu 
vasıtasıyla noksanlıklarını kemalata ve rezaletlerini güzel övülmüş 
hasletlere dönüştürebilir, kötülüklerini iyilikler haline getirebilir. Do-
layısıyla da, “falan çirkin huy veya falan rezil sıfat, zati bir sıfattır ve 
değişmesi mümkün değildir.”1 Bu söz, temelsiz bir sözdür ve az dü-
şünceden kaynaklanmaktadır. Zati şeylerin değişmezliğinin bu hususla 
bir ilgisi yoktur. Aksine insan, riyazet ve çabalarıyla bütün nefsani sı-
fatlarını değiştirebilir. Hatta korkaklık, cimrilik, hırs ve tamah gibi sı-
fatlarını bile cesaret, yücelik, kanaat ve nefis izzeti haline dönüştürebi-
lir.  

O halde, hak yolunun saliki ve saadet ve kurtuluşun talibi olan bir 
insan, fırsatı olduğu bu birkaç gün içinde ve de değişim, ihtiyar ve ira-
de yurdu olan bu dünya yurdunda kaldığı birkaç sabah müddetince 
büyük bir ciddiyetle çaba göstermeli, nefis sayfasını Allah’ın 
Kur’an’ına ve masumların hadislerine –ki hak ve batılın ölçüleri ve 
saadet ve şekaveti ayırt etme kriterleridir. - arzetmelidir ki evvela 
kendisini tanısın, kendi batıni hali hakkında bilgi elde etsin, hangi hi-
zipten olduğunu ve hangi orduya dahil bulunduğunu anlasın. Acaba 
Rahman hizbinden ve akıl askerinden midir yoksa şeytan hizbinden ve 
cehalet askerlerinden midir? O halde eğer, bu şerh etmek istediğimiz 
hadisle kendisini imtihan edecek ve kendisini akıl askerlerinden teşhis 
ettiği ve ruh memleketine akıl askerlerini galip ettiğini gördüğü zaman 
hemen Allah-u Teala’ya şükr eder ve batın memleketini cehalet asker-
lerinden temizlemeye koyulur. Akıl ve askerlerinin hükmünü batının-
da sağlam ve etkili kılar. Asla, sahip olduğu kemal veya batıni cemal 
vasıtasıyla gururlanmaz. Zira gurur, salik olan insanı hakkın yolundan 
alı koyan İblis’in en büyük tuzaklarından biridir. Bu tuzak insanı geri-
sin geri döndürür. Zira insan, bu dünyada ve aldanma yurdunda oldu-
ğu müddetçe ruhani cemal ve kemalin her makamına ulaşsa da ve ada-
let ve takvanın her mertebesine erişse bile, yeniden gerisin geriye dö-
nebilir, tümüyle değişebilir ve işin sonunda şekavet ve mahrumiyete 
düşebilir.  

O halde, insan asla kendinden gaflet etmemelidir ve kendi kemalle-
rine aldanmamalıdır. Kendisini, nefsinin hallerini ve nefsine riayet 

1 Muhakkık Tusi (r.a), Ahlak-i Nasıri, s. 102 de ve Molla Mehdi Neraki (r.a), 
Cami’us-Sadat, c. 1, s. 22’de bu sözü nakletmişlerdir.  

                                                 



etmeyi unutmamalıdır. Bütün hallerinde Hak Teala’nın gizli inayetle-
rine sarılmaktan gaflet etmemeli, kendisine, sülukuna, riyazetine, il-
mine ve takvasına hiçbir şekilde itimat etmemelidir. Zira bu insanlığın 
en büyük helak edicisi ve de şeytanın vesvesesidir. Salik insana kendi-
sini unutturmaktadır. Nitekim Hak Teala şöyle buyurmuştur: “Allah'ı 
unutmuş, Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gi-
bi olmayın! Onlar, yoldan çıkmış kimselerdir.”1 Eğer zatının batı-
nında ve ruh memleketinde şeytan hizbinin ve cehalet askerlerinin ga-
lip olduğunu hissederse, bütün ciddiyet ve riyazeti ile, batın memleke-
tini, şeytan askerlerinden temizlemeli, o aşağılık şeytanın tasarruf elini 
kesmelidir. Allah Tebareke ve Teala’nın isteği ve yardımıyla bu sayfa-
larda, cehalet ve akıl askerlerinin genişlik ve detaylarını, nefisleri te-
davi etme niteliğini, kalpleri temizlemeyi ve ruhları münezzeh kılmayı 
mümkün olduğu kadar ve bu kitapla uyumlu bir şekilde beyan etmeye 
çalışacağız. Ama bilmek gerekir ki herkes, bizzat kendisi, kalbini te-
davi etmeli, ruhunun doktoru olmalıdır. Hiç kimse kraldan daha kralcı 
olamaz. İnsan fırsat, imkan ve kendisine verilen mühlet günlerini kay-
betmemeli, çaresizlik, baskı ve darlık günlerinde, gaflet uykusundan 
uyanmalıdır. Aksi taktirde, artık onun için hiçbir ilacın etkisi olmadı-
ğını bilmelidir. Ey Aziz! Bu ilahi büyük nimet ve Allah’ın verdiği bu 
peşin ömür, henüz mevcuttur. Çaresizlik ve yoksunluk günlerin için 
bir himmet et, kendini, seni bekleyen zorluklardan ve sıkıntılardan 
kurtar. Bugün değişim, başkalaşım ve ekim gününde olduğundan bu 
neticeyi daha güzel bir şekilde elde edebilirsin. Eğer Allah korusun 
şeytani güç, sana galip gelecek olursa ve bu hal üzere ömrün sona ere-
cek ve bu dünyadan mahrum kalacak olursan, artık hiçbir şeyi telafi 
edemezsin. Artık o gün  hasretlerin ve pişmanlıkların hiçbir faydası 
olmayacaktır.  

“Ey Muhammed!) İnsanların pişmanlık duyacağı ve işin bitmiş 
olacağı (kıyamet) günü ile onları uyar. Onlar hâlâ gaflet içindedir-
ler, onlar iman etmezler.”2 

O hasret ve pişmanlık günlerinin hangi günler olduğunu sadece Al-
lah bilmektedir. Biz, bugün o günün hasretleri hakkında sadece bir ha-
ber işitmekteyiz:  

“Kıyametten bir haber işitiyorsun 
Uzaktan ateşe el tutuyorsun” 

1 Haşr/19 
2 Meryem/39 

                                                 



Bu hasretler, sonu olmayan hasretlerdir. Bu pişmanlıkların sonu 
yoktur. Evet, Allah-u Teala’nın bütün ilerleme ve manevi tekamül 
araçlarını ve saadete ulaşma vesilelerini kendisine ihsan ettiği –bu ve-
silelerden kimisi akıl, ayırdetme gücü, hedefe ulaşma kabiliyeti, kemal 
ve cemala olan fıtri aşk gibi batıni vesilelerdir ve kimise de ömür, va-
kit, uygun çevre, salim organlar ve başlıcası hidayet yolunu hidayetçi-
leri, semavi kitaplar, ilahi emirler ve onu yorumlayan kimseler gibi 
zahiri araçlardır- kimse, bütün bunlara rağmen, sonsuz ilahi nimetlere 
küfretmiş, ilahi emanete hıyanette bulunmuş, akıl ve şeraite uymayı 
terk etmiş, nefsani isteklere, insanlardan ve cinlerden şeytanlara uy-
mayı, veli nimeti olan hakka uymaya tercih etmiş ve bütün fırsatları 
kaybettiği, Allah’ın kendisine verdiği bütün nimetlerden yoksun kal-
dığı bir zamanda tabiat aleminin ağır uykusundan, sonsuz gafletinden 
ve sarhoşluğundan uyanmış, bu araçlarla ebedi saadet elde edeceğine 
büyük peygamberler ve yüce veliler ile birlikte nimetler cennetinde 
rahatlık ve huzur içinde, yaşayacağına, kendisi için ebedi şekavetleri 
temin etmiş, cin, şeytan ve cehennem ashabıyla arkadaş olmuş; zul-
metler, baskılar, ateşler, prangalar, ağır zincirler, yılanlar ve akrepler-
le, haşrolmuş ve seyr-u sülukunun sonunda, “Onun ne olduğunu 
(mahiyetini) sana bildiren nedir? O kızgın bir ateştir.”1 ayetindeki, 
cehenneme varmıştır.  

Böyle bir çaresiz kimseyi düşün. Arkadaşlarını, türdeşlerini ve va-
tandaşlarını, saadete ve nihai kemale ulaştığını gördüğü halde, kendi-
sinin bu kamiller kafilesinden geri kaldığını, noksan ve şekavet sahibi 
kimselere katıldığını, hiçbir çözüm yolunun kalmadığını ve noksanlık-
larını telafi imkanının olmadığını gördüğü zaman ne kadar büyük has-
rete kapılacaktır.  

Bugün, tabiat aleminin hicaplarında ve mülk aleminin kılıfında ol-
duğumuz için o alemdeki halleri düşünemiyoruz. Bu alemin gaybında 
olan, Hak Teala’nın semavi kitaplar, büyük Peygamberler ve yüce ve-
lileri vasıtasıyla bizlere beyan edilen, yaygın hakikatler, bize göre ya-
kin ifade eden hakikatlerden değildir. Eğer zahiren onlara iman etti-
ğimizi söylüyorsak veya burhan yada veli ve alimlerin sözüne uyarak 
akli bir inancımızın olduğunu söylüyorsak da insani kemal ölçüsü olan 
kalbi imana sahip değiliz. Tahtadan olan delilsel ayakla2, bu zikzaklı 

1 Karia/10-11 
      2 Bu tabir, Manevi Mesnevi’nin şu beytinden iktibas edilmiştir: 
         Delilcilerin ayağı tahtadandır 

                                                 



ve tehlikeli yolu kat etmek istiyoruz. Oysa biz bu azık ve güçle, hede-
fe ulaşamayız. Aşk menzilinin kafilesinden geri kalacağız.  

Şerh ettiğimiz bu hadis-i şerifin sonunda da burada yazdığımız bazı 
gerçeklere işaret edilerek şöyle buyurulmuştur: “Bu güzel hasletlerin 
tümü sadece Peygamber’de veya Peygamber’in vasisinde veya Al-
lah’ın kalbini imanla imtihan ettiği müminin kalbinde, bir araya top-
lanabilir. Ama diğer dostlarımıza gelince, şüphesiz onlardan birinde 
bu sıfatlardan bazısı vardır ta ki kemale erer ve cehalet ordusundan 
temizlenir. Bu durumda Peygamberler ve vasilerle birlikte yüce bir 
derecede bulunur.” 

Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere kalpleri sefalı ve iman nuru 
için halis olan müminlerde bütün bu sıfatlar bir araya gelir. Diğer in-
sanlarda ise akıl askerlerinden biri veya bir kaçı bulunduğundan ilmi 
ve ameli riyazet vasıtasıyla kendilerini kemale eriştirebilirler. Cehalet 
askerlerinden temizlenebilir ve akıl askerleri ile süslenip donanabilir. 
Peygamberlerin ve velilerin civarında kamil ve yüce bir dereceye eri-
şebilirler.  

 
 
 

BBeeşşiinnccii  MMaakkaallee  
HHaaddiiss--ii  ŞŞeerriiffiinn  BBaazzıı  KKeelliimmeelleerrii  HHaakkkkıınnddaa  KKııssaaccaa  BBiirr  AAççııkkllaammaa  
Şerh etmeyi amaçladığımız hadis-i şerifin başlangıcında şöyle bu-

yurmuştur: “Akıl, ordusu ile cehalet ve ordusunu tanıyınız ki hidayete 
eresiniz.” 

Yani, akıl ve ordusu ile cehalet ve ordusunu tanıyınız ki, bu vesi-
leyle doğru yolu bulasınız. Buradan da anlaşıldığı üzere akıl, cehalet 
ve ordularını tanımak, hidayet için bir ön şarttır ve bu hidayet, ya nef-
sin kemale erme niteliği, tenzihi ve tasfiyesidir, ki o da tasfiye, tenzih 

         Tahtadan ayak ise çok dayanaksızdır. (Mesnevi Manevi, Celaluddin Mevlevi, 
Defter-i Evvel, s. 130, Tab-i Nikolson, 2128. beyt)  

                                                                                                                   



ve kemale erme nefsinin bir ön şartıdır ya da mutlak hidayettir ki, bu 
hidayetin en temel esası ise, Allah hakkındaki marifettir.  

Bu marifetin, akıl, cehalet ve ordularını tanıma marifetinin sonucu 
olmasının sebebi de şudur ki, nefsin helak edici veya kurtarıcı etkenle-
rini tanımadan kötülüklerinden arınma ve güzellikleriyle süslenme 
yollarını bilmeden nefsin tasfiye, tenzih, süslenme ve kemale ermesi 
mümkün değildir. Nefis, batıni sefa elde etmedikçe ve orta kemallere 
de ulaşmadıkça, esma ve sıfatların ve gerçek marifetinin tecellisine 
mazhar olamaz, marifetin kemaline erişemez, dolayısıyla bütün zahiri 
ameller ve nefsi ahlak, ilahi marifet için bir ön şarttır. Onlar da, insani 
seyrin nihayi hedefi ve irfani sülukun nihayeti olan tevhit ve tefrid ha-
kikati için ön şarttır. Dolayısıyla, yüce melekut alemine, oradan da 
isimlerin batınına, oradan da kesret aynası olmaksızın hüviyet maka-
mına yol bulmak, sadece aklın ve cehlin askerlerini tanımakla müm-
kündür. Nitekim Semae şöyle diyor: “Bunun üzerine ben şöyle dedim: 
“Fedan olayım, biz sadece sizin öğrettiklerinizi biliyoruz.”  

Bil ki, akıl, cehalet ve ordularını tanımak, ilahi gaybi ilimlerin ve 
batıni hak marifetlerin özgünlüklerindendir. Bütün boyutlarıyla, tüm 
mertebeleriyle, sırlarıyla ve hakikatleriyle tanımak ise, sadece velayet 
ve yakin ashabından ve iman ve marifet erbabından muvahhit bir kim-
se için hasıl olmaktadır ki onlar, marifet nuru ve süluk adımıyla insan-
lık örtüsünden çıkmış, mülk ve melekut aleminin hicaplarını yırtmış, 
vücudun kaynağına gayp ve şuhud çeşmesine erişmiş ve huzuri müşa-
hede ile gayp alemlerini derk etmiş kimselerdir ve bu sadece kamil 
olan kimseler için hasıl olmaktadır.  

Bilmek gerekir ki, irfanın hakikati olan huzuri müşahede ile, bir 
şubesi ilahi hikmet ve bir şubesi de irfan ilmi olan ilahi bütün ilimler 
arasındaki fark, hayal ve görmek ve de vehim ve rüya arasındaki fark 
gibidir. Nitekim uyanık iken gözle görme ve uyku aleminde iken rü-
yasal görme, cüz’i ve şahsi yol ile zahir ve batın gözüyle müşahade 
etmektir. Bunların tersine olan vehim ve hayal ise, bir şeyin uzaktan 
görünümünü ve şeklini görmektir. Aynı şekilde irfanın hakikatleri ve 
sırları olan huzuri müşahede de tikel ve şahsi bir müşahededir. Aklın 
burhan adımıyla tümel olarak elde ettiği işlerdendir ve başka bir tabir-
le müşahede soyut gaybi hakikatleri akıl gözüyle görmedir. Nitekim 
görmek ise, nefsin gözüyle zahiri işleri şekilde müşahede etmektir.  

Akıl kavramlar ve tümeller zincirine bağlı kaldığı sürece şuhud ve 
huzur hususunda hiçbir nasibe erişemez. Gerçi ilimler, müşahedelerin 
tohumudur, ama onlarda durmak, bir örtüdür. O tohumlar, kalp zemi-



ninde bozulup yok olmadıkça müşahedelerin ortaya çıkışına kaynak 
teşkil etmez ve onlar, kalp deposunda istiklali bakış içinde olduğu 
müddetçe onlardan bir sonuç elde edilemez.  

Özetle, gerek tümel akıllar aleminin de bir parçası olduğu yüce me-
lekut alemi ve gerekse de İblis ve orduları ile tikel akılların bir parçası 
olduğu, düşük melekut alemi olarak bütün gaybi melekuti alemleri 
ihata etmek, ilimleri ilahi vahiy kaynağından ve sübhani feyizlendirme 
çeşmesinden olan kamil veliler dışında hiç kimse için hasıl olmaz. Bu 
yüzden Semae şöyle demiştir: “Bizim akıl, cehalet ve onların askerle-
rine yönelik marifetimiz yoktur. Biz sadece sizin öğrettiklerinizi bili-
yoruz.” İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah, 
sonra akıl için yetmiş beş asker karar kıldı.”  

Bil ki, akli ve cehli askerleri karar kılmak, akıl ve cehli yaratmak-
ladır.  

Eğer akıl ve cehaletten maksat tümel ise… Gerçi, zahirde görüldü-
ğü kadarıyla bu akıl ve cehalet hakkındaki askerler tikeldir, meğer ki 
bir tür te’vil, zahiri batına ve sureti manaya döndürme yoluna başvu-
rulsun. Elbette bu esasa göre, bu tür bir kesret alemde mevcut değildir, 
sadece kavramsal kesret olarak mevcuttur. Tıpkı vahidiyyet makamın-
da isimler ve sıfatların kesreti gibi. Eğer karar kılmaktan maksat, fıtra-
tın yoğrulması ise, aynı şekilde onların karar kılınması da bizzat akıl 
ve cehaletin karar kılınmasıdır. Zira Allah’ın fıtratı, tevhit1 ve marifet2 
üzere olduğu gibi, bütün güzellikler ve kemalatlar üzeredir. Nitekim, 
bu gerçek kendi yerinde açıklanmıştır ve apaçık bilinmektedir. 3 

Ama cehalet ve ordusunun karar kılınması ise, gölgesel bir ilintidir. 
Tıpkı mahiyetlerin gereklerinin karar kılınması gibi. Bu da Hikmet-i 
Mütealiye’de ispat edildiği üzere ilahi ilimlerin konularından biridir. 4  

Ve burada bu konuyu ele almak uygun olmadığından geçiyoruz.  
Eğer askerlerden maksat, bu sıfatların ve kemallerin fiiliyetleri ise, 

buradaki cehalet de akli kemallere oranla, varlığın gerekleri türünden-
dir veya bunlar, kulun kazanmasıyla elde edilmektedir ve de riyazet ve 
mücahedetin burada tam bir etkinliği söz konusudur. Bu esas üzere, 
onların Hak Teala ile ilişkisi, aklın orduları hususunda bütün kemalle-
rin ve varlıksal etkilerinin ilahi yaratış ile yaratılmış olması vasıtasıy-

1 Usul-i Kafi, c. 2, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 6. bab, s. 10, 1-4. hadisler ve Tevhit-
i Seduk, 53. bab, s. 328-331 ve Kırk Hadis şerhi, s. 180 

2 a. g. e.  
3 a. g. e.  
4 Esfar-i Erbea, c. 1, s. 399, 3. aşamanın 1. faslı ve aynı cilt, s. 191 

                                                 



ladır. Dolayısıyla kulun elde etmesinin ve kazancının temin hususunda 
bir rolü vardır. Bu da akli ilimlerde ispat edilmiş bir gerçektir. 1 

Cehalet ordularında ise, Hak Teala ile ilişkisi, ilineksel bir yaratış-
tır. Hadis-i şerifte, cehalet ordusunun, akıl ordusundan sonra yaratıl-
mış olduğunun beyan edilmesi de, bu ilinekselliğe bir işaret olabilir. 
Gerçi bunu uyarlamak da örfi anlayıştan uzak bir uyarlamadır.  

Bunun nüktesi de şudur ki, akli hakikatleri Allah-u Teala Kur’an-ı 
Şerif’te Peygamber ve Masum İmamlar ise (a.s) hadis-i şeriflerde tür 
olarak örf ve halkın genelinin diliyle beyan etmişlerdir. Herkesin an-
layışı miktarınca, hakikatlerden bir nasibinin olması da insanoğluna 
gösterilen bir rahmet ve şefkattir. Dolayısıyla onlar, akli ve gaybi ha-
kikatleri, hissedilen ve ünsiyet elde edilen bir makama indirerek insa-
na ulaştırmaktadırlar. Böylece o derecede olanlar, kendi kapasiteleri 
oranında gayb aleminden nasiplenmektedirler. Ama, o büyüklerin 
ilimlerini öğrenen kimseler, Kur’an-ı Şerif’in ve ismet Ehl-i Beyti’nin 
hadislerinden faydalanan insanların bu nimete şükretmek ve bu bağışa 
karşılık vermek için, aynıyla muamelede bulunması, sureti batına, ka-
buğu öze ve dünyayı ahirete döndürmesi gerekir. Zira bu hudutta kal-
mak, helake düşmek ve suretlerle kanaat etmek salikler kafilesinden 
geri kalmaktır. Te’vil ilmi olan bu hakikat ve ilahi incelik ise ilmi 
mücahede, akli riyazet, ameli riyazet, nefisleri temizlemek, kalpleri 
münezzeh kılmak ve ruhları mukaddes kılmakla hasıl olur. Nitekim 
Hak Teala şöyle buyurmuştur: “Oysa onların yorumunu ancak Al-
lah ve ilimde derinleşmis olanlar bilir.”2 Hakeza şöyle buyurmuştur: 
“ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez”3 Gerçi 
ilimde kökleşen ve mutlak sözle tertemiz olanlar, sadece Peygamber-
ler ve masum vezirlerdir.4 Bu açıdan bütün mertebeleriyle te’vil ilmi, 
onlara mahsustur, ama ilim ve taharet hususunda geçmişleri miktarın-
ca, bu ümmetin alimlerinin de bundan bir payı vardır. Bu yüzden İbn-i 
Abbas’tan (r.a) şöyle nakledilmiştir: “Ben de ilimde derinleşenlerde-
nim.”5  

 

1 Esfar-i Erbea, c. 1, s. 396, 9. aşamanın 1. faslı 
2 Al-i İmran/7 
3 Vakıa/79 
4 Usul-i Kafi, c. 1, s. 166, Kitab’ul-Hüccet, 22. bab, Enne Rasihine Fi’l-İlm 

Hum’ul-Eimme (a.s) ve Tefsir-i Bürhan, Seyyid Haşim Behrani, c. 1, s. 370 
5 Mecme’ul-Beyan, Tebersi, c. 1-2, s. 701 

                                                 



NNüükkttee  
Akıl ve cehalet askerlerini bu özel sayı ile sınırlandırmak, tümel ve 

önemli şeylerle sınırlandırmak türündendir. Yoksa genişlik ve detay 
açısından bu yetmiş beş asker ile sınırlı değildir. Nitekim sayma ve 
detay makamında, yetmiş beşten fazla sayılmıştır. Gerçi bunlardan ba-
zısını diğerlerine döndürerek, bu sayı yetmiş beşe de indirilebilir. Ama 
bu söylenilenler ışığında, artık bu zorluğa ve zahmete düşmek de ge-
rekmemektedir.  

Örneğin aklın veziri olan hayır ile cehaletin veziri olan şer, fazilet 
ve rezaletlerin önemli olanlarındandır ki onların tümü bu ikisine dön-
mektedir. Bununla birlikte hadis-i şerifte diğer askerler karşısında bir 
takım askerleri saymıştır. Aynı şekilde askerlerden sayılan adalet ve 
zulüm de önemli ve genel askerlerdendir ki, bir çok askerler bu iki 
melekenin altında toplanabilir ve bir çok askerler de zaten sayılma-
mıştır.  

Burada asıl söylenmesi gereken husus şudur ki, Peygamberlerin, 
velilerin ve hatta Kur’an-ı Kerim’in dili, tümel kavramlar etrafında 
araştırma, teftiş, tartışma ve cedelleşme, sözü güzel bir yöntemle yo-
rumlama makamında kısıtlama ve sayılı kılma amacını taşıyan diğer 
yazarların dili gibi değildir. Zira bu iş de insanın Allah’a doğru seyr-u 
sülukunda kalın perdelerinden biri sayılmaktadır ve de, “yolcuyu yo-
lundan alı koymaktadır.”1 

Bu yüzden, Kur’an-ı Kerim, bütün marifetleri, isim ve sıfatlar ha-
kikatini içerdiği halde, hiçbir semavi ve diğer kitaplar, Kur’an gibi 
Hak Teala’nın zat ve sıfatlarını tanıtmadığı halde, aynı zamanda ah-
lak, yaratılış, ahiret, züht, dünyayı terk etmek, tabiatı reddetmek, 
alemden soyutlanmak ve hakikat konağına doğru yola koyulmak gibi 
bütün boyutları benzeri düşünülemeyecek şekilde taşıdığı halde, diğer 
kitaplar gibi bir takım bablara, fasıllara, önsöz ve sonsöz gibi bölümle-
re ayrılmamıştır. Bu da sahibinin kamil kudretini göstermektedir ki 
kendi hedefini açıklamada bu tür araçlara ve vasıtalara ihtiyaç duy-
mamaktadır.  

Bu açıdan görüyoruz ki bazen yarım satırla filozofların birkaç, ön-
sözle beyan ettikleri bir konuyu burhana benzemeyen bir şekilde or-
yaya koymaktadır. Örneğin Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Yerde. 
Gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı bunların ikisi de mahvolup 

1 Beytin tamamı şöyledir: “Göç sabahının tatlı uykusu 
Yolcuyu yolundan alı koyar.” (Kulliyat-i Sa’di, s. 71) 

                                                 



gitmişti”1 Hakeza, “her ilâh, kendi yarattığı ile giderdi ve bazıları 
bazısı üzerine yükselirdi”2 ki bu ayetler tevhit hakkında çok ince de-
liller konumundadır. Bunların her birini açıklamak, ehli tarafından da 
bilindiği gibi bir çok sayfaya ihtiyaç duymaktadır. Ehli olmayan kim-
selerin ise bu konuda tasarruf hakkı bile yoktur. Çok kapsamlı sözler 
olduğu için de herkes anlayışı miktarınca bu ayetlerden istifade et-
mektedir.  

Hakeza Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “Hiç yaratan bilmez 
mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdar-
dır.”3 

Hakeza: “ve her nerede olsanız sizinle beraberdir”4 
Hakeza: “Her nereye dönerseniz vech-i ilahi oradadır”5 
Hakeza: “Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur”6 
Hakeza: “O; hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem 

Batın'dır”7 
Bütün bu ayetlerin her biri, tabiat öncesi (metafizik), yüce felsefi 

ilimlere irfani bir şekilde işaret etmektedir. Herkim, ismet ve taharet 
Ehl-i Beytinin hadislerine müracaat edecek olursa, özellikle de Usul-i 
Kafi, Şeyh Seduk’un8 Tevhit kitabı ve aynı şekilde Nehc’ül-Belağa9 
ve Ehl-i Beyt’ten nakledilen dualar, özellikle de Sahife-i Seccadiye10 

1 Enbiya/22 
2 Mu’minun/91 
3 Mülk/14 
4 Hadid/4 
5 Bakara/115 
6 Zuhruf/84 
7 Hadid/3 
8 Şeyh Seduk’un (r.a) Tevhit adlı kitabı çok değerli bir hadis kitabıdır. Bu kitap, 

Şeyh’ul-Muhaddisin, Muhammed b. Ali b. Hüseyin Kumi’nin eseridir. Bu kitapta 
tevhit, Hak Teala’nın isim ve sıfatları gibi konularla ilgili rivayetler bir araya geti-
rilmiştir. Bu değerli kitap, şia elimlerinden bir grup tarafından şerh edilmiş ve özel 
ilgiye mazhar olmuştur. (ez-Zerie, Şeyh Agabozorg Tehrani (r.a), c. 4, s. 482) 
      9 Nehc’ül-Belağa, Hz. Ali’nin (a.s) sözlerinden oluşan bir kitaptır. Bu sözler, Şe-
rif Rezi diye meşhur olan Muhammed b. Hüseyin b. Musa (H. 395-406) tarafından 
derlenmiştir. H. 400 yılının Receb ayında telif ve derleme işi tamamlanmıştır. Bu ki-
tap, Hz. Ali’nin (a.s) hutbeler, mektuplar ve kısa sözleri diye  üç bölümden oluşmak-
tadır. Nehc’ül-Belağa’ya birçok şerh yazılmıştır. Bu şerhlerden en meşhurları İbn-i 
Ebi’l-Hedid-i Mu’tezili’nin şerhi ve Kemaluddin b. Meysem-i Behrani’nin şerhidir. 
(ez-Zerie, c.24, s.413 ve c.4, s.144 ve c.6, s.228) 
      10 Sahife-i Seccadiye, senedi Şiilerin dördüncü imamı Ali b. Hüseyin 
Zeynelabidin’e (a.s) ulaşan duaların toplanmış olduğu kitaptır. Bu değerli kitap Al-i 

                                                 



üzerinde derince bir düşünecek olursa, bir çok ilahi ilimleri, Rabbani 
marifetleri ve yüce Hak Teala’nın isim, sıfat ve işlerini ihtiva ettiğini 
çok kolay bir şekilde görecektir.  

Bütün bunlar da, canlar üzerine birer örtü olan kavramlar, ve terim-
ler örtüsü olmaksızın beyan edilmiştir.  

İmam (a.s) sözünün devamında şöyle buyurmuştur: “Cehalet, Al-
lah’ın akla verdiği bu yüceliği ve kendisine bağışladığı şeyi görünce, 
içinden akla karşı bir düşmanlık besledi.” 

Eğer cehaletten maksat, emir aleminde İblis’i hakikat ise, onun akli 
orduları görmesi –ki akılla birliktelik ve beraberlik içindedir. Onları 
görmek aklın cemalini görmeksizin mümkün değildir ve cehaletin onu 
ihata etmesi mümkün değildir- , ister istemez ya kamilin nakısa yan-
sıması şeklindedir yada noksanlığı kemal ve zıddın zıt hakkındaki an-
layışının karşılaştırılması esasıncadır. Nitekim içinde düşmanlık bes-
lemek de iki hakikat arasındaki zati çelişki ve aykırılıktır. Bu ikisi 
gerçi hadisin örfi zahirinden uzaktır, ama zahiri batına ve kabuğu öze 
döndürmekle bu uzaklık da ortadan kalkmaktadır.  

Eğer cehaletten maksat, İblis’in mazharları ve cahillerden maksat 
da cehalet ashabı olursa, -ki bu da insandaki vehimden ibarettir. - şu 
iki anlamdan birini ifade etmektedir:  

Evvela insanların her birinde bulunan vehim ve akıl kuvveti arasın-
daki çelişkiye işaret etmektedir. Aklın ve askerlerinin cehalet ve as-
kerlerinden önce yaratılması ve aynı şekilde her birinin askerlerinin 
kendinden sonra yaratılmış olması da yüce melekut aleminin düşük 
melekut aleminden ve zatların sıfat ve melekelerden, zati olarak önce 
yaratıldığına delalet etmektedir. O halde insan bireylerinin her birinde 
bütün cehalet ve akıl askerleri fıtrat ve batın yoluyla gerçekleşmiş hal-
dedir. Tek farkla ki akli askerler, asaleten; cehalet askerleri ise buna 
bağımlı olarak mevcuttur. Cehaletin aklı ve ordularını görmesi de bu 
iki anlamdan biridir.  

İkinci olarak da insanlardan iki taifeye işaret etmektedir ki birisi 
saadet ve kemalat sahibi, diğeri ise şekavet ve noksanlıklar erbabıdır. 
Bu iki grup arasındaki çelişki de zati ve görünür bir çelişkidir. Bu ma-
kamdaki görmek yaygın anlamıyla eserlerini görmekten hasıl olmak-

Muhammed’in Zeburu ve Sahife-i Kamile olarak da adlandırılmaktadır. Bu ebedi 
esere muhtelif şerhler yazılmıştır. Bunların en genişi, Riyaz’us-Salikin adındaki 
araştırmacı alim Seyyid Alihan Medeni-i Şirazi’nin yazmış olduğu şerhdir. (ez-
Zerie, c.15, s.18) 

                                                                                                                   



tadır. Allah daha iyi bilendir. İmam (a.s) hadisin devamında şöyle bu-
yuruyor: “Böylece cehalet şöyle dedi: “Ey Rabbim! O da benim gibi 
bir yaratıktır.” 

Cehaletin akıl ile benzerlik iddiası, tıpkı İblis’in Adem’den (a.s) üs-
tün olduğu iddiası gibidir ki şöyle dedi: “Beni ateşten yarattın ve 
onu ise topraktan yarattın.”1 Bu da cehaletin akıl makamından örtü-
lü olması, bencilliği ve egoistliği sebebiyledir. Şüphesiz bencillik ve 
sadece kendisini görme örtüsü, öylesine kalın bir perdedir ki bu per-
deye mübtela olan herkes, bütün hakikatlerden, bütün güzelliklerden 
ve başkalerının kemalatlarından habersiz kalmakta, kendi çirkinlik ve 
noksanlıklarını görememektedir. Bu hicap, İblis’in mirasıdır. Her 
kimde güçlenirse, her ne kadar suret ve mülki doğuş olarak Adem’in 
evladı ve soyu olsa bile İblis’in zürriyetine katılır. Zira ki nesnenin, 
nesnelliğini ifade eden, melekut ve insanlık aleminde ölçü, melekuti 
doğumudur. Nitekim melekuti doğuma sahip olan İsa Mesih (a.s) şöy-
le buyurmuştur: “İki defa dünyaya gelmemiş kimse, göklerin meleku-
tunda seyredemez.”2  

Göklerin melekutu olarak ifade edilen yüce melekuta giriş noktası 
olan bu ikinci doğum, İblis’in miras ile olan bu örtüden çıkmayla ve 
Adem’in (a.s) mirası olan isimlerin hakikatleriyle gerçekleşmektedir. 
Akli askerlerin hakikati ile gerçekleşmek de, isimlerin hakikatleri ile 
gerçekleşme basamaklarından sayılmaktadır.  

Daha sonra cehalet şöyle dedi: “Onu yarattın, yüce kıldın ve güç-
lendirdin, ben ise onun zıddıyım. Ama ona karşı bir gücüm yoktur. 
Bana da ona bağışladığın gibi askerler bağışla.” 

Tahkik ehli kimseler şöyle demişlerdir: “Cehaletin bu müzakeresi 
ve akılla çatışmak için ordu istemesi, kabiliyet dili iledir; söz dili ile 
değil.”3 

Elbette bu, daha önce zikrettiğimiz akıl ve askerleri ile cehalet ve 
askerlerinin bağımsız bir yaratılışla yaratıldığını ifade eden açıklama-
lara uygun değildir. Yani, önce akıl, askerlerinden soyut olarak yara-
tılmış, ondan sonra da askerleri yaratılmış değildir. Aynı şekilde, ce-
halet de bu şekilde yaratılmamıştır. Aksine aklın yaratılışı, onun bütün 
zati işleriyle yaratılışı anlamındadır. Nitekim bu akli ilimlerde de sabit 

1 A’raf/12, Sad/76 
2 Şerh-u Usul’il-Kafi, Sadr’ul-Müteellihin-i Şirazi, c. 1, s. 361 ve 417 
3 Şerh-u Usul’il-Kafi, c. 1, s. 411 

                                                 



kılınmıştır. 1 Yani akıl için genel anlamda mümkün olan her şey, ken-
disi için o ilk yaratılışla farz olmuştur. Zira, akli alem için bekleme, 
kabiliyet ve kuvvet haleti söz konusu değildir. Dolayısıyla kabiliyet 
dili ile ifade edilmesi, araştırmadan uzaktır, meğer ki maksat hal dili 
olsun.  

Hadis daha sonra şöyle devam etmektedir: “Bunun üzerine Allah 
şöyle buyurdu: “Evet, eğer bundan sonra isyan edersen, seni ve ordu-
nu rahmetimden uzaklaştırırım.” Cehalet şöyle dedi: “Şüphesiz ben 
de buna razıyım.”  

Bilmek gerekir ki, bu isyan ve rahmetten çıkış, tümel cehalette belli 
bir şekilde gerçekleşmektedir ve o da zati noksanlık ve yüce ilahi der-
gahtan fıtri çıkışı ifade etmektedir. Nitekim daha önce de buna işaret 
ettik. Tikel cehaletlerde ise, ilineksel fıtri askerlerin bağışlanmasından 
sonra da isyan, noksanlık ve akıl ordularına mukabelede bulunma ci-
hetinde, kuvveden fiile çıkıştır. Bu fiiliyetten sonra da şekavetin ke-
maline ulaşmakta, Allah’a yakınlık makamından ve Hakk’ın rahme-
tinden çıkmaktadır. Şeytanların ve asilerin hizbine, katılmaktadır.  

Hadis şöyle devam etmektedir: “Böylece Allah ona da yetmiş beş 
asker verdi.” 

Bil ki, akla ve onun askerlerine karşı koymasını güçlendiren bu as-
kerlerin cehalete bağışlanması, azaplandırmak ve rahmetten uzaklaş-
tırmakla çelişmemektedir. Zira bu askerler, bildiğin gibi akli askerle-
rin bir gereğidir. Yaratılış ve tabiat aleminin icadının gereği, çelişki ve 
karşıtlıktır. Ama bu asla, iradeyi ortadan kaldırmamaktadır. Hatta 
eğer, kemallerde ve akli askerlerde karşıtları irade altında olmadığı 
taktirde, onlara galip gelen kemaliyet ortadan kalkacaktır.  

Örneğin, adalet, insanın kendi iradesiyle sahip olduğu taktirde ke-
mali sıfatlarından biri sayılmaktadır. Aksi taktirde zalimin zulmetme-
sine engel olunur, tecavüzleri engellenir ve mecburi olarak adalete sa-
hip olursa bu kimse artık adil sayılmaz. Bu kemal sıfatları, karşıtlarıy-
la birlikte insanın yaratılışında bizzat ve ilineksel olarak yoğrulmuştur. 
İnsan her birini aktüelliğe geçirişte bir irade sınırında bulunmaktadır. 
Bu her ikisinden birinin aktüelliği ise saadet ve şekavetin başlangıç 
karşıtıdır ve de Rahman’ın hizbine ve aklın ordularına ya da şeytanın 
hizbine ve cehaletin ordularına giriş sebebidir. Bu açıdan hadis-i şerif-
te şöyle buyrulmuştur: “Eğer bundan sonra isyan edersen, seni ve or-
dunu rahmetimden uzaklaştırırım.” 

1 Esfar’ul-Erbea, c. 1, s. 394, 14. Fasıl, 2. merhale 
                                                 



Bunun sebebi de şudur ki, eğer isyan aktüelliğe ve nefsani rezil me-
lekelerin zuhuruna sebep olmayacak olursa, onun sahibi Allah’ın rah-
metinden ve yakınlık dergahından asla uzak düşmez. Ama eğer, günah 
fıtri rezaletleri ortaya çıkarır, aktüelleştirir ve insanın batınını cehalet 
ordularının sureti haline dönüştürürse, insan, Allah’ın rahmetinden 
uzak düşer. Nice defa ilahi fıtri nur tümüyle söner, bu durumda da sa-
hibi şeytana arkadaş olur, ebedi cehennemde kalır ve Allah’ın rahme-
tinden uzak düşer. Bu açıdan hakikatte İblis’in sultasından ve şeytanın 
hükümetinden uzaklaşmak olan nefsin tezkiyesi ve ahlakın temizlen-
mesi ile uğraşmak, en önemli büyük işlerden ve en gerekli olan akli 
farzlardandır.  

Şu husus da kendi yerinde ispat edildiği üzere nefsin üç neş’eti, ya-
ni zahiri ibadetler yeri olan dünya ve mülk neş’eti, kalbi ibadetler ve 
batıni tehzipler yurdu olan berzah ve melekut alemi ve de ruhi ibadet-
ler, tecrit, tekleme ve tevhit, mahzarı olan ceberut ve ahiret neş’eti, bu 
kutsal hakikatlerin tecellileri ve ilahi bir nurun mertebeleridir.  

Nefsin gaybının onun şehadet ve berzahına olan nisbeti, zahiriyet 
ve mazhariyet nisbeti de değildir. Aksine bir tek şeyin zuhur ve batın 
nisbetidir. O halde üç alemin hükümleri, o neş’et münasebetiyle kendi 
dostuna da sirayet eder. Örneğin şer’i zahiri ibadetler, eğer, şekilsel ve 
Batıni adaplara gelecek olursa, batının tehzib sebebi olur. Hatta ruha 
tevhit ve tecrit tohumunu eker. Nitekim batını tehzib etmek de, 
taabbud kuvvesini güçlendirir, insanı tevhit ve tecrit hakikatlerine 
ulaştırır. Batın tevhidinin sırrını temizler ve ubudiyet boyutunu kema-
le erdirir. Bu açıdan salik olan insan, nefsin üç neş’etinin her birinde 
güçlü bir adıma sahip olmalı ve hiçbirinden asla gaflet etmemelidir.  

Bazen mümkündür ki namahreme bakılan bir tek bakış veya dil ile 
söylenen en küçük bir hata bile uzun bir müddet tevhit hakikatlerini ve 
sırlarını insandan alıkoyar ve marifet ehlinin göz nuru olan sevgilinin 
cilvelerinden ve istenilen halvetlerinden alıkoyar. Dolayısıyla bu aşa-
maların her birinde durmak, itinasızlık göstermek ve neş’etlerden her 
birine fazla teveccüh etmemek, insanı mutlak saadetten mahrum kılar 
ve de İblis’in tuzaklarından biridir. Örneğin zahiri ibadetlerin ehli olan 
ve bu ibadetlere büyük bir itina gösteren bir kimseye şeytan, zahiri 
ibadetleri, onun gözünde güzelleştirir. Bütün kemalatları onun gözün-
de, zahiri ibadetlerde gösterir. Böylece diğer marifetleri ve kemalleri 
onun gözünden düşürür. Hatta onlara ve sahiplerine oranla, bu kimse-
yi kötümser kılar. Dolayısıyla marifetler ashabı onun gözünde küfür 
ve zındık olarak görünür. Üstün ahlak ve nefsani riyazet sahipleri, ta-



savvuf ve benzeri şeylerle itham edilir, şeytan böylece o her şeyden 
habersiz zavallıları yıllarca ibadetlerin suretine hapseder. Onları sağ-
lam aldatma zincirleri ve vesveseleriyle bağlar. Bu açıdan bazen görü-
yoruz ki bu kimselerden bazısında ibadet, tam tersine bir sonuç ver-
mektedir. Tevazu ve huşunun hakikati olan namaz ve özü bencilliği 
terk etmek, Allah’a doğru yolculuk etmek ve müminin miracı olan1 bir 
namaz, böylesine kimselerde kendini beğenme, kibir, bencillik ve te-
kebbüre sebep olmaktadır.  

Bu kıyas üzere batını tezkiye etme, temizleme ve ahlakı güzelleş-
tirme ehli olan kimseleri de şeytan tuzağa düşürür. Onlara da zahiri 
ibadetleri, resmi ilimleri ve ilahi marifetleri küçük gösterir. Böylece 
onların gözünde bütün saadet ve kemalleri, süluk, riyazet ve batın tev-
hidinde özetler. Bu makamlara sahip olan kimselere karşı kötümser kı-
lar. Öyleki şeriat alimlerine, diyanet erkanına, hikmet sahiplerine ve 
ruhani fakihlere (r.a) karşı edepsizlik eder ve dil uzatırlar. Oysa bu 
kimseler kendilerini, batın sefası, güzel ahlak sahibi sayar ve de 
ehlullahtan olduklarını lanse ederler.  

Bütün nefsani rezaletlerin kaynağı olan nefsi ile gururlanma, te-
kebbür ve şeytanın mirası olan insanlara karşı kötümserlik, onların 
kalbinde öylesine bir güçlüdür ki, kendileri ve de ehlullah olarak ad-
landırılan, şeraitin bırakın batını zahirinde bile haberi olmayan kendi-
leri gibi bir avuç kayıtsız derviş dışında başkalarını bir meteliğe say-
mazlar. Bu da sadece bir neş’ette durmak ve bir mertebeye hapsol-
maktır ki insanın bütün mertebelerden mahrum kalmasına sebep ol-
maktadır. Hatta insanı, içinde olduğunu iddia ettiği ve kendine özgü 
olduğuna inandığı makamdan bile gafil kılar. Nefis ne kadar şaşılacak 
bir şeydir! 

Aynı şekilde eğer bir hikmet sahibi veya arif bir kimse, şeytanın 
zincirine vurulur, hapsolur ve akli şeylerde duracak olursa, diğerlerine 
karşı aşağılayıcı ve küçümseyici bir gözle bakar, şeriat alimlerini ka-
bukçu ve bırakın diğerlerini, İslam fakihlerini sıradan kimse olarak 
görür, kendisi ve de kavram ve itibarların anbarı konumunda olan ar-
kadaşları dışında hiç kimseyi hesaba katmaz. Bu da İblis’in sultasın-
dan ve donukluktan başka bir şey değildir.  

Eğer bunlar, kutsal şeyleri koruyan ve neş’etlerde seyreden kimse-
ler olsalardı, en azından ilim ve burhan olarak gayp derecelerini, nefis 

1 Şu nebevi hadise işarettir: “Namaz müminin miracıdır.” (İtikadat, Allame 
Meclisi, s. 29 ve Bihar’ul-Envar, c. 79, s. 248) 

                                                 



şuhudunu, batın ve zahir neşetlerini tanır, mertebeler arasındaki irtiba-
tı bilir, Allah’a doğru seyrin nefis ve tabiat evinden çıkış niteliğini 
derk ederlerdi. Böylece de İblis’in bir tuzağına ve şeytani karanlık 
hapse düşmezlerdi. Her biri diğerini reddetmez, birbirine karşı hüsn-ü 
zanda bulunur, onlar arasında batın sefasının tasfiyesinin ve nefis tez-
kiyesinin kaynağı olan İslami kardeşlik, muhabbet ve imani uhuvvet1 
güçlü olurdu. Şeytani hilelerden ve nefsani rezaletlerin en önemlile-
rinden olan kibir, büyüklenme ve bencillik gibi şeyler, onlar arasında 
bulunmazdı. Biz şimdi de, yüce Allah’ın isteği, verdiği başarılar ve 
teyitler esasınca bu hadisin şerhi hakkında asıl maksadımızı açıklama-
ya başlamak istiyoruz.  

 

AAllttıınnccıı  MMaakkaallee  
BBaazzıı  AAççııllaarrddaann  ––BBüüttüünn  AAççııllaarrddaann  DDeeğğiill--  AAkkııll  vvee  CCeehhaalleett  AAsskkeerr--

lleerriinniinn  AAççııkkllaammaassıı  
Bu makalede birkaç maksat vardır:  

BBiirriinnccii  MMaakkssaatt  
HHaayyıırr  vvee  ŞŞeerrrriinn  BBeeyyaannıı  
İmam (a.s) şerh ettiğimiz bu hadisin devamında şöyle buyurmuştu: 

“Allah’ın akla verdiği yetmiş beş askerden biri, aklın veziri olan hayır 
ve zıddını ise cehaletin veziri olan şer karar kılmıştır.” Bu sözü birkaç 
fasıl halinde açıklamaya çalışacağız:  

1 Şu ayet-i kerimeden iktibas edilmiştir: “Şüphesiz müminler kardeştir.” 
(Hucurat/10) 

                                                 



 
BBiirriinnccii  FFaassııll  
HHaayyıırr  vvee  ŞŞeerrddeenn  KKaasstteeddiilleenniinn  NNee  OOlldduuğğuu  HHuussuussuunnddaa  
Bil ki hayır ve şerrin hakikatinden söz etmek bizim asıl maksadı-

mızın dışındadır. Felsefesi ve diğer kitaplarda yapılan tanımlar ise ge-
nelde gerekler, ekler, gerektirenler ve ilinekler1 ile yapılan tanımlardır. 
Bu ikisi mahiyet açısından açık ve fıtri şeylerden olduğu hasebiyle de 
vicdan ve fıtrata havale edilmesi, doğruya ve hedefe daha yakındır. Bu 
makamda önemli olan ise, bu hadis-i şerifte biri aklın veziri ve diğeri 
ise şerrin veziri karar kılınan hayır ve şerden maksadın ne olduğunun 
beyan edilmesidir.  

O halde bilmek gerekir ki maksat, halkın anladığı anlamda bizzat 
hayır ve şerrin kendisi değildir. Aksine bundan sonra işaret edeceği-
miz apayrı bir anlamı vardır. Zira onun ne aklın vezaretiyle (yardımcı-
lığı) ve ne de askerliği ile bir uyumu yoktur. O halde demek gerekir ki 
maksat şu ayet-i şerifenin işaret ettiği fıtratın hakikatidir:  

“Allah' ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına.”2 
Nihai olarak denilebilir ki hayır, yoğrulmuş fıtrattan ve şer ise örtü-

lü fıtrattan ibarettir.  
 
Bu özel bilginin detayları ise şudur: Hak Teala inayet ve rahmetiyle 

ve ilk Adem’in tinetini yoğurduğu3 kudret eliyle ona iki fıtrat ve 
cibiliyet, merhamet buyurmuştur. Birisi aslidir, diğeri ise bağımlı. Bu 
iki fıtrat seyrin burakı ve asıl hedefe doğru yükseldiği kanat çırpışıdır. 
O iki fıtrat insanda yoğrulmuş olan bütün fıtri şeylerin aslı ve temeli-
dir. Diğer fıtri şeyler ise bunun dalları ve yaprakları konumundadır. O 
iki fıtrattan asıl makama sahip olan biri mutlak kemal, hayır ve mutlak 
saadete olan aşktır. Bu fıtrat mutlu ve mutsuz, alim ve cahil, yüce ve 
aşağılık her insanın içinde yoğrulmuş ve basılmış durumdadır. Eğer 
insan, bütün insanlarda araştıracak alemdeki bütün çeşitli taife ve ka-
vimleri teftiş edecek olursa fıtrat ve cibiliyet hasebiyle kemale yönel-
meyen, hayır ve saadete aşık olmayan bir tek kimseyi dahi bulamaz.  

      1 Bkn. El-Esfar’ul-Erbea, Sadr’ul-Muteellihin-i Şirazi, c.7, s.58; Şerh-i Usul-i 
Kafi, aynı müellif, c.1, s.389; Mirat’ul-Ukul, Allame Meclisi, c.1, s.67; Şerh-i Usul-i 
Kafi, Mevla Salih Mazenderani, c.1, s.275  

2 Rum/30 
      3 “Adem’in tinetini kendi elimle kırk gün yoğurdum” kudsi hadisinden iktibas 
edilmiştir. (Evali-il-Leali- c.4, s.98, 138. hadis) 

                                                 



Fıtri şeylerden maksat ise bu konumda olan şeylerdir. Bu açıdan da 
fıtrat hükümleri en açık ve belli şeylerden biridir. Eğer bir şey bu ko-
numda değilse, fıtri sayılmaz.  

Fer’i ve bağımlılık makamına sahip olan o iki fıtrattan biri de nok-
sanlık, şer ve şekavetten nefret etmektir. Bu manaya insanda ilineksel 
olarak mevcuttur. Yani kemale aşk fıtratına bağımlı olarak insanda 
noksanlıktan nefret fıtratı yoğrulmuş haldedir. Bu konuda ileride açık-
lama yapmaya çalışacağız.  

Bu zikredilen iki fıtrat, tabiat hükümlerine mahkum olmayan ve 
ruhaniyet ve nuraniyet vechesi baki kalan örtülü olmayan yoğrulmuş 
fıtrattır. Ama eğer fıtrat tabiata yönelir, hükümlerine ahkum olur, asli 
aleminden ve ruhaniyetten örtülü olursa detayları açıklanacak olan bü-
tün şekavet ve sefaletlerin kaynağı haline gelir.  

O halde, aklın veziri olan ve bütün akli askerlerin kendi tasarrufu 
altında yer alan hayırdan maksat, onun ruhaniyet ve asıl makamına te-
veccüh eden yoğrulmuş fıtrattır. Hakeza cehaletin veziri olan ve bütün 
cehalet askerlerinin kaynağı bulunan şer de tabiata mahkum olan ve 
hükümlerinden örtülü bulunan fıtrattır.  

 
22..  BBööllüümm  
BBuu  MMaakkssaaddıınn  AAççııkkllaammaassıı  
Bil ki fıtrat hakikatinin merkezi olan kalbin iki yönü vardır. Birin-

cisi gayb ve ruhaniyet alemine ikincisi ise şehadet ve tabiat alemine 
yöneliktir.  

“Onun anası (sığınacağı yer) Hâviye'dir”1 ayetinde de işaret 
edildiği gibi insan tabiat aleminin çcouğu ve dünya neşetinin evladı 
olduğu için yaratılışının ilk anından itibaren tabiat kılıfında terbiye 
olmaktadır. Ruhaniyet ve fıtratı bu hicaba bürünmekte ve yavaş yavaş 
tabiat hükümlerince ihata edilmektedir. Tabiat aleminde geliştikçe, ta-
biat hükümleri ona daha fazla galebe çalmaktadır. Çocukluk aşaması-
na erişince üç kuvve ile tanışır. Bunlar vehim kuvvesinin çocuğu olan 
şeytanlık kuvvesi, gazab kuvvesi ve şehvet kuvvesidir.  

Hayvani gelişim gösterdikçe de bu üç kuvve onda kemale erer, ge-
lişir, tabiat ve hayvanlık hükümleri ona üstün gelir.  

“Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra da onu aşağıların 
en aşağısına döndürdük”2 ayeti de belki Hak Teala’nın kudret eliyle 

1 Karia/9 
2 Tin/4-5 

                                                 



yoğrulmuş olan fıtratın asıl nuruna işaret etmektedir ve o da ahsen-i 
takvimd’dir. Zira mutlak kemal ve tam cemal şekli üzeredir. Esfel’es-
Safilin’e indirilişi de belki Esfel’es-Safilin olan tabiat ile örtünmeye 
işarettir. Bu örtülmeler, zulmetler ve bulanıklıklar nefse üstün geldi-
ğinden ve insanın kendi kendine bu örtülerden sıyrılması, asli fıtratıyla 
asli alemine doğru seyretmesi ve mutlak kemal, nur, cemal ve celala 
ulaşması çok az vaki olduğundan dolayı da Hak Teala ezeli inayeti ve 
geniş rahmetiyle büyük peygamberleri beşeri terbiye etmek için gön-
dermiş ve kitaplar indirmiştir ki dışarıdan dahili fıtrata yardımcı olsun 
ve nefsi kalın kılıfından kurtarsın.  

Bu açıdan semavi hükümler, ilahi nurlu ayetler ve büyük Peygam-
berler ile yüce velilerin emirleri fıtrat şekli ve cibiliyet yolu üzere bina 
edilmiştir. Bütün ilahi hükümler tümel anlamda iki maksada yöneliktir 
ki birisi asli ve bağımsız, diğeri ise fer’i ve direkt veya endirekt olarak 
bu iki hedefe dönüktür.  

Asli ve bağımsız olan ilk hedef, fıtratı mutlak kemale yönlendir-
mektir ki bu mutlak kemal de Hak Teala ile zati, sıfati ve efali boyut-
larıdır. Yaratılış ve ahiret ile ilgili konular; Allah’a, kitaplara, elçilere, 
meleklere ve ahiret gününe iman gibi. Rububi maksatlar, nefsani süluk 
mertebelerinin başlıcaları ve namaz ve haccın önemli hususları gibi 
fer’i hükümlerin tümü direkt veya endirekt olarak bu hedef ile ilgili-
dir.  

İlineksel ve bağımlı olan ikinci maksad ise fıtratı habis dünya ağa-
cından ve noksanlıkların ve hastalıkların annesi sayılan tabiattan nef-
ret ettirmektir. Bir çok rububi meseleler, Kur’an’i davetlerin 
başlıcaları; ilahi, nebevi ve velayeti öğütler, riyazet ve süluk dallarının 
başlıcaları ile oruç, farz ve müstahab sadakalar, takva, kötülükleri terk 
etme gibi şer’i detaylarından çoğu da bu hedefe yöneliktir.  

Bu iki hedef de fıtrat esasıyla uyum içindedir. Bildiğin gibi insanda 
iki fıtrat vardır. Kemale aşk ve noksanlıktan nefret fıtratı. O halde bü-
tün şer’i hükümler fıtrat ile ilgilidir ve de fıtratın, tabiatın karanlık ör-
tülerinden kurtuluşu içindir.  

 



33..  BBööllüümm  
FFııttrraattıınn  AAkkllıınn  VVeezziirriinniinnÖÖrrttüüssüüzz  MMaayyaassıı,,  HHaayyıırrllaarrıınn  MMeerrkkeezzii  vvee  

BBiizzzzaatt  HHaayyrrıınn  KKeennddiissii  OOlldduuğğuu  vvee  TTaabbiiaatt  iillee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  ddaa  
CCeehhaalleettiinn  VVeezziirrii,,  KKööttüüllüükklleerriinn  MMeerrkkeezzii  vvee  ŞŞeerrrriinn  KKeennddiissii  OOlldduuğğuu  
BBeeyyaannıınnddaa  

Bilmek gerekir ki mutlak ilim, kudret, hayat ve irade vb. cemal ve 
celal sıfatlarının kaynağı sayılan mutlak kemale aşk, bütün beşer aile-
sinin fıtratında mevcuttur. Hiçbir taife diğer taifeden bu fıtratın aslı 
hususunda ayrıcalığa sahip değildir. Elbette derece ve mertebeler açı-
sından farklı konumda bulunmaktadırlar. Lakin tabiat ile örtülme, kes-
ret, hicapların azlığı ve çokluğu, kesret ile az meşguliyet, dünyaya ve 
onun sayısız dallarına bağlılık sebebiyle insanlar, mutlak kemali teşhis 
hususunda farklı konumlarda yer aldılar ve ayrıldılar.  

Çevre farklılıkları, adetler, yollar, inançlar, vb. şeyler beşer silsile-
sini etkilemiş olduğundan fıtratın ait olduğu şeyi ve mertebelerini teş-
his gücünü de etkilemiş ve bir çok büyük ihtilafların ortaya çıkışına 
neden olmuştur. Ama fıtratın aslını etkilememiştir.  

Örneğin felsefe dalına aşık olan, bütün ömrünü onun değişik dalla-
rına ve çeşitli fenlerini öğrenmeye sarfeden yüce bir filozof, saltanatı-
nı genişletmeye çalışan, bu yolda bir çok sıkıntılara katlanan, kudret 
ve saltanatına aşık olan bir padişah ile bütün servet, mal ve çocukları-
na aşk duyan bir tacir arasında kemale aşık olma hususunda hiçbir 
fark yoktur. Ama her biri kemali kendi hedefinde teşhis etmektedir.  

Bu ihtilaf ve teşhis, fıtratın örtülü oluşundandır. Zira bu gerçek 
sevgilinin kim olduğu hususunda yapılan bir hatadır. Bu da farklı adet 
ve hallerden, terbiyelerden, çeşitli inançlardan kaynaklanmaktadır. 
Her biri örtülü olduğu miktarınca kendi mutlak sevgilisinden örtülü 
bulunmaktadır.  

Aşık oldukları, ardından gittikleri ve peşin hayatlarını yolunda tü-
kettikleri bu şeylerden hiç biri, onların sevdiği değildir. Zira bu işler-
den her biri sınırlı ve noksandır. Fıtratın sevgilisi ise mutlak ve tam 
varlıktır. Bu yüzden bağlandıkları o şeye ulaştıklarında bile bu aşk 
ateşleri sönmemektedir. Örneğin eğer saltanata aşık olan ve saltanata 
erişmekle isteklerinin gerçekleşeceğine ve başka bir isteğinin olmadı-
ğına inanan birine bir ülkenin saltanatını verecek olsalar, bu kimse ha-
yali hedefine ulaşınca başka bir ülkenin saltanatını ister ve aşk pençesi 
başka bir hedefe asılır. Eğer o memleketi de ele geçirirse bu defa baş-
ka memlekete ihtiras duyar. Bütün yeryüzünü saltanat ve kudreti altına 
alacak olursa ve başka gezegenlerde buralardan daha geniş ve yüce bir 



yer olduğuna ihtimal verirse, bu defa oraya ulaşmayı arzular. Eğer bü-
tün bir mülk alemini egemenliği altına geçirir ve melekut alemlerin-
den bir haber işitirse, her ne kadar iman etmese dahi, “keşke bu söyle-
dikleri şeyler ve ifade ettikleri saltanat ve kudretler doğru olsaydı da 
ben de oraya erişseydim” diye arzular.  

O halde anlaşıldığı üzere aşk, sınırlı bir saltanat ile ilgili değildir. 
Aksine insanın içinde mutlak saltanat aşkı vardır. İnsan sınırlılıktan 
nefret etmekte ve kaçmaktadır. Ama bunu kendisi bile anlayamamak-
tadır.  

Açık olduğu üzere mutlak saltanat ise mecazi dünyevi ve hatta uh-
revi saltanat türünden bir saltanat değildir. Aksine sadece ilahi saltanat 
mutlak saltanattır ve insan ilahi saltanatı, ilahi ilim ve kudreti talep 
etmektedir. İnsan kendini yaratanı alıcıdır.1 Her zerrenin bağrı deşil-
diğinde içinde hakikat cemalinin güneşi görülür.2 

O halde bu alemde bu zavallı insandan ortaya çıkan bütün kötülük-
ler, fıtratın örtülü olmasından, hatta örtülü fıtrattandır. Fıtrat da bu hi-
caplarla örtülü olduğu için ilineksel olarak kötülük elde etmiş ve iyi ve 
hatta salt iyilik olduktan sonra kötü hale gelmiş bulunmaktadır.  

Eğer bu zulmani ve hatta bu nurani hicaplar fıtratın değerli yüzün-
den kaldırılacak olursa ve fıtratullah, ilahi kudret eliyle yoğrulduğu 
gibi ruhaniyeti ile karışacak olursa, o zaman onda mutlak kemal aşkı 
örtüsüz ve yanlışsız bir şekilde ortaya çıkar; mecazi sevgilileri ve kalp 
evinin putlarını yerle bir eder; kendini, bencilliği ve var olan her şeyi 
ayaklar altına alır. Böylece ister istemez bütün kalplerin teveccüh etti-
ği ve bütün fıtratların bilerek veya farkında olmadan talep ettikleri 
sevgiliye sarılır. Böyle bir fıtrat sahibi insandan ortaya çıkan her şey 
hak ve hakikat yolundadır. Hepsi mutlak hayra ve mutlak cemilin ce-
maline erişme yoludur. Bu fıtrat bizzat hayır ve saadetlerin kaynağı-
dır. Bizzat hayır sahibi ve hatta hayrın kendisidir. Hamd Yüce Allah’a 
özgüdür.  

 

1 Hekim-i Nizami’nin şu beytine işarettir: 
“Herkes pergel gibi şaşkındır 
Yaratıcısını taleb etmektedir.” (Hamse-i Nizami-i Gencevi,Husrev ve Şirin, 

Behruz Servetiyen’ın tashihi, c.2, s.73) 
2 Hatif Isfahani’nin şu beytine işarettir: 
“Her zerrenin bağrını deşersen 
Ortasında bir güneş görürsün.” (Divan-i Hatıf İsfahani, s.28) 

                                                 



44..  BBööllüümm  
NNeeffssii  İİssllaahh  EEttmmeenniinn  ZZaarruurreettii  
Bilindiği gibi ilahi fıtrat, tabiat hicapları ile örtülü olmadığı taktirde 

bütün hayırların kaynağı haline gelir. Bu fıtrat aynı zamanda nefsin 
karmaşık tuzaklarına esir ve İblis’in oyuncağı haline gelmemiş olma-
lıdır. İnsani mutlak saadetin kefili de bu değerli fıtrattır. Aynı şekilde 
bütün kötülükler de tabiat zulmetleriyle kararmış, örtülü fıtrattandır. 
Bütün şekavet ve sefaletlerin kökü de bu örtülere bürünmektir. Bilmek 
gerekir ki eğer insan kendinden gaflet eder, kendini tezkiye etmeyi 
amaçlamaz, nefsi kendi başına buyruk bırakırsa her gün, hatta her saat 
bu örtülmesi katmerleşir. Her hicabın ardından bir hicaba, hatta hicap-
lara bürünür. Sonunda fıtrat nuru tümüyle söner. Onda ilahi muhab-
betten bir eser ve haber kalmaz. Hak Teala’dan, Kur’an’da O’nunla il-
gili şeylerden, Allah’ın meleklerinden, büyük Peygamberlerden, yüce 
velilerden (a.s) hak dinden ve bütün erdemlerden nefret eder bir hale 
gelir. Hak Teala ve mukaddes dergahının yakınlarına karşı düşmanlık 
kökleri kalbinde kökleşir. Sonunda saadet kapıları tümüyle yüzüne 
kapanır; Hak Teala ve şefaatçiler ile barış yolu kapanır ve tabiat yeri-
ne çakılır kalır. Batını o dünyada tecelli eder ve o da ebedi cehennem 
azabında kalmaktır.  

Bu örtü artışının doğal bir sebebi vardır. O da şudur ki bu üç kuv-
ve; yani detayları kendini beğenme, kibir, riyaset düşkünlüğü, hile, 
düzen, nifak, yalan vb. şeyler olan şeytanlık kuvvesi; başına buyruk-
luk, böbürlenme, övünme, isyan, cinayet, fuhuş, insanlara eziyet vb. 
dalları olan gazap kuvvesi ile hırs, ihtiras, tamah, cimrilik vb. detayları 
olan şehvet kuvvesi, hiçbir sınır ile sınırlı değildir. Yani eğer insan 
şeytanlık dizginlerini salıverecek olursa, hiçbir sınırda durmaz, hiç bir 
aşamayla ikna olmaz ve hedefini gerçekleştirmek için bütün ilahi de-
ğerler ve hak şeraitlere muhalefet etmeyi göze alır, sıradan bir maka-
ma erişmek için peygamberleri, velileri, salihleri ve ilahi alimleri kat-
ledip yağmalamaya soyunur. Diğer iki kuvve de başına buyruk ve diz-
ginlerini kopardığı zaman insanı aynı duruma düşürür.  

Bilindiği gibi bu üç kuvve ile ilgili olarak nefsani lezzetlerden bir 
mertebe hasıl olunca kendi miktarınca insanı dünyaya bağlar; ruhani-
yet, hak ve hakikatten gafil kılar.  

Örneğin insanın bu alemden aldığı her lezzetle ilahi bir sınır göze-
tilmediği taktirde o lezzet insanı dünyaya yakınlaştırır, kalbi ilgiyi art-
tırır, aynı miktarda ruhaniyet ve hakka ilgi azalır, ilahi sevgi kalpten 
silinir. Zira her lezzetin ardından nefis başka bir lezzet, hatta lezzetler 



taleb eder, nefs-i emare o lezzeti de almak için o işle ilgili özel kuvve-
yi ihtirasa boğar. Dolayısıyla da her hicabın ardından, insan için ka-
ranlık hicaplar, ortaya çıkar. Nefsin kendilerinden tabiat ve dünya 
alemine tecelli ettiği bütün bu mecra ve duyusal kuvvelerin her birin-
den sürekli olarak kalp ve ruhun üzerine hicaplar örtülür. İnsanı Al-
lah’a ve Hakk’ı talebe seyir yolundan alıkoyar.  

Hüsran, hasret, hatta şaşılacak ve hayrete düşülecek şey de şudur ki 
veliler için Allah’a ulaşma miracının burağı ve mutlak kemale ulaşma 
sermayesi olan fıtrat, kendi başına buyruk insanı şekavete ve Allah’tan 
uzaklığa düşürür. Bu da hüsranların en büyüğüdür. Nitekim Allah-u 
Teala şöyle buyurmaktadır: “Asr'a andolsun ki muhakkak insan, 
hüsrandadır.”1  

İnsanın ebedi saadet sermayesini, ebedi şekaveti elde etme yolunda 
harcamasından daha büyük hüsran ne olabilir ki! İnsanın kemalin do-
ruğuna erişmek için Allah vergisi şeyleri, noksanlığın en dibine ulaş-
ma vesilesi kılması ne de büyük kayıptır! 

Ey zavallı insan! Tabiat perdesi gözlerden kaldırılacağı ve dünyada 
yaptığın tüm çabaların sefalet ve şekavetine neden olduğunu, artık te-
lafi etme kapısının kapandığını ve elinden artık hiçbir şeyin gelmedi-
ğini gördüğün gün ne büyük bir hasrete kapılacaksın. Artık ilahi ezici 
saltanattan bir kaçış yolu da bulamazsın. “Ey cin ve insan topluluk-
ları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yeti-
yorsa geçin.”2 

Ne eski eksiklerini telafi etme imkanı ve ne de Allah’a karşı işledi-
ğin günahlardan özür dileme fırsatı! “Şimdi, öyle mi? Oysa sen önce-
leri isyan etmiştin”3 

Ey Aziz! Henüz tabiatın kalın perdeleri fıtrat nurunu tümüyle sön-
dürmemişken, günah karartıları kalbinin sefasını tümüyle yok etme-
mişken, ahiretin tarlası olan dünya yurdundan4 çekilip gitmemişken ve 
insan henüz noksanlıkları giderip her türlü günahtan mağfiret dileme 
fırsatına sahipken himmet kemerini kuşan ve kendi yüzüne saadet ka-
pısını aç.  

Bil ki eğer saadet yolunda yürür, teşebbüste bulunur, Hak Teala ile 
barışır, geçmişinden dolayı özür dilersen yüzüne saadet kapıları açılır. 

1 Asr/1-2 
2 Rahman/33 
3 Yunus/91 
4 “Dünya ahiretin tarlasıdır” nebevi hadisine işarettir. Avali’l Leali, c.1, s. 267, 

66. hadis 

                                                 



Gayb aleminden yardım görür, tabiat örtüleri tek tek yırtılır, fıtrat nuru 
edinilmiş zulmetlere üstün gelir, kalp sefası ile batın cilası hasıl olur, 
Hak Teala’nın rahmet kapıları yüzüne açılır, ilahi cazibe seni ruhani-
yet alemine cezp eder, yavaş yavaş Hakk sevgisi kalbinde tecelli eder, 
diğer sevgileri yakar. Allah-u Teala sende ihlas ve doğruluk görürse 
seni gerçek süluka erdirir, gözleri alemi görmez hale getirir ve kendi 
nuruyla aydınlatır. Kalbi kendinden başkasından arındırır ve kendine 
bağlar.  

Ey Allah’ım! Bu örtülü kalbi ve tersyüz olmuş yüreği kendine geti-
rir misin? Tabiat zulmetlerine dalmış bu gafili nur alemine çeker mi-
sin? Kalp putlarını kendi kudret elinle parçalayıp gözlerden beden to-
zunu alı mısın? 

Ey Allah’ım! Biz senin emanetine ihanet ettik. Allah’ın fıtratını 
aşağılık şeytanın tasarrufuna verdik. İlahi fıtrattan örtülü kaldık. Kor-
karım ki yavaş yavaş bu tabii seyir ve şeytani sülük ile ilahi fıtrattan 
tümüyle uzaklaşır ve evi tümüyle şeytanın, askerlerinin, cehaletin ve 
cehalet erlerinin boyunduruğu altına sokarız.  

Ey Alalh’ım! Sen bizzat elimizden tut! Senin lütfün bizlere yardım 
etmezse bizim dayanma gücümüz yoktur. Şüphesiz sen büyük bir lütuf 
ve ihsan sahibisin.  

 

İİkkiinnccii  MMaakkssaadd  
İİmmaann  vvee  KKüüffrrüünn  BBeeyyaannıınnddaa    
Bu maksad’da birkaç bölüm vardır.  
 
  
11..  BBööllüümm  
İİmmaannıınn  AAnnllaammıı  
Bil ki iman ilim ve idrakten apayrı bir şeydir. Zira ilim ve idrak ak-

lın; iman ise kalbin payıdır.  
İnsan Allah, melekleri, elçileri ve kıyamet günü hakkında ilim elde 

eder etmez hemen mümin olarak adlandırılmaz. Nitekim İblis de bu 



şeyleri ilim ve idrak açısından biliyordu. Ama buna rağmen Allah onu 
kafir olarak adlandırdı. 1 

Bazen bir filozof felsefi delillerle tevhidin aşamalarını ispat edebil-
diği halde ilahi bir alim sayılmayabilir. Zira ilmi, akıl tümellik ve dü-
şünmek mertebelerinden kalp, tikellik ve vicdan aşamasına henüz 
ulaşmamıştır.  

Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim:  
Biz akli delil ve idrak hasebiyle biliyoruz ki ölüler, insana asla za-

rar veremez. Alemdeki bütün ölüler bir sinek kadar dahi hareket ede-
mez. Ayrıca karanlıkta ölülerin dirilmeyeceğini de biliyoruz. Buna 
rağmen karanlık bir gecede ölülerden korkuyoruz. Vehim aklımıza üs-
tün gelmektedir. Zira bu akli hakikate kalp iman etmemiş ve bu akli 
idrak kalbe erişmemiştir. Ama amel tekrarı, fazla teşebbüs ve 
mezlıklarda karanlık gecelerde fazla gidip gelmelerle bazı kimseler bu 
ilmi gerçeği kalplerine ulaştırdıkları için asla ölülerden korkmazlar. 
Hatta mezarlıklarda yer edinir ve sessizlikler vadisiyle dost olurlar 
adeta.  

Birinci ev ikinci grup, ölülerin kimseye zarar vermediği hususunda 
ortak olmakla birlikte konuya iman hususunda faklı idiler. Bu açıdan 
ilimleri onlara asla etki etmedi. Ama ikinci grubun imanı onları vehmi 
ve hayali dehşetten dışarı çıkardı.  

O halde anlaşıldığı üzere ilim amelden ayrıdır. Bu husus lügat açı-
sından da imanın manası ile uyum içindedir. Zira iman lugatte sağlam-
lık, tasdik2, itminan3, boyun eğme4 ve huzu anlamındadır. Farsça’da 
ise yönelmek ve meyletmek anlamındadır. 5 Açıkça da bilindiği üzere 
eğilim göstermek ve inanmak, ilim ve idrakten apayrı bir şeydir.  

 
22..  BBööllüümm  
BBuu  kkoonnuunnuunn  AAççııkkllaammaassıı  
Bil ki ilahi marifetlere ve hak inanç ilkelerine iman sadece şu tak-

tirde gerçekleşir: Birinci olarak hakikatleri tefekkür adımı, akli riya-
zet, ayet, apaçık akli delillerle idrak etmelidir. Bu aşama imanın girişi 
konumundadır. Akıl nasibini aldıktan sonra bununla yetinmez. Zira bu 

1Bakara/34. ayete işarettir: “Yalnız iblis kaçındı, kendini büyük gördü ve kâ-
firlerden oldu.” 

2 En-Nihaye, İbn-i Esir, c. 1, s. 69 ve Lisan’ul-Arab, İbn-i Manzur, c. 1, s. 223 
3 Mufredat, Rağib-i İsfahani, s. 25 
4 Lisan’ul-Arab, c. 1, s. 224 
5 Munteh’el-Erb, c. 1, s. 40 

                                                 



ölçüde marifetlerin eseri oldukça azdır. Ondan çok az miktarda 
nuraniyet hasıl olur. Daha sonra Allah saliki insanın kalbi riyazetlerle 
meşgul olmalıdır. Bu hakikatleri her riyazet ile olursa olsun kalbe 
ulaştırmalıdır ki kalp onlara yönelsin.  

O halde burada iman mertebeleri farklıdır. Belki de “ilim bir nur-
dur ki Allah onu dilediğinin kalbine koyar”1 hadisi de buna işaret et-
mektedir. Zira Allah hakkındaki ilim akıl düzeyinde oldukça bir nur-
dur. Kalbi riyazetler sonunda Hak Teala o nuru uygun kalplere koyar 
ve kalp de o nura yönelir. Örneğin marifet temellerinin temeli olan ve 
bir çok imani dalların, ilahi marifetlerin, ruhsal kamil sıfatların ve kal-
bi nur sıfatların çeşmesi olan tevhit hakikati akli idrakte olduğu müd-
detçe bu saydığımız şeylerin hiç birine sahip değildir. İnsanı bu haki-
katlerden hiç birine eriştirmez.  

Örneğin Allah-u Teala’ya tevekkül de tevhit ve imanın dallarından 
biridir. Biz genellikle delil veya delile benzer şeylerle tevekkülümüzü 
tamamlamış oluruz. Ama tevekkül hakikati bizde hasıl olmamaktadır. 
Hepimizin de bildiği gibi Hak Teala’nın memleketinde hiç kimse o 
mukaddes zatın kayyumi izni ve işraki işareti olmaksızın hiçbir tasar-
rufta bulunamaz. Hiç kimsenin iradesi, mukaddes zatın güçlü iradesi-
ne galip gelemez. Bununla birlikte biz dünya ehlinden, servet ve mal 
erbabından ihtiyaçlarımızı talep etmekte ve Hak Teala’dan gaflet gös-
termekteyiz.  

Tabiat durumlarına ve işlerine tevekkülümüz, Hak Tela’ya tevek-
külden binlerce kat daha fazladır. Bunun sebebi de filler tevhidi haki-
katinin kalbimizde yer etmemesidir. Hikmet sahibi bir filozof, “varlık 
aleminde Allah’tan başka bir etken yoktur.”2 diyor. Ama buna rağmen 
ihtiyaçlarını Allah’tan gayrisinden diler. İbadet ehli abid kimse de 
“Allah’tan başka bir güç ve kuvvet yoktur” ve “Allah’tan başka ilah 
yoktur” virdine sarıldığı halde gözleri başkalarının elinde olur. Bunun 
sebebi de delillerinin akli idrak aşamasından çıkmayışı ve kalbe eriş-
meyişidir. Onun zikri dil takırtısından öteye geçmemiş ve kalbi bu ha-
kikati tatmamıştır.  

Biz hepimiz tevhitten dem vuruyor ve Hak Teala’nın “Göz ve kalp-
leri çevirici” olduğunu söylüyoruz.”Hayır tümüyle O’nun elindedir” 
ve “Şerler Allah’a isnad edilemez” diye haykırıyoruz. Ama yine de 
Allah’a kullarının kalbini elde etmeye çalışıyoruz. Sürekli hayırları 

1 Mevsuet-u Etraf’il-Hadis’in-Nebevi, eş-Şerif, c. 5, s. 518 
2 Daha fazla bilgi için bkz. Esfar’ul-Erbea, c. 2, s. 216, 6. merhaleden 15. fasıl 

                                                 



başkalarının elinden temenni ediyoruz. Bunların sebebi de şudur ki bu 
bilgilerimiz ya kalbin haberdar olamadığı akli hakikatlerdir veya haki-
ki zikir mertebesine ulaşamayan dil lakırtısıdır.  

Biz hepimiz de biliyoruz ki Kur’an-ı Kerim, ilahi vahy kaynağın-
dan insanı kemale erdirmek ve dünya tabiatının karanlık zindanından 
kurtarmak için nazil olmuştur. Bütün müjde ve uyarıları apaçık hak ve 
sabit hakikatlerdir. Bütün marifetlerinde aksilik söz konusu değildir. 
Buna rağmen bu büyük ilahi kitap bizim katı kalplerimizde bir hikaye 
kitabı kadar etki yaratmamaktadır. Ne müjdelerine gönül bağlıyoruz ki 
kalbimizi bu aşağılık dünyadan ve fani alemden koparıp o baki aleme 
bağlanalım ve ne de o uyarılardan bir korkumuz var ki ilahi günahlar-
dan ve velinimete muhalefetten sakınalım. Bunun sebebi de şudur ki 
Kur’an’ın hakkaniyeti henüz kalbimize erişmemiş, kalbimiz Kur’an’a 
yönelmemiş ve akli idrakin de tesiri oldukça azdır. Bu kıyas esasınca 
bizde olan bütün eksiklikler, bütün isyanlar, muhalefetler ve marifet-
lerden mahrumiyet de bu yüzdendir. Bu özetten, detayları var kendin 
oku! 

 
33..  BBööllüümm  
BBuu  MMaakkssaaddıınn  ŞŞaahhiiddii  OOllaann  NNaakkllii  DDeelliilllleerr  
Allah-u Teala Kur’an-ı Şerifinde müminler için bir takım özellikler 

beyan etmiştir. Aynı şekilde ismet ve taharet Ehl-i Beytinden nakledi-
len hadislerde de müminler için bizlerde hiç biri olmayan bir takım sı-
fatlar zikredilmiştir. Oysa bildiğimiz gibi hepimiz delilli ve benzeri 
ilimler üzere Allah-u Teala’ya, mukaddes zatın tevhidine ve diğer 
esaslarına iman etmiş bulunmaktayız. Bunun sebebi ise dediğimiz gibi 
imanın, akli idrakten ayrı bir hakikat oluşudur.  

Allah-u Teala Enfal suresi, ikinci ayetinde şöyle buyurmaktadır: 
“Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendi-
lerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız 
Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.”1 Sonunda ise şöyle bu-
yurmaktadır: “İşte gerçek mü'minler onlardır!”2 

Özellikle vurgulayarak şöyle buyurmaktadır: “Müminler sadece şu 
birkaç sıfata sahip olanlardır. Bunlardan başkası mümin değildir.” Son 
olarak da şöyle demektedir: “Gerçek müminler sadece bunlardır.” 

1 Enfal/2 
2 Enfal/4 

                                                 



Müminler için beyan edilen sıfatlardan biri, Allah anılınca kalpleri-
nin korkmasıdır. İkinci sıfatları ise kendilerine Allah’ın ayetleri oku-
nunca o ayetlerin, imanlarını arttırmasıdır. Ayrı bir özellikle de sadece 
yaratıcılarına tevekkül edişleridir. Şimdi sizler ki iman iddiasında bu-
lunuyorsunuz, her biri için bir delile sahipsiniz veya bir delil uydur-
muşsunuz, o halde bir kendi halinize bakın. Bakınız bu özelliklerden 
hangisi, kalplerinizde mevcuttur. Allah’ı bu kadar çok zikrettiğiniz 
halde müminin alameti olan o korku nerede? Elbette Hakk Teala’nın 
celal ve azametini hissedemeyen ve Hakk’ın yücelik ve büyüklüğünü 
içinde bulamayan bir kalp Allah anıldığı zaman korkmaz.  

Mümin; kalbi, Hakk’ın huzurunu ve o mukaddes zatın kayyumi 
ihatasını, celal ve azametini algılayabilen kimsedir.  

Elbette insanın büyük sultanın huzurunda küçülmesi ve korkması 
da fıtri işlerdendir. Her ne kadar kendinde bir kusur görmese ve ken-
dini hizmetçi bilse dahi bu böyledir. Zira bütün bir varlık alemi, Al-
lah-u Teala’yı hakkıyla tanımaktan ve ibadet etmekten acizdir.  

Nasıl böyle olmasın ki? Nitekim “mümkün” varlıkların eşrefi, Al-
lah’ı en çok tanıyan ve Allah’a en çok yakın olan son Peygamber 
(s.a.a) bile, “Sana hakkıyla ibadet edemedik ve seni hakkıyla tanıya-
madık”1 diye ilan etmiştir.  

“Kartalın tüy döktüğü yerde 
Zayıf sivrisinekten ne gelir ki”2 
O halde müminin alametlerinden olan özelliklerin hiç biri bizde 

yoktur.  
Müminin özelliklerinden biri de ayet-i şerifeler okununca imanının 

artmasıdır. Oysa bizlere tedvini ve tekvini nice ayetler okunduğu ve 
gösterildiği halde, bunlar imanımızı arttıracağına, örtülerimizi arttır-
maktadır.  

Ömür günlerinde en büyük ilahi ayet olan Kur’an-ı Kerim’i ne ka-
dar okumadık ve başkalarından işitmedik ki? Ama buna rağmen kal-
bimizde iman nuru ortaya çıkmadı, ayetlerden bir uyanış ve hatırlayış 
hasıl olmadı.  

Şimdi iyi düşün? Bir bak bakalım, Fussilet suresinin 44. ayeti bize 
ne kadar uymaktadır. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır: De ki: O, ina-
nanlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnan-
mayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve 

1 Bihar’ul Envar, c.68,s.23, 1.hadis 
2 Emsal ve Hikem, Ali Ekber Dehhuda, s.579, anonim 

                                                 



Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılı-
yor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.)” 

Müminler için Kur’an-ı Kerim’den hasıl olan o hidayet ve batıni 
hastalıkların şifası nerede? Ne olmuş ki bu ayet-i şerifeler bir türlü ku-
lağımıza girmiyor ve bizler için hicap üstüne hicap oluyor? Bunun tek 
sebebi şudur ki iman nuru kalbimize girmemiş, ilimlerimiz ilmi sınır-
da baki kalmış ve kalp sayfamıza girmemiştir. Bu hususta Kur’an-ı 
Şerif’te bir çok ayetler vardır.1 Halimizi bu ayetlerle kıyaslayacak ve o 
ayetleri sıfatlarımızla uyarlayacak olursak halimiz güzel bir şekilde or-
taya çıkar.  

Müminin üçüncü sıfatı ise, “Rablerine tevekkül ederler” ayetin-
deki tevekküldür. Tevekkülün hakikati ise insanın her işini vekiline bı-
rakması ve vekaletine itimat etmesidir. Başkalarından yüz çevirmektir. 
Başkalarına ümit gözüyle bakmamaktır. Bu da tevekkülün esası olan 
dört şeye dayalıdır:  

Birincisi insanın, vekilinin kendi hacetini bildiğini bilmesidir. İkin-
cisi vekilinin ihtiyaçlarını giderecek güçe sahip olduğunu bilmesidir. 
Üçüncüsü vekilinin kendisine rahmet ve şefkatinin olduğunu bilmesi-
dir. Dördüncüsü ise vekilinin cimrilikten uzak olduğunu bilmesidir.  

O halde şimdi kendi halimize bir müracaat edelim. Hak Teala’nın 
mukaddes zatı hakkında bu dört ilme sahib bulunmaktayız. Hepimiz 
Allah’ın kainattaki tüm zerreleri bildiğini ve ilminin bütün varlıkları 
kuşattığını biliyoruz. Allah’ın iradesinin yer ve göklerde etkili oldu-
ğunu kabul etmekte ve geniş rahmetinin her şeyi sardığına inanmakta-
yız. Allah’ın bütün noksanlıklardan –ki cimrilik de bunlardan biridir- 
beri olduğunu iman etmekteyiz. Tevekkülün tüm esaslarının ilmi açı-
dan bizlere hasıl olduğuna ve bu dört hususta hiçbir şek içinde olma-
dığımızı bilmemize rağmen bizlerde tevekkülden bir eser bulunma-
maktadır.  

İnsanlara itimadımız ve yaratıklara diktiğimiz ümit gözümüz yara-
tıcıdan daha fazladır. İhtiyaçlarımızı zayıf yaratıklardan istiyor ve is-
teklerimize aşağılık kimselere arzetmekteyiz. Sürekli olarak insanların 
kalbini elde etmeye çalışıyoruz. Oysa kalpleri çevirenin Hak Teala ol-
duğunu da bilmekteyiz. Bunun sebebi de bu ilkeleri bilmenin imandan 
ayrı olduğu gerçeğidir. Kalbimiz bu ilimlerden boş olduğundan ve bu 
esaslar kalbimize girmediğinden dolayı da bu ilmimizden bir sonuç 

     1 Bkn. Enfal/2-4, Muminun/1-11, Bakara/165, Şura/36-43 ve iman ehlini nite-
lendiren diğer ayetler. 

                                                 



alamamaktayız. Bu yüzden de “Delilcilerin ayağı tahtadandır, tahta-
dan ayak ise sağlam değildir.”1 diyenlerin sözünün doğruluğu ortaya 
çıkmaktadır.  

Biz tartışma, delil ve sağlam burhanlara dayalı ilimle tevekkülün 
esaslarını derketmiş ve de bu konuda hiçbir şüphe içinde kalmamış ol-
duğumuzu biliyoruz. Buna rağmen kalbimizde tevekkül nurundan bir 
ışık bulunmamaktadır. Yaratıklardan kopma sefasından ve Hakk’a 
bağlanmaktan bir eser görülmemektedir. O halde bu imani özellik de 
bizlerde mevcut değildir. Eğer imanın özellikleri yoksa, o halde iman 
da yok demektir.  

Ayet-i şerifeler de2 bu özet çalışmaya sığmayacak ölçüde bu sözün 
şahidi konumundadır. Bu ayetler aynı zamanda diğer ayetler için de 
bir örnek teşkil etmektedir.  

Bu konuda rivayet-i şerifeler de çoktur. Biz bu rivayetlerden bazı-
sını zikrederek bu sayfaları süslemeye çalışalım. Olur ki ilahi kitabın 
bereketi ve velinimetlerin (a.s) kutsal nefesleri sebebiyle katı kalple-
rimize bir nur hasıl olur ve tabiat aleminin zulmani örtülerinden bir 
kurtuluş ortaya çıkar.  

Kafi-i Şerif’te imanın İslam ile olduğu ama İslam’ın iman ile ol-
madığı babında Semae’den naklen şöyle yer almıştır: “Ebi Abdillah’a 
(a.s) şöyle arzettim: “Bana İslam ve imanın (ne olduğunu) haber ver. 
Bunlar farklı şeyler midir?” …İmam sonunda şöyle buyurdu: “İslam 
la ilahe illallah sözünü dillendirmek, Resulullah’ı tasdik etmektir. Bu-
nunla kanlar korunur, nikah ve miras hakları uygulanır. Müslüman 
toplumu onun zahiriyle meydana gelir. İman ise hidayettir. İslam’ın 
sıfatlarından kalpte sabit olan ve amelin menşei olan şeydir.”3 

Bu hadisten de anlaşıldığı üzere Allah’ın birliğine şehadette bu-
lunmak ve risalete inanmak İslam’dır. Ama iman kalpte tecelli eden 
hidayet nurudur. İslam’ın sıfatı olan şey kalpte sabitleşir ve kalbe ula-
şırsa o imandır. İmanın gereği ise ameldir. Bir çok hadislerden de an-
laşıldığı üzere imanın temel esaslarıyla amel etmek de imandandır. 4 

1 Mesnevi-i Manevi, Celaluddin Mevlevi, 1. defter, s. 130, 2128. beyit, Nikelson 
baskısı 

2 İbrahim/11, Mücadele/10, Talak/3. ayetler 
3 Usul-i Kafi, c. 2, s. 21, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 15. bab, 1. hadis 
4 İmam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: İman, dil ile söyleme, kalpte tastik 

etme ve temel esalara göre amel etmedir. (Usul-i Kafi, c. 2, s. 23, Kitab’ul-İman 
ve’l-Kufr, 16. bab, 1. hadis ve aynı bab, Hisal’ul-Mu’min, s. 39, 2. hadis ve Bab’ul-
Mekarim, s. 47, 5. hadis) 

                                                 



Bu temel esaslarla amel etmenin, imanın hakikatinde bir katkısı oldu-
ğu anlamında değildir. Aksine daha önce de beyan edildiği üzere te-
mel esaslara imanın bir gereğidir.  

Kafi’de yer alan bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır: “Kul aziz ve 
celil olan Allah’ın haram kıldığı küçük veya büyük günahlardan birini 
işleyince imandan çıkar, iman ismi düşer ve sadece üzerinde İslam 
ismi kalır. Ama eğer tövbe eder ve bağışlanma dilerse iman yurduna 
geri döner.”1 

Kafi’de “Vücub-u cem Beyne Havf ve Reca” babında İmam Sa-
dık’ın (a.s) şöyle buyurduğu yer almıştır: “Babam şöyle buyurdu: 
“Her mümin kulun kalbinde iki nur vardır. Korku nuru ve ümit nuru. 
O tartılacak olursa bundan ağır gelmez ve bu tartılacak olursa, ondan 
ağır gelmez.”2 

Başka bir hadiste ise şöyle yer almıştır: “Mümin kimse korku ve 
ümit arasında yaşar. Korktuğu ve ümit ettiği şeylerle amel etmediği 
müddetçe de korkan ve ümit eden kimse olmaz.”3 

Hadis-i şeriflerde müminlerin sıfatları sayılmış ve müminler tevek-
kül, teslim, rızayet, korku, ümit ve benzeri şeylerle nitelendirilmiş-
tir.”4 

Şüphesiz bu sıfatlara sahip olmayan bir kimse iman ehli olamaz. 
Bunun nedeni de bizde var olan ilim ve idrakin iman olmayışıdır. Aksi 
taktirde bu sıfatlara ve salih amellere sahip olurduk. Yine de bilen Al-
lah’tır.  

 
44..  BBööllüümm  
İİmmaannıınn  FFııttrraatt  ÜÜzzeerree  OOllmmaakk  vvee  KKüüffrrüünn  İİssee  FFııttrraatt  YYoolluunnddaann  

SSaappmmaakk  OOlldduuğğuu  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki daha önceki bölümlerde de beyan edildiği üzere fıtri şeyler-

den maksat, bütün insanların ittifak ettikleri, hiçbir adet, mezhep, çev-
re ve ahlakın etkilemediği şeylerdir. Vahşilik, medeniyet, bedevilik, 
şehirlilik, ilim, cehalet, iman, küfür vb. beşeri sınıflandırmaların hiç 
biri fıtri şeyleri değiştiremez. Aralarında var olan ihtilaflı işler ise fıtri 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 23, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 16. bab, 1. hadis 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 55 ve 57, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 33. bab, 1 ve 13. hadis-

ler 
3 Usul-i Kafi, c. 2, s. 57, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 33. bab, 11. hadis 
4 Usul-i Kafi, c. 2, s. 55, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 33. bab ve aynı kitab, 23. bab, 

s. 39-40 ve aynı kitab, 25. bab, s. 42 

                                                 



temeller ile ilgili değildir. Aksine örnek ve nesnel misallerde yapılan 
teşhis hatasıdır.  

O halde şöyle diyoruz: Marifet, tevhit, resullere imandan ibaret 
olan velayete iman ve ahirete, meleklere ve ilahi kitaplara iman gibi 
imanın usul ve erkanları fıtri şeylerdendir. Elbette onlardan marifet ve 
tevhit gibi bazıları asıl fıtri şeylerdendir. Diğer bazıları ise detayları-
dır. Bütün boyutlarıyla bu konuyu irdelemek amacımızdan uzaktır ve 
bu uzun ön bilgileri gerektiren ilmi bir konudur. Bu kitapta bu tür de-
taylara girmemeye çalışacağız. Ama kısaca bir işaret etmek zorunda-
yız.  

Bilmek gerekir ki mutlak kemale teveccüh ve mutlak kemal aşkı, 
daha önce de beyan ettiğimiz üzere fıtri şeylerdendir. Şimdi de diyo-
ruz ki bütün beşer silsilesinin aşık olduğu bu mutlak kemal ve cemal 
Hakk Teala’dır. Zira delille de ispat edildiği üzere o mukaddes zat ya-
lın bir hakikattir.1 Yalın hakikat ise mutlak kemal ve cemal olmalıdır. 
Diğer varlıklar ise Allah’ın fiillerinin bir tecellisi ve mukaddes feyzi-
nin bir yansımasıdır. O halde her birinin mutlak kemalden nazil olan 
bir sınırlılığı ve belirginliği vardır. Bu mukaddes zat olan gerçek sevili 
ise mutlak vahit (tek) olmalıdır. Aksi taktirde hakikat yalınlığından çı-
kar ve mutlak kemal olamaz. Hakeza bütün insanların sevgilisi olan 
bu zat, asıl fıtrat ile tüm kemallere sahip olmalıdır. Aksi taktirde mut-
lak kemal olmaktan uzaklaşır ve sevgili mutlak kemal olmaz.  

Hakk’ın nisbetlerini beyan eden2 mübarek Tevhit (ihlas) suresinde 
mutlak hüviyet deliliyle sadece derinleşenlerin idrak edebileceği güzel 
bir dille Allah’ın ahadiyet, kapsamlılık ve her türlü eksiklikten mü-
nezzeh oluşu ispat edilmiştir.  

Velayetin hakikati de marifet ehli nezdinde mutlak genişleyen feyiz 
olduğundan3 ve o feyiz de bütün sınır mertebelerinin dışında kaldığın-
dan ve de “mutlak vücud” olarak ifade edildiğinden fıtrat bağımlı bir 
şekilde o hakikate bağlı bulunmaktadır. Nitekim o hakikat de “gölge-
lenen hakikattir ve de “Allah’ın gölgesi, mutlak meşiyet, Muhammedi 
ve Alevi hakikat” olarak ifade edilmektedir.4 

1 bkz. El-Esfar’ul-Erbea, c. 6, s. 100-105, 1. Mevkif’ten 9. fasıl  
2 İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen şu rivayete işarettir: “Yahudiler, Peygamber’e, 

“Bize Allah’ın nisbetini beyan et.” deyince Peygamber üç gün onlara bir cevap 
vermedi ve daha sonra Tevhid suresi nazil oldu.” (Usul-i Kafi, c.1, Kitab’ut Tevhid, 
7. bab, 1. hadis 

3 Reşehat’ul Beyan, Muhammed Ali Şahabaadi (r.a), s.14, 39, 41 
4 a.g.e. s.195 

                                                 



Fıtrat, mutlak kemalde fani olmayı istediğinden velayet hakikati 
olan o hakikatin hasıl oluşu da mutlak kemalde fani olmanın hasıl ol-
masıdır. O halde velayet hakikati de fıtri şeylerdendir. Bu yüzden bazı 
rivayetlerde “Allah' ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratı-
na.”1 ayeti bazen “marifet fıtratı”2 bazen “tevhit fıtratı”3 bazen “vela-
yet fıtratı”4 bazen de “İslam”5 diye tefsir edilmiştir.  

İmam Bakır’dan (a.s) nakledilen bir rivayette ise şöyle yer almıştır: 
“Allah' ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına.” ayetinden 
maksat, “La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Ali Emir’ul-
Müminin veliyullah”6 demektir. Buraya kadar da tevhittir. Bu hadis-i 
şerif velayetin tevhidin bir şubesi olduğunu beyan eden sözümüzün de 
delili konumundadır. Zira velayet hakikati mutlak feyizdir. Mutlak fe-
yiz ise, mutlak vahdetin gölgesidir. Fıtrat bizzat asli olarak kemale ba-
ğımlı olarak da gölgesel kemale yöneliktir. Bu konunun başka bir 
açıklaması da vardır, ama biz bu açıklamaya girmeyeceğiz. O halde 
anlaşıldığı üzere marifet, tevhit ve velayet fıtri şeylerdendir.  

Aynı şekilde bütün insanlık ailesinin fıtratında ebedi beka aşkı 
mevcuttur. Ama asıl fıtrattan örtülü olanlar teşhis ve tatbik hususunda 
yanlışlık etmektedirler; bu sevginin sonucu da dünyaya bağlılık, dün-
ya sevgisi ve ölümden nefret etmek olmuştur.  

Ölümden nefret etmenin başlıca sebebi ise örtülü kimselerin kalbi-
ne ölüm sonrası alemlere, hayata ve ebedi bekaya imanın girmeyişi ve 
ölümü fani olma saymalarıdır. Fıtrat fanilikten nefret edip bakiliğe 
aşık olduğu için de örtülü kimselerde ölümden nefret ortaya çıkmıştır. 
Asıl fıtrat ebedi bekaya aşık olduğundan bu aşk, ahirete ve ölüm son-
rası alemlere bağlılıktır. Zira dünya hayatı ebedi olamaz. Fani olduğu 
için de fıtrat ondan nefret emektedir. Baki alem olan ikinci gayb alemi 
ise fıtratın sevdiği alemdir. O halde ahiret gününe, yani dünya sonrası 
aleme iman da fıtri şeylerdendir. Hakeza bütün insanların fıtratında 
rahatlık ve hürriyete aşık olmak vardır. Hürriyetten maksat ise, mutlak 
hürriyettir ve iradesini kullanmak da bunun özelliklerinden biridir. 
Dünya hayatında ise bu iki şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira 
mutlak rahatlık bu dünyada hiçbir şekilde elde edilemez. Dünyadaki 

1 Rum/30 
2 tevhid-i Seduk, s.330, 53. bab, 9.hadis 
3 a.g.e. s.328, 53. bab; 1, 2, 4, 5. hadisler 
4 Tevili’ul Ayat’iz Zahire, s.427 ve Tefsir’ul Burhan, c.3, s.262, 23. hadis 
5 Tevhid-i Seduk, s.329, 53. bab, 3. hadis 
6 Tefsir’ul Burhan, c.3, s.262, 19. hadis 

                                                 



bütün rahatlıklar, çile ve sıkıntılarla iç içedir. Rahatlığın ortaya çıkı-
şında, ortaya çıkılması için gerekli şartların yerine getirilmesinde ra-
hatlık ortaya çıktığında ve de rahatlıktan sonra bir çok sıkıntılar mev-
cuttur. Örneğin, nefsin teveccüh ettiği ve istirahat yollarından biri 
gördüğü cismani lezzetlerden biri tat alma lezzetidir ve bu da yemek 
yemekten elde edilen bir lezzettir. Dünya ehli ve örtülü olan bizler, bu 
lezzete çok önem vermekteyiz. Şimdi eğer dikkat ile hesaplayacak 
olursak, dünyada lezzetli bir yemeyin ortaya çıkması için, dünya ehli 
kimseler, ne kadar büyük zorluklara katlanmaktadırlar. Uzak ön koşul-
ları hesaba katılacak olursa, bu yemek elde edilinceye kadar bir çok 
büyük sıkıntılara katlanmak gerekir. Bütün bu sıkıntılara ve ortadan 
kaldırılan engellere rağmen onu pişirmede ve düzeltmede de bir çok 
sıkıntılara katlanmak gerekir. Hatta o yemeği yerken de bir çok şeyle-
re riayet etmek gerekir ki bunlar da insan için büyük bir zahmet ve sı-
kıntı içermektedir. Ama insan bu tür şeyle ünsiyet kurabildiği için bu 
sıkıntıları görmemektedir. Yedikten sonra da her biri bir sıkıntı olan 
hazmetme ve defetme sıkıntılarına sıra gelmektedir. Eğer bu bela ge-
nel bir bela olmasaydı ve insan bununla ünsiyet kurmamış olsaydı, hiç 
kimse bu sıkıntıya katlanmaya razı olmazdı. İşte bu, bu alemdeki lez-
zetlerin durumudur.  

Şimdi de insanın bu alemde hergün yaşarken karşılaştığı musibetle-
ri, sıkıntıları ve dertleri bir düşün. O halde insanın aşık olduğu mutlak 
rahatlık, bu alemde mümkün değildir. Ama şeriat ehlinin haber verdi-
ğine göre, melekut aleminde1 bu mutlak rahatlık mevcuttur. O halde 
insan, fıtratı gereği hiçbir sıkıntının olmadığı bir rahatlığın ve hiçbir 
engel ve karmaşıklığın olmadığı bir lezzetin bulunduğu aleme fıtratı 
gereği teveccüh etmektedir. Aynı şekilde insan fıtratı hasebiyle hürri-
yet ve özgürlüğe aşıktır. İnsan istediğini yapmak istemektedir. Hatta 
iradesinin etkili olmasını istemektedir. Öyle ki saltanatı ve gücü karşı-
sında hiçbir engel olmasın istemektedir. Bilindiği gibi bu alemde de 
böyle bir güç ve irade kullanımı elde edilemez. En azından bu alemin 
tabiatı insanın iradesi altında olmayı reddetmektedir. Bu çok açıkça 
bilinen bir gerçektir. Bu tür bir saltanat, itaat ehlinin cenneti olan tabi-
at ötesi alemde elde edilebilir. O halde insan fıtratı gereği gaybi aleme 
iman etmektedir.  

1 bkz. Bihar’ul-Envar, c. 8, s. 71, Bab’ul-Cennet ve Neimiha (23) 
                                                 



Hiç şüphesiz fiili aşk ve fiili aşık, bir de fili maşuku (sevgiliyi) ge-
rektirmektedir. Zira mütezayif1 olan iki gerçek kuvve ve fiil halinde-
dir. O halde, fıtratın maşukları (sevgilileri) bilfiil olmalıdır ki fıtrat on-
lara teveccüh etmiş olsun.  

Burada insanın hata ve yanlışlık içinde olduğu ve de hakikatinin 
olmadığı nefsin zihni suretlere ve vehmi hayallere teveccüh ettiği sa-
nılmasın. Zira hayali suretlerin kendisi, nefsin maşuku olamaz. Zira o 
suretlerin tümü sınırlıdır ve nefis sınırlı olmayana aşıktır. Ayrıca bu 
fıtrat varlığın bir gereğidir. Onda hata ve yanlışlık olamaz. Nitekim bu 
konu burhan-i limmi2 ile de yüce ilimlerde ispat edilmiştir.3 Bu sayfa-
larda söz konusu delili aktarmak, uygun değildir. Bu kadarıyla bile 
konumuzdan ve görevimizden uzaklaşmış olduk. Aynı şekilde diğer 
fıtratlar hakkında açıklamadan vaz geçiyoruz. Bütün bu söylenenler-
den de anlaşıldığı üzere küfür, fıtratın nefret ettiği bir şeydir ve de ör-
tülü fıtrattandır; yoğrulmuş fıtrattan değil. Başta da sonda da Hamd 
Allah’a mahsustur.  

 
55..  BBööllüümm  
İİmmaannıı  EEllddee  EEttmmeenniinn  YYoolluu  
Buraya kadar yapılan açıklamalardan imanın, ilimden apayrı bir 

hakikat olduğu ortaya çıkmış oldu. Bizlerde marifetler, tevhit hakikat-
leri, isim ve sıfatlar hususunda var olan bilgiler ilimdir ve kalbimizin 
onlardan hiçbir haberi yoktur ve bilindiği gibi bu tür şeyler, kalbe 
ulaşmadığı ve kalp onlara iman etmediği müddetçe de etkisi oldukça 
azdır. Dolayısıyla insan, iman elde etmeye çalışmalıdır. Eğer Allah 
korusun değişim yurdu olan ve de melekelerin sıfatların ve kalbi du-
rumların değiştirilme imkanının bulunduğu bu alemden iman etmeden 
çıkacak olursak, bu bizlere çok büyük zararlar verecektir ve büyük bir 
hüsrana uğrayacağız. Sonsuz pişmanlıklara maruz kalacağız. Artık o 
alemde nefsin hiçbir haleti düzeltilemez. Eğer burada iman elde edi-
lememişse, o alemde asla elde edilemez.  

O halde insan bu alemde bu birkaç sabahlık hayatı ganimet saymalı 
ve ne pahasına olursa olsun imanı elde etmeye çalışmalı, kalbini iman-
la tanıştırmalıdır. Bu gerçek de insani sülukun başında elde edilemez. 

1 Vücudi olan ve birini düşünmenin diğerini düşünmesini gerektiren iki şey. Tıp-
kı babalık ve evlatlık kavramı gibi. (Müt.) 

2 Nedenden sonuca ulaşma metodu (Müt.) 
3 bkz. Esfar’ul-Erbea, c. 7, s. 148, 8. mevkif, 15. fasıl 

                                                 



Bunu elde etmek için evvela marifetler ve imani hakikatleri elde edil-
meli, niyet halis kılınmalıdır. Kalp, tekrar ve tezekkür sayesinde ihlas 
ve sevgi ile aşina olmalıdır ki böylece ihlas kalbe yerleşsin. Zira eğer 
işin içinde ihlas olmazsa, İblis’in tasarruf eli işe karışacak ve de İblis 
ve bencillikten ile egoistlikten ibaret olan nefsin tasarrufuyla hiçbir 
marifet elde edilemez. Hatta bizzat tevhit ilmi, ihlas olmadığı taktirde 
insanı tevhit ve marifet hakikatinden uzak düşürür, ilahi yakınlık der-
gahından uzaklaştırır.  

O halde İblis’in halini bir düşün, İblis bencillik ve kendini beğen-
mişlik içinde olduğundan ilmi asla ameli olamadı ve de kendisine saa-
det yolunu gösteremedi.  

İrfani ince bir yoruma göre, hak ve batıl rıyazetler arasındaki ölçü 
nefis ve bencillik adımı ve de hak ve hakkı talep etme adımıdır. Dün-
yevi veya uhrevi şehvetler için olan bir namaz, müminin miracı ve 
takva sahiplerinin1 Allah’a yakınlaşma vesilesi olan namaz değildir. O 
namaz insanı sadece Hur’ul-Ayna yakınlaştırır ve ilahi yakın dergah-
tan uzak düşürür.  

Halk veya alimler huzurunda gösteriş yapmak için öğrenilen tevhit 
ilmi de nuraniyetten uzak bir ilimdir ve şeytanın eliyle nefs-i emare 
için hazırlanmış bir yemektir. Bu ilmin bizzat kendisi insanı tevhitten 
uzaklaştırır ve şirke yakınlaştırır. Biz, inşallah ileride ihlas babında 
bunun hakikat ve mertebelerini beyan etmeye çalışacağız.  

Özetle ihlas elde edildikten sonra hakikat yoluna girmek mümkün-
dür. Nitekim Kur’an-ı Şerifte, Saffat suresi, 159 ve 160. ayetlerde şöy-
le buyurulmaktadır: “Allah, onların isnat edegeldiklerinden yüce-
dir, münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna.”  

Şirkten arınmış olan ve tabiatın pisliklerinden halis kılınmış olan 
halis kullar dışındakilerin nitelendirdiği şeylerden Allah münezzehtir. 
Ayette geçen “muhlesin” olan kimselerin makamı, “muhlisin” olan 
kimselerin makamından daha yücedir ve inşallah yeri geldiği zaman 
bunu açıklamaya çalışacağız.2 Velhasıl tevhit ve tecrit makamını elde 
etmede ihlas sahibi olmak, süluk hakikatinin en önemli ilkelerinden 
biridir ve de bunu elde etmenin niteliğini yeri geldiğinde beyan etme-

1 Ali b. Musa’dan (s. a) nakledilen şu hadisten iktibas edilmiştir: “Namaz, her 
takva sahibinin yakınlaşma nedenidir.” (Vesail’uş-şia, c. 3, s. 30, Kitab’us-Salat, 
A’dad’il-Feraiz bablarından 12. bab, 1. ve 2. hadisler) 

2 Bu nefis şerh tamamlanamadığı için merhum şarih bu sözüne vefa göstereme-
miştir.  

                                                 



ye çalışacağız. Ondan sonra da günahlardan ve muhalefetten tevbe ba-
bında açıklanacak olan şartlarla birlikte halis bir tövbe gelir.  

Kalp, pisliklerden temizlenince, Allah’ı zikretmeye ve Allah’ın ki-
tabını okumaya hazırlanır. Tabiat aleminin pislikleri kalpte olduğu 
müddetçe de zikir ve Kur’an-ı şerif’ten faydalanması mümkün değil-
dir. Nitekim ilahi kitapta, Vakıa suresi, 77, 78 ve 79. ayetlerde bu ger-
çeğe işaret edilmektedir. Hiç tartışmasız bu, Kur'an-ı Kerim'dir. 
Aslı (Allah katındaki) bir kitapta saklıdır. Ona, temizlenip-
arınmış olanlardan başkası dokunmaz.” 

Hakeza Mümin suresi, 13. ayette de şöyle buyurulmaktadır: “Size 
mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yö-
nelenden başkası ibret almaz.” 

Kalp, Allah’ı zikretmeye ve Kur’an-ı Kerim okumaya hazırlanınca 
da mübarek tevhit ilkeleri ve tenzihi kalp huzuru ve temizlik haleti 
üzere kalbe telkin eder. Yani kalbi, dili olmayan bir çocuk gibi 
farzeder ve onu konuşturmaya çalışır. Nitekim orada kelimeyi tekrar 
edip çocuğun söylemesini sağlamak için ifade ettiği gibi burada da 
tevhit kelimesini itminan ve kalp huzuru içinde insan kalbine telkin 
etmeli ve okumalıdır. Böylece bilini açmaya çalışmalıdır.  

Eğer, akşamın sonunda veya iki şafak arasında sabah namazından 
sonra, bu işe koyulursa daha iyidir. O halde o zaman temizlik içinde 
Kur’an ve zikirlerini kalbine yönlendirmeli, tezekkür ve tevhit esasla-
rına dayalı olan ilahi ayetleri, telkin ve hatırlatma olarak kalbine oku-
malıdır.  

Eğer haşr suresinin son ayetlerini, örneğin 18. ayet olan, “Ey iman 
edenler! Allah’tan sakının.” ayetinden tezekkür, nefis muhasebesi, 
tevhit, isimler ve sıfatların mertebelerini ihtiva eden surenin sonuna 
kadarki ayetleri dünyevi meşguliyetlerden uzak olduğu bir zamanda, 
örneğin akşamın sonunda veya iki şafak arasında kalp huzuruyla okur 
ve tevekkül edecek olursa, inşallah güzel bir sonuç elde etmesi ümit 
edilir. Zikirleri de aynı şekilde örneğin zikirlerin en kapsamlısı ve üs-
tünü olan “la ilahe illallah” zikrini kalp huzuru içinde okuyacak olur-
sa, Allah’ın bu insana yardım etmesi umulur. 1 

Elbette her halette kendi noksanlığını acizliğini ve Hak Teala’nın 
kudret ve rahmetini hatırlamalıdır. İhtiyaç ellerini mukaddes zatın hu-
zuruna uzatmalı ve dilemelidir. Eğer bir müddet bu iş ile meşgul olur-

1 Bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 375, Bab-u Men kale la ilahe illallah, 1. ve 2. hadisler 
ve Tevhit-i Seduk, s. 18 

                                                 



sa nefsin tevhide adet etmesi ve tevhit nurunun kalpte tecelli etmesi 
ümit edilir. Elbette zikrin bu genel şartlarından da gaflet edilmemeli-
dir. Biz aynı zamanda zikrin şartları da olan Kur’an-ı Kerim’i okuma-
nın şartlarını daha çok Adab’us-Salat kitabında açıklamaya çalıştık.”1 
Ama ne yazık ki biz bunlardan hakkıyla istifade edemedik. Takva sa-
hiplerinin mevlası olan Hz. Ali (a.s) bir yerde şöyle buyurmuştur: 
“Sen söylenene bak, söyleyene bakma.”2 

Eğer gece veya gündüz, birkaç dakika kalbinin teveccüh ve yöneli-
şini yani kalbin huzur içinde olduğu durum hasebince, nefsini iman 
nurunu elde etmede hesaba çekerse, ve ondan iman nurunu talep eder-
se ve imanın eserlerini ondan isterse, inşallah daha çabuk sonuç elde 
edebilir.  

Ey aziz! Bu iş ilk etapta nefis için zor gelebilir, şeytan ve nefsani 
vesveseler de bu sorunu büyütebilir. İnsanı bu durumları elde etmek-
ten ümitsiz kılabilir ve insana ahiret yolunu ve Allah’a doğru seyr-u 
suluk-u büyük ve zor göstererek şöyle diyebilir: “Bu anlamlar büyük 
insanlar içindir. Bizimle hiçbir irtibatı yoktur.” Hatta bazen gücü yet-
tiği taktirde insanı bu anlamlardan nefret ettirir ve mümkün olan her 
yolla kendisini ondan saptırır. Ama hakkı talep eden insan, o aşağılık 
şeytanın hilelerinden dolayı Allah’a gerçek anlamda sığınmalı ve ves-
veselere itina göstermemelidir. Hakk’ın yolunun ve bu yolu elde et-
menin zor olduğunu düşünmemelidir. Aksine ilk önce biraz zor gö-
rülmektedir. Ama eğer insan içeri girecek olursa Allah-u Teala orada 
insana saadet yollarını açar, insanı saadet yollarına yakın kılar.  

Şimdi beyan edilen bu cüz’i işin hiçbir problemi yoktur ve işlerden 
hiçbirine de aykırı değildir, herhangi bir işe zarar vermemektedir. 
Hakkı talep eden insan, bir müddet buna teşebbüs etmelidir. Eğer kal-
binin sefa ve temizliğinde bir değişiklik görür ve batınının 
nuraniyetini elde edecek olursa daha fazla teşebbüs etmelidir. Bilindi-
ği gibi bu işler tedrici bir şekilde ve zamanla yapılan şeylerdir. Çünkü 
bunun çok büyük bir önemi vardır. İnsan bu işi çok önemli saymalıdır. 
Bu dünyevi zararlar gibi bir zarar değildir. Dolayısıyla insan bugün 
olmazsa yarın yaparım, eğer o da olmazsa önemli değil deyip geçme-
melidir. Bu saadet ve şekavet ebedidir. Bu şekavetin sonu yoktur ve 
sefalet için bir son düşünülemez.  

1 Adab’us-Salat, s. 180, 4. bab, 1. Misbah 
2 Tesnif-u Gurer’il-Hikem, s. 58, 612. numara 

                                                 



Ey gafil zavallı insan! Her gün dünya ehlinin dünyayı bırakarak 
büyük hasretler içinde gittiğini gördüğü halde bu dünyaya o kadar 
önem vermektedir. Büyük bir ciddiyet ve gayret içinde bu dünyayı el-
de etmeye çalışmaktadır. Kendisini her türlü zillet, zahmet, sıkıntı ve 
meşakkate düşürmektedir. Hiçbir şeyden utanmamakta ve çekinme-
mektedir. Ama ebedi saadetin kefili olan imanı elde etmek için ise bu 
kadar gevşek ve bitkin gözükmektedir. Peygamber ve velilerin bütün 
bu nasihatlarına, semavi kitaplara rağmen yine de gevşeklikten ve 
ihmaldan el çekmemektedir. Musibet, zillet ve zahmet gününü dü-
şünmemekte, kayaları yumuşatan ve alemdeki dağlar teslim alan 
Kur’ani öğütler, nasihatlar ve uyarılar bu insanların kalbinde hiçbir 
eser yaratmamaktadır. Evet Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “Eğer 
biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah 
korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misal-
leri insanlara düşünsünler diye veriyoruz”1 

Ey katı kalpli insan! Bir düşün! Senin kalbinin nasıl bir hastalığın 
vardır ki kalbini sert taştan daha katı kılmış ve seni azap ve zulmetler-
den kurtarmak için inmiş olan Allah’ın Kur’an’ı bile kalbin tarafından 
kabul edilmemelidir?! 

Evet dünya, altın ve gümüş süsleri gözünü almış, göz ve kulak yo-
lunu kapatmış ve kalbini tersyüz etmiştir. O halde şimdi biraz şu ayet 
üzerinde düşün: 

“Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için 
yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; göz-
leri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. 
İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl 
gafiller onlardır.”2 

Bak gör cehennem için yaratılan kimselerin ve cehennem ehlinin 
nişaneleri sende var mıdır?  

Düşünce nurundan, anlayıştan ve dünya zahirini batınına çevirmek-
ten mahrum olan bir kalbin hayvani kalbi teşkil eden et parçasıyla 
hiçbir farklılığı yoktur. Bu alemin suretinden başkasını görmeyen, ib-
ret ve hikmet açısından kör olan bir gözün ve bu alemdeki sesler dı-
şında bir şey işitmeyen ve ilahi öğütlerden uzak olan ve hikmet ve na-
sihatleri kabullenmeyen bir kulağın, hayvanların kulak ve gözüyle 
hiçbir farklılığı yoktur. Bu üç insani özelliğe sahip olmayan kimseler, 

1 Haşr/21 
2 A’raf/179 

                                                 



insan şeklindeki dört ayaklılar ve hayvanlardır. Hatta hayvanlardan 
daha sapıktırlar. Zira insan Hak Teala’nın kudret eliyle yoğrulmuş 
olan ilahi fıtrat nuruyla, Kur’an’la, semavi kitaplarla ve kendisine öz-
gü olan Peygamberlerin hidayet ve irşadıyla hayvanlık mertebesinden 
hiçbir harekete girişmemiş ve de hayvanlık makamında öylece dura-
kalmıştır.  

Hayvanın seyrinin nihayeti, budur ve yolu da hayvanlık makamına 
kadardır. Ama zavallı insan, menzil arasında yolunu kaybetmiş, insani 
süluka erişememiş, saadet sermayesini kaybetmiş, ömrünü hüsran ve 
iflas ile geçirmiş, insanlık yolundan sapmıştır. O halde bu insan hay-
vandan daha sapıktır.  

Hakeza insan, eğer rahmani ve aklani tasarruflardan dışarı çıkar, 
şeytani ve cehlani tasarruflar altına girecek olursa, hayvani sıfatlar 
açısından bütün hayvanlardan daha aşağılık bir konuma düşer. İnsani 
şehvet ve gazap, alemi ateşe verir. Dünyanın temellerini yıkar, varlık 
zincirini yok eder, medeniyet ve din esaslarını ortadan kaldırır.  

Bazen bir tek kişinin gazap veya makam sevgisi sebebiyle 
yüzbinlerce aile perişan olur ve bir toplumun temelleri dağılır. Hay-
vanların hiçbirinin gazap ateşi bu kadar yakıcı ve şehvet tandırı bu ka-
dar sıcak değildir.  

İnsanın gazap ve şehvetinin bir sonu yoktur, hırs ve tamahını hiçbir 
şey dindiremez.  

İnsan hataları, şeytanlıkları, hile ve aldatmasıyla bir çok aileleri 
yokluk mezarına gönderir ve bir çoğunu da helak eder.  

Alem bütün gök ve yeriyle birlikte eğer bu canavarın azığı haline 
gelecek olursa, yine de hırs ve tamah ateşi asla sönmez. Bütün dünya, 
dünyayı ele geçirecek olursa, yine de nefsani istekleri azalmaz. Oysa 
diğer hayvanlar, kendi yemini elde ettiklerinde şehvet ateşleri sön-
mektedir. Eğer onlarda, her ne kadar az da olsa, sonrayı düşünme hissi 
ve toplama hırsı ortaya çıksa da bu sınırlı bir histir ve zayıf bir hırstır. 
Örneğin karıncalar İlk bahar ve yaz aylarında yemek toplamakta ve zi-
ra kışın yiyeyek toplayamadıkları günlerde, bu topladıkları yiyecekleri 
tüketmektedirler. Eğer kışın, tıpkı baharda olduğu gibi, evlerinden ve 
yuvalarından çıkıp rızıklanabilecek olsalardı, belki de asla rızık birik-
tirme ile meşhur olmazlardı.  

Ama insanın bu mal toplamasının hangi esas ve temel üzere olduğu 
belli değildir. Eğer harcamak için ve geçimini temin için olsaydı, o 
halde bunu temin ettikten sonra neden daha fazlasının peşine düşmek-
tedir ve topladıktan sonra da bu hırsı daha da artış kaydetmektedir? O 



halde kendi başına buyruk olan insan, hayvanlardan daha sapık ve da-
ha aşağılıktır. Zira hayvanların bir hedefi vardır, bu zavallı insanların 
ise hiçbir hedefi bulunmamaktadır. Evet, elbette bir hedefi vardır, ama 
bu hedefini kaybetmiştir. Hedeflerin kabesi Hak Teala’dır ve insan da 
Hakkı talep etmektedir. Bu ilahi talebin –ki fıtratullahın nurundandır- 
hedeflerin hedefi dışında bir hedefi yoktur. Ama kendi yolunu dahi 
bilmemektedir. Delice batıl hedefler peşinde dönüp dolaşmaktadır. 
Talep ateşi asla sönmemektedir. “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı 
anmakla huzur bulur.”1 

 

ÜÜççüünnccüü  MMaakkssaatt  
TTaassddiikk  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  İİnnkkaarrıınn  BBeeyyaannıınnddaa  
Burada da iki bölüm vardır:  
BBiirriinnccii  bbööllüümm::  TTaassddiikk  vvee  ccuuhhuuddddaann  ((iinnkkaarr))  mmaakkssaatt  
Bil ki bu makamda tasdik, hakkı kabullenmek ve hakka sağlam bir 

inançla bağlanmaktır. Nitekim, cuhud (inkar) da hakkı inkar etmek, 
reddetmek ve hak karşısında teslim olmamaktır.  

Tasdik, aklın askerlerinden biridir ve de yoğrulmuş fıtrat ile ilgili-
dir. Nitekim inkar da cehaletin askerlerinden biridir ve de örtülü fıtrat 
ile ilgilidir.  

Bu kısıtlı bilginin detayları ise, şudur ki insani fıtrat yüce ve olan 
Hak Teala’nın, celal ve cemal kudretinin eliyle yoğrulduğundan ve de 
temiz ve kutsal alemden indiğinden, ilk başlarda fıtrat ve yaratılış nu-
rani ve parlaktır. Gayp alemine yöneldiği, hakkı talep ettiği ve önce-
den de işaret ettiğimiz gibi hakka aşık olduğu için nur, temizlik ve 
kutsal alemden olan hak işler ve imani hakikatler ile zati bir münase-
beti taşır. Cehaletler, batıl şeyler, yanlışlar ve yalanlarla hiçbir uyumu 
yoktur. Kendi yerinde de ispat edildiği üzere ilim, alim ve malum (bi-
linen şey) birbiriyle uyum içinde olmalıdır. İlim, alimin yiyeceğidir. 
Nitekim yiyecek de yiyen kimse ile bir uyum içinde olmalıdır. Zira 

1 Ra’d/28 
                                                 



yiyen kimseyle birleşmektedir. Ruhani yiyecekler de yiyen kimseyle 
birleştiği için, onunla bir uyum içinde olmalıdır. Nitekim, bu konu, 
alim ve malumun (bilen ve bilinenin) birliği ve akil ve makul (düşü-
nen ve düşünülen)in birliği hususu delillerle1 ispat edilmiştir. Nitekim 
Allah-u Teala, mübarek Abese suresi 24. ayette şöyle buyurmaktadır: 
“Bir de insan, yediğine bir bakıversin.” 

Kafi kitabında, bu ayetin anlamı hakkında İmam Sadık’ın (a.s) şöy-
le buyurduğu yer almıştır: “İnsan aldığı ilmine ve bu ilmi kimden al-
dığına iyi bakmalıdır.”2  

Şeyh Mufid (r.a) ise, İmam Bakır’dan (a.s) bu anlamda bir rivayet 
nakletmiştir. 3 O halde insan kendi asli fıtratı üzere olduğu müddetçe 
nur ve temizlik aleminden olduğu sebebiyle hakiki ilimler, ilahi mari-
fetler, ruhani hakikatler ve gaybi alemlerle uyum içindedir. Nefsin yü-
zü nurani, parlak, tozsuz, passız ve kirden arındırılmış olunca, tümü 
hak ilimler ve marifetler türünden olan gayb aleminin suretleri, bu ay-
naya yansır ve ayna da onlarla uyumlu olarak onları çok güzel bir şe-
kilde yansıtır. Batıllar, yalanlar ve yanlış kıyaslar ise şeytanın nefha-
sından, zulmet, pislik ve karanlık alemlerden olduğu sebebiyle de fıt-
rat üzere yoğrulmuş olan nefsin yüzü, onlardan sarf-ı nazar etmektedir 
ve de onlarla hiçbir uyum ve tenasüb içinde değildir. Dolayısıyla da o 
suretlerin hiçbirini kabul etmemektedir. Onlardan etkilenmemektedir. 
Eğer bu fıtrat sonuna kadar korunur, İblis’in tasarruf elinden kurtulur-
sa, Hakka aykırı olan hiçbir şeyi kabullenmez, hiçbir hakikatten yüz 
çevirmez, Kur’an-ı Kerim’in, büyük peygamberlerin ve yüce velilerin 
(a.s) buyurdukları ilahi vahiy madeninden ve hak ilimler kaynağından 
indiği şekliyle onda halis bir şekilde ve de kul ile Hak Teala arasında 
zulmani hicaplar olarak ifade edilen nefsin tasarrufları ve hayali mü-
dahalelerden münezzeh bir şekilde tecelli eder.  

Ama bu fıtrat, eğer ruhaniyyetinden örtülü olursa, tabiat alemiyle 
uğraştığı için zulmani hale gelirse; şehvet, cehalet, gazap ve şeytanlık 
sultası ona üstün gelirse, dünyevi işlerle ve mülk aleminin kesretleriy-
le ünsiyet kuracak olursa, batın yüzü, ruhaniyet ve melekut aleminden 
döner, o nurani alemlerle olan uyumu kesilir, cin ve şeytan alemiyle 
uyum içine girer, kuruntuların ve küçük insanın şeytanı olan hayali 
müdahalelerin egemenliği insana hakim olur ve ilahi marifet ve haki-

1 el-Esfar’ul-Erbea, c. 3, s. 312,  10. merhaleden, 7. fasıl 
2 Usul-i Kafi, c. 1, s. 39, Kitab-u Fezl’il-ilm, 14. bab, 8. hadis 
3 el-İhtisas, s. 4 

                                                 



katler ve de nur, temizlik ve kutsal alemden olan şeyler, ona acı gelir, 
kulağına ağırlık yapar ve tatsız bir hale dönüşür.  

Zulmetler, pislikler, batıl inançlar, yalan kuruntular, safsata ve yan-
lışlıklar ona tatlı gelir, ruhuna hoş gelir, paslanmış bir kirli ayna gibi 
nur ve latif suretleri kabullenmez. Pas ve pislik türünden olan her şey 
onda üst üste gelir, böylece nefiste cuhud ve inkar haleti ortaya çıkar. 
Kalp artık hiçbir hakkı, hakikati, hatta zaruri ve fıtri şeyleri kabullen-
mez ve teslim olmaz.  

Her insan fıtrat gereği bu güzel düzenden ve ilginç ince yaratılıştan, 
bunu düzenleyen ve yapan birine intikal eder ve bu düzeni yaratıcıyı 
aramaya koyulur. Bu ilginç düzenin bir düzenleyicisinin olmadığı dü-
şüncesi aklına bile gelmez ve kalbinde bu hususta hiçbir şüphe oluş-
maz. Elektrik gücü, radyo, telefon sanayisi, telsiz telgraf ve diğer bu-
luşlar, insanı fıtratın aslına ve cibiliyete yöneltmekte, bunu yapan ve 
keşfeden karşısında teslim olmaya ve onu azamet ve büyüklükle ister 
istemez anmaya sevk eder. Eğer birisi şöyle derse, “Bunlar önemli 
şeyler değildir. Bunlar bir yapımcıya ve üstada ihtiyaç duymamakta-
dır. Onların kendi kendine oluşmuş olması mümkündür.” Bu yanlış ih-
timal herkese ağır gelir ve ruh için çok acı olarak algılanır. Bu sözü 
söyleyen kimsenin cevabı ise kendisine hiçbir cevap vermemektir. 
Ama alemin ilginç düzeni ve kainatın akılları şaşırtan büyük yapımı 
insanı hayrete düşürmektedir. Elektrik gücünü ve beşeri ilginç teknik-
leri keşfetmek de bu alemin küçük bir örneğinden yani insani beyin-
den ortaya çıkmıştır. Alemdeki bütün büyük filozoflar, bu büyük ale-
min zayıf bir parçası olan bu beşerin yapısının her bir parçası husu-
sunda büyük bir şaşkınlık izharında bulunmaktadırlar. Binlerce yıldır 
tıp ve anatomi alimleri, insanın zahiri yapımı hakkında bu kadar dik-
kat gösterdikleri ve incelemede bulundukları halde, henüz de bunun 
hakikatini tümüyle keşfedebilmiş değillerdir. Buna rağmen yine de in-
sanlık arasında bu alemin yaratıcısının büyüklük ve azameti ve de Rab 
ve meydana getiricisi karşısında teslim olmayan cahil ve zalim insan-
lar bulunmaktadır. Bunların kalbinde şek ve şüphe tozları öylesine 
katmerleşmiştir ki, artık kendi fıtri özelliklerinden gaflet etmiş ve bu 
yüzden de aklın açık ve zaruri gördüğü şeyleri bile kabul etmemekte-
dirler. “Kahrolası insan, ne kadar da nankördür.”1 

Bunun sebebi de şudur ki insan tabiat alemi ile meşgul olduğundan, 
vehim ve şeytanlığın elinde esir hale geldiğinden fıtrat, nuraniyetini 

1 Abese/17 
                                                 



kaybetmekte, hak ve hakikatlerle ilişkisi kesilmektedir. Nitekim Al-
lah-u Teala Ahkaf suresi, 20. ayette şöyle buyurmuştur: “İnkâr eden-
ler ateşe arzolunacakları gün (onlara şöyle denir): Dünyadaki ha-
yatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sür-
dünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız-
dan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz!” 

Belki de kafirlerin dünya hayatında, dünyadan istifade ederken ve 
şehvetlere dalırken alıp götürdükleri temiz şeylerden biri kutsal Haz-
ret’ten temizlikle nazil olan ve de insan için semavi sofralardan biri 
olan bu ilahi fıtrat nurudur ve onlar dünyaya teveccüh ettikleri ve 
dünyadan faydalandıkları sebebiyle de bu ilahi fıtrat nurunu kaybet-
mişlerdir.  

Özetle, burhan esasınca yiyecek ile yiyen kimse arasında bir uyum 
gerektiği için nuraniyetinden dışarı çıkmamış olan asıl fıtratların bir 
gereği de hakkı onaylamak ve hakikat karşısında boyun bükmektir. 
Cehalet ve şeytanlığın galip geldiği örtülü fıtratların gereği ise inkar 
ve reddetmektir. O halde tasdik ve onaylamak, aklın askerlerinden bi-
ridir, inkar ve reddetmek ise cehaletin askerlerinden biridir.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
NNeeffssii  İİnnkkaarr  HHuussuussuunnddaa  İİssllaahh  EEttmmeekk  
Bil ki insan, madde ve değişim alemi olan bu tabiat aleminde kal-

dığı müddetçe nefsin en kötü hallerinden biri olan ve de nefsin ebedi 
hüsranına ve yardımsız kalmasına sebep olan bu inkar ve red haletini 
değiştirebilir. Cehalet ve şeytanın ordusunun tasarrufu altından çıkabi-
lir. Böylece akıl ve rahmanın tasarrufu altına girebilir, bu da faydalı 
bir ilim ve salih bir amelle gerçekleşebilir.  

Faydalı ilim yaratıkların incelikleri ve varlık sırları hakkında dü-
şünmektir. Bu tefekkür orta dereceli kimseler için bazı marifet kapıla-
rını açar, ama kamil kimseler için bir örtüdür, iyilerin kalp güzelliği 
ilahi dergaha yakınların bir kötülüğü mesabesindedir. 1 

Yaratıkların incelikleri hakkında düşünmenin yolları, sayısızdır. 
Ama bize en yakın olanı bizzat kendimizi ve nefsimizi tanımaktır. 

1 Şu hadis-i şerifeye işarettir: “İyilerin güzellikleri, Allah’a yakın kimselerin kö-
tülükleridir.” (Bihar’ul-Envar, c. 25, s. 205, 16. hadis) 

                                                 



Hatta beden yapısını ve bedenin fiillerini tanımak da Allah’ı tanıma-
nın bir yoludur.”Nefsini tanıyan, şüphesiz rabbini tanır.”1 

Biz şu anda bu ilginç fabrikanın, yani insan bedeninin sindirim ve 
hazmi ile ilgili düzene bir bakalım. Görüyoruz ki insanların da bir 
üyesi olduğu canlılarda, her birinin mizacsal yapısıyla uyumlu olarak 
belli bir yiyeceğe karşı iştahı vardır. Yani canlılardan her birisi bir tür 
yiyeceğe iştah duymaktadır ve o yiyecek de beden yapısının ihtiyaç 
duyduğu bir yiyecektir. Beden o yiyeceklerle beslenmekte ve de bede-
nin bir parçası olmayan veya beden için zararlı olan şeylerden tür ola-
rak nefret etmektedir. Eğer yiyecek ihtiyaçlarının bir kısmı geciktirile-
cek olursa, mide ve sindirim organlarında bir takım reaksiyonlar orta-
ya çıkmaktadır ve bu reaksiyon açlık olarak adlandırılan bir tepkidir. 
Eğer bu doğal davet olmasaydı, hayvanlar açlıktan ölür, yiyecek bul-
maya teşebbüste bulunmazlardı. Nitekim itidalden sapmış olan mizaç-
larda bunun bir benzeri görülmektedir.  

Ayrıca canlıların dilinin üstünde belli bir kuvve yaratılmıştır ki tür 
hasebiyle faydalı maddeleri zararlı maddelerden ayırt etmektedir. Ay-
nı zamanda faydalı yiyeceklerde bir takım lezzetler taktir edilmiştir. 
Bu dilin üstünde lezzeti anlama kuvvesi karar kılınmıştır ki adeta in-
sanın bedenini ve sağlığını koruması için insana rüşvet vermektedir. 
Eğer bu rüşvet olmasaydı, bir çok faydalı maddelere yönelmez ve 
böylece de beden yapısı yavaş yavaş bozulmaya ve dağılmaya yüz tu-
tardı.  

Hakeza, canlılardan her birinin ihtiyaç duyduğu besinlerle uyumlu 
olarak bir takım dişleri vardır. Bu canlının bedeninde, yani kendi mi-
zacına daha çok etin faydalı olduğu canlılarda, etoburluluğu ile uyum-
lu bir takım sivri dişler karar kılınmıştır. Otobur hayvanlarda, yani mi-
zaç yapısıyla otun uyumlu olduğu varlıklarda otoburlulukla uyumlu 
bir şekilde geniş dişler karar kılmıştır. Her ikisiyle hayatını sürdüren 
bazı canlılarda ise, yani insan gibi hem etobur ve hem de otobur olan 
hayvanlarda ise bu mizaç halleriyle uyumlu olarak iki türlü diş karar 
kılınmıştır.  

Yiyecek ağızda vaki olunca ve canlı varlık dişleriyle onu çiğneme-
ye başlayınca dil altında olan bezelerden bir takım salgılar yapılmak-
tadır. Bu salgıların, hazimde tam bir etkinliği vardır. Dolayısıyla sal-
gıya daha çok ihtiyaç duyan yiyeceklere daha çok salgı salı verilmek-

1 Tesnif-u Gurer’ul-Hikem, s. 232, 4637. hadis ve Evali’el-Leali, c. 4, s. 102, 
149. hadis 

                                                 



tedir. Mideye doğru yuttuktan sonra da hazmetme işlemine başlamak-
tadır. O yiyeceği midede olan cazibe kuvvesi, midenin duvarına doğru 
çekmektedir. Emici kuvvet olan diğer bir kuvvet ise onu mide duva-
rında tutmaktadır. Midede onlara bir takım salgılar salı verilmekte ve 
pişirmeye başlamaktadır. Midenin işlemleri tamamlanınca “masarika” 
denen ince damarlardan bedene katılmaya layık olan bölümü, karaci-
ğere cezbolmaktadır. Bedenin ihtiyaç duymadığı ve yiyeceğin artığı 
olan diğer bölümünü ise midenin altında karar kılınan “ebvab” denen 
mecradan (zira ihtiyaç duymadığında kapalı durmaktadır) on iki par-
mak bağırsağına girmekte, oradan da (detayları anatomi ilminde 
anlatılmaktadır1) bağırsağa girmekte ve oradan def edilmektedir.  

Bedenin bir parçası olmaya layık olan bölüm karaciğere girmekte-
dir. Bu da Keylus2 denen bir maddedir ve de kurut suyuna benzemek-
tedir. Daha sonra karaciğer, çalışmaya ve pişirmeye başlamaktadır. 
Karaciğerin işi sona erdikten sonra, Keylusat-i Erbea olarak adlandırı-
lan dört karışık madde hasıl olmaktadır. Bu dört kısımdan beden için 
en gerekli ve sağlıklı kısmı olan kan, toplar damarlara girmekte, ora-
dan da sevakil, cedavil, revazi ve uruk-i şe’riye (kılcal damarlar) deni-
len diğer damarlara girmektedir. Böylece bütün bedene yayılmaktadır. 
Üçüncü hazım olan hazım ameli oradayapılmış olmaktadır. Eriyiğin 
bedeli olma konumunda olan saf kısmı, kılcal damarlarda oldukça ince 
deliklerden salgı yapmaktadır. Orada da dördüncü ameli gerçekleş-
mektedir. Bu hazimde, üretici kuvve vasıtasıyla bir artık hasıl olmak-
tadır. Bu artık yiyeceklerin arıtılmışından temizlemektedir ve de yeni 
bir üretimin başlangıcı olmaktadır. Kalbe giren kanın bir kısmı da 
orada temizlenmekte ve düzene girmektedir. Kalbin sol tarafında yo-
ğunlaşan buhardan, özel mecralardan, beyne doğru yükselmektedir ve 
orada idrak merkezi olan beyni teşkil etmektedir. Bütün bunların açık-
laması, konumuz dışındadır. Hiç kimse, bu konuda bütün detayları 
keşfedebilmiş değildir. Şimdi biraz düşün! Tabiat alemindeki madde-
leri hangi fabrikada bu türlü temizlemek, parçalamak, pişirmek ve do-
kumak mümkündür. Öyle ki paçaları birbirine benzeyen ve nitelikleri 
uyumlu olan bir madde bir yerde öylesine sert kemik teşkil etmekte, 
başka bir yerde göz perdesi veya cilt veya öylesine incelikte beyin 
teşkil etmektedir. Bir yerde idraklerin merkezini, bir yerde uyarılar 

1 el-Kanun fi Tıb, c. 3, 13. fen, 1. makale, fi ehvali’l-meriy ve fi usul min emr’il-
mide, s. 283-286 

2 Hazmı kolay olan gıda (Müt.) 

                                                 



merkezini öylesine ince bir düzenle düzenlemektedir. Anatomi alimle-
ri birkaç asırdır bütün ince araştırmalarına, bütün ömürlerini insan or-
ganlarını incelemeye sarf ettikleri halde henüz onun bütün hakikatleri-
ni keşfedebilmiş değildir. Dünyada bugün bütün bu ilerlemelere rağ-
men insanoğlu, bedenindeki organlar hususunda bir yere varamamış 
ve aklı yeterli bilgi elde edememiştir. Şimdi hangi fıtratı temiz insan, 
bütün bu düzenlerin kamil ve bütün maslahat ve fesatları bilen bir dü-
zenleyici olmaksızın vücuda geldiğini düşünebilir.  

Bu kadar basit parçaları olan bir saat bile bilgi sahibi bir yapıcıyı 
gerektiriyorsa, her biri büyük bir dikkat ve maslahat üzere yaratılmış 
olan insanoğlunun bu azametli organları bilen hikmet sahibi bir yara-
tıcıya ihtiyaç duymaz mı? 

Atmosferde yayılmış olan hissedilir dalgaları alan ve veren bir rad-
yo bile hikmet sahibi kamil bir düşünürü ve her açıdan taktir edilmesi 
gereken bir yapıcısı var olduğu halde, akıl, his, mülk ve melekut ale-
mindeki ince dalgaları alan ve veren insan ruhu kamil hikmet sahibi 
ve ilim ehli bir yaratıcıya gerek duymaz mı? 

Eğer Allah korusun örtülü bir insan, hayır belki insan suretindeki 
bir hayvan, bütün batıni hastalıkların kaynağı olan kalbi hastalıkları 
vasıtasıyla böyle bir ihtimal verecek olursa, insanlık fıtratından çıkmış 
olur ve dolayısıyla da bu batıni hastalığını mutlaka tedavi etmelidir. 
Bu kimse, canlı suretindeki bir ölüdür. Hak Teala onun hakkında Fatır 
suresi, 22. ayetinde resulüne hitaben şöyle buyurmaktadır: “Sen, ka-
birlerdekine işittirecek değilsin.” 

Bu şahıs, tabiat otlağında dönüp dolaşan ve otlayan bir hayvan gi-
bidir. Hak Teala bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur: “Onları bı-
rak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun.”1 Ha-
keza şöyle buyurmuştur: “Onlar sırf hayvan gibi hattâ gidişçe daha 
sapkındırlar.”2 

Nefsin hallerini, nefsin zulmet ve inkar haletini nuraniyete ve tas-
dik etmeye dönüştürmeye yarayan salih amel ise iki kısımdır. Biri 
kalbi ameldir, diğeri ise zahiri ve kalıpsal ameldir.  

Bu makamda kalbi amelden maksat, fıtratı ilk haline ve fıtri ruhani 
haletine döndüren amellerdir. Bu amellerin başlıcası ise batıni ve zahi-
ri şartlarıyla tövbe etmektir. Tövbenin hakikatini, güçlendiricilerini ve 

1 Hicr/3 
2 Furkan/44 

                                                 



şartlarını kendi yerinde inşallah beyan edeceğiz. Bu konuda bir takım 
açıklamaları da kırk hadis şerhinde yapmış bulunmaktayım. 1  

İnsan, daha sonra başlıcası dünya sevgisi, bencillik, egoistlik ve ba-
şına buyrukluk olan tabii pisliklerden kalbi temizlemeye, halis kılma-
ya çalışır. Bu da mücahede ve süluk ehli olan kimselerin her şeyden 
çok önem verdikleri, Allah’a doğru seyretme kapısının en önemli un-
surlarından biridir. Bu sayfalarda inşallah kendi yerinde açıklamaları 
yapmaya çalışacağız.  

Bu makamda kalıbi (zahiri) amelden maksat ise, nefse hallerini ha-
tırlatan ve tabiatın uyuşturucu ağır uykusundan uyandıran amellerdir. 
Bu ameller de başlıcası kalp huzuru olan vahiy ve temizlik Ehl-i 
Beytinden nakledilmiş zikirlerle nefse hatırlatmada bulunma ve nefsin 
kesretlerle ve dünya ile az uğraştığı zamanda, örneğin gecenin son sa-
atlerinde veya iki şafak arasında nefsi uyandırma amacıyla meşgul 
olmaktır.  

Kafi’de yer aldığına göre Allah-u Teala İsa’ya şöyle buyurmuştur: 
“Ey İsa! Kalbini benim için yumuşak kıl ve halvetlerde beni çok an. 
Benim hoşnutluğum, duada “tebesbus” etmendir. Yani korku, ümit, 
zillet ve horlukla bana teveccüh etmendir. Ama bu dua ve zikirde canlı 
ol, ölü olma.”2 

Hadis-i şeriflerde de bir çok yerde zikredildiği üzere Allah-u Teala 
şöyle buyurmuştur: “Ben, beni ananlarla birlikte otururum.”3 

Evet, hakiki bir zikirle kul ve Allah arasındaki örtüler yırtılır, huzu-
ra engel olan şeyler ortadan kalkar, kalbin kasvet ve katılığı yok olur, 
yüce melekut kapıları salik kimsenin yüzüne açılır, Hak Teala’nın 
rahmet ve lütuf kapıları kendisi için açılır, ama en önemli şey kalbin 
bu zikirlerde diri olması ve ölü olmamasıdır. Yani ölülerle ünsiyet et-
memelidir. Haktan ve mukaddes yüzünden başka her şey ölülerdendir. 
Kalp, bu tür şeylerle ünsiyet kurunca ölmeye ve leş eti yemeye yakın-
laşır. “O'nun zatından başka her şey helak olacaktır.”4 

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Arabın söylediği en doğ-
ru şiir Ubeyd’in dediği şu şiirdir: “Allah’tan başka her şey batıldır”5  

1 Kırk Hadis şerhi, s. 271, 17. hadisin şerhinde 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 364, Bab-u Zikrillah, 23. hadis 
3 Usul-i Kafi, c. 2, s. 359, Bab-u ma Yecibu min Zikrillah fi Kulli’l-Meclis, 4. 

hadis ve Bihar’ul-Envar, c. 90, s. 153, 11. hadis ve s. 156, 25. hadis ve s. 163, 42. 
hadis 

4 Kasas/88 
5 Sahih-i Müslim, c. 4, Kitab’uş-Şiir, s. 442, 3-6. hadisler 

                                                 



Diğer varlıklara –hangi varlık olursa olsun- gönül vermek, Al-
lah’tan gaflet etmektir.  

Evet, anılmaları Allah’ı anmak olan ve sevgileri Allah’ı sevmek 
olan kimseler, Hak Teala’nın has kulları ve de mutlak cemilin cema-
linde fena olan kimselerdir. Onlar, ben ve benlikten geçmiş, kendisini 
aşmış, iki alemi atmış ve reddetmiş kimselerdir. Onlar Hak Teala’nın 
yüce isimleri ve tam ayetleridir. Özetle, kalbi ihya etmek için Allah’ı 
zikretmek ve özellikle de, “ya heyyu ya keyyum” mübarek ismi, kalp 
huzuruyla uyum içindedir. (söylenildiği üzere1) 

Bazı zikir ve marifet ehlinden nakledildiği üzere her gece ve gün-
düz bir defa secdeye gidip, “la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu 
minezzalimin”2 zikrini çokça söylemek, ruhsal ilerleme için iyidir. 
Bazı ahiret yolunun saliklerinden nakledildiği üzere de üstadından bu 
amelin faydasını işittiği zaman, her gece ve gündüz bir defa secdeye 
gidiyor, bin defa bu zikr-i şerifi söylüyordu ve diğer bazısından da 
nakledildiği üzere üç bin defa bu zikri tekrar ediyordu. 3 

İmam Zeyn’ul-Abidin ve Seyyid’us-Sacidin Ali b. Hüseyin’den 
(a.s) nakledildiği üzere ise, kaba ve düz olmayan bir taş görünce mü-
barek başını üzerine koydu, secdeye kapandı, ağladı ve bin defa şöyle 
dedi: “La ilahe illallah-u hekken hekka, la ilahe illallah-u teabbuden 
ve rıkken, la ilahe illallah-u imanen ve tesdiken”4 

Mevlamız Musa b. Cafer’in (a.s) yaptığı uzun secdeler çok meş-
hurdur.5 Nitekim değerli ve güvenilir bir kimse olan İbn-i Ebi Umeyr 
de secdelerinde Musa b. Cafer’e (a.s) uymuştur. 6 

1 Ehl-i Beyti zikretmeyi ve anmayı, Allah’ı anmak olarak kabul eden rivayet-
lerden iktibas edilmiştir. Örneğin İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz 
bizi zikretmek de Allah’ın zikrindendir.” (Usul-i Kafi, c. 2, s. 360, 2. hadis ve 
Bihar’ul-Envar, c. 36, Kitab’ul-İmamet, 9. bab, Bab-u Ennehum Aleyh’is-Selam, ez-
Zikr) 

2 Enbiya/87 
3 el-Murakebat, Mirza Cevad Aga Melik-i Tebrizi (r.a), s. 123 
4 Veasil’uş-Şia, c. 6, s. 382, Kitab’us-Salat, es-Sucud bablarından 23. bab, 15. 

hadis 
     5 Bihar’ul-Envar, c.48 (Tarih’ul-İmam Musa b. Cafer (a.s)), s.116, 29. hadis 

6 İbn-i Ebi Umeyr, İmam Musa b. Cafer’in (a.s) ashabından biridir. İmamiye 
mezhebinin büyüklerindendir. Şii ve Sünni alimlerince güvenilir kabul edilmiştir. 
İnsanların en has, abit ve takvalısı kabul edilmiştir. Bu açıdan da rical ve hadis alim-
leri, onu icma ashabından saymıştır. Onun mürsel rivayetlerini müsned saymışlardır. 
Beni Abbas zalimleriyle savaştığı için hapse atılmış Şiilerdendir ve de H. K. 217 yı-
lında vefat etmiştir. (Rical-i Neccaşi, s. 226, Cami’ur-Ruvvat Erdebili, c. 2, s. 50, 
Rehyanet’ul-Edeb, Hıyabani Tebrizi, c. 7, s. 361) 

                                                 



Fazl b. Şazan’dan1 ise şöyle nakledilmiştir: “Irak’a geldiğim zaman 
birinin kendi arkadaşına şöyle dediğini gördüm: “Sen çoluk çocuk sa-
hibi birisin ve onların geçimini temin etmen gerekir. Ama secdelerini 
uzatmandan dolayı gözünün kör olmasından korkuyorum.” O şahıs 
şöyle dedi: “Eyvahlar olsun sana! Eğer birinin gözü uzun secde yap-
maktan kör olsaydı, İbn-i Ebi Umeyr’in gözü kör olurdu. Sabah nama-
zından sonra secdeye kapanıp güneşin zevalinden sonra başını secde-
den kaldıran kimse hakkında ne düşünüyorsun.”2 

Nakledildiği üzere uzun secde, İmamların (a.s) dininden ve de çok 
ibadet eden kimselerin sünnetlerindendir. 3 

Evet! Hakkı tanıyan, mukaddes Rab ile ünsiyet ve muhabbet kuran 
kimseler için bu tür ameller, zahmet ve meşakkat değildir, sevgili ile 
üns ve işret içinde olmak usandırıcı değildir. Özellikle de bütün mu-
habbet ve sevimliliklerin O’nun muhabbetin bir parçası olan sevgili 
hakkında bu durum daha da geçerlidir. Onların dilinden ne de güzel 
ifade edilmiştir: “Seni tanıyan kimse canı ne yapsın 

Evlat, eş ve evi ne yapsın 
Deli eder iki alemi verirsin 
Senin delin olan iki alemi ne yapsın.”4 
Şiraz arifi (r.a) ise şöyle diyor: “İçimize dosttan başkası sığmaz 
İki alemi düşmana ver ki bize dost yeter.”5 
Dostun muhabbet kadehinden içenler ve dosta ulaşmanın iksirinden 

ebedi hayatı elde edenler, her iki alemi düşmana layık görürler. Ha-
lil’ur-Rahman’ın kalbi “yüzümü gökleri ve yeri yaradana çevir-
dim”6 makamında olduğundan vahiy ve ilim meleği Cebrail-i Emin 

1 Fazl b. Şazan, Nişabur ehlinden olup, İmam Rıza’nın (a.s) ashabından biridir. 
Bazısı onu İmam Cevad’ın (a.s) ashabından saymıştır. Fazl, büyük bir fakih ve güçlü 
bir mütekellim idi, hadis nakletmekte güvenilir bir kimse idi, Şiiler arasında büyük 
bir makama sahipti. Fazl, 280’den fazla kitap yazmıştır. Onlardan en önemlisi, el-
İzah kitabıdır. Bu kitapta İmamiye dışındaki fırkaları reddetmiştir. (Rical-i Neccaşi, 
s. 306, Cami’ur-Ruvat, c. 2, s. 5, ez-Zerie, Şeyh Agabozorg Tehrani, c. 2, s. 490)  

2 İhtiyar-u Marifet’ir-Rical Keşi, c. 2, s. 855, 1106. hadis ve el-Kuna ve’l-Elkab, 
Şeyh Abbas Kumi, c. 1, s. 200 

3 Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Eba Muhammed! Uzun 
secdede bulun. Şüphesiz uzun secde, çok ibadet edenlerin sünnetindendir.” 
(Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 381, Kitab’us-Salat, es-Sucud bablarından 23. bab, 12. hadis) 

4 Münacat-i Hacı Abdullah-i Ensari, s. 241, İkbal yayınları baskısı, 2. baskı, 
1986 

5 Divan-i Hafız, Tashih-i Kazvini ve Ganiy, s. 267, Meclis baskısı, 1945 
6 En’am/79 

                                                 



kendisine, “bir hacetin var mıdır?” diye sorduğu zaman şöyle buyur-
du: “Ama sana ihtiyacım yoktur.”1 

Onlar, hacet yükünü dostun sokağına attılar, ondan başkasına bir 
ihtiyaçları yoktur. Cemal aşıkları için hakiki kıbleden başka bir hedef 
yoktur.  

“Aşk kıblesi bir geldi ve yeter” 
Evet, biz körler, sağırlar ve örtülü kimseler bütün bu makamlardan 

sadece hayvani şehvetlere gönül bağladık, bütün saadetlerden sadece 
değersiz bir takım kavramlara gönül verdik ve kendimizi ikna ettik. 
Meğer ki, dostun rahmet ve lütfu elimizden tutsun, bizleri bu yoğun ve 
zulmetler dolu hicaplardan kurtarsın, kalbimizi muhabbetiyle ihya et-
sin, diğerlerinden koparsın ve kendisine bağlasın.” 

DDöörrddüünnccüü  MMaakkssaatt  
RReeccaa  ((İİmmiitt))vvee  ZZııddddıı  OOllaann  KKuunnuutt  ((ÜÜmmiittssiizzlliikk))  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da birkaç bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
ÜÜmmiiddii  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  ÜÜmmiittssiizzlliiğğiinn  İİssee  CCeehhaalleettiinn  AAss--

kkeerrlleerriinnddeenn  BBiirrii  OOlldduuğğuu  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki akıl-fıtrat nuru ve tiynet sefasıyla, irfani ve manevi zevki 

üzere Hak Teala’nın mutlak kamil olduğunu, zat, sıfat, isim ve 
fiilerinde imkani noksanlıklardan olan bir sınırlamanın bulunmadığını 
ve o mukaddes zatın rahmet tecellisinin hiçbir sınırla sınırlanmadığını 
derkedince, bu marifetin gereği Hak Teala’ya ve rahmetine kamil ve 
sağlam bir ümitle bağlanmaktır. Fıtrat onu mutlak kamile ve mutlak 
rahmete davet edince, kamil iyimserlik ve ümide ulaştırır. Eğer fıtrat 
asıl nuraniyetinden örtülü olursa, Hak Teala ile zati ve sıfati kemalle-
rinden ve o mukaddes zatın geniş rahmetinden de örtülü kalır. Bu ör-
tünme, bazen insanı Hakk’ın rahmetinden bile ümitsiz hale getirir. Bu 

1 Bihar’ul-Envar, c. 12, s. 38, Ebvab-u Kıses-i İbrahim (a.s) ve Hakeza, a. g. e. c. 
68, s. 155-156, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 63. bab, 70. hadis 

                                                 



ümitsizlik hakikatte rahmeti sınırlamaya döner ve bunun da gereği 
isim ve sıfatlarda, hatta zatta bir sınırlamaya gitmektir. Allah-u Teala 
zalimlerin dediklerinden çok daha yücedir.  

Buradan da anlaşıldığı üzere ümit, fıtri şeylerdendir. Ümitsizlik ise 
yoğrulmuş fıtratın aksinedir ve örtülmeden sayılmaktadır. Ümidin vü-
cuda geliş nedeni Hak Teala hakkında hüsn-ü zanda bulunma; Hak 
Teala’nın rahmetinden ümitsizliğin nedeni ise o mukaddes zat hakkın-
da su-i zanda bulunmaktır. Hüsn-ü zan ve su-i zannın oluşum nedeni 
ise rahmet genişliğini bilmek ve isimsel, sıfati ve fiili kemale iman 
etmek veya aksine bu hususta cahil kalmaktır. Bu ikisinin dönüşü de o 
mukaddes zatı tanımak veya tanımamak haletinedir. Akıl zati yoğrul-
muş fıtratı hasebiyle örtülü olmadığından ve hicab/örtü de pir ağaç 
olan tabiata dönüş olduğundan ve de tenezzül (nazil olmuş) alemde ise 
nehyedilmiş ağaç olduğundan kendi asil fıtratı hasebiyle Hak Teala 
hakkında fıtri marifet sahibidir.  

Eğer kendini pis tabiat ağacına teveccüh ile Hakk’tan örtülü kıl-
mazsa o batını sefayla, isimlerin resmi sınırsız bir şekilde onda tecelli 
eder. Bu tecelli ise bağlılık, ünsiyet ve ümit getirir. Bu da sağlam bir 
ümittir.  

Ama nehyedilmiş pis ağaca teveccüh edilirse, teveccüh miktarınca 
isimler, sıfat ve fiillerde sınırlama hasıl olur ve rahmet genişliğine 
ümitsiz düşer. Sonunda tümüyle fıtrattan ayrılır, hicap hükümleri üs-
tün gelir, kalp aynasını toz ve karanlık kaplar. Öyle ki isim ve fiillerin 
tecellisinden ve gayb aleminden mahrum düşer. Rahmani cilvenin 
yansımasından örtülü kalır. Kalpte ümitsizlik hükmü hakim olur. Öyle 
ki kendini Hakk’ın geniş rahmetinden mahrum kılar. Bu da mahrumi-
yetin nihayetidir ve bundan Allah’a sığınırız.  

 
22..  BBööllüümm  
ÜÜmmiitt  vvee  AAllddaannmmaannıınn  FFaarrkkıı  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki insan nefis sevgisi, bencillik ve egoistlik sebebiyle kendisin-

den gafil olur. Kendinde olan noksanlık ve ayıpları kemal ve güzellik 
sayar. Nefsin sıfatları hususunda yapılan yanlışlıklar oldukça çoktur.  

Bu sıfatları doğru bir şekilde ayırt edebilen kimseler oldukça azdır. 
Bu da nefsi unutmanın anlamlarından veya mertebelerinden biridir ve 
de insanın Hak Teala’yı unutmasından hasıl olmaktadır. Nitekim Haşr 
suresi 19. ayette bu gerçeğe işaret edilmiştir: “Allah'ı unutup da, Al-
lah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olma-
yın; onlar, yoldan çıkmış kimselerdir.” 



İnsanın yanlışlık yaptığı ve örtülü olduğundan aldandığı hususlar-
dan biri de kibir, kuruntu, ümit ve Hakk’a bağlanma haletlerini ayırt 
etmek hususundadır. Açıkça bilindiği üzere kibir İblis’in en büyük as-
kerlerinden biridir. Tam tersine, ümitlenmek ise aklın rahman askerle-
rinden biridir. Ayrıca bu iki sıfat temel ve etkiler hususunda da birbi-
rinden ayrı ve farklı konumdadır. Ümitlenmenin temeli rahmet geniş-
liğini bilmek, feyiz, kemal, isimler ve sıfatların kapsamlılığına iman 
etmektir. Kibrin temeli ise Allah’ın emrini küçümsemek ve gayb 
alemleri, fiilerin gaybi suretleri ve nefsin sıfatlarının melekuti gerekle-
ri hususunda cahil olmaktır. Bu yüzden bu iki sıfatın etkileri de farklı-
dır. Zira bir kimse rahmet genişliğine, Hakk’ın nimet genişliğine bile-
rek iman edecek olursa onun için ümit hali meydana gelir, bu marifet 
onu amellerin tezkiyesine, ahlak tasfiyesine Mevla ve velinimetin 
emirlerine itaatte ciddiyete davet eder. Kibir içinde olan insan ise şey-
tan ve nefs-i emarenin tuzağında marifetler, yüce ahlak ve salih amel-
ler elde etmekten geri kalır.  

Ümit sahibi nefisler her türüyle işe koyuldukları halde güvendikleri 
nokta kendi amel ve halleri değildir.  

Zira onlar Hakk’ın azametini derketmiş ve Hakk’ın azameti karşı-
sında her şeyin küçük ve her kemalin değersiz olduğunu ve yüce der-
gahı nezdinde bütün salih amellerinin hiçbir değer taşımadığını bilmiş 
oldukları için Hakk’ın rahmetine dayanır ve o mukaddes zatın geniş 
feyzine güvenirler.  

Ama kibirli nefisler tüm kemallerden geri kalır, kendisini aşağılık 
hayvanlar derecesine düşürür, Hakk Teala’dan ve rahmetinden gafilce 
yüz çevirir. Bir dil lakırtısı olarak “Allah rahmet edenlerin en merha-
metlisidir ve Allah büyüktür” der. Şeytan onları büyük günahlara ve 
büyük farzları terk etmeye sürükler. Onlara özür makamında “Allah 
büyüktür” demelerini telkin eder. Oysa zerre kadar dahi Allah-u Tea-
la’nın azametini derketmiş olsalardı, Allah’ın hususunda nimetlerine 
karşı muhalefet içinde olmazlardı. Bunlar Allah’ı azametle anar, ken-
disine ve diğerlerine karşı Hakk’ın geniş rahmetini savunur. Ama 
amel ve fiileri Hakk’ın azametinin kalplerine tecelli ettiği ve nefs lev-
halarında Hakk Teala’nın geniş rahmetinden bir nurun bulunduğu, 
yansıdığı kimselerin amellerine benzememektedir.  

Bunlar ahiret işlerinde tembellik eder ve bunu sağlam bir ümit ola-
rak değerlendirirler. Hakk’ın azametine dayanma şekline sokarlar. 
Ama dünyevi işlerde büyük bir hırs ve aceleyle toplamaya ve ele ge-
çirmeye çalışırlar. Adeta onlara göre Allah-u Teala sadece ahiret ile 



ilgili işlerde büyüklük sahibidir, dünyevi işlerde büyük değildir. Bun-
lar dünyevi işlerde tümüyle nefse ve insanlara dayanmakta ve Hakk 
Teala’dan gaflet etmektedirler. Hatta adını bile anmazlar. Uhrevi iş-
lerde ise Allah’a güvendiklerini söylerler. Bu sadece aldanmadan iba-
rettir.  

Özetle ümit sahipleri asla amelden geri kalmazlar. Hatta herkesten 
daha çok ciddiyet gösterirler. Ama onlar kendi amellerine güvenmez-
ler. Onlar amel ettikleri halde Hakk Teala’ya güvenirler. Zira hem ku-
surlarını görürler ve hem de rahmet genişliğini. Ama aldanmış kimse-
ler, tohum ekme ve ziraat ile meşguliyet günlerinde oynaşan, tembel-
lik eden ve “Allah büyüktür, tohum ekmeden de verme gücüne sahip-
tir” diyen kimselere benzer.  

Ama ümitli kimseler ise yeri geldiğinde ekin işleriyle uğraşan, to-
hum eken, ekinleri sulayan, ürünlerini Hakk’tan dileyen, meyve ve 
sonuç elde edişi Allah’ın gücüne bağlayan çiftçiye benzer. Dünya da 
ahiretin tarlasıdır. Bu konu delillerle de ispat edilmiştir. 1 Aynı za-
manda son Peygamber’den (s.a.a) de bu gerçek nakledilmiştir. 2 

Amel etmedikleri halde karşılık ve sonuç bekleyenler aldanmış 
kimselerdir.  

Amel ettiklerinde bu amellerine güvenen ve dayanan kimseler ise 
kendilerini beğenmiş kimselerdir. Bunlar da kendilerini unutmuş ve 
Hakk’tan gafil kimselerdir.  

Ama amel ettikleri halde kendini ve amellerini hiç sayan, Hakk’a 
ve rahmetinin genişliğine dayanan kimseler ise ümit sahibi olanlardır. 
Bunların alameti de dünyada Allah’tan başkasına itimat ve tevekkül 
etmemeleri, diğer varlıklara gözlerini kapayıp cemilin cemaline açma-
ları ve görevlerini yerine getirme hususunda kusur etmemeliridir. On-
ların marifeti kendilerini amele zorlar ve muhalefetten alıkoyar. Ha-
dis-i şeriflerde de bu gerçeğe işaret edilmiştir. Nitekim Kafi’de İmam 
Sadık’a (a.s) ulaşan bir senetle ravi şöyle diyor: “İmam Sadık’a (a.s) 
insanlardan bir grubun ölünceye kadar Allah’a isyan ettikleri halde 
ümitli olduklarını söylediklerini bildirdim. İmam şöyle buyurdu: 
“Bunlar yersiz hayallere ve kuruntulara sapılmış kimselerdir. Bunlar 

1 Esfar-i Erbea, c. 9, s. 121-131, 10. Bab’dan 1 ve 2. fasıllar 
2 Nebevi hadis şudur: “Dünya ahiretin tarlasıdır.” (Avali’ul Leali, c.1, s. 267, 66. 

hadis 

                                                 



yalan söylüyor. Bunlar ümitli kimseler değildir. Bir şeyi ümit eden 
kimseler o şeyi talep eder. Bir şeyden korkan kimse de ondan kaçar.”1  

Bu anlamda başka bir rivayet daha vardır. Sadece orada şöyle 
buyurulmuştur: “Onlar bizim dostlarımız değildir.”2 

Hakeza Kafi’de İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu yer almıştır: 
“Mümin, korkan ve ümitli olmadıkça mümin olamaz. Korktuğu ve 
ümit ettiği şeyler esasınca amel etmedikçe de korkan ve ümit eden bir 
kimse olamaz.”3 

Kafi’de İmam Bakır (a.s) Resulullah’tan naklen Allah-u Teala’nın 
şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Benim için amel edenler, be-
nim sevabım için yaptıkları amellere itimat etmezler. Zira onlar ömür-
leri boyunca ciddi davranacak ve nefislerini bana ibadet hususunda 
zahmete düşürecek olsalar bile, kusur içindedirler ve bana ibadetin 
hakikatine erişemezler. Nezdimde olan –yücelikler, cennet nimetleri 
ve civarımda yüce derecelerden- taleb ettikleri şeylerde rahmetime 
güvensin, ihsanımı ümit etsin ve hüsn-ü zan ile itminan içinde olsun-
lar. Zira bu esnada rahmetim onlara erişir, ihsanım onları rızayetime 
ulaştırır ve mağfiretim onlara bağışlanma elbisemi giydirir. Şüphesiz 
ben rahman ve rahim olan Allah’ım ve bu isimle adlandırılmış bulun-
maktayım.”4 

Bu husustaki hadisler oldukça çoktur.” 5 
Şimdi ey aziz! Nefsinin hallerini incele, nefsinin hallerinin etkileri-

ni ve temellerini teşhis et. Hangi gruptan olduğumuza bir bak! Acaba 
Allah’ın büyüklüğü, rahmet azameti, mağfiret büyüklüğü, bağış ve 
mağfiret genişliği bizi mukaddes zata ümitli mi kılmış, yoksa bizleri 
şeytani gurura mı düçar kılmış; Hakk’tan celal sıfatlarından gafil mi 
etmiş ve bizleri ahiret işlerine karşı umursamaz mı kılmıştır? 

Büyük birine, nimet sahibine ve herkese huzurunda saygın dav-
ranmak insanının fıtri özelliğidir. Dünya erbabı kimseler, dünya ni-
metlerinin sahibine, dünyevi kudret ve azamet sahiplerine onların hu-
zurunda olduklarında saygı gösterirler. Zira onların büyük ve velini-

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 55, Kitab’ul-Kufr ve’l-İman, Bab’ul-Havf ve’r-Reca, 5. ha-
dis 

2 a. g. e. s. 56, 6. hadis 
3 a. g. e. c. 2,  s. 57, Bab’ul-Havf ve’r-Reca, 11. hadis 
4 Usul-i Kafi, c. 2, s. 58, Bab-u Husn-i Zan billah, 1. hadis 
5 Usul-i Kafi, c. 2, s. 55, Bab’ul-Hevf ve’r-Reca ve s. 58, Bab-u Hüsn’iz-Zen 

billah ve s. 59, Bab’ul-İtiraf bi’t-Teksir ve Bihar’ul-Envar, c. 67, s. 323, Kitab’ul-
İman ve’l-Kufr, 59. bab 

                                                 



met olduklarını teşhis etmişlerdir. Dolayısıyla örtülü fıtrat onları saygı 
göstermeye davet etmiştir. Dolayısıyla eğer kalbinde Hakk’ın azameti, 
rahmet genişliği, nimet ve mağfiret enginliği, bağış ve ihsan kapsamlı-
lığından bir tecelli var ise, yoğrulmuş fıtrat seni de saygı göstermeye 
davet etmeli ve tüm alemlerden ibaret olan huzurunda asla muhalefet 
göstermemelisin. O halde bu muhalefetler örtülmedendir ve bu örtülü 
olma haleti kibir ve gurur nedenidir.  

Ey aziz! Ağır uykudan uyan. Bu şeytani gururdan sakın ki gurur in-
sanı abadi helak olmaya sürükler. Salikler kervanından alıkoyar. 
Ehlullah’ın göz nuru olan ilahi marifetleri elde etmekten mahrum kı-
lar.  

Bil ki gurur olduğu takdirde ilahi öğütler, peygamberlerin davetleri 
ve velilerin nasihatı etkili olamaz. Zira gurur bütün bunları kökünden 
söküp atar. İnsanı kendini ve hastalıkları düşünmekten alıkoymak, 
unutma ve gaflete neden olmak ve doktorların tedaviden aciz olacağı 
dertlere düşmek de şeytanın ve nefsin büyük tuzaklarından ince hesap-
larından biridir. İnsan bu durumda bir an kendine gelir ki artık islah 
zamanı geçmiş ve çözüm yolu tümüyle kapanmış olacaktır. Nitekim 
Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Sen, onları hasret günü ile kor-
kut. O gün, onlar gaflet içinde inanmamakta iken, iş bitirilmiş 
olur.”1 

  
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm    
AAkkııll  vvee  RRaahhmmaann’’ıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  BBiirrii  OOllaann  KKoorrkkuu  İİllee  ŞŞeeyyttaann  

VVee  CCeehhaalleett  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  BBiirrii  OOllaann  ÜÜmmiittssiizzlliikk  AArraassıınnddaakkii  FFaarrkkıınn  
BBeeyyaannıınnddaa    

Bil ki Allah-u Teala’dan korkmak ile Allah’ın rahmetinden ümidini 
kesmenin temel ve esasları farklıdır. Zira Hak Teala’dan korkmak ya 
celal, azamet ve kibriya tecellisinden ya azap şiddetini, hesap inceliği-
ni ve ceza büyüklüğünü düşünmekten ya da görevini eda etmek husu-
sunda kusur ve acizliği göstermektendir. Bunlardan hiçbiri de Allah’ın 
rahmetine ümit bağlamak ve güvenle çelişki teşkil etmemektendir. 
Bunun da neticesi görevini yerine getirmeye koyulmak ve itaat husu-
sunda dikkat göstermektir. Sadece fiillerin hedefi bu esaslar üzere 
farklılaşmaktadır. Örneğin hakkın celal ve azametinin kendisini amele 

1 Meryem/39 
                                                 



davet ettiği bir kimsenin fiilinin nihayeti hak Teala’yı övmektir ve dili 
de “seni ibadete ehil gördüm ve sana ibadet ettim”1 hakikatidir.  

Bunların hem korkuları diğerlerinin korkusundan ve hem de amel-
leri diğerlerinin amelinden farklıdır. Bunlar, cennet ve cehennem ile 
ilgilenmezler. Bunlar amellerin cezası ve mükafatına itina göstermez-
ler. Azap, ceza ve hesap korkusunun kendisini amele davet ettiği kim-
senin nihayeti de bunu gerektiren şeylerden kurtulmak ve de karşıtlığı 
olan şeylere erişmektir. Kendi noksanlıklarını görmenin, korkmasına 
neden olduğu ve de kendisini amele davet ettiği kimsenin nihayeti de 
mümkün olduğu kadar bu noksanlıkları gidermek ve gücü yettiğince 
kemallere erişmektir. Ama Hakk’ın rahmetinden ümidini kesmek ise 
ilahi rahmeti sınırlamak, mağfireti kusurlu görmek ve Hakk’ın affını 
eksik kabul etmektir. Bu ümitsizlik, en büyük günahlardan biridir. 
Hatta Allah’ın isimleri hakkında inkara düşmektir ve hakikati de yüce 
Allah’ı inkar etmektir. Hak Teala’nın mukaddes makamını, değerli 
isim, sıfat ve fiillerini tanımamaktır.  

Bu ümitsizliğin etkilerinden biri de amelden geri kalmak, ciddiyet-
ten el çekmek, kulluk bağlarını koparmak ve de dizginlerini salı ver-
mektir. Zavallı kulu Hak Teala’nın dergahından ve mukaddes maka-
mından bu kadar uzak düşürebilen ve rahmetinden mahrum kılan baş-
ka bir şey oldukça azdır.  

İblis’in büyük tuzaklarından biri de başlangıçta kulu kibre sürük-
lemesi, bu vesileyle istediğini söyler bir hale getirmesidir. İblis, böy-
lece insanı küçük günahlardan, büyük günahlara ve büyük günahlar-
dan da helak edici günahlara sürükler. Bu hal üzere bir müddet onunla 
oyun oynar, onu Allah’ın rahmetinden ümit etme hayaliyle, kibir vadi-
sine sürükler. İşin sonunda onda tövbe ve dönüş yapacağı ihtimalini 
verdiği bir nuraniyet gördüğü taktirde ise onu Hak Teala’nın rahme-
tinden ümitsizliğe sürükler ve şöyle der: “Artık senin işin bitmiştir. 
Sen ıslah olacak değilsin.” Bu, kulu Allah’ın kapısından geri çeviren 
ve elini ilahi rahmetten koparıp atan büyük bir tuzaktır. Bu halet bir 
çok ilginç garipliklerin kaynağı ve sayısız fesatların çeşmesi konu-
mundadır. Bu tür kimselerin kendisine ve diğerlerine verdiği zarar, 
herkesin verdiği zarardan çok daha fazladır ve bu cehalet ve şekavetin 
nihayetidir.  

1 Bu söz Hz. Ali’ye (a.s) aittir. Bihar’ul-Envar, c. 41, s. 14, Kitab-u Tarih-i 
Emir’el-Müminin (a.s), 101. bab, 4. hadis 

                                                 



O halde insan, bu büyük helak edici günahtan kurtulmanın yolunu 
bulmalı, Hak Teala’nın geniş rahmetini ve mukaddes zatın gizli ve 
açık  ihsanlarını düşünmelidir. Hak Teala, insan hakkında bir çok lütuf 
ve merhamette bulunmuştur. İnsan, bu özel rahmet ve lütufların yanı 
sıra hayvani veya bitkisel hayatında da diğer varlıklarla ortak kılındığı 
bir çok rahmetlere ve ihsanlara mahzar kılınmıştır. Hatta bu hayvani 
ve bitkisel makamlarda bile insan, diğer hayvanlardan farklı olarak bir 
çok yüceliklerle seçkin kılınmıştır.  

Hayvani hatta bitkisel hayatın temeli olan su ve hava, bizim gafil 
olduğumuz büyük nimetlerden biridir. Bizler bu iki nimet içinde yüz-
düğümüz için hesaba katmamaktayız.  

İnsan henüz doğmadan önce, Allah-u Teala, kendisi için en uygun 
yiyeceklerden olan bir takım yiyecekler temin etmiştir. Allah-u Teala 
çocuğun sevgisini diğer hayvanlardan daha çok bir şekilde anne ve 
babasının kalbine yerleştirmektedir. Yani insan diğer hayvanlardan 
çok daha fazla evladını sevmekte, çocuğunu büyütme, koruma ve ter-
biye etme hususunda ciddiyet göstermektedir. Bu aşırı ilgi sebebiyle 
anne ve baba çocuğu hakkında yaptığı hizmetleri hiçbir minnet ve kar-
şılık beklemeden isteyerek yapmaktadır.  

Örneğin anne birçok zahmetlere katlanarak geceleri çocuğuna 
bakmak için uyumamaktadır. Oysa bu iş için bile hiç kimseyi görev-
lendirebilmek mümkün değildir. Ama anne bu zahmeti can-u gönül-
den kabul etmektedir. Çocuğunun istirahat etmesi için çalışmaktadır. 
Uzun geceler yatmayarak değerli çocuğunu uyutmaya çalışmaktadır. 
İşte bu Allah’ın insanoğluna yönelik ilahi sevgisinin, annenin kalbine 
yansıyan bir tecellisidir.  

İnsana özgü olan yüceliklerden biri de annenin göğüslerinin, çocu-
ğa süt verirken onu saygı ile kucağına alacağı bir şekilde karar kılın-
mış olmasıdır.  

Bunlar ve verilebilecek binlerce örnek, sadece çocukluk dönemin-
deki zahiri yüceliklerden bir kaçıdır. Ömrün her çağında insan için bir 
çok nimetler ve rahmetler taktir edilmiştir. Bunları aktarmak sözün 
uzamasına neden olacaktır. Bütün nimetlerden daha büyük, bütün 
rahmetlerden daha kamil olanı ise, insanoğluna özgü kılınan manevi 
terbiyeler nimetidir. Örneğin semavi kitaplar, Peygamberler ve de el-
çiler göndermektir. Bu elçiler insanın ebedi rahatlığını ve saadetini 
temin etmektedir. İnsanlara ebedi saadet ve insani kemallere ulaşma 
yolunu göstermektedir.  



Bu çeşitli nimetler, açık ve gizli lütuflar, hiçbir hizmet ve ibadet 
karşılığında taktir edilmemiştir. Allah’ın bütün nimetleri ibtidaidir. 1 

Allah’ın bütün rahmetleri hiçbir karşılık düşünülmeden yapılan 
rahmetlerdir. Allah-u Teala 1400 yıl önce bizler için en son ilahi mari-
fet mertebelerini ihtiva eden ve dini-dünyevi saadetleri garantileyen 
Kur’an-ı Kerim gibi bir kitabı, yaratıkların en yücesi, en büyüğü ve 
Allah’a en yakın olan son Peygamber vasıtasıyla indirmiştir. Allah-u 
Teala bu değerli kitabı, meleklerinin en üstünü olan Cebrail vesilesiyle 
indirmiştir. Onların tümü bu insanın yüceliği sayılmaktadır.  

Bütün bu nimet ve rahmetler, hangi itaat ve ibadetin karşılığı ve 
hizmetin neticesidir? Bütün bu nimetleri bulan, gören ve buna rağmen 
ümitsizliğe kapılan kalp ve göz kör olsun.  

Ey zavallı insan! Melekut ve kıyamet alemindeki çeşitli azaplar ve 
cehennem, senin amel ve ahlakının suretleridir. Sen kendi elinle ken-
dini zillete ve zahmetlere düşürmüşsün ve de düşürmektesin. Sen ken-
di ayaklarınla cehenneme gitmektesin. Kendi amellerinle cehennemi 
yaratmaktasın. Cehennem senin uygunsuz amellerinin batınından baş-
ka bir şey değildir. Berzah, kabir ve kıyamet zulmetleri ve dehşetleri, 
insan oğlunun batıl inançlarının ve bozuk ahlakının zulmani bir gölge-
sinden başka bir şey değildir.  

“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür ve kim zerre ağır-
lığınca şer yapmışsa onu görür.”2 

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bu ayeti şerife, en muhkem ayet-
lerdendir.”3  

Bu ayet-i şerifenin zahirine göre de biz sadece kendi iyi ve kötü 
amellerimizin karşılığını göreceğiz.  

Al-i İmran 30. ayette şöyle buyurulmaktadır: “Herkes ne hayır iş-
lemişse ve ne kötülük yapmış ise önüne konmuş bulacağı gün.” 

Eğer, insan oğlunun amelleri olmasaydı ve bizim çirkin amelleri-
mizin gaybi suretleri olmasaydı, cehennem diye bir şey olmazdı ve 
bütün gayb alemi esenlik olurdu.  

Aynı zamanda cehennemin batını, ilahi rahmet ve lütfün suretidir. 
Günahkar müminlerin kurtuluşu ve ebedi saadete ulaşma vesilesidir. 

1 Hz. İmam Seccad, Ali b. Hüseyin’in (a.s) şu sözüne işarettir: “Bütün nimetlerin 
ibtidaidir (hiçbir şeyin karşılığında değildir).” (Sahife-i Kamile-i Seccadiye, s. 95, 
Duauhu fi’l-İtiraf ve Teleb’it-Tevbe ilallah, 12) 

2 Zilzal/7-8 
3 Bu söz, Mecme’ul-Beyan, c. 10, s. 800 ve Nur’us-Sakaleyn, c. 5, s. 650, 16. 

hadiste Resulullah’ın (s.a.a) sahabisi Abdullah b. Mes’ud’a isnat edilmiştir.  

                                                 



Zira insanın saf yoğrulmuş fıtratı, yaşam günlerinde bakıra bulaşmış 
bir altın gibidir. Bu altını ocaklarda ve eritici ateşlerde halis kılmalı, 
bütün pisliklerden arıtmalıyız.”İnsanlar, altın ve gümüş gibi maden-
lerdir.”1 

O halde cehennem fıtratları tümüyle örtülmemiş, küfür, inkar ve ni-
faka ulaşmamış kimseler için gazap suretinde bir rahmettir.  

 
44..  BBööllüümm  
KKoorrkkuu  vvee  ÜÜmmiiddii  BBiirr  AArraayyaa  TTooppllaammaannıınn  NNiitteelliiğğii  HHaakkkkıınnddaa  
Bu da iki türlü yapılabilir. Birincisi, kamil kimselere ve marifet er-

babına özgüdür. Cemal isimleri olan rahmani ve lütfi tecellileri ve ce-
lal isimleri olan kibriyai ve kahri tecellileri bir araya toplamak veya 
rahmet tecellisini ve azamet tecellisini bir araya toplamak şeklindedir. 
Velilerin kalbi asıl fıtratları hasebiyle farklı ve muhteliftir. Kalplerden 
bir kısmı rahmet ufuklarına daha yakın ve daha uygundur. Bu kalpler, 
cemal ve rahmet isimlerinden ortaya çıkmıştır. Rahmet ve celal tecel-
lisinin zuhurudur. Tıpkı İsevi kalp gibi. 2 

Bu kalplerde ümit korkuya ve cemal tecellileri celal tecellilerine 
galip haldedir.  

Kalplerden bazısı da celal ve azamet ufkuna daha yakındır. Bu 
kalplerde celal tecellisinden ortaya çıkmış olup, celal tecellisinin zu-
hurudur. Tıpkı Yahyevi (a.s) kalp gibi. Bu kalplerde de korku, ümide 
ve celali tecelliler, cemali tecellilere üstün haldedir.  

Bir kısım kalpler de her iki tecelliyi bir araya getirmiştir. Bu tür 
kalpler, itidal ufuklarına yakın oldukça daha kamil haldedir. Böylece 
cemal ve celal tecellileri hakiki itidal sınırlarında kalbe zahir olmakta-
dır. Bu kalplerde ne celal cemale ve ne de cemal celale galip haldedir. 
Bu cemî, ahedi ve ahmedi kalp ise kemal dairesinin sonu, mutlak ve-

1 Bu hadis-i nebevi Ahmet b. Hanbel’in müsnedinde, c. 2, s. 539’da nakledil-
miştir.  

2 İmam Musa Kazım’ın (a.s) şu sözüne işarettir: “Yahya b. Zekeriyya (a.s) ağlı-
yor ve gülmüyordu. İsa b. Meryem (a.s) ise gülüyor ve ağlıyordu. İsa’nın yaptığı 
şey, Yahya’nın yaptığı şeyden daha iyi idi.” (Usul-i Kafi, c. 2, s. 488, Kitab’ul-İşret, 
Bab’ud-Duabe ve’z-Zihk, 20. hadis; Bihar’ul-Envar, c. 14, s. 188, Bab-u Kıses-i 
Zekeriyya ve Yahya (a.s), 40. hadis ve hakeza bkz. Şerh-u Fusus’il-Hikem, Şeyh 
Davud Kayseri, s. 398-399, Fuss-u Yehyevi)  

                                                 



layet ve nübuvvetin sahibidir. Bu da nübuvvetlerin sonu, velayetlerin 
dönüş noktasıdır. 1  

Bu esmai tecellilerden biri olan korku ve ümit, asla bitecek türden 
değildir. Tabiat yurdundan kopmak ve temiz nefislerinin bu alemden 
dönüşüyle de ortadan kalkmamaktadır. Her alemde bir şekilde zahir 
olmaktadır ve özel bir etkiye sahiptir. Usul-i Kafi’de değerli İslam fi-
lozofu ve imanlı büyük hekim (r.a) bu hadis-i şerifin açıklamasında 
şöyle yazmıştır: “Korku ahiret aleminde baki kalan kemallerden de-
ğildir ve bu alemden kopmakla sona ermektedir.”2 

Bu sözün maksadı, celal tecellisinden olan korkudan ayrı bir şeydir. 
Zira bu tecelliler, tabiatla uğraşmaktan el çektikten sonra daha da yü-
celmekte ve kemale ermektedir. Ruhlar ve nefisler, tabiat kılıfında 
kaldıkça bu tecellilerden mahrum haldedir.  

Bu korku, azap ve ceza türünden bir şey de değildir. Dolayısıyla da 
o alemle aykırılık içinde bulunmamaktadır. Şayet o alemde de bütün 
kamil nefis ve ruhlara oranla lütuf ve rahmet ile tecelli, celal ve aza-
met ile tecelliden üstündür. O halde korku, sona ermektedir.  

Ama gerçek şudur ki, kalp ashabı ve marifet erbabının nezdinde 
sabit olduğu üzere, her cemali ismin batında bir celali ve her celali is-
min de bir cemali vardır. 3 Celali tecellilerden sonra ünsiyet hasıl 
olunca azametten hasıl olan korku, itminana ve sükunete erer. O halde 
celal isimlerinin ibtidai tecellilerinden olan korku, sona erer. Üns, it-
minan ve muhabbet hasıl olur. Şüphesiz doğruyu bilen Allah’tır.  

Bilmek gerekir ki korkunun sona ereceği hakkındaki sözümüz ile 
adını zikrettiğimiz filozofun, bazı değerli muhaddis ve şarihlerin sö-
zünü ettiği sona eriş arasında farklılık vardır. 4 

Zira zikredilen şey, hakikaten sona ermediğidir. Aksine zahirin ba-
tına ve suretin manaya dönüşüdür. Bu hakikatin detaylarının zikredil-
mesi ise buraya uygun değildir. Korku ve ümidi bir araya toplamanın, 
başka bir türü de –rivayet-i şerife ve menkul dualarda da daha çok bu 
kastedilmiştir- şudur ki insan, sürekli iki görüşün arasını toplamak zo-
rundadır. Bunlardan biri, kendi noksanlık, kusur, fakirlik ve yoksullu-
ğuna bakmaktır. Bu bakışta insan, kendisinin salt noksan ve kusurlu 

1 bkz. El-Mukaddemat min Kitab-i Ness’in-Nusus, Seyyid Haydar Amili, s. 169 
ve İnsan’ul-Kamil, Şeyh Abdulkerim Cili, s. 132 

2 Şerh-u Usul-i Kafi, Sedr’ul-Müteellihin Şirazi, c. 1, s. 418 
3 bkz. El-İnsan’ul-Kamil, Şeyh Abdulkerim Cili, s. 91 
4 Şerh-u Usul-i Kafi, Sedr’ul-Müteellihin Şirazi, c. 1, s. 419; Şerh-u Usul-i Kafi, 

Mevla Salih Mazenderani, c. 1, s. 280 

                                                 



olduğunu görür. Kendisinin hiçbir kudrete, güce, kemale ve izzete sa-
hip olmadığını anlar. Aksine bütün kemal, cemal ve güzellikler Hak 
Teala’ya aittir. Bütün övgü ve senalar, Hak Teala’nın zatı ile ilgilidir. 
Mümkün varlığın aynasında, ezeli kemal ve güzellik, kusur ve nok-
sanlık içine girmiştir. Tıpkı güneş nurunu sınırlayan ve bulandıran bu-
lanık ve sınırlı bir ayna gibi olmuştur. Bu görüş ile de bırakın hata ve 
günahları, ibadet ve itaatlerde de korku hasıl olur. Hatta marifet ehli 
nezdinde bizim ibadetlerimizin çoğu bencillik, şehvetine düşkünlük ve 
nefsani amaçlar içermektedir ve bundan da bulanıklık ve zulmet hasıl 
olmaktadır. O halde bu görüşte korkunun nihayeti hasıl olmaktadır.  

Başka bir bakışla ise, insan, hakkın rahmetine, rahimiyyet ve 
rahmaniyyet nurunun genişliğine, sonsuz nimetlerin büyüklüğüne ve 
daimi yüceliklere bakmalıdır. Bu bakış sayesinde de ümit hasıl olmak-
tadır.  

İnsan sürekli bu iki bakışa sahip olmalıdır. Yani hem imkani fakir-
lik ve zillete ve hem de vâcib-i nimet ve rahmetlere bakış. Böylece 
kamil ümit ve korkunun arası bulunmuş olur. Nitekim, Kafi’de yer 
alan hadis-i şerifte de İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu yer almış-
tır: “Lokman’ın vasiyetinde çok ilginç şeyler vardı. Orada olan şeyle-
rin en ilginci ise çocuğuna şöyle demesi idi: “Allah’ın dergahına, in-
sanların ve cinlerin iyiliğini getirsen dahi sana azap getirecekmiş gibi 
kork ve de insanların ve cinlerin yaptığı günahlarla dahi gelecek olur-
san, Allah sana rahmet edecekmiş gibi ümitli ol.” 

İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Her mümin kulun kal-
binde iki nur vardır: Korku nuru ve ümit nuru. Eğer bunlardan birini 
diğeriyle tartacak olursan, hiçbiri diğerine üstün gelmez.”1 

İmam Zeyn’ül-Abidin’in (a.s) dualarında ise bu anlama bir çok işa-
retler yapılmıştır. Nitekim, Ebu Hazma-i Sumali duasında –ki ubudi-
yetin en yüce mazharlarındandır ve de ubudiyet ve Allah karşısında 
edep dilinde insanlar arasında böyle bir sözün örneği yoktur- şöyle 
arzetmektedir: “Allah’ım! Seni meyil, rağbet, korku ve ümit ile çağı-
rıyorum. Ey mevlam! Ben günahlarımı görünce feryat ediyorum, ama 
senin yüceliğini görünce ümitleniyorum. O halde eğer affedip bağış-
larsan, sen merhamet edenlerin en iyisisin ve eğer azap edecek olursan 
zalim değilsin.”2 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 55, Bab’ul-Hevf ve’r-Reca, 1. hadis 
2 Misbah’ul-Müteheccid ve Selah’ul-Müteabbid, Şeyh’ut-Taife Tusi (r.a), s. 526, 

Dua-i Ebu Hamza Sumali (r.a)  

                                                 



BBeeşşiinnccii  MMaakkssaatt  
AAddaalleett  vvee  ddee  ZZııddddıı  OOllaann  ZZuullmmüünn  BBeeyyaannıı  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da birkaç bölüm vardır.  
 
11..  BBööllüümm  
AAddaalleett  vvee  ZZuullmmüünn  AAnnllaammıı  
Bilki adalet, ifrat ve tefrit arasında bir orta sınırdır ve adalet, ahlaki 

faziletlerin en önemlilerinden biridir. Hatta mutlak adalet, bütün 
batıni, zahiri, ruhi, kalbi, nefsi ve cismi faziletlerin tümüdür. Zira mut-
lak adalet, bütün bu anlamlarla ayakta durmaktadır.  

Hem isim ve sıfatların mazharı oluşta, hem mutlak istikamet olan 
ve kamil insana özgü olan bu isim ve sıfatlarla vücuda gelişte adalet 
anlamı gizlidir. Aynı zamanda esmai doğru yol üzere olan Allah’ın en 
büyük ismi Hz. Peygamber’in rabbi de, bu doğru yol üzeredir. Nite-
kim şöyle buyurmuştur: “Hiçbir hareket sahibi hayvan yoktur ki, il-
lâ onun alnından tutan O'dur. Muhakkak ki, benim Rabbim dos-
doğru bir yol üzerinedir.”1 

Resullerin sonuncusu olan kamil insanın (s.a.a) rabbi de doğru yol 
ve tam itidal çizgisi üzeredir. Dolayısıyla o rabbin terbiye ettiği varlık 
da doğru yol ve tam itidal üzeredir. Sadece şu farkla ki, yüce rab ba-
ğımsız bir şekilde, ama onun terbiye ettiği (s.a.a) ise gölge oluş esa-
sınca.  

Bu makamda zulüm ise, kahrın lütfe veya lütfün kahre üstün gelişi-
dir. Başka bir ifadeyle celal veya cemal isimlerinin mazhariyetidir. 
İhtimalen kamil veliler, “bizleri doğru yola hidayet et”2 ayetinde bu 
makamı istemişlerdir.  

İlahi marifetlerin tecellisinde ve tevhidin marifet ehlinin kalbine 
yaptığı tecellilerde de adalet halk ile haktan örtünmenin yok oluşu ve 
de hak ile halktan örtünüşün olmayışıdır. Başka bir ifadeyle, vahdeti 
kesrette ve kesreti vahdette görmektir. Bu da ehlullahtan olan kamil 
insanlara özgü bir makamdır. Bu makamda ifrat ve tefrit ise hak veya 
halk vesilesiyle diğerinden örtünmedir. İhtimalen ehlullahın3 bu ayet-
ten maksadı da bu makamın vücuda gelmesidir.  

1 Hud/56 
2 Fatiha/6 
3 Asıl nüshada ise, “ayetteki ehlullahtan maksat” şeklinde yer almıştır.  

                                                 



İmani hakikatler ve inançlar makamında ise adalet, esmai kemalin 
nihayetinden ahiret hakikatine olan mazharların, zahire dönüşünün ni-
hayetine kadar, varlıksal hakikatleri olduğu gibi idrak etmektir.  

Nefsani ahlakta adalet, üç kuvvenin itidalidir. Yani şehevi, gazabi 
ve şeytani kuvvelerin itidalinden ibarettir. Zahir hasebiyle de hadis-i 
şerifin maksadı1, bu son kısımdır ve bu açıdan aklın askerlerinden biri 
olarak sayılmıştır. Dolayısıyla biz de sadece bu kısmı ele almaya çalı-
şacağız.  

Bil ki doğal büyümenin ilk anından itibaren akıl kuvvesinden sonra 
insanın üç kuvvesi vardır. Birincisi, şeytanlık kuvvesi dediğimiz va-
hime kuvvesidir. Bu kuvve, küçük çocukta da ilk andan itibaren mev-
cuttur. Çocuk bu kuvve sayesinde yalan söylemekte, hile yapmakta, 
düzen kurmaktadır.  

İkinci kuvve ise, yırtıcılık nefsi dediğimiz gazabi kuvvedir. Bu 
kuvve zararları defetmek ve istifadelere engel şeyleri ortadan kaldır-
maktır.  

Üçüncü kuvve ise hayvani nefis dediğimiz şehevi kuvvettir. Bu 
kuvve de şehvetlerin, menfaat elde etmenin, yiyecek, içecek ve nikah-
lardan elde edilen lezzetlerin menşei olan kuvvedir. Bu üç kuvve, yaş-
lar hasebiyle farklılık içindedir. İnsan doğal olarak geliştikçe bu kuv-
veler onda kemale ermekte, gün gittikçe ilerleme kaydetmektedir. Do-
layısıyla insanda, bu üç kuvveden her birinin kemal sınırında olması 
da mümkündür. Öyle ki, hiç biri diğerine üstün gelmez. Aynı zamanda 
bu kuvvelerden birinin, diğerine üstün gelmesi veya ikisinin diğer bir 
kuvveye üstün gelmesi de mümkündür. Bu açıdan melekuti dejenere 
ilkeleri yedi surete ulaşmaktadır:  

Birincisi behimi (hayvansal) surettir. Eğer, nefsin batıni sureti, 
hayvani suretlerden biri haline gelirse ve hayvansal nefis galip olursa, 
insan uhrevi, gaybi ve melekuti surette, uyumlu hayvanlardan biri şek-
line bürünür. Tıpkı inek, eşek ve benzeri hayvanlardan biri gibi. Aynı 
şekilde insanın potansiyelinin nihayeti, yırtıcı olursa, yani yırtıcı nefis 
gelip gelirse, melekuti, gaybi sureti de yırtıcı hayvanların birinin şek-
line bürünür. Tıpkı, kaplan, kurt ve benzeri hayvanlar gibi. Aynı şe-
kilde şeytani kuvvesi de diğer kuvvelere galip gelir ve şeytanlık po-
tansiyeli son potansiyel haline gelirse, melekuti batını da şeytanlardan 
birinin haleti haline dönüşür ve bu gerçek, melekuti dejenerenin te-
mellerinden biridir.  

1 Yani bu akıl ve cehalet hadisi 
                                                 



Bu üç kuvveden ikisinin birleşimiyle de üç suret ortaya çıkar: İnek 
kaplan, inek şeytan ve kaplan şeytan. Üç kuvvenin birleşmesinden ise, 
karmaşık bir suret ortaya çıkar, tıpkı inek şeytan kaplan gibi. 
Resulullah’tan (s.a.a) nakledilen şu hadis de bu anlama işaret etmek-
tedir: “İnsanlardan bazısı, öyle bir surette haşrolur ki maymunlar ve 
domuzlar onların yanında güzel kalırlar.”1 

Bil ki, bu üç kuvvenin, ifrat tarafları, insanlık makamını bozmakta, 
bazen insanı insanlık hakikatinden, bazen de insanlık faziletinden 
uzak düşürmektedir. Aynı şekilde tefrit ve kusur boyutu da insanlık 
makamının fesatlarından biridir ve de melekelerin rezaletinden sayıl-
maktadır.  

Eğer, tefrit ve kusur yaratışsal ve tabii olursa, sahibinin iradesi ol-
maksızın, yaratılışın aslında noksanlıktır. Genellikle bu makamda olan 
doğal noksanlıkları, riyazetler, mücahedeler, kalbi ve kalıbi amellerle 
değiştirmek mümkündür. Değişmeyen anlamda, nefsin tabii sıfatları 
oldukça azdır. Eğer değişmeyen sıfatın olmadığını söylemesek de de-
ğişmeyen anlamda nefsin doğal sıfatları çok azdır.  

O halde, ifrat ve tefrit ve de aşırılık ve ihmal arasında, bir orta yol 
olan adalet, insanlığın büyük faziletlerinden biridir. Hatta, büyük filo-
zof Aristo’dan da şöyle nakledilmiştir: “Adalet, faziletin bir parçası 
değil, hatta bütün faziletlerdir. Bunun zıddı olan zulüm ise, rezaletle-
rin bir parçası değil, hatta bütün rezaletlerin kendisidir.”2 

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
AAhhllaakkii  KKiittaappllaarrddaa  AAddaalleett  vvee  ZZuullüümm  
Filozoflar, bütün fazilet türlerini dört fazilet olarak kabul etmekte-

dirler: Hikmet, cesaret, iffet ve adalet. 3 
Zira nefsin iki kuvvesi vardır. İdrak ve tahrik kuvvesi. Bu iki kuv-

veyi de ikiye ayırmışlardır. İdrak kuvvesi, teorik akıl ve pratik akıl di-
ye ikiye ayrılmıştır. Tahrik kuvvesi ise, gazab şubesi olan zararları de-
fetme kuvvesi ve de şehvet kuvvesi olan menfaatleri cezp etme kuvve-
si diye ikiye ayrılmıştır.  

Bu dört kuvveyi dengede tutmak ve de ifrat ve tefrit sınırından 
uzak tutmak bir fazilettir.  

1 İlm’ul-Yakin, c. 2, s. 901 
2 Ahlak-i Nasiri, Hace Nesiruddin Tusi (r.a), s. 136 
3 a. g. e. s. 109, Cami’us-Saadat, Molla Mehdi Neraki (r.a), c. 1, s. 84 

                                                 



O halde hikmet, teorik kuvveyi dengede tutmak ve temizlemekten 
ibarettir. Adalet ise, pratik kuvveyi dengede tutmak ve temiz kılmak-
tan ibarettir. Cesaret ise, gazabiyye kuvvesini dengede tutmak ve te-
mizlemektir. İffet ise, şehevi kuvveyi dengede tutmak ve temizlemek-
tir. Adaletin başka bir anlamı da vardır ve o da bundan ibarettir: Bütün 
batıni, zahiri, ruhi ve nefsi kuvveleri dengede tutmaktır. Bu anlamda 
eski filozoflar şöyle demiştir: “Adalet, faziletin bir parçası değil, bü-
tün faziletlerdir. Bu ölçü üzere zulmün de iki anlamı vardır. Birincisi 
özel anlamda adaletin karşıtıdır, diğeri de genel anlamda adaletin kar-
şıtıdır ve o da eski filozofların ifadesinde bütün rezaletler olarak yo-
rumlanmıştır.  

Bilmek gerekir ki, adalet, ifrat ve tefritin orta çizgisi olduğu hase-
biyle, eğer ubudiyet noktasından rububiyet yakınlığı makamına kadar 
hissedilir bir örnek vermek istersek, doğru bir çizgiye ulaşır. O halde, 
kamil insanın seyir yolu, ubudiyet noksanlığı noktasından, uluhiyet iz-
zeti kemaline kadar, doğru bir çizgi ve itidalli bir seyir olan adalettir. 
Kitap ve sünnette bu anlama işaret eden bir çok ifadeler mevcuttur. 
Nitekim insanın namazda talep ettiği doğru yol da bu itidale dayalı se-
yirdir.  

Hadis-i şeriflerde yer aldığı üzere kıldan ince ve kılıçtan keskindir.1 
Bu yüzden itidal çizgisi, gerçek aracılığa sahiptir. Bu açıdan da haki-
katlerin zuhur ettiği alemde, aynı şekilde tecessüm etmelidir.  

Nakledildiği üzere Allah Resulü (s.a.a) ortada düz bir çizgi çizmiş 
ve onun etrafına da bir takım çizgiler çizerek şöyle buyurmuştur: “Bu 
orta çizgi benim çizgimdir.”2 Seyrinin başlangıcından sonuna kadar 
hiçbir eğrilik içinde olmayan kamil insan dışında hiç kimse için hakiki 
bir itidal vücuda gelemez ve bu itidal çizgisi, bütün anlamıyla Ahmedi 
ve Muhammedi çizgidir. Diğer kimseler ise ona bağımlı olarak seyre-
derler, asaleten değil! İki noktayı birleştiren düz çizgi ise birden fazla 

1 Örneğin İmam Sadık (a.s) sırat kelimesinin anlamı hakkında şöyle buyurmuş-
tur: “Sırat, kıldan ince ve kılıçtan keskindir.” (Tefsir-u Nur’is-Sakaleyn, c. 1, s. 21, 
93. hadis ve Bihar’ul-Envar, c. 8, s. 64, Kitab’ul-Adl-i ve’l-Mead, 22. bab, 1. hadis) 

2 Büyük sahabi Abdullah Ensari şöyle diyor: “Biz Resulullah’ın (s.a.a) yanında 
oturmuş idik. Resulullah (s.a.a) karşısında bu şekilde bir çizgi çizdi ve şöyle buyur-
du: “bu benim yolumdur” daha sonra sağından ve solundan çizgiler çizdi ve şöyle 
buyurdu: “Bu da şeytanın yoludur.” Sonra elini orta çizgiye koyarak şu ayeti okudu: 
“Şüphesiz bu benim doğru yolumdur. O halde ona uyunuz.” Bu hadisin bir benzerini 
de İbn-i Mesut Peygamberden (s.a.a) nakletmiştir. (ed-Durr’ul-Mensur, Celaluddin 
Suyuti, c. 3, s. 56, 153. ayetin açıklaması) 

                                                 



değildir. Bu açıdan mutlak anlamda fazilet, adalet yolunda seyretmek 
ve itidal üzere yürümek, birden fazla değildir. Ama rezalet türleri çok-
tur, hatta sonsuzdur. Ama genel anlamda sekiz kızma ayrılmışlardır. 
Zira bu dört faziletlerden her birinin iki tarafı vardır. Birisi ifrat çizgi-
si, diğeri ise tefrit. Bu açıdan rezalet türleri sekiz kısımdır.  

Bu ifade filozofların kitaplarında ve ahlak kitaplarında bu türlerin 
altında değerlendirilen şekliyle zikredilmiştir. 1 Bunları sayma, sınır-
landırma ve hesaplama yolunda ömrünü tüketmenin insani seyre ve 
kemallere hiçbir faydası yoktur.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
AAddaalleett  FFaazziilleettiinnii  EEllddee  EEttmmeekk  
Bil ki insani kemalin nihayeti, kemali seyrin sonunun kendisine 

bağlı ve hatta bir anlamda kendisi olan nefsani kuvveleri dengede tut-
mak en önemli işlerden biridir. Bundan gaflet etmek büyük bir zarara, 
hüsrana ve telafisi mümkün olmayan bir şekavete sebep olur. İnsan 
tabiat aleminde olduğu müddetçe isyankar kuvvelerini dengeli kılabi-
lir, inatçı nefsini akıl ve şeriat ile dizginleyebilir. Bu iş, gençliğin ilk 
yıllarında oldukça kolaydır. Zira henüz fıtrat mağlub düşmemiş, nefsin 
sefası ortadan kalkmamış ve de bozuk ahlak ve sıfatlar, nefiste kök-
leşmemiştir.  

Çocuğun nefsi ilk etapta resimsiz ve yazısız bir kağıt gibidir. Üze-
rine her türlü resim çok kolay bir şekilde çizmek mümkündür, ama re-
sim çizildikten sonra onu giderebilmek kolay değildir. Nitekim görül-
düğü gibi çocukların henüz küçük yaşlarda öğrendiği ahlak ve bilgiler, 
yaşlılık dönemine kadar öylece kalmaktadır. Çocukluk zamanının bil-
gilerini unutmak oldukça azdır. Bu açıdan çocukları terbiye etmek ve 
riyazete alıştırmak, çok önemli bir iştir. Bunu üstlenmek anne ve ba-
banın görevidir. Eğer bu aşamada ihmalkarlık eder ve gevşeklik yapı-
lırsa, zavallı çocuk bir çok rezalete sürüklenebilir, ebedi şekavete ve 
sefalete düşebilir.  

Bilmek gerekir ki bir çocuğun terbiyesini sadece birini terbiye et-
mek olarak algılamamak gerekir. Aynı şekilde bir çocuğun kötü terbi-
ye etmeyi ve hakkında ihmalkarlık yapmayı da sadece birini kötü ter-
biye etmek olarak düşünmemek gerekir. Zira bir çok defasında bir ço-
cuk terbiye etmek, kalabalık bir cemiyeti, hatta bir milleti ve bir ülke-

1 Tehzib’ul-Ahlak İbn-i Miskeveyh, s. 38-39; Ahlak-i Nasıri, s. 112-122 ve Ca-
mi’us-Saadat, c. 1, s. 94 ve c. 1, s. 99-108 

                                                 



yi ıslah etmektir. Bir kişiyi fesada sürüklemek de bir kişiyi veya bir 
milleti fesada sürüklemektir.  

Büyük İslam filozofu Hace Nesiruddin, Allame Hilli ve benzeri 
kimselerin nuraniyeti bir memleket ve ülkeyi nurlandırmış, ebedi ola-
rak da nurda bırakmış haldedir. Muaviye b. Ebi Süfyan1 ve onun gibi 
zulüm önderlerinin yarattığı zulmet ve şekavetler ise, binlerce yıldır 
milletlerin ve ülkelerin şekavet ve hüsran tohumu haline gelmiştir. Bu 
gerçeği bugün de görmekteyiz.  

Çocuklar, sürekli veya genelde anne ve babasıyla birlikte olduğu 
için, onların terbiyesi pratik olmalıdır. Yani eğer, anne ve baba güzel 
ahlak ve salih amellere sahip biri değilse de, çocuğun huzurunda zorla 
kendilerini iyi kimseler olarak göstermelidirler ki çocuğu pratik olarak 
terbiye edebilsinler. Bu da sonunda anne ve babanın düzelmesine ne-
den olabilir. Zira, mecaz, hakikatin köprüsü ve zorla bir işi yapmak ve 
zorlanmak, güzel ahlakla ahlaklanmanın yoludur.  

Anne ve babanın ameli fesatları her şeyden çok çocuğa sirayet et-
mektedir. Zira bir çok defasında bir çocuk ameli olarak anne ve baba-
sının huzurunda terbiye olabilir. Ama ömrünün sonuna kadar, terbiye 
edicilerin mücahede ve zahmetiyle düzelemez.  

Anne ve babanın doğruluğu ve terbiye güzelliği çocuğa nasip olan 
zorunlu başarılardan ve iradi olmayan saadetlerden biridir. Aynı şekil-
de anne ve babanın kötü terbiyesi ve bozukluğu da insana nasip olan 
zorunlu kötü olaylardan ve şekavetlerden biridir. Nitekim, bu aşama-
dan önce bir takım aşamaların varlığı da mümkündür ve bu aşamalar-
da insanın saadet ve şekavet tohumları ekilebilir. Tıpkı mutlu ve güzel 
ahlaklı iyi bir kadınla evliliği seçmek, helal uygun yiyecekler seçmek, 
hamilelikten önce, hamilelik zamanında, süt emme zamanında ve ben-
zeri zamanlarda helal şeylere riayet etmek gibi. Bunların detayları ayrı 
bir çalıştırmayı gerektirmektedir. Allah başarı verirse bu konuda ayrı 
bir çalışma yapmak ve Allah’ın izniyle detaylı bir çalışmada bulun-
mak istiyorum. Bu aşamadan sonra da anne ve babanın dışında terbiye 
ediciler ve öğretmenler gibi dış etkenler söz konusudur. Bu aşamada 
da şüphesiz öncelikle baba kefil konumundadır. Bu aşamada var olan 
sıhhat ve fesat da babanın zimmetindedir. Şüphesiz güzel inanç, ahlak 
ve din sahibi bir öğretmen, okul, uygun dini ve ahlaki bir eğitim mer-
kezi seçmek de çocuğun ilk terbiyesinde büyük bir etkiye sahiptir. 

1 Muaviye’nin durumunu ve yaptığı zulümleri görmek için el-gadir, Allame 
Emini (r.a), c. 10’a bakınız.  

                                                 



Hatta çocuğun saadet ve şakavet yapısı bu aşamada belirlenebilir. Öğ-
retmenlerin aşıladığı şeyler, hastalıklara şifa veya öldürücü bir zehir 
konumundadır ki bunun sorumlusu da babadır.  

Bu aşamadan geçtikten sonra yavaş yavaş buluğa erme ve gelişme 
dönemi başlamaktadır. Fikir ve görüş bağımsızlığı ve de gençlik gün-
leri gelip çatmaktadır. İnsan bu aşamada kendi saadetinin kefili ve se-
faletinin garantörü konumundadır. Gençlik dönemine en yakın olan 
adımlarda, saadet elde etmek daha kolaydır ve bu haletin nefiste yer 
etme ihtimali daha fazladır. Zira bu aşamada nefis sayfası, bütün re-
simlerden arınmış ve de sade bir haldedir. Eğer ömrün bu aşamasına 
gelinceye kadar çirkin ahlak, adet veya amellere sahip olursa, bu ha-
letler henüz ruhunda kökleşmediği için bir miktar dikkat ve gözetimle 
temizlenebilir ve tezkiye edilebilir. Böylece kötü ahlak kökünden sö-
küp atılabilir. Tıpkı toprağa henüz kök salmamış bir fidan gibi az bir 
baskı ve zahmetle yerinden koparılıp atılması mümkündür. Ama bir 
müddet ihmalkarlık edilir ve insan fesat köklerini söküp atma niyetin-
de olmazsa, yavaş yavaş fesat ağacı kökleşir, yerleşik hale gelir, top-
rağın dibine kök salarsa, bu durumda artık bir çok riyazetler ve zah-
metler çekmek gerekir. Bu durumda artık kendisini tezkiye edebilen 
ve başarılı olan insan çok azdır. Hatta ömür yetmeyebilir ve insanın 
kendisini islah etmesine zaman fırsat vermeyebilir. Tıpkı toprağa kök 
salmış, güçlü bir ağaç haline dönüşür, bu ağacı artık kökünden söküp 
atabilmek, çok büyük zahmetleri ve meşakkatleri gerektirir:  

“Henüz yeni dikilen bir ağaç 
Bir şahsın gücüyle yerinden sökülür 
Ama eğer bir müddet böylece salıverirsen 
Evirip çevirsen de kökünden sökülmez.”1 
Gençte var olması mümkün olan cimrilik ve haset gibi çirkin bir 

ahlak, az bir dikkat ve zahmetle ıslah edilebilir, hatta bunların mukabi-
linde yer alan salih bir ahlaka dönüştürülebilir. Ama bir müddet gaflet 
edilir, ihmalkarlık yapılırsa, bir çok şiddetli ve uzun riyazetleri ve 
mücahadeleri gerektirir. Dolayısıyla zamanın kısıtlılığı ve de insanın 
ecelinin gelip çatması sebebiyle artık ıslah ve tezkiye mühleti de bu-
lamayabilir ve artık kabir, berzah ve kıyamet aleminin zulmet ve bas-
kılarının kökeni olan karanlık ahlak ve manevi bulanıklıklarla insan 
öbür aleme göç edebilir.  

1 Gülistan, Sa’di-i Şirazi, s. 17, padişahların sireti hakkında birinci bab.  
                                                 



O halde gençlerin henüz gençlik fırsatı, batın sefası ve asli fıtratı 
baki ve dokunulmamış bir halde dururken, bu haletlerini tasfiye ve 
tezkiye etmesi gerekir. Bu basit ahlakın köklerini ve zulmani sıfatları 
kalplerinden söküp atmalıdırlar. Zira, çirkin ve uygun olmayan bir ah-
lakın varlığıyla, insanın saadeti, büyük bir tehlikeye maruz kalır.  

Ayrıca gençlik döneminde insanın iradesi ve kararları henüz genç 
ve sağlam temellere dayanmaktadır. Bu açıdan da insanın ıslahı ol-
dukça kolaydır. Ama yaşlılık döneminde insanın iradesi gevşemekte 
ve yaşlanmaktadır. Bu yüzden de kuvvelere galip gelmek oldukça zor 
olmaktadır. Ama yaşlılar da nefsini ıslah etmekten ve tezkiyede bu-
lunmaktan gaflet etmemeli ve ümitsizliğe kapılmamalıdırlar. Zira in-
san bu değişim ve kabiliyet aleminde olduğu müddetçe ne kadar zor 
olsa da kendisini ıslah edebilir, nefsani müzmin hastalıklarını hangi 
aşamada olursa olsun ve ne kadar kökleşirse kökleşsin, yine de kö-
künden söküp atabilir. İnsan bu alemde olduğu müddetçe ıslah ede-
meyeceği hiçbir nefsani haleti yoktur. Her ne kadar nefiste kökleşmiş, 
melekeleşmiş ve sağlamlaşmış da olsa bunu ıslah edebilir. Sadece nef-
sani riyazetlerin şiddeti ve kesreti açısından farklılık arzeder. Ama bu-
na rağmen her ne kadar zor da olsa bedensel meşakkatleri ve ruhi ri-
yazetleri gerektirse de buna teşebbüste bulunması değer. Zira, insan 
bu alemde olduğu müddetçe her şey insanın kendi iradesi altındadır ve 
de insanın ibadi ve benzeri amelleriyle ortaya çıkmaktadır. Ama Allah 
korusun eğer insan, bozuk melekeler ve pis sıfatlarla bu alemden baş-
ka aleme göçecek olursa, her ne kadar fıtrat ve iman nuru zatının batı-
nından korunmuş olsa bile, ıslah, tezkiye ve nefsini tasfiye etmesi ar-
tık kendi elinde değildir. Hatta ruh bedenden ayrılmadan önce de in-
sanın iradesi elinden alınmaktadır. Böylece onun ıslahı için başka yol-
lara başvurulur.  

Örneğin, ölüm halindeki zorluklar ve baskılar, ruhun alınması, Hak 
Teala’nın şiddetli ve güçlü memurları olan müvekkel meleklerini 
görme dehşeti, kabir baskıları ve zulmetleri, hatta gayb alemlerinden 
olan kabrin çeşitli azapları bu türden yollardır. Nitekim rivayette yer 
aldığı üzere Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kabir, ya cennet 
bahçelerinden bir bahçe, veya cehennem çukurlarından bir çukurdur.”1 

1 Bihar’ul-Envar, c. 6, s. 205, Kitab’ul-Edl-i ve’l-Mead, 8. bab 
                                                 



Bir rivayette de İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kabirde ka-
fire doksan dokuz ejderha musallat olur ki eğer onlardan birisi yeryü-
züne üfürecek olursa artık yeryüzünde hiçbir ağaç yeşermez olur.”1 

Marifet ehlinin dediğine göre de kabirde insana musallat olan bu 
eziyet edici şeyler, insanın kınanmış ahlak melekutunun2 zuhurudur ve 
bu kınanmış ahlak, insana bu dünyada da baskı yapar, eziyet eder. La-
kin insan tabiat kılıfında olduğu sebebiyle, tabiatın uyuşturuculuğu al-
tında, kendi melekutundan gafildir ve tam melekuti kudreti de henüz 
zahir değildir. Bu açıdan nefsin batınında var olan eziyet edici türler-
den tümüyle gafildir ve de hissetmemektedir.  

Ama mülk alemi kabir ve berzah aleminin melekutuna dönüşünce 
zahiri sistem ortadan kalkar, batın sayfası zahir olur, nefis gaybi şaha-
dete dönüşür ve batıni melekeler hissedilir ve zahir olur. Uygun suret-
leriyle tecelli eder, insan da kendisini bu tür çeşitli bela ve eziyet edi-
cilerle çevrilmiş halde görür. Türlü zulmetlerin, bulanıklıkların ve 
dehşetlerin kendisini ihata ettiğini müşahede eder.  

Eğer bu baskılar, zahmetler, zilletler ve berzahi ve kabre ait azaplar 
ile nefsani pislikler giderilir, fıtratın yabancı bulutları ortadan kaldırı-
lırsa, insan kıyamette saadete erer ve şefaatçilerin (a.s) inayeti gölge-
sinde kendisine vaad edilmiş yüce makama erişir. Ama eğer Allah ko-
rusun, bozuk ahlak, zulmetler ve nefsani bulanıklıklar, tümüyle orta-
dan kalkmazsa kıyamet gününün azaplarına, dehşetlerine ve elli çeşit 
duraklarına3 ulaşır. Böylece bir çok baskılara ve azaplara maruz kalır. 
Ümit edilir ki burada nefis temizlenir de iş şiddetli cehennem azabına 
ulaşmaz. Eğer bu korkunç duraklarda da fıtrat nuru galebe çalmazsa 
insanın işi cehenneme varır. Nitekim şöyle buyurmuşlardır: “Son ilaç, 
dağlamaktır.”4 

Cehennemin çeşitli azaplarını gördükten sonra da bu insan cehen-
nem katlarına hapsedilir ki nefsin batınında ve temiz fıtrat üzerindeki 
pislikler giderilmiş olsun. Hak Teala’nın yücelik diyarına layık olan 
fıtratullahın halis altını ortaya çıksın ve yabancı maddelerden arındı-

1 Bihar’ul-Envar, c. 6, s. 218, Kitab’ul-Edl-i ve’l-Mead, 8. bab, 13. hadis 
2 İlm’ul-Yakin, Feyz-i Kaşani (r.a), c. 2, s. 876 ve 883. Bu konu bazı rivayetler-

den de istifade edilmektedir. Bkz. Bihar’ul-Envar, c. 6, s. 224, Kitab’ul-Edl-i ve’l-
Mead, 25 ve 26. hadisler 

3 bkz. Bihar’ul-Envar, c. 7, s. 126, Kitab’ul-Edl-i ve’l-Mead, 6. bab, 3 ve 5. ha-
disler 

4 Nehc’ül-Belağa, Şerif Razi (r.a), s. 59, 168. hutbe 

                                                 



rılsın. “Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir.” 1 Bu 
temizlenmenin niteliği, melekelerin kemal ve noksanlığı hasebiyle şa-
hıslara göre farklılık göstermektedir.  

AAllttıınnccıı  MMaakkssaatt  
HHooşşnnuuttlluukk  vvee  ZZııddddıı  oollaann  ÖÖffkkee  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da altı bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
HHooşşnnuuttlluukk  vvee  ÖÖffkkeenniinn  MMaannaassıı  
Bil ki hoşnutluk (rıza) kulun Allah-u Teala’dan, iradesinden ve tak-

tir ettiği şeylerden hoşnut olması anlamındadır. Hoşnutluğun en yüce 
mertebesi, en yüce insani kemal mertebelerinden ve de cezbe ve mu-
habbet ehlinin en büyük makamlarından biridir. İnşallah bu konuda 
ileride açıklama yapılacaktır. Hoşnutluk makamı teslim olmak maka-
mının üstünde ve fena makamının altında bir makamdır.  

Arif ve salik bir insan olan Ensari2 (r.a) rızanın (hoşnutluğun) an-
lamı hakkında yaklaşık olarak şöyle buyurmuştur: “Rıza, kulun ilahi 
irade karşısında gerçek teslimiyetidir. Böyle bir kul, kendi iradesini 
kullanmaz, hiçbir işte öncelik ve sonralığı talep etmez, bir fazlalık is-
temez ve bir halin değişimini talep etmez. Başka bir ifadeyle kul, ken-
dinden bir iradeye sahip olmaz. Onun irade ve istekleri, Hak Teala’nın 

1 Hicr/47 
2 Ebu İsmail Abdullah b. Muhammed Ensari Herevi, Hace Abdullah Ensari diye 

meşhurdur. H. K. 396 yılında doğmuş ve 481 yılında vefat etmiştir. Salik bir arif ve 
Allah-u Teala’da fenaya ermiş bir bilgin idi. Hace Abdullah Eba Eyyüb Ensari’nin 
soyundan gelmektedir. Herat şehrinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk döneminde üs-
tün bir dile ve güçlü bir tabiata sahip biri olarak bilinmiştir. Gençlik döneminde ede-
biyat, din ilimleri ve arap şiirlerini ezberlemekle meşgul olmuştur. Tasavvufta da 
meşhur arif Şeyh Abu’l-Hasan Herekani’den ders almış ve onun yerine geçmiştir. 
Ömrünün çoğunu Herat şehrinde geçirmiştir ve ömrünün sonuna kadar orada eğitim 
ve irşad ile uğraşmıştır. Meşhur eserleri ise şunlardır: “Tefsir-i Kur’an, Menazil’us-
Sairin, Sed Meydan, Zad’ul-Arifin, Munacaat Name ve Muhabbet Name” 
(Reyhanet’ul-Edeb, c. 2, s. 168-170. Özetle ve değiştirme ile) 

                                                 



iradesinde fanidir. Bu yüzden bu makam, has kimselerin mertebeleri-
nin ilkidir ve de normal insanlara göre en zor mertebelerden biridir. 1 

Yazara göre bu tanım doğru değildir. Zira eğer, kulun iradesinin 
Hak Teala’nın iradesi karşısında durmasından maksat iradesinin fena 
olması ise bu durum fena makamının ilklerindendir ve de rızayet ma-
kamıyla ilgili değildir. Ama eğer maksat, kulun Hak Teala’nın iradesi 
karşısında iradesinin yok olması ise bu makam teslimiyet makamıdır 
ve de rıza makamının altındadır.  

Özetle rıza makamı, kulun Allah’tan, irade ettiği şeylerden, kaza ve 
kaderinden hoşnut olmasıdır. Bu hoşnutluğun bir gereği de Allah’ın 
yaratıklarından hoşnut olması ve de genel bir hoşnutluk içinde bulun-
masıdır. Belki de Şey’ur-Reisin2 İşarat3 kitabında ariflerin makamını 
sayarken kastettiği şey budur: “Nitekim, meşhur araştırmacı, Hace 
Nasıruddin Tusi (r.a) Şeyh’in ifadelerini, rıza makamının gereklerine 
uyarlamış ve şöyle demiştir: “Arif kimse sevinçli, mutlu ve güleçtir. 
Tevazusundan dolayı büyüğe saygı gösterdiği gibi, küçüğe de saygı 
gösterir. Şöhrete sevindiği gibi, tanınmazlığa da sevinir. Hak ve her 
şeyden dolayı sevinçli olduğu halde nasıl mutlu olmasın ki? O her 
şeyde Hakk’ı görür.Herkes nezdinde eşit olduğu halde nasıl kendisi de  

1 Şerh-u Menazil’us-Sairin, Molla Abdurreza Kaşani, s. 204, (az bir değiştir-
meyle) 

2 Huccet’ul-Hakk, Şeref’ul-Mülk, Şeyh’ur-Reis Ebu Ali Hüseyin b. Abdullah 
Buhari, İbn-i Sina diye meşhurdur. H. K. 373 yılında doğmuş ve 427 yılında vefat 
etmiştir. İslami tabiplerden, filozoflardan ve büyük hikmet sahiplerinden biridir. İbn-
i Sina Buhara’da ilim tahsil etmiş ve on yaşında Kur’an-ı Kerim hafızı olmuştur. 
Mantık, Hendese (Geometri) ve yıldızlar ilmini Ebu Abdillah Natili’den öğrenmiştir. 
Daha sonra da doğal ilimler, tıp ve tabiat ötesi ilimleri öğrenmeye koyulmuştur. 
Farabi’nin eserlerini incelemesi, onu etkilemiş ve felsefeye ilgi duymasına neden 
olmuştur. İbn-i Sina bir çok eser yazmıştır. Bunlardan en meşhuru ise akli ilimlerin 
ansiklopedisi konumunda olan şifa ve de tıp ilminde yazdığı kanun kitaplarıdır. İbn-i 
Sina meşhur olduğu üzere Hamedan şehrinde defnedilmiştir. (Reyhanet’ul-Edeb, c. 
7, s. 582 ve ez-Zeria, c. 2, s. 96) 

3 el-İşarat ve’t-Tenbihat, Şeyh’ur-Reis Ebu Ali Sina’nın en iyi felsefi kitapların-
dan biridir. Bu kitap mantık ve hikmet diye iyi bölüme ayrılmıştır. Mantık kitabı on 
bölüm halinde, hikmet kitabı da on bölüm halinde yazılmıştır ve son iki bölümü ise 
irfan ilmine tahsis edilmiştir. Bu felsefi eser, akıcılığı ve güçlü delilleriyle kendisin-
den sonraki filozofların ilgisini kazanmıştır ve bir çok filozoflar buna şerh ve haşiye 
yazmışlardır. Bunlardan Muhakkık Tusi Hace Nasiruddin’in yazmış olduğu şerh en 
meşhur ve incelemeye dayalı bir şerhtir. Bu şerhinde Fahruddin Razi’nin İşarat’ın 
metnine yaptığı itirazlara cevaplar vermiştir ve de bu şerhini “Hell-u Muşkilat-i 
İşarat” (İşarat kitabının sorunlarını halletme) olarak adlandırmıştır.  

                                                 



itidal içinde olmasın ki? Rahmete aldananlar ise batıl şeylerle meşgul 
olmuşlardır.”1 

Muhakkık Tusi ise şöyle buyurmuştur: “Bu iki sıfat, yani genel 
mutluluk ve insanları eşit görme haletleri, rıza olarak adlandırılan bir 
ahlakın eserleridir.”2 

Gerçi Şeyh’in sözünün başka bir anlamı da vardır ve o da rıza ma-
kamının üstünde bir makama işaret etmektedir ve o makam da fiili ve-
ya zati tevhit makamıdır. Bu konuyu daha fazla uzatmak uygun değil-
dir. Zira bu tür tartışmalara girmek, yolcuyu yolundan alıkoyar. 3 

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
ÖÖffkkee  CCeehhaalleettiinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  ddee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  GGeerreekkllee--

rriinnddeenn  OOlldduuğğuu  GGiibbii  HHooşşnnuuttlluukk  ddaa  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  BBiirriiddiirr  vvee  
YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  BBiirriiddiirr  

Daha önce de ispat edildiği üzere insan, fıtratı gereği Hakk’a aşıktır 
ve Hak da mutlak kemaldir. Her ne kadar insan fıtrat nurunun örtün-
mesi vasıtasıyla bu gerçeği bilmese de hakka aşıktır. O halde mutlak 
kemali Hak Teala bilen ve mutlak kamilin mukaddes makamını huzuri 
bir marifetle derk eden insan, Allah’tan zuhur eden her şeyi kamil gö-
rür, Hak Teala’nın cemal ve kemalini bütün varlıklarda apaçık bir şe-
kilde müşahede eder. Hak Teala’nın mukaddes zatını kamil görünce 
de celal ve cemal sıfatlarını da kamil görür. Aynı şekilde Hak Tea-
la’nın fiillerini de cemil ve kamil olarak müşahade eder.”Mutlak ce-
milden, mutlak cemilden başkası çıkmaz.” hakikatini apaçık bir gözle 
ve huzuri bir müşahadeyle derk eder.  

O halde Hak Teala’nın mukaddes zatı hakkında elde ettiği bu riya-
zet ve aşkı, mutlak kemalinin bir gereği olan varlık düzeni hakkında 
da elde eder. O halde varlıksal nuraniyet ve zati kemal miktarınca, bü-
tün varlıksal nurlardan razı ve hoşnut olur. Nitekim bu makam sahibi-
nin diliyle şöyle denmiştir:  

“Şen alem ondan olduğu için ben de alemle şenim 
Bütün alem ondan olduğu için ben aleme aşığım.”4 

1 Şerh’ul-İşarat ve’t-Tenbihat, Muhakkık Tusi (r.a), c. 3, s. 391 
2 a. g. e.  
3 Sa’di’nin şu mısrasına işarettir: “Göç sabahının tatlı uykusu 
Yolcuyu yolundan alıkoyar” (Gülistan-i Sa’di Şirazi, s. 5, Gülistan’ın ön sözü)  
4 Kulliyat-i Sa’di-i Şirazi, s. 564, Teyyibat 

                                                 



Bu zati aşk ve fıtri rizayetin bir gereği de noksanlık, zulmet ve yok-
luk cihetleri olan Allah’tan gayri boyutlara öfkeli ve hoşnutsuz olmak-
tır.  

O halde böyle bir kul, Hak Teala’dan ne görürse ve Hak Teala’nın 
mukaddes zatından kendisiyle ilgili ne ortaya çıkarsa hoşnutluk ve 
rizayet gözüyle bakar, Hak Teala’dan ve fiillerinden hoşnut olur, Hak 
Teala’dan gayrisinden ve o gayrisine ait her şeyden nefret edip öfke 
duyar.  

Ama örtülü fıtrat sahibi, kemali diğer işlerde teşhis ettiğinden dola-
yı, o işlere karşı hoşnut, sevinçli ve ferahlık içinde olur. Hak Tea-
la’dan örtülü olduğu miktarınca da Allah’tan ve fiillerinden hoşnutsuz 
ve öfkeli olur. Sevdiği dünya ve aşağılık nefsani arzular olduğu için 
onlara bir zarar geldiği taktirde fıtrat hasebiyle bu zararı veren kimse-
ye karşı, her ne kadar dille ifade etmese de öfkeli ve karamsar olur.  

Büyük şeyhimiz arif billah Şeyh Muhammed Ali Şahabadi1, -Allah 
gölgesini müritlerinin başından eksik etmesin- şöyle buyuruyordu: 
“İnsan dünyaya karşı fazla bir sevgi beslediği taktirde, dünyadan ay-
rıldığı zaman açık bir şekilde Hak Teala’nın, meleklerinin ve hizmet-
çilerinin kendi sevgilisini elinden aldığını ve kendisini sevgilisinden 
uzak düşürdüğünü görünce, fıtratı gereği onlara karşı öfkelenir ve Al-
lah-u Teala ve mukaddes meleklerine karşı öfkeli bir şekilde dünya-
dan ayrılır.” 

1 Merhum Ayetullah Mirza Muhammed Cevad Hüseyin Abadi İsfahani’nin oğlu 
ve fakih, usuli, arif ve önemli bir filozof olan merhum Ayetullah Mirza Muhammed 
Ali İsfahani Şahabadi, Hicri 1292 yılında İsfahan’da dünyaya geldi. İsfahan ve Tah-
ran’da ilmî tahsilinin ilk merhalelerini bitirdikten sonra mukaddes ilmî havzaların 
bulunduğu Necef ve Samerra’ya gitti, Cevahir kitabının yazarı, Ahond Horasani ve 
Şeriat İsfahani gibi büyük üstatlardan ders aldı ve kısa sürede içtihat derecesine ulaş-
tı. Merhum Şahabadi, fıkıh, felsefe ve irfan ilimlerinde yüce bir mertebeye ulaştı, bu 
ilimlerde ders verdi ve onun ders halkası Samerra’nın en güçlü ders havzası haline 
geldi. Irak’tan döndükten sonra ilk önce Tahran’a yerleşti, ardından Kum’a gitti ve 
yedi yıl boyunca mukaddes Kum kentinde kaldı. Kendisinin Kum’da kalış süresi i-
çersinde İmam Humeyni (r.a), onun ahlak ve irfan dersinden kapsamlı bir şekilde is-
tifade etti. İmam Humeyni (r. a) bu kitabın değişik yerlerinde ve diğer kitap ve risa-
lelerde büyük bir saygı ve yüceltmeyle o büyük üstattan bahsetmekte ve onun yet-
kinliğini nakletmektedir. Merhum Şahabadi, değişik ilimlerde ders vermeyle ve de-
ğerli öğrenciler yetiştirmeyle birlikte değişik alanlarda bir çok eser geride bırakmış-
tır. O yüce ilim ve amel eri, H. K. 1369 yılında yetmiş yedi yaşında Tahran’da vefat 
etti ve Hz. Abdulazim Hasani’nin türbesinin yanında, Merhum Şeyh Ebu Futuh 
Razi’nin makberesinde defnedildi. Allah onu peygamber ve onun temiz Ehl-i 
Beyt’iyle haşretsin. 

                                                 



Bu anlama yakın ifadeler, Kafi’de yer alan hadis-i şerifte de mev-
cuttur. 1 

Biz, “Kırk Hadis Şerhi” kitabında, yirmi sekizinci hadiste gerekli 
açıklamalarda bulunduk. 2 

Özetle, Hak Teala’ya ve fiillerine karşı öfkelenmek, İblis’in ve ce-
haletinin askerlerinden biridir ve de örtülü fıtratın bir gereğidir. Bun-
dan Allah’a sığınırız.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
HHooşşnnuuttlluuğğuunn  MMeerrtteebbeelleerriinniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Bilmek gerekir ki, Allah’tan hoşnut olmanın ve diğer nefsani ke-

mallerin bir çok mertebeleri ve farklı dereceleri vardır. Biz bu merte-
belerden bazısını zikredeceğiz.  

İlk derecesi, Allah’tan rab olarak hoşnut olmaktır. Yani Hak Tea-
la’nın rububiyet makamından hoşnutluk duymaktır. Bu da salik olan 
kulun, kendini Hak Teala’nın rububiyeti altında karar kılması ve ken-
disini şeytanın sultasından çıkarmasıdır. Aynı şekilde Allah-u Tea-
la’nın rububiyetinden hoşnut olmasıdır. Bilindiği gibi şeytan, kul üze-
rinde tasarruf ettiği müddetçe, bu tasarruf ister kalbinde, ister nefsinde 
ve isterse de beden mülkünde olsun hiç fark etmez, bu kimse ilahi ter-
biye ve rububiyetin altından dışarı çıkmış sayılır. Dolayısıyla, “Al-
lah’tan rab olarak hoşnutum”3 diyemez.  

O halde Allah’ın rububiyetinin altına girdikten sonra hoşnutluğun 
ilk mertebesi bu ilahi terbiyeden razı olmasıdır. Bunun alameti de tek-
liflerin meşakkatinin kalkmasının yanı sıra, ilahi emirlerden hoşnut ve 
şen olmasıdır. Bu ilahi teklifleri can-u gönülden karşılaması ve şer’i 
yasaklardan şiddetle sakınmasıdır ve de kendisinin kulluk makamına 
ve Allah-u Teala’nın mevla makamına razı olmasıdır.  

Eğer bir kimse, bu dünyada Allah-u Teala’nın terbiyesi altına gir-
mez, kendisini rububiyet makamına teslim etmez ve de kalp ve diğer 
organlarına ilahi saltanatı hakim kılmaz ve kendisini şeytanın tasarruf-
larından temizlemezse, kabir ve berzah aleminde, “Allah benim rab-
bimdir” diyebileceği konusu, kesin değildir.  

1 Furu-i Kafi, c. 3, s. 134, Kitab’ul-Cenaiz, Bab-u Ma Yuayin’ul-Kafir ve’l-
Mu’min, 12. hadis 

2 Kırk Hadis Şerhi, s. 451 
3 Furu-i Kafi, c. 3, s. 196, Kitab’ul-Cenaiz, bab-u sel’il meyyit ve yukalu inde 

duhul’ul-kabr, 7. hadis 

                                                 



Belki de tekvinen olduğu gibi bu ismin, diğer isimler arasında öz-
gün kılınması, kemal açısından alemlerin rabbinin terbiyesi altına 
girmek içindir. Nitekim, “İslam’dan din olarak, Muhammed’den 
(s.a.a) nebi ve resul olarak, Kur’an’dan kitap olarak, Müminlerin 
Emiri Ali’den ve masum evlatlarından (a.s) imam olarak hoşnut ol-
dum.”1 iddiaları, eğer Allah korusun gerçek ile birlikte olmazsa nifak 
ve yalan sayılır.  

Her ne kadar zararı kendisine ve ailesine olsa da İslam dininin ilke-
lerini kabul etmeyen ve bu ilkelerden hoşnut olmayıp İslam hükümle-
rine sevinmeyen bir kimse, böyle bir iddiada bulunamaz.  

Allah korusun, kalp batınında bu İslami hükümlerden birine itiraz 
eden veya İslami hükümlerden biri hakkında şek içinde bulunan veya 
mevcut hükümlerin ayrı bir şekilde olmasını isteyen veya, “keşke bu 
hüküm öyle değil de böyle olsaydı” diyen bir kimse, İslam dininden 
hoşnut değildir ve dolayısıyla da böyle bir yalan iddiada bulunamaz. 
Diğer merhaleler de bu kıyas üzeredir.  

O halde, nübuvvet ve imametten hoşnut olmak, bizim sadece saadet 
yolunun hidayetçilerinden ve önderlerinden hoşnut olmamızla, oluşa-
cak bir durum değildir. Eğer, bizleri hidayet ettikleri insani kemal ve 
saadet yolu gereğince amel etmezsek bu hoşnutluk iddiasının ruhu bir 
alay sayılır.  

Ey aziz! Makam ve derece iddiasında bulunmak kolaydır, bazen bu 
durumu insan da anlayamaz ve bu meydanın eri olmadığının farkına 
varamaz. Ama bu hakikatlerle nitelenmek ve bu makamlara erişmek 
bu iddialarla olacak şey değildir. Özellikle de rıza ve hoşnutluk ma-
kamı, makamların en zor olanıdır.  

İkinci derece ise, Hak Teala’nın kaza ve kaderinden hoşnut olmak-
tır. Yani tatlı veya tatsız olaylardan hoşnut olmak, Allah-u Teala’nın 
ister bela, hastalık ve sevdiklerini kaybetme türünden ve isterse de bu-
nun karşıtlarından biri olsun kendisine merhamet buyurduğu şeylere 
sevinmek ve de insanın nezdinde belalar, hastalıklar ve benzeri şeyle-
rin karşıtlarıyla aynı düzlemde olmasıdır. Böyle bir insan her iki husu-
su da Allah-u Teala’nın bir ihsanı olarak görür ve bundan hoşnut olur. 
Nitekim rivayette yer aldığına göre İmam Bakır (a.s) çocuk yaşların-
dayken Cabir b. Abdullah Ensari’ye şöyle sordu: “Senin halin nasıl-
dır?” O şöyle arzetti: “Ben, hastalığımı sıhhatimden, fakirliğimi zen-
ginlikten daha üstün görüyorum.” İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu: 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 398, Kitab’ud-Dua, 52. bab, 6. hadisten iktibas edilmiştir.  
                                                 



“Ama biz, Allah’ın ihsanda bulunduğu her şeyi isteriz. Eğer hastalık 
bağışlarsa onu isteriz, eğer sıhhat bağışlarsa sıhhati severiz.”1  

Bu makam da, Hak Teala’nın kuluna merhameti ve şefkatini tanı-
mak, Hak Teala’nın bu dünyada bağışladığı her şeyin kulların terbiye-
si ve nefsani kemallerin ortaya çıkması için olduğuna ve de içlerindeki 
yoğrulmuş fıtrat ile ilgili hususların, pratize olması amacını taşıdığına 
iman etmek ile hasıl olur. İnsan, çoğu defa fakirliği sebebiyle kendi 
zati kemaline erişir ve nice defa da hastalığı ve zayıflığı sebebiyle 
ebedi saadete erişir. Bunlar da kulun süluk makamlarının başlarında 
olduğu taktirde geçerlidir. Aksi taktirde, eğer muhabbet ve cezbe ma-
kamını elde etmiş ve aşk kadehinden bir yudum içmişse, mahbubun-
dan gördüğü her şey onun nezdinde sevimlidir.  

“Senden taraf var olan her şey afiyet veren ilaçtır 
Senin ağzından gelen sövgü bile temizliklerdir.”2  
Ve bu makam yani muhabbet ve cezbe makamını da hoşnut olma-

nın üçüncü makamının ilk aşamaları olarak kabul etmek gerekir. O da 
Allah’ın hoşnutluğuyla hoşnut olmak diye ifade edilmiştir.”3  

Öyle ki kul, kendinden hoşnut değildir ve kulun hoşnutluğu Hak 
Teala’nın hoşnutluğuna tabidir. Nitekim onun iradesi de Allah’ın ira-
desiyledir. Hadis-i şerifte şöyle yer almıştır: “Allah’ın rızayeti biz Ehl-
i Beyt’in rızayetidir.”4 

Gerçi bu daha üstün bir makama işaret olabilir ve o da fenadan son-
ra beka olan, farzların yakınlığından ibarettir.  

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
RRıızzaa  MMaakkaammıınnıınn  TTeemmeell  EEssaassllaarrıı  
Bil ki rızayet makamı, özel kimselerin diğer makamları gibi ilahi 

marifetlerle ilgili bir husus olduğundan, bazı temel ilkelerine işaret 
etmek, uygun olur düşüncesindeyiz. O halde diyoruz ki Hak Teala’dan 
hoşnut olmanın temeli kulun Hak Teala’nın fiillerinin cemil olduğu 
hususundaki marifetidir. Bu açıdan biz Hak Teala’nın zat, sıfat ve fiil 
olarak cemal makamını beyan etmeye ve bu makamda kulun marifet 
mertebelerini açıklamaya çalışacağız.  

1 Cami’us-Saadat, c. 3, s. 385 (hadis içerik olarak tercüme edilmiştir) 
2 Kulliyat-i Sa’di, Teyyibat, s. 550, Furuği ve İkbal’in tashihi, Cavidan Yayıne-

vinin 8. baskısı, 1371. Yazarın asıl nüshasında “ilaçtır” olarak kaydedilmiştir.  
3 Bkz. Şerh-u Menazil’is-Sairin, Molla Abdurreza Kaşani, s. 209 
4 Bihar’ul-Envar, c. 44, s. 367, Tarih’ul-Hüseyin (a.s), 37. bab, 2. hadis 

                                                 



Bil ki kul için ortaya çıkan ilk mertebe, Hak Teala’nın zat, sıfat ve 
fiil açısından cemil olduğunu, felsefi ve ilmi bürhanlar hasebiyle bil-
mesidir ve bu makam, marifetler kapısının anahtarı konumundadır. 
Tür ve yaygın olduğu kadarıyla irfanın yüce makamına bu yollar dı-
şında ulaşan kimseler çok azdır ve de türsel olarak ölçü konumunda 
değildir. Ama bu makamda durmak, büyük bir hicaptır. Öyle ki bu 
konuda şöyle denmiştir: “İlim en büyük hicaptır.”1 

Aklın nasibi olan bu burhani ilimden marifetlere tabi olan nefsani 
ahlak ortaya çıkmaz. Bu yüzden cedelsel ilimlerde büyük bir mertebe-
si olan, ama rızayet, teslimiyet ve diğer ruhi makamlar, nefsani ahlak 
ve ilahi marifetlere sahip olmayan büyük filozof kimseler, ebedi ola-
rak bu ilim hicabında çakılıp kalırlar.  

İkinci mertebe ise hakkın cemali ve de fiil ve sıfatlarının cemil ol-
ması mertebesini kalbine eriştirmesidir. Öyle ki kalp, Hak Teala’nın 
cemil olduğuna iman etmelidir. Bu da ilahi nimetleri çok anmak ve 
cemal etkilerini zikretmektir. Bunlar kalbi teslimiyet içine sürükler ve 
böylece kalp yavaş yavaş Hakk’ın cemal sıfatlarını kabul eder ve bu 
makam iman makamıdır. Kul bu makama erişince ve kalbi bu hakika-
te iman edince, kalbinde rızayetin, hoş görünün ve hoşnutluğun nursal 
hakikati tecelli eder ve bu da rıza ve hoşnutluğun ilk mertebesidir. 
Bundan önce bu makamdan herhangi bir eser yoktur. Dolayısıyla da 
rivayetlerde, rızayet makamı imanın temel esaslarından biri sayılmış-
tır. Nitekim Kafi-i Şerifte Mü’minlerin Emiri’nin (a.s) şöyle buyurdu-
ğu nakledilmiştir: “İmanın dört temel esası vardır: Allah’ın kazasından 
hoşnut olmak, Allah’a tevekkül etmek, işi Allah’a tefviz (havale) et-
mek ve Allah’ın emrine teslim olmak.”2 

Üçüncü mertebe ise, salik kulun itminan derecesine ulaşmasıdır. 
Hakk’ın cemiliyet makamına yönelik nefsin itminanı hasıl olursa, rı-
zanın mertebesi daha kamilleşir. Bu da kemalin itminanıdır. Belki de 
fecr suresindeki mubarek ayet bu manaya işaret etmektedir: “Ey mut-
main (tatmin bulmuş) nefis, Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut olarak 
dön.”3 

1 Bu söz gerçi marifet ehli nezdinde yaygın bir görüştür, ama bu sözü kimin 
söylediği belli değildir.  

2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 47, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, 29. bab, 5. hadis 
      3 Fecr / 27-28 

                                                 



İhlas ehlinin kamil makamlarından biri olan rabbe dönüş, hoşnut 
olan ve de hoşnut olunan güvene ermiş nefis sahipleri için karar kı-
lınmış ve böylece öfkeli kimsenin ihtirası kesilip atılmıştır.  

Dördüncü mertebe ise müşahade makamıdır. Bu makam da marifet 
ehli ve kalp ashabı için söz konusudur. Bu kimseler, kalbini kesret ve 
zulmet aleminden çevirmiş, kalp evini yabancıların tozundan temiz-
lemiş ve kesret tozlarını gidermişlerdir. O halde Hak Teala, onların 
kalpleriyle uyumlu olarak kendilerine tecelli etmiş, kalplerini kendi-
siyle hoş kılmış ve diğerlerinden çevirmiştir.  

Bu makam için de genel olarak üç derece vardır. Birinci derece, fii-
li tecelli müşahadesidir ve bu makamda Allah’ın kazasından hoşnut 
olmak, kemal mertebesiyle hasıl olmaktadır. İkinci mertebesi de sıfati 
ve esmai tecelli müşahadesidir. Üçüncü derece ise zati tecelli 
müşahadesidir. Bu iki makam, rızayet ve benzeri şeylerden daha yüce 
bir makamdır. Elbette muhabbet ve cezbenin hakikati olan rızayet ru-
hu bu makamda da kemal şekliyle mevcuttur. Hadis-i Şeriflerde de 
rızayetin kemal makamına işaret edilmiştir. Nitekim Ebi Abdillah (a.s) 
şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz insanlardan Allah’ı en çok bilen, aziz 
ve celil olan Allah’ın kazasından razı olan kimsedir.”1  

 
BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
MMüü’’mmiinnlleerriinn  İİmmttiihhaannaa  TTaabbii  TTuuttuullmmaassıınnıınn  BBeeyyaannıınnddaa  
Rızayet, akıl ve rahmanın askerlerinden biri ve yoğrulmuş fıtratın 

gereklerinden biri olduğu gibi, öfke de cehalet ve iblis’in askerlerin-
den biridir ve de cahili örtülmüş fıtratın gereklerindendir. Bu da 
rububiyet makamı hakkındaki marifet eksikliğinden ve Hak Teala’nın 
yüce izzeti hakkındaki cehaletten kaynaklanmaktadır. Bu da insanın 
gözünü ve kulağını dünyevi istekler ve arzular dışında her şeye karşı 
kör kılan nefsi ve dünya sevgisinin pis sonuçlarından biridir. Ruhani 
makamlardan, marifet ehlinin derecelerinden ve kalp ashabının yüce-
lişlerinden örtülü olduğu sebebiyle de nefisleri ıslah eden ve kalpleri 
terbiye eden belalardan kalpleri gafil olur ve de bela ve fitnelerin en 
kötüsü olan dünyaya yönelişten hoşnut ve mutlu olur.  

Biz şu anda bu bölümde bazı rivayeti şerifeleri zikredeceğiz. Böy-
lece belki vahiy ashabının kelimelerinin bereketiyle katı kalpler yu-
muşar, gafil nefisler uyanır. Biz kırk hadis şerhinde de müminin imti-

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 49, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ur-Rıza bi’l-Kaza, 2. ha-
dis 

                                                 



hanı babında detaylı açıklamalarda bulunduk. Ama burada da daha 
fazla faydalandırmak ve oraya havale etmekten sakınmak için özet bir 
şekilde zikretmeye çalışacağız.  

 Kafi, kendi senediyle Ebi Abdillah’dan (a.s) şöyle buyurduğunu 
nakletmiştir: “Şüphesiz insanların bela açısından en şiddetlisi pey-
gamberler, sonra peygambere yakın olanlar ve onlardan sonra da yük-
sek mertebede olanlardır.”1  

Ebi Abdillah (a.s) hakeza şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz büyük se-
vap, büyük bela ile birliktedir ve Allah sadece belalarla imtihan ettiği 
topluluğu sever.”2 

Hakeza Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz aziz ve 
celil olan Allah’ın, yeryüzünde öylesine halis kulları vardır ki, gökten 
yere indirdiği her hediyeyi onlardan geri çevirir ve indirdiği her belayı 
ise onlara yönlendirir.”3 

Bu konuda bir çok hadisler vardır. Allah Tebareke ve Teala evliya 
ve mümin kullarına muhabbet ve inayet gösterdiği için onları dünyada 
belaya maruz kılmaktadır. 4 

Bunun temel sebebi de eğer, kendilerini nimet ve refah içinde karar 
kılacak olursa, insan tür olarak dünyaya bağlanmakta ve dünyanın is-
tek ve lezzetleri, kalp melekutlarını etkilemektedir. Dünyaya olan sev-
gilerini artırmaktadır. Tabiatıyla insan, ister istemez Hak Teala’dan, 
onun yücelik dergahından, nefsin melekutundan ve hastalıklarını teda-
vi etmekten gafil kalır ve nefsani faziletleri elde etmekten mahrum dü-
şer.  

Özetle eğer, insan zenginlerin haline bakacak olursa, anlar ki zen-
ginlik, servet, sıhhat, esenlik, güvenlik ve refah bir insanda toplanacak 
olursa, kendisini bu fesatlardan ve nefsani hastalıklardan koruyabile-
cek ve nefsin isyanından sakınabilecek kalpler çok azdır. Belki de bu 
yüzden Cabir b. Abdullah, İmam Bakır’a (a.s) şöyle arzetmiştir: “Ben 
fakirliği zenginlikten ve hastalığı sağlıktan daha çok seviyorum.” Zira 
o, kendisini refah ve esenlik içinde bulduğu taktirde koruyabileceğin-
den emin değildi ve bu yüzden de nefsin isyanlarına güvenemiyordu. 
Ama İmam Bakır (a.s) insan akıllarından daha yüce bir makama sahip 
olduğundan Cabir’in ufku, eğitimi ve de Allah’a doğru seyr-u sulukta 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 196, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Şiddet-i İbtila’il- 
Mu’min, 1. hadis 

2 a. g. e. 3. hadis 
3 a. g. e. 5. hadis 
4 bkz. a. g. e ve bu bölümdeki hadisler 

                                                 



yardımıyla uyumlu olarak, kendisine rızayet makamını izhar etmiş ve 
ilahi muhabbetten bir ateş kıvılcım icad ederek şöyle buyurmuştur: 
“Biz, bize gelip çatan her şeyden hoşnutuz. Aşıklar sünneti ve seven-
ler mezhebinde, bela, hastalıklar ve bunların karşılıkları eşittir.  

Evet, Hak Teala’nın velileri belaları semavi bir hediye görmekte, 
şiddet ve darlığı rabbani inayetlerden saymaktadırlar. Onlar Hak’tan 
hoşnuttur, Hak’tan başkasını istemez ve de O mukaddes zata yönel-
mişlerdir, O’ndan başkasını görmezler. Eğer Hak Teala’nın yücelik 
diyarlarını isterlerse, Hak’tan olduğu için isterler; nefsani isteklerden 
olduğu için değil. Onlar Allah’ın kaza ve kaderinden hoşnutturlar. 
Bunun da sebebi Hak ile ilişkide olmasıdır. İlahi muhabbet, Allah’ın 
fiil, eser, sıfat ve isimlerine muhabbetin kaynağıdır.  

 
AAllttıınnccıı  BBööllüümm  
RRiivvaayyeettlleerrddee  RRıızzaayyeett  MMaakkaammıınnıınn  FFaazziilleettii  vvee  ÖÖffkkeeyyii  KKıınnaammaannıınn  

BBeeyyaannıınnddaa  
Kafi, kendi isnadıyla, Ebi Abdillah’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nak-

letmiştir: “Allah’a itaatin başı sabır ve sevsin veya sevmesin kulun Al-
lah’tan hoşnut olmasıdır ve şüphesiz kul sevdiği veya sevmediği şey-
lerde sadece kendisi için bir hayır olduğu zaman Hak Teala’dan hoş-
nut olur.”1 

Hakeza Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz insanlar-
dan Allah’ı en çok bilen, Hak Teala’dan kaza açısından en çok hoşnut 
olan kimsedir.”2 

Hakeza Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala şöyle 
buyurmuştur: “Mümin kulumu, kendisine bir hayır kılmadıkça bir 
şeyden çevirmem. O halde kul, benim kazamdan razı olsun, belama 
sabretsin ve nimetlerime şükretsin ki, ben de ey Muhammed onları 
nezdimde doğrulardan yazayım.”3 

Buradan da anlaşıldığı üzere insanlık makamının en yüce mertebe-
lerinden biri olan doğruların makamı, rızayet, sabır ve şükür ile hasıl 
olmaktadır ve bilindiği gibi rızayet makamı, o iki makamdan daha yü-
ce bir makamdır.  

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 49, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ur-Rıza bi’l-Kaza, 1. ha-
dis 

2 a. g. e. 2. hadis 
3 a. g. e. s. 50-51, 6. hadis 

                                                 



Hakeza Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: “Resulullah (s.a.a) 
geçmiş bir şey hakkında, “keşke başka bir şekilde olsaydı” diye bu-
yurmazdı.”1 

Ammar’dan (r.a) Siffin’de şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ey Al-
lah’ım! Sen de biliyorsun ki eğer ben senin rızayetinin kendimi denize 
atmamda olduğunu bilecek olursam, bu işi yaparım. Ey Allah’ım! Sen 
de biliyorsun ki eğer ben senin rızayetinin kılıcı karnıma saplayıp sır-
tımdan çıkarmada olduğunu bilecek olursam, bunu yaparım. Ey Al-
lah’ım! Şüphesiz ben, bana öğrettiklerinden bildim ki bugün bu fasık 
grupla cihat etmekten senin nezdinde daha sevimli olan bir amel yap-
madım.” Bu rivayetin metninde, “fasıklar grubuyla cihat” cümlesin-
den sonra şöyle yer almıştır: “Bugün bundan senin için daha sevimli 
bir amel bilseydim, onu yapardım.” ifadesi yer almıştır. 2  

Bu makam, Hak Teala’nın rızayetini elde etme makamıdır ve 
rızayet makamından başka bir makam olması da mümkündür. Dolayı-
sıyla belki de kulun rızayet makamı veya kulun rızayetinin Hak Tea-
la’nın rızayetinde fani olma makamıdır.  

Hadiste yer aldığı üzere Musa (a.s) Allah-u Teala’ya şöyle arzetti: 
“Bana, kullarından en sevimlisini ve en çok ibadet edenini göster.” Al-
lah, ona deniz sahilinde bulunan bir köye doğru gitmesini ve bu şahsı 
söz konusu mekanda bulabileceğini bildirdi. Musa (a.s) o mekana va-
rınca Allah-u Teala’yı tesbih eden cüzam ve avraş hastalığına yaka-
lanmış kötürüm birisiyle karşılaştı. Hz. Musa Cebrail’e şöyle buyurdu: 
“Allah-u Teala’dan sorduğum şahsın nerede olduğunu bana göster.” 
Cebrail şöyle buyurdu: “Ey Kelimullah! O adam budur.” Musa (a.s) 
şöyle buyurdu: “Ey Cebrail! Ben bu şahsı çok oruç tutar ve çok namaz 
kılar bir halde görmeyi isterdim.” Cebrail şöyle buyurdu: “Bu şahıs 
Allah nezdinde bir çok oruç tutan ve namaz kılan kimseden daha abit 
ve sevimlidir. Şimdi onun gözlerinin kör olmasını emredeceğim. Onun 
ne dediğini dinle.” Daha sonra Cebrail o şahsın gözlerine emretti. 
Böylece o şahsın gözleri yüzüne doğru aktı.  

Böyle olunca o şahıs şöyle dedi: “Ey Allah’ım! Beni istediğin za-
mana kadar gözlerimden faydalandırdın ve istediğin zaman da onları 
benden geri aldın ve bana sadece kendin hakkında uzun emelleri bı-
raktın. Ey barr ve ey vusul!” 

      1 a.g.e. s, 52, 13. hadis 
2 Vakıa-i Siffin, Nasr b. Müzahim, el-Munkeri, s. 320 

                                                 



Musa (a.s) ona şöyle buyurdu: “Ey Allah’ın kulu! Ben duası icabet 
olan bir kimseyim, eğer istersen sana dua edeyim, Allah sana organla-
rını geri versin ve hastalıklarına şifa buyursun.” O şahıs şöyle dedi: 
“Ben, senin dediklerinden hiçbir şey istemiyorum. Allah’ın benim 
hakkında istediği şey, benim nezdimde, benim istediğim şeylerden çok 
daha sevimlidir.” 

Böylece Musa (a.s) şöyle buyurdu: “Ben senin Allah-u Teala’ya, 
“ey barr ve ey vusul!” dediğini işittim. Bu “birr ve vuslat” kelimeleri-
nin anlamı nedir?” O şahıs şöyle dedi: “Bu şehirde benden başka O’nu 
tanıyan veya ibadet eden bir kimse yoktur.” Musa şaşırarak şöyle bu-
yurdu: “Bu şahıs, dünya ehlinin en çok ibadet eden kuludur.”1 

Evet, ilahi muhabbet ateşinden nasibi olan ve kalbi marifet nurla-
rıyla aydınlanan bir kimse, her zaman Allah ile mutludur ve onun 
rızayetiyle ünsiyet kurmuştur. Onlar bizler gibi dünyanın karanlıkları-
na dalmamış, fani diyarın şehvet ve lezzetlerinden etkilenmemiştir. 
Onların kalbi Hak Teala’ya, isimlerine ve sıfatlarına açılmış, başkala-
rına gönül kapılarını ve gözlerini kapamışlardır.” 

Ey aziz! Allah-u Teala kendi kazasını icra edecektir. Biz ister bu 
kazaya öfkelenelim ve isterse de hoşnut olalım. İlahi taktirler, bizim 
hoşnutluğumuza ve öfkemize bağlı değildir. Bize geri kalan sadece 
öfke, gazap, makam eksikliği, derece yokluğu, velilerin ve 
melekutilerin gözünde çöküş ve kalplerimizden imanın gitmesidir. Ni-
tekim rivayetlerde de yer aldığına göre İmam Sadık (a.s) şöyle bu-
yurmuştur: “Nasibine öfkelenen ve Allah kendisine hakim olduğu hal-
de mevkisini küçümseyen bir mümin, nasıl mümin olabilir?” 2  

Bir rivayette de yer aldığına göre İmam Sadık’a (a.s) şöyle 
arzedildi. Müminin mümin olduğu hangi şeyle anlaşılır?” İmam (a.s) 
şöyle buyurdu: “Hoşnutluk veya gazap olarak kendisine inen her şeye 
teslim ve hoşnut olmakla.”3  

Ebi Cafer (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Allah’ın kullarının en layık 
olanı, Allah’ın kazasına teslim olan kimsedir. Allah’ı tanıyan ve kaza-
sından hoşnut olan kimseye, Allah’ın kazası icra olur ve Allah ona 
büyük bir mükafat verir. Allah’ın kazasından hoşnut olmayan kimseye 
de Allah’ın kazası icra olur ve Allah onun sevabını yok eder.”4 

1 Sefinet’ul-Bihar, Şeyh Abbas Kummi, c. 1, s. 524, Bab’ur-Rıza 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 51, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ur-Rıza bi’l-Kaza, 11. 

hadis 
3 a. g. e. s. 52, 12. hadis 
4 a. g. e. s. 51, 9. hadis 

                                                 



YYeeddiinnccii  MMaakkaamm  
ŞŞüükküürr  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  NNaannkköörrllüükk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da birkaç bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
ŞŞüükkrrüünn  AAnnllaammıı  HHaakkkkıınnddaa  
Bil ki şükür, kullanıldığı yerler hasebiyle velinimetin nimetini izhar 

etmek veya nimet izharında bulunmayı ifade eden bir işi yapmaktan 
ibarettir. Nitekim Rağib-i İsfahani’den şöyle dediği nakledilmiştir: 
“Şükür, nimeti düşünmek ve izhar etmektir. Söylenildiği üzere “keşf” 
manasına gelen “keşr”in ters çevrilmişidir. Bunun karşıtı ise, nimeti 
örtmek ve unutmak anlamına gelen küfrandır. Şükreden hayvan kendi 
semizliği ile sahibinin nimetlerini izhar eden hayvan demektir. Denil-
diği üzere bunun aslı da “ayn’un-şukra”dandır ve de “mümteiletun” 
(dolu) anlamındadır. O halde şükür, kendisine nimet verilen kimseyi, 
zikretmekle dolmak anlamındadır.”1  

Bazıları ise şöyle demişlerdir: “Şükür, nimete söz, fiil veya niyet 
ile karşılık vermektir.”2 ve bunun da üç temel esası vardır: “Birincisi 
nimet sahibini tanımak, nimet sahibine layık sıfatları ve nimeti tanı-
mak ikincisi ise bu marifetin semeresi olan hale sahip olmak ve o da 
huzu, tevazu ve nimetlerle sevinmektir ve bu sevinç nimet sahibinin 
inayetine delalet etmektedir. Üçüncüsü ise, bu haletin ürünü olan 
ameldir.  

Amel üç kısımdır: Birincisi kalbi ameldir ve o da nimet sahibini 
övmek, yüceltmek ve ululamaktır. İkinci kısım amel ise lisani (dilsel) 
ameldir ve o da hamd, tesbih ve zikir ile bu amacı izhar etmektir. 
Üçüncü kısım amel ise, cevarihi (organik) amellerdir ve o da Hak Tea-
la’nın zahir ve batın nimetlerini Allah’a itaat yolunda kullanmaktır. 3 

Yazar ise şöyle diyor: “Şükür, nimet sahibinin nimetlerinin değeri-
ni bilmektir ve bu anlam, kalp memleketinde, bir şekilde, dilde başka 
bir şekilde, diğer organlarda ise, apayrı bir şekilde tecelli etmektedir. 
Bu değer bilme ve taktir etmek ise, bilindiği gibi nimet sahibini ve 
nimetlerini tanımaya dayalıdır.” 

 

1 el-Mufredat fi Garib’il-Kur’an, Rağib İsfahani, s. 265, şükür maddesi 
2 Bu tabir Lisan’ul-Arab, c. 7, s. 170’de yer almıştır.  
3 İhya-i Ulum-i Din, c. 4, s. 81-85 ve el-Muheccet’ul-Beyza, c. 7, s. 144-151 

                                                 



İİkkiinnccii  BBööllüümm  
ŞŞüükkrrüünn  MMeerrtteebbeelleerrii  HHaakkkkıınnddaa  
Bil ki şükrün mertebeleri nimet sahibi ve nimetleri tanıma mertebe-

leri hasebiyle farklıdır. Hakeza, insani kemal mertebelerinin farklılığı 
hasebiyle de farklılık arzetmektedir. O halde hayvanlık sınırları ve de-
recelerinde yürüyen, şehvetlerini tatmin etmek ve hayvani isteklerine 
ulaşmak dışında, hayvani nimetlerden başka hiçbir şey tanımayan 
hayvani nikah, giyinme ve yiyeceklerden ibaret olan hayvani istekler 
ve makamlara sevinen, tabiat ve dünya ufkundan başka vücudun diğer 
mertebelerinden, makamlarından ve kemal derecelerinden haberi ol-
mayan, soyut ve gayb alemleriyle irtibat kuramayan bir kimse ile bu 
hicaplardan dışarı çıkan, başka makamlara ayak basan ve gayb ale-
minden kalbine nurlar tecelli eden kimse arasında çok büyük farklılık-
lar vardır.  

Aynı şekilde zahiri ve batıni nedenleri bağımsız kabul eden ve ne-
denlere, sonuçlara ve araçlara bağımsız gözüyle bakan bir kimseyle 
Hak Teala ve yaratıklar arasındaki ilişkiden haberdar olan, vücud mer-
tebelerinin başını ve sonunu Hak Teala’ya döndüren ve nedenlerin ne-
deninin cilvesini nurani ve zulmani örtülerin ötesinde kalbi nurlarıyla 
derk eden kimse arasında da çok büyük farklılıklar vardır.  

Bütün mertebeleriyle ilahi nimetlerin şükrü yerine getirilince, vü-
cudun ilk tecellisinden ve vücut rahmetinin genişlemesinden malikiyet 
ve kahhariyet tecellisiyle ortadan toplanan toplanma cilvesiyle son te-
celliye kadar salikin kalbinde huzuri bir müşahadeyle hasıl olur. Hatta 
salik kimsenin kalbi, bizzat rahmani, rahimi, maliki ve kahhari cilve-
nin mazharı haline gelir ve bu hakikat, sadece velilerden kamil olan 
kimseler için ortaya çıkar ve hatta Resulullah (s.a.a) için asaleten ve 
diğer veliler için ise (a.s) buna bağımlı olarak hakikatiyle hasıl olur. 
Bu açıdan Hak Teala şöyle buyurmuştur: “Kullarımdan çok azı şükre-
der”1  

Evet, ahadi ve zati tecellilerden habersiz olan, varlıkların asil zatla-
rı olduğuna inanan kimseler, bir şekilde ilahi nimetlere küfranda bu-
lunmaktadırlar. Esmai ve sıfatı tecellileri müşahade etmeyen ve kalbi 
isimlerin aynası haline gelmeyen kimseler de ayrı bir şekilde küfran 
içinde bulunmaktadır. Efali tecellilerden ve fiili tevhitten gafil olan 
kimseler ise, başka bir şekilde nimetlere küfranda bulunmaktadırlar ve 
kendileri de bundan gafildirler. “Onun isimleri hakkında eğri yola 

1 Sebe/13 
                                                 



gidenleri bırakın.”1 Ama ilahi beş makamı bir araya toplayan, insani 
gizli hakikatlerle tecelli eden, berzahiyet-i kübra makamında oturan ve 
zahiri ve batıni nimetlerle donanan kimseler, Hak Teala’ya bütün dil-
leriyle şükreder ve övgüde bulunur. Zira şükür, nimet sahibinin inayet 
buyurduğu nimet sebebiyle (velinimeti) övmektir.  

O halde, eğer o nimet zahiri nimetlerden biri olursa, bir şükrü var-
dır ve eğer batıni nimetlerden biri olursa ayrı bir şükrü vardır. Eğer 
marifetler ve hakiki ilimler türünden bir nimet olursa, ayrı bir şükrü 
vardır. Eğer efali tecellilerden bir nimet olursa, ayrı bir şükrü vardır ve 
eğer sıfati ve esmai tecellilerden biri olursa ayrı bir şükrü vardır ve 
eğer zati tecellilerden bir nimet olursa, apayrı bir şükrü vardır.  

Bu tür bir nimet, halis kullardan çok azı için hasıl olduğundan, ha-
lis evliyalardan çok azı için mabuda şükretme ve övme görevini yerine 
getirme çok az nasib olmaktadır.”Kullarımdan çok azı şükreder.”  

Bilmek gerekir ki, marifet ehlinden bazı araştırmacılar şöyle demiş-
lerdir: “Şükür, halkın geneline ait bir makamdır. Zira, nimet elde ettiği 
için nimet sahibine karşılık verme iddiası ile iç içedir ve bu da bir tür 
edebsizliktir. Eğer salik kul, Hak Teala’nın kendi memleketinde iste-
diği gibi tasarrufta bulunduğunu ve kendisi için de bir tasarrufun ol-
duğunu müşahade ederse, kendisini şükreden bir kul olarak görmez. 
Zira kul ve tasarrufları da ilahi memleketlerden biridir. O halde şükür 
karşılık vermekle birlikte olduğu için edepsizlik sayılmaktadır, meğer 
ki kul şükretmekle görevlendirilmiş olsun. Dolayısıyla burada şükrü 
eda etmek, ilahi emri eda etmek sayılmaktadır. O halde evliyanın şük-
rü, itaat etmek içindir, hakikatiyla şükretmek için değil.”2 

Ama bilindiği gibi velinimete karşılık verme iddiası, bütün makam-
ların sahibi, vahdet ve kesret makamını koruyan ve berzahiyet-i kübra 
rutbesine sahip olan velilerden gayrisi içindir. Bu açıdan araştırmacı 
büyük arif Hace Ensari, “Şükür, halkın geneline ait makamlardan biri-
dir” demiş olmasına rağmen bunun üçüncü derecesini şöyle beyan et-
miştir: “Üçüncü derecesi kulun sadece nimet sahibini müşahade etme-
sidir. Kul, ubudiyet olarak sadece velinimetini müşahade edince, on-
dan olan nimeti de büyük görür, sevgi olarak müşahede edince de on-
dan gelen şiddetleri tatlı sayar ve onu tek olarak müşahade ettiğinde 
de artık ondan bir nimet ve şiddeti görmez.”3 

1 A’raf/180 
2 Şerh-u Menazil’us-Sairin, Abdurrezzak Kaşani, s. 212-213 
3 a. g. e. s. 215 

                                                 



Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere bu makam, yani şükür makamı, 
diğer süluk makamları gibi ilk etapta halkın genelinin veya haslarının 
ortak olduğu, veya halkın geneline ait makamlardan biridir. Ama so-
nunda haslara özgü olmakta ve diğerlerinin bundan bir nasibi bulun-
mamaktadır.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
ŞŞüükkrrüünn  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekkllee--

rriinnddeenn  OOlldduuğğuu  vvee  ddee  NNaannkköörrllüüğğüünn  iissee  CCeehhaalleettiinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  
ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  OOlldduuğğuunnuunn  BBeeyyaannıınnddaa  

Bil ki Hak Teala’nın kudret kalemiyle bütün beşer aleminin fıtratı-
na yazılmış olduğu ve de bütün insanların ortak olduğu fıtri işlerden 
biri de nimet sahibini yüceltmek ve övmektir. Her kim kendi fıtratına 
müracaat edecek olursa, zat kitabında nimet sahibine karşı bir muhab-
bet ve ululama haletinin sabit olduğunu görür.  

Dünya ehlinin nimet sahiplerine ve dünyevi sahiplerine karşı yap-
mış olduğu bütün övgü ve yüceltmeler, bu ilahi fıtrat esasıncadır. Öğ-
rencilerin bilginlere ve öğretmenlere karşı yapmış olduğu bütün ulu-
lama ve övgüler de bu fıtrat türündendir.  

Eğer bir kimse bir nimete küfranda bulunur veya bir nimet sahibini 
övmeyi terk ederse, ilahi fıtratının aksine ve ters istikamette bir iş 
görmüş olur. Bu insanlık tabiatından ve iç güdülerinden dışarı çıkmak-
tır. Bu yüzden fıtrat hasebiyle nimete karşı nankör olanları beşer türü 
yalanlar ve ayıplar. İnsani zati iç güdülerden çıkmış kabul eder.  

Bütün bu zikredilenler, hakiki ve mecazi mutlak nimet sahiplerine 
şükretmek ile ilgilidir. Ama bilmek gerekir ki, selim fıtrattan ve de ör-
tülü olmayan yoğrulmuş fıtratın gereklerinden biri, rahmeti bütün var-
lık alemini kapsayan ve bütün kainatın nimet sofrasından yediği ve 
mukaddes zatının rızıklandırıcı gölgesinden istifade ettiği mutlak veli-
nimetin mukaddes zatına şükretmek ve övmektir. Çünkü Hak Tea-
la’nın mukaddes zatı mutlak kamil ve kemaldir. Mutlak kemalin gere-
ği de rahmetinin ve rızık vermesinin mutlak oluşudur. Diğer varlıklar 
ve nimetleri, Allah’ın rahmetinin bir gölgesi ve rızık verişinin cilvesi-
dir. Hiçbir varlığın ezeli ve ebedi olarak kendiliğinden bir kemali, ce-
mali, nimeti ve rızık verişi yoktur.  

Herkes, zahirde bir nimet ve kemal sahibidir. Hakikatte ise, mu-
kaddes zatın kemalinin ve rızık verişinin bir aynasıdır. Nitekim “Şüp-



hesiz rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Allah'tır.”1 
ayeti de rızık vermeyi Allah-u Teala’ya has kılmıştır. Ayetten bu an-
lam, en kamil şekilde istifade edilmektedir. Bundan daha incelikli ola-
nı ise, Fatiha suresindeki “Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsus-
tur”2 ayetinden istifade edilen inceliktir. Bu ayette bütün övgüler ve 
senalar, Hak Teala’ya özgü kılınmıştır. Özellikle de “bismillah” keli-
mesinin, “elhamdulillah” cümlesine ait oluşundan da bu anlam istifade 
edilmektedir. Nitekim irfan ve yakin sahipleri de bunu ifade etmişler-
dir. 3 Bu incelik, keşfedilmesi tehlikeden uzak olmayan bir sır konu-
mundadır.  

Özetle, yaratışsal tecelliler örtüsüne bürünmeyen ve emaneti oldu-
ğu gibi sahibine geri çeviren selim bir fıtrat, her nimette Hak Teala’ya 
şükürde bulunur. Hatta örtülü olmayan fıtrat nezdinde şükreden herke-
sin şükrü hangi ünvanda, kimin için ve hangi nimet sebebiyle olursa 
olsun mutlak anlamda Hak Teala’nın mukaddes zatı için gerçekleş-
mektedir. Her ne kadar örtülü kimseler, başkasını övdüğünü zannetse 
bile bu gerçek geçerlidir. Dolayısıyla da şöyle demek mümkündür: 
“Peygamberlerin gönderilişi de bu örtüleri kaldırmak ve azameti yüce 
olan ezeli cemalin cilvesinden hicapları kenara çekmek içindir. Belki 
de “O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur.”4 ayeti ile 
diğer ayetler de bu inceliğe işaret etmektedir. Lakin ilahi ve selim fıt-
ratı yaratışsal tecellilerin zulmet perdeleri altında örtülü kalan ve Al-
lah vergisi yaratışsal nurunu yaratışsal kesret zulmetleriyle söndüren 
zavallı insan, ilahi nimetlere karşı küfranda bulunmakta ve her nimeti 
bir varlığa isnat etmektedir. Ümit gözlerini sürekli dünya ehline karşı 
açmakta, ihtiras ellerini alnına fakirlik damgası vurulmuş olan kendisi 
gibi fakirlere doğru uzatmaktadır.  

Ey bir ömür Hak Teala’nın sınırsız nimetleri içinde yüzen ve son-
suz rahmetlerinden istifadeden zavallı insan! Böyle bir insan kendi ve-
linimetini tanımamış, sen kendi velinimetini tanımamış, körü körüne 
diğerlerini övmektesin. Liyakatsiz insanlara karşı eğilmektesin, evet, 
yaratığa şükretmek, teşekkür etmek de kesin görevlerden biridir. Nite-
kim şöyle buyurmuştur: “Yaratığa teşekkür etmeyen kimse, yaratıcıya 

1 Zariyat/58 
2 Hamd/2 
3 Tefsir’ul-Kur’an’il-Kerim, İbn-i Arabi, c. 1, s. 9-10 
4 İsra/44 

                                                 



şükretmez.”1 Ama Allah’ın onları nimet ve rahmetini yayma vesilesi 
kıldığı için teşekkür etmelisin; onlara teşekkür ederek gerçek yaratıcı-
dan ve rızık verenden gafil olmamalısın. Zira bu da velinimetin nime-
tine küfranda bulunmaktır.  

Özetle anlaşıldığı üzere şükür yoğrulmuş fıtratın gereklerinden bi-
ridir. Küfranda bulunmak ise örtülü fıtrattandır ve de İblis ve cehaletin 
askerlerinden biridir. Bu beyan üzere marifet kapıları fethedilir. Elbet-
te yoğrulmuş fıtrata dönmek ve de hicap ve örtünmeden çıkmak şar-
tıyla.  

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
BBuu  KKoonnuuddaa  BBaazzıı  HHaaddiiss--ii  ŞŞeerriifflleerriinn  NNaakkllii  
Muhammed b. Yakub kendi isnadıyla Eba Abdillah’ın (a.s) şöyle 

buyurduğunu nakletmiştir: “Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
“Şükreden yiyicinin sevabı ecrini Allah’tan isteyen oruçlu kimsenin 
sevabı gibidir. Şükreden sağlıklı kimsenin sevabı da musibete sabre-
den kimsenin sevabı gibidir. Şükreden ihsan sahibinin sevabı da kana-
at eden mahrumun sevabı gibidir.”2 

Aynı isnatla şöyle buyurmuştur: “Resulullah (s.a.a) şöyle buyur-
muştur: “Allah, kula açtığı her şükür kapsında artış kapısını da açık 
tutmuştur.” 3 

Aynısı Nehc’ül-Belağa’da ise şöyle yer almıştır: “Allah, kuluna şü-
kür kapısını açınca, yüzüne artış kapısını asla kapatmaz.”4 

Yani Allah-u Teala, yüzüne şükür kapısını açtığı kula nimetlerin ar-
tış kapısını da kapatmaz. Allah herkimin yüzüne şükür kapısını açarsa, 
nimetlerin artış kapısını da açar. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle bu-
yurmuştur: “Eğer şükrederseniz şüphesiz sizlere (nimetleri) arttırı-
rım.”5 

Bu sözlerden de anlaşıldığı üzere şükür kapısını da Allah-u Teala 
kullarının yüzüne açmaktadır. O halde bu şükür kapısının açılması için 
ayrı bir şükür gerekir ve o şükür de bir nimettir. Hatta önceki bölümde 
de söylendiği ve marifet ehli nezdinde bilindiği gibi bizzat şükür, dil, 

1 Bu ifade hiçbir hadis kaynaklarında bulunmamıştır, ama bunun bir benzeri 
Peygamber’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a 
şükretmez.” (Kenz’ul-Ummal, c. 3, 6443. hadis) 

2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 77, Bab’uş-Şukr, 1. hadis 
3 Usul-i Kafi, c. 2, s. 77, Bab’uş-Şukr, 2. hadis 
4 Nehc’ül-Belağa-i Seyyid Razi, s. 758, 420. hikmet 
5 İbrahim/7 

                                                 



kalp, akıl ve şükreden kimsenin varlığı da ilahi nimetlerden biridir. 
Dolayısıyla hiç kimse Allah-u Teala’yı hakkıyla şükredemez.  

“Kimin eli ve dili yapabilir ki 
Şükrünü hakkıyla eda edebilsin.”1 
Şeyh Muhammed b. Hasan el-Hurr’ul-Amili2, Vesail’de Muham-

med b. İdris’den3, o da Uyun’dan ve Şeyh Mufid’in4 (r.a) el-Mehasin 
kitabından naklen şöyle buyurmaktadır: “İmam Bakır (a.s) şöyle bu-
yurmuştur: “Allah kula bir nimet bağışlar ve kul da kalbiyle bu nimete 
şükrederse, şüphesiz şükrünü diliyle izhar etmeden önce o nimet art-
masına müstahak olur.”5 

Bu hadisten de anlaşıldığı üzere şükür, dilde cari olmadan önce 
kalbin görevlerinden biridir. Nitekim buna daha önce de işaret edil-
miştir. Hadislerde de buna bir çok işaretlerde bulunulmuştur. Nitekim 
Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim eliyle nimete karşılık ve-
remiyorsa (şükredemiyorsa) dili şükretmelidir.”6 Hakeza İmam Sadık 
(a.s) şöyle buyurmuştur: “Hak Teala’ya şükretmenin haklarından biri 
de nimetin kendisinin eliyle cari olduğu kimseye teşekkür etmektir.”7 

Bu hadisten önceki bölümde işaret edilen hakikat anlaşılmaktadır 
ve o hakikat de yaratığa yapılan teşekkürün, ilahi nimetin mecrası olu-
şudur. Aksi taktirde eğer, herkim velinimetinden gaflet eder ve bağım-
sız bir şekilde yaratığa şükrederse, ilahi nimetlere küfranda bulunmuş 

1 Gülistan-i Sa’di-i Şirazi, s. 69 
2 Şeyh Muhammed b. Hasan, Şeyh Hurr’ul-Amili diye meşhurdur. H. K. 1033 

yılının Recep ayında Lübnan’ın Beka nahiyesindeki Meşğer köyünde dünyaya gel-
miş ve H. K. 1104 yılında Meşhed-i Mukaddes’de vefat etmiştir. İmamiye’nin bü-
yük hadis alimlerinden biridir ve bir çok eserleri vardır. Şii fakihlerinin ve alimleri-
nin kaynak kitabı olan Vesail’uş-Şia kitabı onun en meşhur eseridir. (Bkz. 
Reyhanet’ul-Edeb, c. 2, s. 31-33) 

3 Muhammed b. Ahmet, İbn-i İdris-i Hilli diye meşhurdur. Büyük Şia alimlerin-
den biridir. H. 6. asırda yaşamıştır. Bir çok eserleri vardır. Bu eserlerinden en meş-
huru Serair diye meşhur olan “Serair’ul-Havi li Tehrir’il-Fetavi” kitabıdır. (Bkz. 
Reyhanet’ul-Edeb, c. 7, s. 377-378 ve Riyaz’ul-Ulema, c. 5, s. 31) 

4 Muhammed b. Muhammed b. Nu’man, Mufid lakabına sahiptir. Büyük Şii fa-
kihlerinden ve mütekellimlerinden biridir. H. K. 333 veya 336 yılının Zilka’de ayın-
da doğmuş ve de H. K. 413 yılında vefat etmiştir. 200’den fazla kitap yazdığı söy-
lenmiştir. Seyyid Murtaza Alem’ul-Huda, Seyyid Şerif Razi ve Şeyh Tusi de onun 
seçkin öğrencilerinden biridir. (Reyhanet’ul-Edeb, c. 5, s. 361-365 ve Riyaz’ul-
Ulema, c. 5, s. 176-179) 

5 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 311, 8. bab, 7. hadis 
6 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 311, 8. bab, 8. hadis 
7 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 311, 8. bab, 9. hadis 

                                                 



olur. Bu konu açıklamaya ve kanıtlamaya da gerek duymamaktadır. 
Bizzat apaçık ve delillendirilmiş konulardan biridir.  

Vesail’de Mecalis’uş-Şeyh’den naklen kendi senediyle Peygam-
ber’in (s.a.a) şöyle buyurduğu yer almıştır: “Kıyamet günü kul getirilir 
ve Allah katında ayakta tutulur. Daha sonra Allah o kulun ateşe götü-
rülmesini emreder ve o kul şöyle der: “Ey Allah’ım! Beni ateşe gö-
türmelerini emrediyorsun. Oysa ben Kur’an okudum!” Allah şöyle 
buyurur: “Ey Kulum! Ben sana nimet verdim ve sen nimetime şük-
retmedin.” O kul şöyle der: “Ey Allah’ım! Sen bana falan nimeti ver-
din, ben de o nimete şükrettim.” Böylece kul, nimetleri ve yaptığı şü-
kürleri sayar. Allah-u Teala şöyle buyurur: “Benim kulum! Doğru 
söylüyorsun, ama sen nimeti eliyle cari kıldığım kimseye teşekkürde 
bulunmadın. Ben de kendi kendime kul nimeti kendisine ulaştıran 
kimseye şükretmedikçe, teşekkür etmedikçe, kendisine nimet verdi-
ğim kulun şükrünü kabul etmemeyi ahdettim.”1 

Bu konudaki hadisler burada sayılamayacak kadar çoktur. 2 

SSeekkiizziinnccii  MMaakkssaatt  
AArrzzuu  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  İİsstteekkssiizzlliikk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da iki bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
AArrzzuu  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  İİsstteekkssiizzlliiğğiinn  AAnnllaammıı  
Daha önce ümit ve karamsarlık konusu zikredilmiştir. Dolayısıyla 

ravinin bu cümleyi doğru kaydetmemesi de mümkündür. Belki hadis-
teki bazı karmaşıklıklar da bu yüzdendir.  

Elbette ümit, reca ve tamah (ümit ve tamah) arasında bir fark da 
olabilir. O fark da şudur ki, reca amel ile rahmeti ümit etmek, tamah 
ile amel olmaksızın veya ameli görmeksizin ümit etmektir.  

1 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 312, 8. bab, 12. hadis 
2 bkz. Vesial’uş-Şia, c. 16, s. 309, Ebvab-u Fi’l’il-Ma’ruf bablarından 8. bab ve 

Usul-i Kafi, c. 2, s. 77, Bab’uş-Şukr 

                                                 



Gerçi amel olmaksızın ümit etmenin aklın askerlerinden biri olması 
da uzak bir ihtimaldir. Zira rivayet-i şerifelerde bu yalanlanmış ve kı-
nanmış bir durumdur. 1 

O halde ameli görmeksizin ümit, belki de ameli görmeksizin yapı-
lan ümittir ve bu da arif-i billah kimselerin makamlarından biridir. 
Onlar, kendisini ve amelini terk etmiş, kendi varlık kaynağından, vü-
cudundan ve benliğinden hicret etmiş, varlık alemini ayaklar altına 
almış kimselerdir. Onlar, her iki alemden özgür olup, gözlerini sadece 
Allah’a açmışlardır. Kendilerine ve amellerine gözlerini kapamışlar-
dır. Bu nitelik esasınca Hak Teala’nın rahmet tecellisi, kalplerine ha-
yat bağışlamıştır. Ümit elleri, seyr-u suluk ayaklarını kırarak, hakka ve 
rahmetine doğru uzatılmış ve diğerlerinden kesilmiştir. Sadece Hakk’a 
bağlanmışlardır.  

O halde, bu arzu ve ümidin karşısında olan isteksizlik ise ümitsiz-
likten daha genel bir anlam ifade etmektedir. Zira daha özel olanın 
karşısında daha genel bir anlam ifade etmektedir ve o da şudur ki 
rahmetten ümidini kesmek, itaat ehli olup olmamasından veya itaat 
ehli olup itaatini görmesinden ve ameline ümit etmesinden daha genel 
bir anlam ifade etmektedir. Aslında bu da marifet ehlinin mektebinde 
ve irfan ekolünde rahmetten ümidini kesmek ve rahmet genişliğini sı-
nırlamaktır. Açıklandığı anlam üzere arzu ve ümit sahibi olmak, aklın 
askerlerinden biridir ve de fıtratın gerekleriyle uyum içindedir. Karşıtı 
olan isteksizlik ve ümitsizlik ise, cehaletin askerlerinden biridir ve de 
açık bir şekilde fıtratın gereklerine karşıdır. Zira, amelini görmeyi terk 
etmek ve rahmet genişliğine teveccühte bulunmak, kemale aşkın ve de 
noksandan nefret etme fıtratının bizzat kendisi veya bir gereğidir ve 
bu da bütün beşer ailesinin zat kitabında kaydedilmiştir.”Allah’ın in-
sanları üzerinde yarattığı fıtrat”2ın kudret eliyle yazılmıştır. Nite-
kim kendi varlığını ifade etmek, enaniyetine yönelmek ve bunun dal-
ları da –ki amelini görmek de ondan biridir- kendini gören, kendini is-
teyen, kendini beğenen ve başına buyruk örtülü fıtratın cahilce hatala-
rından biridir. Reca ve kunut (ümit ve ümitsizlik) babına müracaat 
edildiği taktirde bu bab ile ilgili konular da kendiliğinden açıklığa ka-
vuşacaktır.  

 

1 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 241, Bab’ut-Tamah 
2 Rum/30 

                                                 



İİkkiinnccii  BBööllüümm  
AArrzzuu  vvee  İİsstteekkssiizzlliiğğiinn  EEttkkiilleerriinniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Reca ve tamah (ümit ve arzu) arasındaki farklardan birinin de şu 

olması mümkündür ki tamahtan maksat, günahların bağışlanmasını 
veya eksikliklerin mutlak mağfiretini ümit etmek anlamındadır. Nite-
kim Allah-u Teala Halil’ur-Rahman’dan naklen şöyle buyurmuştur: 
“Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur.”1 

Reca (ümit) ise Allah’ın sevabını ümit etmek ve Allah’ın geniş 
rahmetine göz dikmektir. Bunun tam tersi olması da mümkündür. O 
halde, bunların karşıtı da mukabele esasınca farklılık arzetmektedir.  

Velhasıl mukaddes zata ümit bağlamak, O’na arzu duymak yaratık-
lardan kopmak ve Hak Teala’ya bağlanmak, yoğrulmuş fıtratın bir ge-
reğidir ve de Hak Teala’nın mukaddes zatının ve masumların (a.s) öv-
düğü bir iştir.  

Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “ve O'na korkarak ve umarak 
dua edin. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın rahmeti iyilik edenlere 
pek yakındır.”2  

Müminlerin sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur: “Korkuyla ve 
umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutla-
rı yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah 
yolunda harcarlar.”3 

Hak Teala’dan ümit etmek, geniş rahmetini arzulamak ve o mu-
kaddes zatın feyiz kaynağına ümit bağlamak, tevhidin şubelerinden ve 
ilahi yoğrulmuş fıtratın gereklerinden biri olduğu ve diğer varlıklardan 
ümidini kesmek ve halkın eline göz dikmemek fıtratullahın gerekle-
rinden biri sayıldığı gibi Hak’tan gayrisini ümit etmek ve yaratıklara 
ümidini bağlamak da şirkin şubelerinden ve İblis’in vesveselerinden 
biridir. Aynı zamanda fıtrata aykırıdır ve örtünmenin gereklerinden bi-
ri konumundadır.  

Kafi-i Şerifte İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bütün hayır, 
insanların elinde olan şeylerden ümidini kesmekte toplanmıştır.”4  

Vesail’de yer aldığına göre ise, Hz. Ali (a.s) Muhammed b. 
Hanefiyye’ye5 yaptığı vasiyetlerinin birinde şöyle buyurmuştur: “Eğer 

1 Şuara/82 
2 A’raf/56 
3 Secde/16 
4 Usul-i Kafi, c. 2, s. 241, 127. bab, 3. hadis 
5 Muhammed b. Hanefiyye Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’in salih evlatla-

rından biridir. Annesi Havle, Beni Hanife Taifesinden Cafer b. Kays’ın kızıdır. Mu-

                                                 



dünya ve ahiret hayrını bir araya toplamak istiyorsan, insanların elinde 
olana göz dikme.”1  

Hakeza Vesail’de yer aldığına göre Ebi Cafer (a.s) şöyle buyurmuş-
tur: “Bir şahıs Resulullah’a gelerek şöyle arzetti: “Bana bir şey öğret 
ey Allah’ın Resulü!” Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “İnsanların 
elinde olan şeylerden ümidini kes. Şüphesiz bu hazır zenginliktir.” O 
şahıs şöyle arzetti: “Daha fazla söyle ey Allah’ın Resulü!” Peygamber 
şöyle buyurdu: “Tamahtan sakın. Şüphesiz tamah ise hazır fakirlik-
tir.”2 

İmam Sadık (a.s) ise babalarından şöyle buyurduklarını nakletmiş-
tir: “Müminlerin Emirine (a.s) şöyle soruldu: “İmanın sebat ve kalıcı-
lığı nedir?” İmam şöyle buyurdu: “Sakınmaktır.” Bunun üzerine, 
“İmanın zevali nedir?” diye sorulunca da, “tamaha kapılmaktır” diye 
buyurdu. 3 

Nehc’ül-Belağa’da ise şöyle yer almıştır: “Akılların düştüğü yerle-
rin çoğu, tamahların parlaklığı altındadır.”4 

Vesail’de ise, Ahmet b. Fahd’dan5 naklen Eba Abdillah (a.s) Allah-
u Teala’nın “Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmazlar.”6 
ayeti hakkında şöyle buyurduğu yer almıştır: “O, şöyle diyen şahıstır: 
Falan kimse, olmasaydı helak olurdum ve eğer falan kimse olmasaydı, 
şöyle böyle musibetlere maruz kalırdım. Eğer şöyle böyle olmasaydı 
ailemi kaybederdim.” Bu şahıs, Allah’a mülkünde kendisine rızık ve-
ren ve kötülüğü kendisinden uzaklaştıran bir ortak koştuğunu görmü-
yor mu?” İmam’a şöyle arzedildi: “O ne desin?” İmam şöyle buyurdu: 
“Doğru olanı şöyle demesidir: “Eğer Allah falan kimse vasıtasıyla ba-

hammed b. Hanefiyye H. K. 21 yılında dünyaya gelmiş ve 82 yılında vefat etmiştir. 
Hz. Ali (a.s) onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Muhammed Allah’a isyan etmek-
ten sakınan Muhammed’lerden biridir.” (Cami’ur-Ruvat-i Erdebili, c. 2, s. 45 ve 
Reyhanet’ul-Edeb, c. 7, s. 484-485) 

1 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 24, 67. bab, 5. hadis 
2 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 25, 67. bab, 6. hadis 
3 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 25, 67. bab, 7. hadis 
4 Nehc’ül-Belağa, 220. hikmet, (Abduh) s. 706 ve Vesail’uş-Şia, c. 16, Kitab-u 

Cihad’in-Nefs, 67. bab, s. 25, 8. hadis 
5 Ahmet b. Fahd Hilli Şia alimleri arasında makam, keramet ve takva sahibi bil-

ginlerden biri sayılmaktadır. H. 757 yılında doğmuş ve 841 yılında vefat etmiştir. 
Bir çok eserleri vardır. Bunlardan en meşhuru, fıkıh dalında yazdığı el-
Muhezzeb’ul-Bari’ ve dua ve zikir dalındaki Uddet’ud-Dai ve’n-Necah’us-Sai kitap-
larıdır. (Reyhanet’ul-Edeb, c. 8, s. 145 ve Hediyet’ul-Ehbab, Kummi, s. 93) 

6 Yusuf/106 

                                                                                                                   



na ihsanda bulunmasaydı ben helak olurdum.” İmam daha sonra şöyle 
buyurdu: “Evet bu şekilde ve benzeri bir şekilde söylerse bunun sa-
kıncası yoktur.”1  

Bu hadis-i şerif, ilahi marifetlerin özü ve tevhit hakikatinin esasla-
rıdır. İlahi vahiy madeninden ve rabbani ilim kaynağından ortaya çık-
mıştır. Özel tevhidi ve de velilerin göz nuru olan kesrette vahdeti be-
yan etmektedir.  

Bu hadis-i şerifler, nefisleri terbiye etmekte ve kalplerin riyazet yo-
lunu göstermektedir. Zira yaratığa bağlanmak ve azameti yüce 
Hak’tan gaflet etmek, marifet nurunu söndüren, kalbi bulandırıp karar-
tan kalın perdelerden biridir ve bu şekavet sahibi İblis’in en büyük tu-
zaklarından ve de insanı Hak Teala’nın dergahından uzak kılıp Hak 
marifetlerden mahrum kılan nefsin büyük hilelerinden biridir.  

Hadis-i Şeriflerde bütün hayırların insanlardan ümidini kesmekte 
olduğu beyan edilmiştir. Zira insanlardan ümidini kesmek, Hakk’a 
bağlanmanın ve Allah’ın kapısına ulaşmanın yoludur ve bu da bütün 
hayırların toplandığı yer ve bütün bereketlerin merkezi konumundadır. 
İnsani fıtrat da bu esas üzere yaratılmıştır.  

DDookkuuzzuunnccuu  MMaakkssaatt  
TTeevveekkkküüll  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  HHıırrssıınn  BBeeyyaannıınnddaa  
Burada da birkaç bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
TTeevveekkkküüllüünn  AAnnllaammıınnıınn  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki, lügat, rivayet, eserler ve büyüklerin sözlerinde tevekkül 

hakkında bir birine yakın anlamlar beyan edilmiştir. Bütün bunları 
açıklamaya çalışmak gerekmez. Bu açıdan onlardan sadece bazısına 
işaret edeceğiz.  

1 Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 215, 12. bab, 2. hadis ve Uddet’ud-Dai, İbn-i Fahd Hilli, 
s. 89 

                                                 



Zahiren türevlerinin de ifade ettiği gibi tevekkül insanın bir işi 
yapmaktan kendisini aciz gördüğünde o işi güvenilir birisine havale 
etmesidir. Vekalet ve tevkil de bu babdandır. 1 

Lügat ehlinden olan Cevheri –Sihah adlı kitabında- ve diğerleri 
şöyle demişlerdir: “Tevekkül, acizliğini izhar etmek ve gayrisine gü-
venmektir.”2 

Bu yorum da aslında bir şeyi gerekleriyle açıklamak türünden bir 
beyandır. Asıl anlamının acizlik olması mümkündür. Nitekim şöyle 
denmektedir: “Reculun vekelun ve vukeletun” bu ifade, “aciz adam 
işini başkasına havale etti”3 anlamındadır. Burada havale etmek, aciz-
liğin bir gereğidir. Bazı marifet ehli kimseler ise şöyle demiştir: “Te-
vekkül, işi tümüyle malikine havale etmek ve onun vekaletine güven-
mektir.”4 Bazıları ise şöyle demiştir: “Allah’a tevekkül kulun yaratık-
lardan ümit ettiği her şeyde Allah’a bağlanmasıdır.” Bazı arifler ise 
şöyle demişlerdir: “Tevekkül bedeni ubudiyete atmak ve kalbi 
rububiyete bağlamaktır.”5 Rivayeti şerifelerde de tevekkül hakkında 
çeşitli açıklamalar vardır. Daha sonra bunlara işaret edilecektir.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
TTeevveekkkküüllüünn  EEssaassllaarrıı  HHaakkkkıınnddaa  
Tevekkül, şu dört şeye iman etmedikçe hasıl olmaz ve bu dört şey, 

tevekkülün esasları makamındadır.  
Birincisi, müvekkilin ihtiyaç duyduğu şeylerde alemin vekiline 

iman etmesidir. İkincisi, O’nun müvekkilin tüm ihtiyaçlarını gidere-
cek güce sahip olduğuna iman etmesidir. Üçüncüsü vekilin cimri ol-
madığına iman etmesidir. Dördüncüsü ise, vekilin müvekkiline mu-
habbet ve rahmetinin olduğuna inanmasıdır.  

Bu dört esas olmadıkça tevekkül hasıl olmaz ve vekile güven orta-
ya çıkmaz. Zira eğer vekilin işler hususunda cahil olduğuna ve ihtiya-
cını bilmediğine ihtimal verecek olursa, asla ona güvenemez. Eğer il-
mini bilir, fakat tam bir ilimle ihtiyaçlarını gidermekten aciz olduğuna 
ihtimal verirse, yine ona güvenemez. Eğer kudretine de inanır ama 
cimri olduğuna ihtimal verirse yine ona itimat edemez. Eğer bu üçü 

1 el-Müfredat, Ragib-i İsfahani, s. 531 
2 Sihah’ul-Lugat, Cevheri, c. 5, s. 1844-1845 ve Lisan’ul-Arab, c. 15, s. 387-388 

3 a. g. e.  
4 Şerh-u Menazil’is-Sairin, Abd’ur-Reza Kaşani, s. 171 
5 Risalet’ul-Kuşeyriyye, Abdulkerim Kuşeyri, s. 263 

                                                 



gerçekleşir, ama vekilin rahmet, muhabbet ve şefkatine ihtimal ver-
mezse, yine ona güvenemez. Dolayısıyla tevekkül bunların tümü ol-
maksızın hasıl olmaz.  

O halde tevekkülün temelleri bu dört esas üzere kuruludur.  
Bu şeylerin tevekkül babının temel esasları olduğunu söylememiz 

ise, bu konuda salt ilim ve inancın etkili olmadığı hasebiyledir.  
Bu kısıtlı bilginin detayları ise şudur: “İnsan bazen, bürhani ve tar-

tışmaya dayalı ilim esasınca bu dört esası ispat edebilir ve bütün mer-
tebelerini akıl esasınca ortaya koyabilir. Ama, bu burhani ilim, bu hu-
susta asla etkili değildir.” 

Nice defa delilleri güçlü olan bir filozof, Hak Teala’nın ilminin bü-
tün varlık alemini kuşattığını, gayb ve şehadet alemlerinin Allah’ın 
huzurunda var olduğunu ve Hak Teala’nın tüm soyutluluk türleriyle 
kamil bir soyutluluğa sahip olduğunu, Hak Teala’nın mukaddes zatı-
nın kayyumi bir ihatası bulunduğunu kesin delillerle ispat edebilir, 
ama bu kesin ilim, onda bazen etki etmeyebilir. Dolayısıyla da halvet 
bir yerde herhangi bir günahla meşgul iken iyi-kötüyü ayırt eden bir 
çocuğun gelmesiyle haya edip o çirkin işten el çekebilir. Burada, Hak 
Teala’nın, ve Allah’ın meleklerinin hazır olduğunu ve kamil velileri-
nin –ki hepsi de ilmi ve burhani ölçüler esasıncadır- ihatası hakkındaki 
ilmi, bu mukaddes varlıkların huzurunda kendisi için hiçbir haya ve 
utanma icad etmemiş ve onu çirkin işlerden alı koymamıştır. Oysa hu-
zuru korumak, hazır olana saygı göstermek, büyüğe ihtiram göster-
mek, nimet sahibine saygı göstermek ve kamil olana ihtiramda bu-
lunmak, insanlık ailesinin fıtri işlerindendir. Dolayısıyla bu sapmanın 
sebebi, burhani resmi ilimlerin, aklın nasibi olmasından ve onlardan 
hiçbir nitelik ve halin ortaya çıkmamasındandır.  

Aynı şekilde nice defa büyük bir hikmet sahibi kimse ömrünü ilahi 
kudretin ihata genişliğini ispat etmekle geçirdiği halde, “varlık ale-
minde Allah’tan başka bir etkili yoktur” hakikatini kesin ilmi delillerle 
sabit kıldığı ve yüce ve aşağılık varlıkların tasarruf elini, gayp ve 
şehadet güçlerini varlık memleketinden –ki malikinin mukaddes zatı-
na hastır- uzak kıldığı halde ve bütün alemi aciz ve Hak Teala’nın 
mukaddes dergahına muhtaç görerek, “Ey insanlar! Siz Allah'a 
muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir, övülmeye layık olandır.”1 ha-
kikatini Meşai filozofların tartışmaya dayalı delilleriyle derk ettiği ve 
efali tevhidi ilmi ölçüler esasınca ispat ettiği halde kendisi ihtiyaçları-

1 Fatır/15 
                                                 



nı zayıf ve fakir yaratıklardan talep edebilir, hacet elini başkalarının 
huzuruna uzatabilir. Bunun sebebi de, akli idrakin ve burhani ilmin 
kalp haletlerinde hiçbir etkisinin olmamasındandır. Bu, beldenin öte-
sinde başka beldeler ve bu şehrin ötesinde başka bir takım aşk şehirle-
ri vardır. Oysa biz bir sokağa bağlanıp kalmış durumdayız.  

Bu zikredilenler, sadece bir filozof ve hikmet sahibi kimseye özgü 
bir şey değildir. Tecrid, tefrid, tevhid ve vahdetten söz eden zevk sa-
hibi arif bir kimse de bu derde düçar olabilir.  

Nice fakih, muhaddis ve ibadet ehli büyük kimseler de, masumların 
(a.s) rivayetleriyle ünsiyet kurduğu ve Allah’a tevekkül, Allah’a tef-
vizde bulunmak, Allah’a güvenmek ve Allah’ın kazasından razı olmak 
rivayetlerini ezberlediği halde, bu hadislerin vahiy madeninden geldi-
ğini kabul ettiği halde ve içeriğine inandığı halde ve burhani ilimlerle 
ibadet ehli olduğu halde, bu büyük belaya düçardır. Bunun sebebi de 
ilimlerinin akıl ve nefisten öteye geçmemesidir. Bu ilimlerinin, iman 
nurunun yeri olan kalp mertebesine ulaşmamasıdır. İlim burada kaldı-
ğı müddetçe de onlardan kalbi haller ve ruhi haletler hasıl olmaz. O 
halde herkim tevekkül, tefviz, güvenme, teslimiyet ve marifet ehlinin 
ıstilahınca muamelatın diğer kısımlarından birine ulaşırsa, ilim merte-
besinden, iman mertebesine geçmeli ve resmi salt ilimlerle kanaat et-
memelidir. Bu hakikatlerin, ortaya çıkış şartlarını ve esaslarını kalbine 
iletmelidir ki bu haller hasıl olsun. Bu marifetlerin ortaya çıkış yolunu 
ve kalp levhasına iletilişini biz daha önce kısaca bir açıklamaya çalış-
tık. Şimdi de kısaca zikretmeye çalışacağız.  

Bilmek gerekir ki, örneğin akıl, burhani bir ilimle tevekkül babının 
esaslarını elde edince, salik kimse, aklın idrak ettiği o hakikatleri kal-
bine ulaştırmalıdır. Bu da mücahit bir kimsenin her gece veya gündüz 
nefsin tabiat alemiyle ve kesretle uğraşmasının az olduğu ve kalbinin 
feragat içinde olduğu bir saati seçmesiyle hasıl olur. O halde bu nefsin 
feragat saatinde, kalp huzuruyla hakkı zikretmeli ve zikirler üzerinde 
düşünmelidir. Örneğin zikirlerin en büyüğü ve en değerlisi olan la ila-
he illallah1 zikri şerifini bu kalbin feragat vaktinde tam bir yöneliş ile 
kalbine okumalı, kalbi eğitme niyetinde bulunmalı, bu zikri şerifi tek-
rarlamalı ve kalbine güven ve tefekkür içinde okumalıdır. Kalbini bu 
zikri şerif ile uyandırmalı ve böylece kalp, tezekkür ve incelik elde 
etmelidir. Daha sonra gaybi yardım vasıtasıyla kalp gaybi zikri şerifi 

1 Dua ve zikirlerin en yücesi la ilahe illallahtır. (Kenz’ul-Amal, c. 2, s. 217, 3835. 
hadis; Mirsad’ul-İbad, s. 267) 

                                                 



feragat vakitlerinde söylemeli ve dil kalbe tabi olmalıdır. Eğer bir 
müddet bu değerli ameli, zahiri ve batıni adabı ve şartlarıyla yerine 
getirecek olursa, kalbi zikreder ve dil de kalbe uyar. Nitekim bazen in-
san uykuda olduğu halde dili zikri şerifi söyler. Sonunda nefis, kesret 
ve tabiat ile uğraştığı halde tevhit ve tekliği zikreder.  

Çoğu zaman eğer nefis temizliği ve niyet halisliği ile birlikte olur-
sa, hiçbir uğraşı onu zikirden alıkoyamaz ve böylece tevhit nuraniyeti 
onun bütün işlerine üstün gelir.  

Aynı şekilde, Hak Teala’nın rahmet, lütuf ve şefkat genişliğini şid-
detli bir tezekkür ve Hak Teala’nın vücuda gelmesinden ebede dek 
kendisine yönelik rahmetleri üzerinde tefekkür ile kalbine ulaştıracak 
olursa yavaş yavaş kalbi ilahi muhabbet örneğini derk eder ve bu te-
zekkür şiddetlendikçe –özellikle de kalbin feragat vakitlerinde- mu-
habbet artış kaydeder. Sonunda Hak Teala’yı kendisine bütün varlık-
lardan daha merhametli ve şefkatli görür.”Merhamet edenlerin en 
merhametlisi” hakikatini kalbi basiret nuruyla görür.  

Aynı şekilde, tevekkülün temel esaslarını da şiddetli bir zikir ve 
kalp riyazeti ile, kalbine ulaştıracak olursa, sonunda kalbi o hakikat-
lerle ünsiyet kurar. Böylece bu durumda bu marifetin gerekleri, kalp 
batınına tecelli eder. Tevekkül, tefviz, güven ve benzeri şeylerin nuru 
nefis melekutunda ortaya çıkar. Böylece kalbin bu yeni çocuğu, süt 
annesi olan tabiatın memelerinden kopar. Tabii olmayan ruhsal yiye-
ceklere layık hale gelir. Böylece muamele makamından –ki tevekkül 
de ondan biridir- başka bir makama yükselir. Tabiattan ve dünya ma-
kamından kopuş gittikçe artış kaydeder. Hakikate, ünsiyet makamına, 
kuds ve ahiret makamına bağlılığı artar. İlk önce fiili tevhit nuru ve 
ondan sonra da esmai ve sıfati tevhidin bir örneği kalbinde tecelli 
eder. Bu nurun tecellisi arttıkça bencillik ve enaniyet tabiatı ortadan 
kalkar. Sonunda insanın rabbinin tam tecellisiyle, tabiat tümüyle yok 
olur ve tümel fena makamı ortaya çıkar. “Rabbi dağa tecelli edince 
onu parça parça etti. Mûsa da baygın bir halde düşüp kaldı.”1 

Ne yazık ki, yazar bu pis ağacın dal ve yapraklarına sarıldığından 
ve tabiatın zulmani kuyusunda kaldığından dolayı, bütün bu manevi 
makamlardan ve insani kemal derecelerinden sadece birkaç kavram ile 
kanaat etmiş, boş kavramlar karmaşasında değerli ömrünü zayi etmiş 
ve kaybetmiştir. Oysa uyanık kimseler, bu dünyadan ve dünyada olan 
her şeyden hızla uzaklaşmış, insani hayata, hatta ilahi hayata nail ol-

1 A’raf/143 
                                                 



muştur. Tabiatın zincirlerinden kurtulmuştur.”Şüphesiz müminler 
kurtuluşa ermiştir” 1 Bu mutlak kurtuluştur. Tabiat zindanından kur-
tuluş da bu kurtuluşun mertebelerinden biridir. Bu yüzden, onların bir 
sıfatını zikrederek şöyle buyurmuştur: “Onlar boş şeylerden yüz çe-
virirler.”2 Dünya hayatı bir oyalanmadan ibarettir.” Dünya hayatı; 
ancak oyun ve eğlenceden ibarettir.”3 Biz zavallılar ise tıpkı ipek 
böceği gibi etrafımızı istek, arzu, hırs, tamah, dünya ve süslerinin sev-
gisiyle kendi etrafımızı örmekteyiz ve bu ördüğümüz ağın içinde he-
lak olmaktayız.  

Ey Allah’ım! Meğer ki senin feyzin elimizden tutsun, mukaddes 
zatının geniş rahmeti biz düşmüşlerin haline şamil olsun. Senin verdi-
ğin başarıyla hidayet ve kurtuluş yolları bizlere açılmış olsun. “Ger-
çekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin.”4 

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
BBuu  BBaabbıınn  DDeevvaammıı  vvee  AAkkııll  SSaahhiipplleerriinnee  ÖÖğğüütt  HHaakkkkıınnddaa  
Ey aziz! Eğer sen delil ve felsefe ehli isen, “bütün soyut varlıklar, 

akıl sahibidir”5 ve “hakikati yalın olan varlıklar tüm kemaldir”6 bur-
hanıyla, gaybi alemlerin maverasından his ve şehadet aleminin sonuna 
kadar, bütün varlık zerrelerini ezeli kuşatıcı yalın bir ilimle kesret, sı-
nırlama, örtü ve kayıt altına almaksızın ezelden ebede kadar Allah’ın 
ilminde keşif ve tespit edilmiş olarak kabul edersin. Nitekim Allah-u 
Teala’nın “Yaratan bilmez olur mu? O, latiftir, haberdardır.”7 sö-
zü de, “bütün soyut varlıklar akıl sahibidir” veya bir yoruma göre, 
“yalın hakikate sahip olan bütün varlıklar, tüm kemaldir” burhanına 
işaret etmiş olabilir. Nitekim, sağlam felsefi delillerle, ezeli ve ebedi 
olarak bütün zerrelerin Hak Teala’nın aynı huzuru olduğunu, alemin 
bütünüyle Hak Teala’nın mukaddes huzurunda var olduğunu ve bütün 
alemin salt ihtiyaç ve Hak Teala’ya bağlılık içinde bulunduğunu ispat 
eden bir beyanla, algılayacak olursan, Hak Teala’nın fiili ilmini de is-
pat etmiş olursun. Nitekim, şu ayet-i şerifede Allah’ın fiili ilminin 

1 Mü’minin/1 
2 Mü’minun/3 
3 En’Am/32 

     4  Haşr/10 
5 Esfar’ul-Erbea, c. 3, s. 447 
6 a. g. e. c. 2, s. 368 ve c. 6, s. 110 
7 Mülk/14 

                                                 



mertebelerine işaret etmektedir: “Gaybın anahtarları O'nun yanın-
dadır. Onları ancak O bilir.”1  

Eğer marifet ehliysen, yüce ariflerin yolunda yürüyorsan, Ahadi, 
vahidi, zati ve fiili tecellilerle, Allah-u Teala’nın bütün varlıklar hak-
kındaki, fiili ve zati ilmini ispat etmiş olursun.  

Eğer semavi kitaplara inanıyor ve de vahiy ashabının sözlerine 
iman ediyorsan, bütün dinler zaruretiyle ezeli kuşatıcı ilmi ispat edil-
miş bilirsin. Allah’ın gayb ve hazırdaki bütün kainat zerrelerini bildi-
ğini onaylamış olursun ve Allah-u Teala’nın geniş ve kuşatıcı ilmini 
bizzat Kur’an-ı Kerim’den derk etmiş olursun. 2 

Hakeza, ilim, irfan, ibadet ve imanın hangi mertebesinde olursan 
ol, Allah’ın kudretini, saltanat ihatasını, malikiyet kemalini ve mu-
kaddes zatının Kahhar ve Kayyum oluşunu ya ilim ve burhanla ya 
suhud ve irfanla veya hakikat ve yakinle veyahut teslimiyet ve imanla 
derk edersin. Allah-u Teala’yı noksanlık ve sınırlardan tenzih eder, 
ayıp ve kayıtlardan münezzeh kabul eder, noksanlık ve yokluk cihetle-
rinden arındırır, cimrilik, haset, hırs ve benzeri çirkin ve uyumsuz sı-
fatlardan uzak kabul edersin. Zira bu sıfatlar, noksanlığın zirvesinden 
ve ayıpların bütününden ortaya çıkmaktadır. Allah-u Teala’nın mutlak 
kemal ve sınırsız cemal olan mukaddes zatı da bundan uzak ve beridir. 
Nitekim Allah-u Teala’nın rahmet genişliğini, rahmaniyyet kuşatıcılı-
ğını, cömertlik kemalini ve nimet bütünlüğünü, bütün varlıklar hak-
kında müşahade eder ve açıkça görürsün.  

Allah’ın nimetleri, hizmet geçmişi olmaksızın ibtidai olarak veril-
miş nimetlerdir. 3  

Allah-u Teala’nın mukaddes zatının rahmaniyyet ve rahimiyyet 
cilvesi, bütün mümkün varlıkları –hizmetkar veya isyankar, mutlu ve-
ya mutsuz mümin veya kafir- her şeyi kuşatmıştır. 4 

Allah-u Teala’nın mutlak rahmaniyyeti, insanoğlu yaratılmadan 
önce, onun mülki ve melekuti, dünyevi ve uhrevi hayatında gerekli 
olan tüm araçları temin etmiş ve tabiat aleminin maddelerini, mülki ve 
melekuti kuvveleri, bu isyankar insana boyun eğdirmiştir.  

Kamil ve tam rahimiyyet, Allah-u Teala’nın mukaddes zatına öz-
güdür. Allah-u Teala bu insanı, tabiatın en düşük varlıklarından ya-

1 En’am/59 
2 Taha/98, Talak/12, Hadid/3, Yunus/1, Sebe/2-3 ayetlerine bakınız.  
3 İmam Seccad’ın (a.s), “bütün nimetlerin ibtidaidir” sözüne işarettir. (Sahife-i 

Seccadiye, s. 76, Duauhu fi’l-İtiraf ve Teleb’it-Tevbe) 
4 “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.” (A’raf/156) ayetinden iktibas edilmiştir.  

                                                 



ratmış, vücut tohumunu bu alemin pis maddesine1 -ki alemlerin ayak-
kabısı safında yer almıştır- ekmiş ve de insanı, sonsuz kemalin zirve-
sine yükselme ve mutlak fena mertebesine ulaşmaya layık kılmıştır. 2 

Ey çaresiz zayıf insan! Yokluk, sırrında ve kuyusunda saklı bulun-
duğun zaman ve ne senden ve ne de babandan bir eser olmadığı za-
man, “ne şaraptan haber vardı, ne de şarap içenlerden”3 “İnsanoğlu, 
var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir za-
man geçmemiş midir?”4 Hangi kamil kudret ve geniş rahmet seni o 
sonsuz zulmetten kurtardı? Hangi güçlü el sana varlık giysisini kemal 
ve cemal nimetini inayet buyurdu!? 

Sen, bir takım mertebeleri aştıktan sonra babalarının sülbüne geti-
rildiğin gün ve pis bir zerre olduğun zaman, hangi kudret eli seni an-
nelerin rahminde karar kıldı? Bu yalın ve tek maddeye kim bu ilginç 
şekilleri merhamet buyurdu. Hangi hizmet ve ibadetle insani surete la-
yık oldun ve bütün zahiri ve batıni nimetleri hangi ciddiyetle elde et-
tin?! Hangi ciddiyet ve isteğinle, rahim alemindeki terbiye ve yetiş-
tirme tamlandı ve bu alemin sahnesine sevk edildin?! 

Hangi kabiliyet ve amel ile kendi türdeşini parçalayan bu insanın 
katı ve ağır kalbini senin için öylesine rahmetli ve şefkatli kıldı ki, bü-
tün nimetleriyle doğumun zorluklarından, zahmetlerinden ve sıkıntıla-
rından sonra seni can kucağıyla terbiye etmektedir?! Bu rahmet ve 
rahmaniyyet kimdendir ve hangi istek ve çaba ile ortaya çıkmıştır!? O 
pis kanı, kim senin için dünyaya gelmeden önce, latif bir süte çevir-
miştir? Bu süt, senin zayıf miden için en uygun yiyeceklerden biridir. 
Yaratığın hangi ciddiyet ve çabasıyla bütün bu şeyler temin edilmiş-
tir?! 

Ey aziz! Hangi liyakat, ciddiyet ve çabayla ilahi vahyin indirilme-
sine layık oldun?! İlahi rahmetlerin en büyüğü ve rabbani nimetlerin 
en yücesi, doğru yola hidayet olma ve saadet yoluna kılavuzluk nime-
tidir. Acaba hangi kazanç ve amel veya hangi liyakat ve ibadet bizler 
için bu büyük nimeti temin etmiştir? Acaba biz, önceden hangi hizme-

1 “And olsun ki, insanı kuru balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattık” 
(Hicr/26) ayetinden iktibas edilmiştir.  

2 “Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermek-
tesin; sonunda O'na varacaksın.” (İnşikak/6) ayetinden iktibas edilmiştir.  

3 Şu beyite işarettir:  
“O gün ben, şarap içenler taifesindendim 
Ki ne üzümden haber vardı, ne de üzüm yiyenlerden” 
4 İnsan/1 

                                                 



ti yaptık da büyük peygamberlerin ve ilahi yüce elçilerin varlığına la-
yık olduk? 

Sayılamayacak kadar çok olan ve sınırlandırılması mümkün 
olmayan1 bütün bu ilahi batıni ve zahiri nimetlerden hangisinde kul-
lardan bir kul veya yaratıklardan bir yaratığın katkısı olmuş ve olmak-
tadır? 

Ey ilahi eşsiz nimetlere boğulmuş, rahmani ve rahimi rahmetlere 
dalmış, ama kendi nimetini kaybetmiş örtülü insan! Şu anda gelişme 
ve ayırt etme çağına geldiğin halde her soysuza sarılıyor ve aşağılık 
kimseye güveniyor musun?  

Oysa bugün nimetleri düşünerek ve ilahi rahmetler üzerinde tefek-
kürde bulunarak istek elini, zayıf yaratıklardan geri çekmeli, yüce Hak 
Teala’nın özel ve genel lütuflarına bakarak, Hak’tan gayrisinin kapısı-
na gitmekten vazgeçmeli ve Allah’ın rahmetinin sağlam esaslarından 
başka bir şeye sarılmamalısın. Sana ne olmuş ki velinimetinden gaflet 
ediyor, kendine, ameline, yaratıklara ve onların ameline güveniyor, 
dolayısıyla da böylesine gizli veya açık şirke maruz kalıyorsun?  

Hak Teala’nın memleketinde, o mukaddes zattan başka bir tasarruf 
sahibini mi buldun veya ihtiyaçları gideren başka birini mi biliyorsun 
veya Hak Teala’nın rahmet elinin bağlandığını mı iddia ediyorsun ve-
ya Allah’ın rahmetinin sana ulaşmadığını mı görüyorsun veya Al-
lah’ın senden ve ihtiyaçlarından gafil olduğunu mu düşünüyorsun? 
Veya Allah’ın saltanatının sınırlı olduğunu mu zannediyorsun veya 
onun cimri ve kıskanç olduğunu mu iddiada ediyorsun?! 

Ey kalbi ölü yazar! Ey nefsani isteklere esir ve su ile toprağa çakı-
lıp kalmış zavallı! Daha ne zamana kadar, batının kör olacak ve kalbin 
görmeyecektir? Daha ne zamana kadar veli nimetinden nefret edecek, 
cemal ve celalini tanınmaktan örtülü kalacaksın?! 

Daha ne zamana kadar İblis’in tuzaklarında ve nefsani hileler için-
de çırpınıp kalacaksın?!  

Kendine gel! Bir an olsun ağır uykudan uyan. Şirk ve Allah’tan 
gayrisini görmeyi bir kenara it. Tevhit nurunu kalbine ulaştır.”La 
hevle vela kuvvete illa billah” hakikatini ruh batınına oku. İnsan ve 
cinlerden şeytanların elini Hak Teala’nın memleketinde tasarruftan 
çekip kopar ve çaresiz zayıf yaratıklara tamah gözüyle bakma. “Ey in-
sanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'ı bırakıp 

1 Nahl suresinin 18. ayetine işaret edilmiştir (Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, 
onu sayamazsınız.) 

                                                 



da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler 
bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, 
bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen 
de! Onlar, (Bu âciz putları Allah'a ortak koşmak suretiyle) Allah-
'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetli-
dir, çok üstündür.”1 

Ey Allah’ım! Kuvvet ve izzet sana özgüdür. Kudret ve saltanat, se-
nin mukaddes zatına hastır. Biz zayıf çaresizler, dünyaya çok bağlan-
dığımız için ne yapacağını bilmez bir hale geldik. Fıtrat nurundan ör-
tülü ve uzak düştük. Fıtri esaslarımızı unuttuk. Bir sineğin dahi alıp 
götürdüğünü bile geri çeviremeyecek kadar zayıf olan ve de sırt sırta 
verseler dahi bütün insanların bir karınca üzerinde hakimiyet kurama-
yacağı güçsüz yaratıklara gönül bağladık ve güvendik. Senin mukad-
des dergahından ve mukaddes zatına tevekkülden uzak düştük.  

Ey Allah’ım! Bu her yöne yönelen kalplerimizi bir tek yöne yön-
lendir. Bu şirk gözümüzü tevhide çevir. Kalbimizde tevhit, tefrid ve 
tecrid nurunu tecelli ettir. Varlık ve bencillik dağımızı, parçalayıp fani 
kıl. Bizi fena makamına ulaştır ki, tevekkülü görmekten bile el çeke-
lim. Şüphesiz ki sen, koruyan ve çok merhamet edensin.  

  
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
TTeevveekkkküüllüünn  BBaazzıı  MMeerrtteebbee  vvee  DDeerreecceelleerriinnii  TTaannıımmaa  HHaakkkkıınnddaa  
Bil ki tevekkül derecelerinin farklılığı, tevekkülün esaslarını tanıma 

farklılığına bağlıdır.  
Nitekim eğer insan ilim yoluyla o esasları derk ederse ilim ve delil 

açısından tevekkülün gerekliliğine hükmeder. Bundan önce de açık-
landığı üzere bu mertebeye tevekkül demek doğru değildir.  

Eğer insan bu zikredilen temellere iman edecek olursa, tevekkül 
makamına sahip olur ve bu da tevekkül mertebesinin ilkidir.  

Dolayısıyla mümin, bütün varlıkların kendisi için yaratıldığını ve 
kendisinin de, Hak Teala için yaratıldığını bildiği için –nitekim insa-
nın kapsamlılık makamı da bu konuya delalet etmektedir. Allah’ın 
“Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra onu aşağıların en aşa-
ğısı kıldık.”2 ve hakeza “Ve Adem'e bütün isimleri öğretti”3 ayeti 
ile Hz. Ali’nin “Büyük alem sende olduğu halde küçük bir varlık ol-

1 Hac/73-74 
     2 Tin/4-5  
     3 Bakara/31 

                                                 



duğunu mu sanıyorsun?”1 sözü de buna delalet etmektedir- dolayısıy-
la gayb ve şehadet alemlerindeki tüm varlıklar, bu değerli varlığı ken-
di makamına ulaştırmak ve kutsal varlıklar arasına katmak için yara-
tılmıştır: “Ey Ademoğlu! Her şeyi, senin için yarattım ve seni ise ken-
dim için yarattım.”2 

O halde, mümin, her şeyin kendisi için yaratıldığını görünce ve 
varlıkların yaratılış niteliğinin kendi lehine ve kendisini layık kemali-
ne ulaştırmak üzere olduğunu derk edince, Hak Teala’yı bilerek bütün 
varlıkları, kendi lehine hareket ettirdiğini görünce ve tevekkülün diğer 
esaslarını iman nuruyla algılayınca Hak Teala’ya tevekkül eder ve de 
bu büyük hedef için Allah’ın mukaddes zatını kendine vekil edinir.  

İman mertebesi itminan ve güven derecesine erişince, ıstırap ve 
sarsıntılar tümüyle ortadan kalkar, kalp, Hak Teala’da ve tasarrufla-
rında güvene erer, insan bu mertebede olduğu müddetçe kesret maka-
mında bulunmaktadır ve de Hak Teala’dan gayrisi için bir tasarruf ol-
duğuna inanmaktadır.  

Ama bu makamdan geçince, artık marifet nuruyla fiili tevhidin te-
cellilerinden bir tecelli edinir, diğer varlıkların tasarrufunu reddeder, 
kalp gözü diğer varlıklardan tümüyle körelir ve yüce Hak Teala’nın 
vekaletiyle aydınlanır.  

İnsan bu makamdan da geçince, huzuri müşahade ile tevhit cilvesi-
ni müşahade eder ve tevekkül sebeplerini derk eder. Zira tevekkül, iş-
leri kendisi için ispat etmek ve de kendisiyle ilgili işlerde Hak Tea-
la’yı vekil kılmaktır. Dolayısıyla bu makamda, tevekkülü terk eder, iş-
leri Hak Teala’ya döndürür, tevkil, tevekkül ve vekaleti noksanlık ve 
şirk olarak sayar ki şöyle denmiştir: “İyilerin iyiliği Allah’a yakın kı-
lınmışların kötülükleridir.”3 

Bilmek gerekir ki tevekkül, çalışmaya aykırı değildir. Dolayısıyla 
tevekkül sebebiyle çalışmadan ve tasarruftan el çekmek, noksanlık ve 
cehaletten kaynaklanmaktadır. Zira tevekkül, sebeplere itimat etmeyi 
terk etmektir ve de sebeplerin, sebeplerin sebebine dönmesidir. O hal-
de, sebeplerde vaki olmakla bir aykırılığı yoktur. Bazıları şöyle demiş-
tir: “Hasların tevekkülü olan tevekkülün derecelerinden biri de tevek-

     1 Divan-e Mensub be Emir’el-Muminun Ali (a.s), s. 134 
2 Kelimetullah, s. 169 ve İlm’ul-Yakin, Feyz-i Kaşani, c. 1, s. 38 
3 Bihar’ul-Envar, c. 25, s. 205, 16. hadis 

                                                 



kül eden kimsenin, azıksız çöllerde gezinmesi ve de tevekkül maka-
mını doğrulamak için Allah’a itimat etmesidir. 1 

Nitekim, İbrahim’ul-Havas’tan naklediliği üzere Hüseyin b. Man-
sur onunla çölde gezinti yaparken görüşünce halini sordu. İbrahim 
şöyle dedi: “Susuz ve bitkisiz çöllerde Allah’a tevekkül edip etmedi-
ğimi imtihan etmek için geziniyorum.” Hüseyin şöyle dedi: “Sen, bir 
ömür, batınını bayındır kılmak için harcıyorsun. O halde, tevhitte fena 
makamına ne zaman erişeceksin?”2 

Bu iki şahsın, her ikisi de tevhit ve tevekkül makamını bilmiyorlar-
dı. Zira çöllerde gezinti yapmayı ve kalender olmayı yanlışlıkla tevek-
kül makamı sanmışlardır. Onlar, çalışmayı terk etmeyi ve de Allah’ın 
ihsan buyurduğu kuvveleri çalıştırmamayı, tevhit ve tevekkül zannet-
mişlerdir. Bu tevhit ve tevekkül makamını bilmemekten kaynaklan-
maktadır. Zira tevhidin hakikati bütün yaratışsal tasarrufları Hakka ait 
görmek ve Hak Teala’nın cemil cemalini kesret aynasında müşahade 
etmektir. Evet, kesret hicabına bürünmek, tevhide aykırıdır. Bunun çöl 
olup olmamasının bir farklılığı yoktur.  

O halde, Allah’a doğru seyreden bir kimse, tevekkül makamını 
doğrulamak için marifet nuruyla zahiri sebeplerden kesilmeli ve zahiri 
sebeplerden hacetini istememelidir. Tevekkül insanın ameli terk etme-
si değildir.  

Şöyle denilebilir: “Hace Arif Ensari’nin, “ikinci makam, tevekkül 
makamını doğrulamak için çalışarak, başkalarından istemeyi terk et-
mek ve nedenlerden yüz çevirerek Allah’a tevekkülden alınmaktır.”3 
sözü de bu zikredilen anlama işaret etmektedir. Ama Şarih-i Kasani4, 

1 İhya-i Ulum’id-Din, Gazali, c. 4, s. 268, Kitab’ut-Tevhit ve’t-Tevekkul, Beyan-
u A’mal’ul-Mütevekkilin 

2 er-Risalet’ul-Kuşeyriyye, Abdulkerim Kuşeyri, s. 264 
3 Şerh-u Menazil’es-Sairin, Abdurrezzak Kaşani, s. 174 
4 Şarih-i Kasani’den maksat, Molla Abdurrezak Kaşani’dir. H. K. 735 yılında 

doğmuştur. H. 8. asır araştırmacı ariflerinden biridir. Zahiri ve Batıni ilimleri elde 
etmiştir. Büyük Şeyh Sadruddin Kunyevi’nin seçkin öğrencilerinden bili olup, 
Ala’ud-Devle Simmeani ile aynı asırda yaşamış ve irfani yazışmalarda bulunmuştur. 
Şeyh Davud Kayseri (İbn-i Arabi’nin Fusus’ul-Hikem kitabının meşhur şarihi) gibi 
araştırmacı bir alim terbiye etmiştir. Bir çok eserler yazmıştır. En meşhur eserleri 
şunlardır: “Şerh-u Fusus’il-Hikem-i İbn-i Arabi, Şerh-u Menazil’es-Sairin-i Hace 
Abdullah Ensari, Te’vilat-i Ayat-i Kur’an-i Kerim (ki yanlışlıkla İbn-i Arabi’ye is-
nat edilmiştir) ve İstilahat’is-Sufiyye” (ez-Zeria, Aga bozorg Tehrani, c. 14, s. 188 
ve Nefehat’ul-Uns, Cami, s. 483 

                                                 



bundan başka anlam çıkarmış ve bu anlam esasınca şerh etmiştir. 1 
Özetle, isteklerini azaltmak, kendisinin ve müminlerin hacetlerini gi-
dermeye çalışmak, açıkça bilindiği gibi tevekküle aykırı değildir.  

 
BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
TTeevveekkkküüllüünn  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGee--

rreekklleerriinnddeenn  BBiirrii  OOlldduuğğuunnuunn  BBeeyyaannıınnddaa  
HHıırrssıınn  AAnnllaammıınnaa,,  CCeehhaalleett  vvee  İİbblliiss’’iinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  ÖÖrrttüüllüü  

FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  BBiirrii  OOlldduuğğuunnaa  İİşşaarreett  
Bil ki, bütün beşer ailesinin fıtratında ezeli kudret kalemiyle yazıl-

mış olup yoğrulmuş fıtratın hükümlerinden biri olan hakikat ve lütuf-
lardan biri de ihtiyaç ve fakir olduğunu kabullenmek fıtratıdır.  

Öyle ki, istisnasız bütün insanlar, hiçbir görüş farklılığına düşmek-
sizin, zati kimliği, varlık ilkesi ve kemali hasebiyle muhtaç, fakir ve 
hakikatini bir şeye bağlı görür. Farzen eğer, onlar sonsuz bir zincir 
teşkil etseler dahi, bu sonsuz zincirin bütün bireyleri tek bir dille fakir-
lik ve ihtiyacını izhar eder. Şüphesiz bu hüküm alemdeki bütün varlık-
lar hakkında geçerlidir.  

Eğer hayvan, bitki, cansız şeyler, maden ve alemdeki elementler-
den bir zincir oluşturulur ve onlara, “sizler, varlık kemali ve varlık et-
kileri hakkında bağımsız ve ihtiyaçsız mısınız?” diye biri soracak 
olursa hepsi fıtri ve zati bir dille şöyle der: “Biz muhtaç, yoksul ve ba-
ğımlı varlıklarız.” Daha sonra eğer bir kimse, bu varlıklardan teşkil 
edilen sonsuz zincirin tümüne farz edelim ki kapsayıcı ve kuşatıcı bir 
şekilde, “Ey mutlu kimselerden oluşan sonsuz zincir! Ey kötülerden 
oluşan sonsuz zincir! Ey hayvanlardan oluşan sonsuz zincir! Ey bitki-
lerden, madenlerden, elementlerden, cin, melek ve benzeri şeylerden 
oluşan sonsuz zincir! Ey vehim, hayal ve akla gelebilen mümkün var-
lıklar zinciri! Sizler hangi varlığa muhtaçsınız?.” diye soracak olursa, 
onların tümü fıtrat dili ve zati tek bir ifadeyle şöyle der: “Bizler, bizim 
gibi muhtaç ve fakir olmayan bir varlığa muhtacız. Biz, mümkün var-
lıklar gibi gayrisinin gölgesi olmayan bir varlığın gölgesiyiz! Öyle ki 
o varlık bağımsız, tam ve kamil bir varlıktır. Kendiliğinden bir şeye 
sahip olmayan; zat, sıfat ve fillerinde bağımsız bulunmayan, varlığın 
tüm boyutlarında ihtiyaç içinde çırpınan bir varlık, bizim ihtiyaçları-
mızı gideremez, eksiklik ve yokluğumuzu ortadan kaldıramaz.” Dola-

1 Şerh-u Menazil’es-Sairin, Abdurreza Kaşani, s. 174-175 
                                                 



yısıyla da hepsi fıtrat diliyle söylenmiş olan şu şiiri; hal, zat ve fıtrat 
diliyle okur:  

“Varlıktan bir nasibi olmayan zat 
Nasıl olur da varlık bağışında bulunabilir.” 
Eğer bu fıtratı bir miktar genişletecek ve hükümlerini izah edecek 

olursak, varlık aleminde bulunan ve mutlak kemalden olan bütün isim 
ve sıfatlar, mutlak gani olan mukaddes zat için sabit olur. Dolayısıyla 
da o fıtratın gereklerinden de ümit, korku, tevekkül, teslimiyet, güven 
ve benzeri haletler ortaya çıkmaktadır.  

O halde açıklandığı üzere nakıs bir varlığın ihtiyaçlarını gidermesi 
için mutlak kemale yönelmesi, fıtri ve yaratışsal bir özelliktir. Tevek-
kül, aklın askerlerinden biri ve de yoğrulmuş fıtratın gereklerinden sa-
yılmaktadır.  

Hırsın hakikati, nefsin şiddetle dünyaya ve dünyadaki şeylere bağ-
lanması, sebeplere çok sarılması ve kalbin dünya ehline ve gerekleri 
olan kesretlere teveccüh etmesidir. Bu da Hak Teala’nın mukaddes 
makamını, kamil kudretini, merhametini ve rahmetini bilmemekten 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu insan Hak’tan örtülü olduğundan, 
sıradan varlıklara yöneldiğinden ve varlıklara bağımsız bir gözle bak-
tığından dolayı amelen ve kalben onlara sarılmakta ve haktan kop-
maktadır. Böylece güven ve itimat, nefisten ayrılmakta, yerini ıstırap 
ve sarsıntı almaktadır. İhtiyaçları sıradan nedenler tarafından temin 
edilmediğinden ve yanmış olan ateşi sönmediğinden dolayı da ıstırap 
haleti ortaya çıkar, dünyaya ve ehline yakınlaşması ve sarılması gün 
gittikçe artar. Sonunda bu insanı, tüm gücüyle dünyaya çakılı kılar ve 
boğar.  

Bilindiği gibi, hırs, gerekleri ve gerektirdiği şeyler de fıtratın ör-
tünmesinden, cehalet ve İblis’in askerlerindendir. Kendisi de bir kötü-
lüktür, kötülüğün gereklerinden biridir ve de kötülükle sonuçlanmak-
tadır. İnsanı dünyaya bu kadar yaklaştıran Hak Teala’dan ve mukad-
des zatına sarılmaktan uzak kılan çok az şey vardır.  

 
AAllttıınnccıı  BBööllüümm  
NNaakkllii  DDeelliilllleerr  YYoolluuyyllaa  TTeevveekkkküüllüü  ÖÖvvmmeekk  vvee  HHıırrssıı  KKıınnaammaakk  

HHaakkkkıınnddaa  
Allah-u Teala Enfal suresinde müminlerin sıfatı hakkında şöyle 

buyurmaktadır: “Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri 
titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını ar-



tıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir…İşte ger-
çekten mümin olanlar onlardır”1 

Hak Teala özgün bir ifadeyle şöyle buyurmuştur: “Mü’minler, bu 
birkaç sıfata sahip olan kimselerdir. Bunların dışındaki kimseler, mü-
min değillerdir.  

Bu sıfatlardan bir tanesi, insanın rabbine itimat ve tevekkül etmesi, 
işlerini Allah’a havale etmesi ve mukaddes zata bağlanmasıdır. O hal-
de, kalbiyle başkalarına bağlananlar, Hak Teala’dan başka diğer var-
lıklara itimat edenler, işlerinde başkalarına ümit gözüyle bakanlar ve 
işlerinin kolaylaşmasını Hak’tan başkasından dileyen kimseler, iman-
dan uzak ve iman nurundan mahrumdurlar. Bu ayeti şerife ve bu an-
lamdaki diğer ayeti şerifeler2 bizim daha önce zikrettiğimiz hakikatin 
bir şahidi konumundadır ve o hakikat da şuydu ki insan, iman merte-
besine ulaşmadıkça asla tevekkül makamına erişemez.  

Mübarek Teğabün suresinde şöyle buyrulmuştur: “Allah; O'ndan 
başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güven-
sinler.”3  

Allah-u Teala’nın bu ayette tevhit kelimesini ön hazırlık kılması ve 
ardından da müminlere önemle tevekkül etmelerini hatırlatması, belki 
de birinci makamdan daha üstün bir makama işarettir. Bu yüzden, ön-
ceki ayetlerde, Mü’minlerin bir özelliğinin de Allah’a tevekkül etme-
lerini beyan ettikten sonra bu ayeti şerifede müminlere tevekkül etme-
lerini emretmiştir. Belki de bu tevhit kelimesini zikretmesi, daha önce 
işaret edilen bir hakikate işarettir ve o hakikat de şudur ki iman ve 
imanın kemali makamından sonra, salik kimsenin kalbinde fiili tevhit 
tecelli eder ve mümin bu tecelli sayesinde, Hak Teala’nın memleke-
tinde hiçbir varlığın tasarruf sahibi olmadığını ve tüm işlerde Allah’ın 
tasarrufta bulunduğunu derk eder. Hakeza varlık aleminde Allah’tan 
başka bir zarar veya fayda verebilecek kimsenin olmadığına inanır, 
böylece tevekkülden daha üstün bir makama erişir.  

Al-i İmran suresinde Allah Resulüne hitaben şöyle buyrulmuştur: 
“Sonra bir kere karar verdin mi artık Allah'a dayan, çünkü Allah, 
kendisine güvenenleri sever.”4 ve bu bizim daha önceden zikretme-
diğimiz tevekkül makamının en yüce mertebesine işaret olabilir. Bu 

1 Enfal/2 ve 4 
2 Mücadele/10, Al-i İmran/122 ve 160; Tevbe/51. ayetlere müracaat ediniz.  
3 Teğabün/13 
4 Al-i İmran/159 

                                                 



tevekkül makamı salik kimse için “tümel fena”, kendi memleketine 
dönüş ve Allah ile baki kalış haletinden sonra ortaya çıkan bir ma-
kamdır. Bu makamda salik, kesret içinde olduğu halde, “tevhid-i cem” 
(toplu birlik) içinde yüzer. Varlıkların tasarrufunu detaylı olarak gör-
düğü halde, Allah’tan gayri hiçbir varlığı tasarruf sahibi olarak gör-
mez. Bu yüzden Allah-u Teala Resulüne bu makamda şöyle buyur-
muştur: “Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever ve böylece Allah te-
vekkül sahipleri için mahbubiyyet (sevgi) mertebesini de sabit kılmış-
tır.  

İsmet ve taharet Ehl-i Beyti’nden nakledilen hadislere gelince… 
Örneğin Şeyh Kuleyni (r.a) kendi isnadıyla İmam Sadık’ın (a.s) 

şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Şüphesiz zenginlik ve izzet, sürekli 
gezinti halindedir. Tevekkül makamına erişince orada yer edinirler.”1 

Evet, zenginlik, ihtiyaçsızlık, izzeti nefis ve nefis kemali Hak Tea-
la’ya güvenmek ve tevekkül iledir. Mutlak zengin olan Allah’ın der-
gahına yönelen ve Hak Teala’nın mukaddesatına bağlanan yaratıklara 
ümit gözüyle bakmayan bir kimsenin kalbinde yaratıklar karşısında 
zenginlik ve ihtiyaçsızlık haleti yer eder, izzet ve yücelik tecelli eder.  

Zira bütün fakirlik, zillet, acizlik ve minnet, hırstan, tamahtan ve 
zayıf yaratıklara ümit bağlamaktan kaynaklanmaktadır. Nitekim Al-
lah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’a tevekkül ederse O 
kendisine yeter.”2 Allah-u Teala kendisine tevekkül eden kimseye 
yeterlidir. 

Allah-u Teala tevekkül eden kimseyi yaratıklardan uzak kılmıştır 
ve bu da izzetin, nefis azametinin ve başkalarına muhtaç olmamanın 
zirvesidir. Hakeza İmam Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğunu naklet-
miştir: “Herkime üç şey bağışlanırsa, üç şeyden mahrum olmaz: Kime 
dua bağışlanırsa icabet de bağışlanır, her kime şükür bağışlanırsa, artış 
da bağışlanır, her kime tevekkül bağışlanırsa, kendisine yeterlilik de 
bağışlanır.” İmam daha sonra şöyle buyurdu: “Aziz ve celil olan Al-
lah’ın kitabını okudun mu ki şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah’a te-
vekkül ederse O kendisine yeter.” Hakeza Allah-u Teala şöyle bu-
yurmuştur: “Eğer şükrederseniz, şüphesiz size arttırırım.” Hakeza 
şöyle buyurmuştur: “Bana dua edin, size icabet edeyim.” 3 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 53, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr’un 32. babı, 3. hadis 
2 Talak/3 
3 Gafir/60, Usul-i Kafi, c. 2, s. 53, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr’un 32. babı, 6. hadis 

                                                 



Musa b. Cafer’in (a.s) ise şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ravi 
şöyle diyor: “Musa b. Cafer’e (a.s), “ve kim Allah’a tevekkül ederse 
O kendisine yeter” ayetini sordum. İmam şöyle buyurdu: “Allah’a 
tevekkül etmenin dereceleri vardır. Bunlardan biri de tüm işlerinde Al-
lah’a tevekkül etmendir. Onun sana yaptığı her şeyden razı olman, se-
ni hayır ve faziletten mahrum kılmadığına inanman, o işlerde hükmün 
Allah’a ait olduğunu bilmen, tüm işlerini Allah’a bırakmandır. O hal-
de, itimat ve tevekkül et, Allah’ın senin hakkında yaptığı tüm işlerde 
ve diğer şeylerde, Allah’a itimat et ve güven.”1 

Bu hadis-i şerifte inanılması daha zor olan tevekkül esaslarından iki 
tanesi zikredilmiştir. Birincisi, Allah’ın kendisini hayır ve fazilete 
ulaştıracağını bilmesi, diğeri ise tüm işlerde hükmün sadece Allah-u 
Teala’ya ait olduğunun kabullenilmesidir. Şüphesiz kuşatıcı kamil 
kudret sahibi sadece Allah’tır ve bütün işler Allah’ın eliyle yürütül-
mektedir. Hatta belki de açıkça ve işaret yoluyla tevekkülün bütün 
esaslarına böylece işaret edilmiştir. Zira bütün işlerin Hak Teala’nın 
elinde olmasının bir gereği de Allah’ın bütün işleri bilmesidir ve Al-
lah’ın kul hakkında esirgememesi de cimrilik ve hayırdan engelleme-
nin, Allah hakkında söz konusu olmamasıdır.  

Müstedrek’ül-Vesail’de Caferiyat bölümünde yer aldığına göre 
Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İmanın dört esası 
vardır: Allah’a tevekkül etmek, işleri Allah’a tefviz etmek, Allah-u 
Teala’nın emrine teslim olmak ve Allah’ın kazasına rızayet göster-
mek.”2 

Bilmek gerekir ki iman bir derecesiyle bu tür nefsani melekelerin 
ve erdemli kalbi hallerin esasıdır. Nitekim buna daha önce de işaret 
edildi. Bu işler, imanın esaslarıdır ve de bu maneviyata sahip olmakla, 
hakikat hasebiyle iman korunmaktadır. Yani imanın bir mertebesi bu 
melekeleri oluşturmaktadır. Bu melekeler ve faziletler nefiste ortaya 
çıkıp kökleşince de insanı imanın daha üstün bir derecesine ulaştır-
maktadır. İmanın daha üstün derecesi ise bu faziletlerin daha kamil bir 
mertebesini getirir. Aynı şekilde bu mertebelerin her biri diğer bir 
mertebeye dayanmaktadır. Bu beyan üzere bir çok ayetlerin ve hadis-
lerin ortak bir anlamı ortaya çıkmaktadır.  

1 a. g. e. 5. hadis 
2 Müstedrek’ül-Vesail, Nuri, c. 11, s. 215, Cihad’un-Nefs bablarından 11. bab, 1. 

hadis ve el-Ca’feriyat, s. 232, Bab’ul-Birr-i ve Seha’un-Nefs 

                                                 



Müstedrek kitabında Ebi Basir’den naklen İmam Sadık (a.s) şöyle 
buyurmuştur: “Her şeyin bir haddi vardır.” Ebu Basir, “tevekkülün 
haddi nedir?” diye sorunca da İmam, “yakin” diye buyurmuştur: “Ebu 
Basir, “Yakin’in haddi nedir?” diye sorunca da İmam şöyle buyurmuş-
tur: “Allah’ın varlığı sayesinde hiçbir şeyden korkmamaktır.”1  

Had (sınır), bir şeyin son bulduğu çizgidir. Burada maksat belki de 
tevekkülün yakin ile son bulması ve tevekkül sahibinin yakin maka-
mına sahip olmasıdır. Nitekim yakin de fiili tevhitle sonuçlanmakta-
dır. Fiili tevhit ise insanın Allah’tan başka hiç kimsenin hayır ve zarar 
vermeye gücünün yetmediğini ve etkili olmadığını kabullenmektir ve-
ya maksat tevekkülün yakin ile sınırlandırılmış ve çevrilmiş olmasıdır. 
Yakin olmaksızın tevekkül hakikate erişemez. Nitekim hakikate yakin 
etmek de tevhidin meyvesidir ve onunla sınırlıdır. Belki de mertebeler 
farklılığı hasebiyle bu iki anlam da doğrudur.  

Müstedrek’ül-Vesail’de Ebu Zer’den (r.a) naklen Resulullah (s.a.a) 
şöyle buyurmuştur: “Ey Ebuzer! Eğer insanların en güçlüsü olmak se-
ni sevindiriyorsa, o halde Allah’a tevekkül et.”2 

Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Herkim insanların 
en takvalısı olmayı seviyorsa Allah’a tevekkül etmelidir.”3 

Hakeza Müstedrek’te şöyle yer almıştır: “Peygamber (s.a.a) Cebra-
il’e tevekkülün anlamını sorunca Cebrail (a.s) şöyle buyurmuştur: 
“Yaratıklardan ümidini kesmek ve yaratıkların zarar, fayda ve verme-
ye, bağışlamaya ve esirgemeye gücünün yetmediğini bilmektir. 4 

Bu açıklama da tevekkülün zihni gereklerinden biridir ve aynı za-
manda dışarıda ortaya çıkışını sağlayan etkenlerden biridir. Yani insan 
yaratıklardan yüz çevirip tabiat ve kesret aleminden göçmedikçe, kal-
binde Allah-u Teala’ya teveccüh kökleşmez ve de ruhaniyet ve vahdet 
makamına ulaşamaz.  

İrşad’da yer aldığına göre Müminlerin Emiri Hz. Ali’den (a.s) nak-
len Resulullah (s.a.a) mirac hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ey Al-
lah’ım! Amellerin hangisi daha üstündür?” Aziz ve celil olan Allah 
şöyle buyurmuştur: “Ey Ahmet! Benim nezdimde en üstün şey, tevek-
kül ve de taktirimden razı olmaktır.”5  

1 Müstedrek’ül-Vesail, c. 11, s. 215, 11. bab, 2. hadis 
2 Müstedrek’ül-Vesail, c. 11, s. 216, 11. bab, 3. hadis 
3 a. g. e. s. 217, 6. hadis 
4 a. g. e. s. 218, 13. hadis 
5 a. g. e. s. 220, 18. hadis ve İrşad-ul Kulub, Deylemi, c. 1, s. 198, 55. bab 

                                                 



Bu konuda hadisler oldukça fazladır. 1 Biz bu bölümü burada biti-
riyoruz ve Allah-u Teala’dan bu özel makama erişme başarısını ver-
mesini diliyoruz ve sadece bu sonsuz aşamaları katetmede Allah’a te-
vekkül ediyoruz. “Her kim Allah'a tevekkül ederse artık O, ona 
kâfîdir. Şüphe yok ki Allah emrini yerine getirendir, muhakkak ki 
(Allah) her şey için bir miktar tayin buyurmuştur.”2 

 
SSoonnuuçç  
Bu bilgiler ışığında tevekkülün hakikati ve övgüleri açıklanmış ol-

du. Dolayısıyla tevekkülün zıddı olan hırs ve kınanmış özellikleri de 
anlaşılmış oldu. Şüphesiz hırs, cehalet ve İblis’in büyük askerlerinden 
biridir. İblis’in insan için kurduğu en etkili tuzaklardan biri de budur. 
Bu da Allah-u Teala, tevhit, Allah’ın isim ve sıfatları ve ilahi kader ve 
kazanın yürütülme yollarını bilmemekten kaynaklanmaktadır. Bu çir-
kin ahlaka ve helak edici özelliğe sahip olan bir insan, Hak Teala’dan, 
kudretinden ve nimetlerinden gaflet eder, marifet ehli görüşünde ise, 
şirk ve küfür haddine girmiş sayılır. Zira bütün mertebeleri ve temelle-
ri cehalet üzerine kurulmuştur ve cehalet de önceden zikredildiği gibi 
fıtratın örtülmesindendir. Bu açıdan örtülü fıtratın gereklerinden ve de 
cehaletin askerlerinden biri sayılmıştır.  

Bu bozuk ahlak, insanı dünyaya yöneltmekte, dünya sevgisini insa-
nın kalbinde kökleştirmekte, dünya süslerini kalpte süslemekte ve 
cimrilik, tamah, gazap, ilahi farz hakları esirgeme, sıla-i rahimi terk 
etmek, mümin kardeşleri ziyaret etmekten uzak kılmak ve benzeri bir 
çok uygunsuz amel ve ahlaklara neden olmaktadır. Bunların her biri 
ise insanı tek başına helak edici boyutlardadır.  

Biz şimdi de bu konuda var olan bazı ayetleri ve rivayetleri zikret-
meye çalışacağız. Böylece dünyaya ihtiras duyan bir nefsin uyanması 
ümit edilir. Allah-u Teala mübarek Mearif suresinde kıyametin kor-
kunç hallerini belirttikten sonra, insanın kalbini parçalayan ve mümin-
lerin kalbini eriten bir beyanla şöyle buyurmaktadır: “Hayır, olmaz. 
Orada sırtını çevirip yüz geri edeni, malını toplayıp kimseye hak-
kını vermeden saklayanı çağıran, deriyi soyup kavuran, alevli ateş 
vardır. İnsan gerçekten pek huysuz yaratılmıştır: Başına bir fena-

1 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 83, Bab’ut-Tefviz ve’t-Tevekkul Aleyh ve Bihar’ul-
Envar, c. 68, s. 98 

2 Talak/3 

                                                 



lık gelince feryat eder, bir iyiliğe uğrarsa onu herkesten men 
eder;”1 

Allah münezzeh ve yücedir. Bu ifadeleri beyan edebilmek ve ter-
cümeye aktarabilmek mümkün değildir. Zira hangi kelimelerle ifade 
edilirse edilsin, nefisteki etkisi ve inceliği ortadan kalkmaktadır.  

Ayette geçen, “kella” ifadesi önceki ayetler ile ilgilidir. Yani insanı 
ne eşi, ne çocukları ve ne de dünyada olan herhangi bir şey fidye ola-
rak verilse dahi o korkunç günde azaptan kurtaramaz.  

Şüphesiz cehennem ateşi, alevlidir ve bu alevleriyle sürekli olarak 
et, deri, sinir, damar ve kemikleri eritmektedir ve eridikçe de yerine 
yenisi bitmektedir.  

Bu cehennem ateşi, Hak’tan yüz ve sırt çeviren, mal ve servet top-
layan kimseleri kendisine çağırmaktadır.  

Şüphesiz insan çok hırslı ve ihtiraslı yaratılmıştır. İnsana bir kötü-
lük çatınca hemen sızlanır, bir iyilik gelip çatınca da bu iyiliği esirger, 
ilahi ve insanlar ile ilgili hakları ödemez.  

Bilmek gerekir ki örtülü fıtrat insan için ikinci bir tabiat haline gel-
diğinden şöyle buyurmuştur: “Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabır-
sız) yaratılmıştır.” Şüphesiz bu da fıtratın esenlik üzere yaratılmasıy-
la çelişki teşkil etmemektedir ve bu apaçıkça bilinen bir husustur. Bu 
konuda da bir çok hadisler mevcuttur ve biz bu rivayetlerden bir kaçı-
nı zikretmekle kanaat edeceğiz.  

Kafi kendi senediyle Ebi Abdillah’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nak-
letmektedir: “Ebu Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünyaya ihtiras 
duyan kimsenin örneği, ipek böceği örneğidir. Kendi etrafını ördükçe 
çıkıştan uzak düşmektedir ve sonunda da bu hal üzere ölmektedir.” 
Hakeza şöyle buyurmuştur: “Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: 
“Şüphesiz zenginlerin en zengini, hırs ve ihtirasa esir olmayandır.”2 
Vesail’de yer aldığına göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: 
“Hırs ve ihtirasa bürünen bir kimse, iki hasletten mahrum kalır ve iki 
hasretle birlikte kalır: Kanaatten mahrum kalır. Dolayısıyla da rahatlı-
ğı ortadan kalkar ve rızayetten mahrum kalır, dolayısıyla da yakini or-
tadan kalkar.”3  

1 Mearic/15-21 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 238, 116. bab, 7. hadis 
3 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 20, Cihad’un-Nefs bablarından 64. bab, 4. hadis 

                                                 



Müstedrek’ül-Vesail’de yer aldığıne göre Resulullah (s.a.a) şöyle 
buyurmuştur: “İnsanoğlu yaşlandığı halde onda iki haslet gençleşir: 
Mal hakkındaki hırs ve ömür hakkındaki ihtiras.”1 

Hz. Ali’den (a.s) nakledildiğine göre ise, kendisine, “hangi zillet 
bütün zilletlerden daha büyüktür?” diye sorulunca şöyle buyurmuştur: 
“Dünya hakkındaki hırs ve ihtiras”2  

Tuhef’ul-Ukul’da yer aldığına göre ise Müminlerin Emiri Ali (a.s) 
Hüseyin’e yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: “Ey oğulcağızım! 
Hırs, sıkıntıların anahtarı ve zorlukların bineğidir. İnsanı günahlara sü-
rükler, aç gözlülük ise bütün kötülük ve ayıpları barındıran bir haslet-
tir.”3 

OOnnuunnccuu  vvee  OOnn  bbiirriinnccii  MMaakkssaatt  
RRaahhmmeett  vvee  MMeerrhhaammeett  iillee  ZZııttllaarrıı  oollaann  KKaattııllııkk  vvee  GGaazzaabb  HHaakk--

kkıınnddaa  
Burada da birkaç bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
MMeerrhhaammeett  vvee  KKaattııllıığğıınn  AAnnllaammıı  
Lügat ve edebiyat ehli kimseler “re’fet”in merhametin kemali ol-

duğunu kabul etmekte ve rahmetten daha bir inceliğe sahip olduğunu 
söylemektedirler. Nitekim Cevheri şöyle diyor: “Re’fet” en şiddetli 
merhamettir.”4 

Mecme’ul-Behreyn’de ise şöyle yer almıştır: “er-Reuf, rahmeti çok 
olan kimsedir. Re’fet ise merhametten daha ince bir duygudur.”5 

Bazı araştırma ve felsefe ehli kimseler ise şöyle demişlerdir: 
“Rahmet ve re’fet birbirine yakın anlamları olan iki kelimedir. Onların 

1 Müstedrek’ül-Vesail, c. 12, s. 59, Cihad’un-Nefs bablarından 64. bab, 2. hadis 
2 a. g. e. s. 59, 4. hadis 
3 Tuhef’ul-Ukul, s. 60 
4 Sihah’ul-Luge, c. 4, s. 1362  
5 Mecme’ul-Behreyn, Fahruddin Tureyhi, c. 5, s. 61 

                                                 



zıtları olan kasvet (katılık) ve gazap da aynı şekildedir. Rahmet ve 
re’fet kalp inceliği olarak kabul edilmiştir.  

Adeta rahmet, manevi kalbin, yani nefsin haletidir. Re’fet ise cis-
mani kalbin halidir. Yani akıl olan ruh için bir takım mazharlar ve 
mertebeler vardır. Örneğin nefis ve beden gibi. Aynı şekilde gazap da 
nefsin haletidir. Kasvet ise bu organik kalbin halidir.”1 

Re’fet ve kasvetin organik ve cismani kalbin haleti olduğu gerçeği 
zahirde doğru değildir. Zira bu ikisi cismani olmayan manevi işler-
dendir. İdrak ile birlikte veya idrake dayanmaktadır. Dolayısıyla da ci-
sim ve cismani ufuklardan çok uzak ve münezzehtir. Lakin maksat 
şudur ki re’fet, cismaniyet ufkuna rahmetten daha yakındır. Başka bir 
tabirle rahmet nefsin melekuti ve gaybi boyutunda bir sıfatıdır. Re’fet 
ise, zahiri boyutunda nefsin sıfatlarından biridir ve de, “göğüs” ma-
kamı olarak adlandırmak mümkündür.  

Dolayısıyla bilmek gerekir ki rahmet ve re’fet, hakikatte etkilen-
meyle birlikte olan incelik anlamında değildir. Dolayısıyla bu hakikat 
de diğer varlıksal hakikatler gibi alemler, mertebeler ve menziller 
farklılığı hasebiyle hükümleri de ilineksel olarak fark etmektedir. Ni-
tekim, varlıksal kemalin temel sıfatlarından olan ilim, kudret ve hayat 
gibi hakikatler, iniş ve çıkış mertebeleri hasebiyle farklı hükümlere 
sahiptir. Kayyumi, kadimi, vacip ve zati ilim, kudret ve hayat merte-
besinden düşük, etkilenen, yenilenen, ortaya çıkan ve başkasına daya-
nan mertebesine kadar farklılık içindedir.  

Ve bu farklılık, bu hakikatte bulunan vücut hakikatinin farklılığın-
dan ve geniş ilinekten kaynaklanmaktadır. Bu kendi yerinde de ispat 
edilmiştir.”2 

O halde , rahmet, re’fet ve utufet gibi kelimelerin hakikati, vücut 
alemleri ve iniş ve çıkış dereceleri hasebiyle farklı etki ve hükümlere 
sahiptir. Nitekim, düşük tabiat aleminde etkilenme ve infial ile birlik-
tedir.  

Bu bütün alemlerde aynı hükme sahip olmasını gerektirmez. Dola-
yısıyla da Hak Teala’nın mukaddes zatı hakkında icra edilen bu tür 
isimleri, eserlerin tertibi olarak tevil etmemize gerek yoktur, veya, 
“Hak Teala’nın re’fet ve utufetinin anlamı, mukaddes zatın müminlere 
karşı re’fet ve utufetle davranması anlamındadır” demememize de 

1 Şerh-i Usul-i Kafi, Sadruddin Şirazi, c. 1, s. 435 
2 Esfar’ul-Erbea, c. 1, s. 71, 7. bölüm 

                                                 



hiçbir lüzum görülmemektedir. Aynı şekilde cemali isimlerin karşıtları 
da bu şekildedir.  

Bu teviller oldukça soğul teviller olmasıyla birlikte burhan ve delile 
de aykırıdır. İlginç olanı da büyük araştırmacı filozof, Molla Sadra bu 
konuda bu soğuk tevile baş vurmuştur. Nitekim Şerh-u Usul-i Kafi’de 
şöyle demiştir: “Allah, reuf ve rahim isimlerine sahip olduğu için 
re’fet ve rahmet sıfatlarıyla nitelendirildiği zaman en yüce ve en üstün 
vechiyle nitelendirilmektedir. Dolayısıyla da mazharlar ve eserler iti-
bariyledir. Aynı şekilde gazap ile nitelendirilmesi de Allah’tan düş-
manları hakkında ortaya çıkan şey itibariyledir. 1 

Gerçi Molla Sadra’nın, “Allah’ın mukaddes zatının bu sıfatlarla ni-
telendirilmesi, en yüce ve en üstün vechiyledir” sözünden maksat, bi-
zim bu dediğimiz anlama işaret de olabilir ve dolayısıyla, “mazharlar 
itibariyledir” ifadesi de, diğer görüş sahipleriyle aynı ifadeleri kullana-
rak başka bir işaret sayılabilir.  

Bu esas üzere, “ev kane” yerine, “ve kane” diye buyurması daha iyi 
olurdu. Elbette bu da pek önemli değildir.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
RRee’’ffeett’’iinn  EEttkkiissii  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki ilahi cemalin sıfatlarının tecellilerinden olan rahmet, ra’fet, 

utufet ve benzeri sıfatları Allah Tebareke ve Teala hayvana mutlak bir 
şekilde, insana ise özellikle merhamet buyurmuştur. Bunu da hayvan 
türlerini korumak ve insani aile düzenini ve türünü korumak için yap-
mıştır. Vücut aleminin, alemi düzeninin esasları üzerinde kurulduğu 
rahmaniye rahmetinin bir tecellisidir.  

Eğer insan ve hayvanda bu rahmet ve utufet olmasaydı, ferdi ve 
toplumsal hayat düzeni bozulurdu. Bu rahmet ve utufet sayesinde, 
canlılar kendisini ve yavrularını korumaktadır ve insan ailesini koru-
maktadır, adil sultan memleketini korumaktadır. Eğer bu rahmet, şef-
kat ve re’fet olmasaydı, hiçbir anne oğlunun fevkalade zahmet ve me-
şakkatlerine tahammül edemezdi. İşte bu ilahi rahmet ve re’fet cezbesi 
kalpleri birbirine çekmekte ve fıtri olarak alemdeki düzeni korumak-
tadır.  

Bu rahmet ve re’fet sebebiyle ruhani öğretmenler, büyük nebiler, 
yüce veliler ve ilahi alimler, onca zahmet ve sıkıntılara katlanmakta-
dır. İnsanları mutlu edebilmek ve beşer ailesini saadete eriştirebilmek 

1 Şerh-u Usul-i Kafi, c. 1, s. 435 
                                                 



için bir çok sıkıntılara katlanmaktadır. Hatta ilahi vahyin inişi ve de-
ğerli semavi kitapların indirilişi de bu ilahi rahmetin ve re’fetin mülk 
alemindeki bir suretidir. Hatta bütün hadler, cezalar, kısas ve benzeri 
şeyler de gazap ve intikam suretinde tecelli eden, rahmet ve re’fet ha-
kikatidir.”Ey akıl sahipleri, sizin için kısasta hayat vardır.”1 Hatta 
cehennem bile saadete ulaşma liyakatine sahip olan kimseler için ga-
zap suretinde bir rahmettir. Eğer cehennemdeki temizlemeler ve arın-
dırmalar olmasaydı, o şahıslar, asla saadet yüzünü görmezlerdi.  

Özetle, kalbinde Allah’ın kullarına karşı re’fet ve rahmet bulunma-
yan kimseleri insanlık camiasından çıkarmak gerekir ve insanlık top-
lumuna girmekten engellemek icab eder.  

Marifet ehli kimseler şöyle diyor: “Vücut ve vücudun kemalinin 
genişlemesi, rahman ve rahim ismiyledir.”2 

Bu iki ism-i şerif temel, geniş ve kapsamlı isimlerin en önemlile-
rindendir. Nitekim ilahi ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur: “ve 
rahmetim her şeyi kuşatmıştır.”3 Hakeza şöyle buyurmuştur: “Ey 
rabbimiz! Sen rahmet ve ilim olarak her şeyi kuşatmışsın”4  

Bu açıdan fatiha suresinde bu iki büyük ism-i a’zam’a (en büyük 
isme) tabi kılınmıştır. Bununla da hakikat varlığının anahtarının rah-
mani ve rahimi rahmet olduğuna işaret edilmiştir ve rahmetin gazap-
tan öncelikli olduğu beyan edilmiştir. Bu açıdan da marifet ehli kimse-
ler şöyle demiştir: “Bismillahirrahmanirrahim ile vücut zahir olmuş-
tur.”5 

Re’fet, utufet ve benzeri sıfati ve ef’ali isimlerin birer şubesi oldu-
ğu, rahmet ismi, Allah-u Teala’nın daha çok kendisini tanıtmakta kul-
landığı bir isimdir ve de Allah-u Teala Kur’an surelerinden her birinde 
bunu tekrar etmiştir ki, mukaddes zatın geniş rahmetine bağlanan kul-
ların kalbi bağlılığı daha çok artsın. Hak Teala’nın rahmetine kalben 
bağlanmak, nefislerin terbiyesine ve katı kalplerin yumuşamasına ne-
den olmaktadır.  

İnsanların kalbini rahmet genişliği, re’fet ve dostluk gibi başka bir 
şeyle elde etmek ve onları isyandan alı koymak mümkün değildir. Bu 
yüzden büyük Peygamberler, Hak Teala’nın rahmet mazharıdırlar. Ni-

1 Bakara/179 
2 el-Futuhat’ul-Mekkiyye, İbn-i Arabi, c. 1, s. 102 
3 A’raf/156 
4 Gafir/7 
5 el-Futuhat’il-Mekiyye, c. 1, s. 102, 4 ciltlik baskı ve Osman Yahya’nın tahkiki 

ile, c. 2, s. 133 

                                                 



tekim Allah-u Teala tövbe suresinin sonunda –ki gazap suresidir- Re-
sul-i Ekrem’i şöyle tanıtmıştır: “Andolsun size kendinizden öyle bir 
Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ge-
lir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merha-
metlidir.”1 

Peygamberin insanlığa karşı göstermiş olduğu şefkat ve merhameti 
göstermek için Şuara suresinin ilk ayeti şerifesini göstermek yeterlidir: 
“(Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıya-
caksın!”2 

Kehf suresinin ilk ayetlerinde de şöyle buyrulmaktadır: “Bu yeni 
Kitab'a inanmazlarsa (ve bu yüzden helâk olurlarsa) arkaların-
dan üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin.”3 

Subhanallah! Kafirlerin ve hakkı inkar edenlerin haline üzülmek ve 
Allah kullarının saadetini düşünmek, Resulullah’ı (s.a.a) o kadar zor-
luğa salmıştır ki, Allah-u Teala ona bizzat teselli vermekte ve Pey-
gamber’in yumuşak kalbini diri tutmaya çalışmaktadır ki bu cahillerin 
haline üzüntü sebebiyle kalbi kırılmasın ve ruh teslimiyetine neden 
olmasın.  

Nitekim Allah-u Teala mübarek Fetih suresinde de müminleri bu 
sıfatla nitelendirerek şöyle buyurmuştur: “Muhammed, 
(aleyhisselâm) Allah'ın peygamberidir. O'nunla beraber bulunan-
lar, kâfirlere karşı pek şiddetlidirler, kendi aralarında ise pek 
merhametlidirler.”4 

Bu değerli sıfatlar hakkında nakledilen rivayet-i şerifeler de olduk-
ça çoktur. Biz onlardan bir kaçını zikretmek ile yetineceğiz.  

Vesail kitabında ve Kafi-i Şerif’in Hac kitabında yer aldığına göre 
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’tan korkun ve birbirinize 
karşı, kardeş olun, iyilik edin, Allah yolunda birbirinizi sevin, birbiri-
niz ile irtibatta olun, birbirinizi ziyaret edin, birbirinizle görüşün, ken-
di aranızda emrimizi zikredin ve emrimizi ihya edin.”5 

Hakeza Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müslümanlar, birbi-
riyle ilişki kurmada çaba göstermeli, birbirine merhamet etmede ve ih-

1 Tövbe/128 
2 Şuara/3 
3 Kehf/6 
4 Feth/29 
5 Vesail’uş-Şia, c. 8, s. 552, 124. bab, 1. hadis (İslamiye baskısı) ve c. 12, 124. 

bab, s. 215, 1. hadis (Al’ul-Beyt baskısı) ve Usul-i Kafi, c. 2, s. 140, Bab’ut-
Terahum ve’t-Teatuf, 1. hadis 

                                                 



tiyaçlarını gidermede iş birliğinde bulunmalı ve birbirine karşı rahmet 
ve yumuşaklık içinde olmalıdırlar ki Allah-u Teala’nın şöyle emrettiği 
gibi olsunlar: “Onlar birbirine karşı merhametlidir” (yani) onlar, ken-
dilerinden gizli kalan işleri hususunda Resulullah (s.a.a) zamanındaki 
Ensar topluluğunun yaptığı gibi birbirilerine karşı merhametli olur-
lar.”1  

Hasan b. Muhammed Tusi’nin Hz. Ali’den (a.s) naklen Mecalis ki-
tabında yer aldığına göre Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüp-
hesiz aziz ve celil olan Allah, rahmet sahibidir ve bütün rahmet sahip-
lerini sever.”2 

Müstedrek’ül-Vesail’de yer aldığına göre de Allame Hilli 
Risalet’us-Sa’diye kitabında Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir: 
“Nefsim elinde olana andolsun ki Allah-u Teala rahmetini sadece 
rahmet sahibi kimselere indirir.” Kendisine, “Ey Allah’ın Resulu! 
Acaba biz hepimiz rahmet sahibi miyiz?” diye sorulunca da şöyle bu-
yurdu: “Rahim, sadece kendisine ve ailesine merhamet eden kimse 
değildir. Aksine rahim, Müslümanlara merhamet eden kimsedir.” Ha-
keza peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala şöyle bu-
yurmuştur: “Eğer benim rahmetimi diliyorsanız, o halde birbirinize 
karşı merhamet ediniz.”3 

Ca’feriyat kitabında yer aldığına göre de Resulullah (s.a.a) şöyle 
buyurmuştur: “İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah merhamet 
etmez.”4 

Evali’el-Lai’de yer aldığına göre Resulullah (s.a.a) şöyle buyur-
muştur: “Allah birbirine merhamet edenlere merhamet eder. O halde 
yeryüzünde olan şeylere merhamet ediniz ki göklerde olanlar da size 
merhamet etsin.”5 

 

1 Vesail’uş-Şia, c. 12, s. 215, 124. bab, 2. hadis ve Usul-i Kafi, c. 2, s. 140, 
Bab’ut-Terahum ve’t-Teatuf, 4. hadis 

2 Emali-i Şeyh Tusi, 18. meclis, s. 516, 1129. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 12, s. 
216, 124. bab, 6. hadis 

3 Müstedrek’ül-Vesail, c. 9, s. 54, 107. bab, 3. hadis ve er-Risalet’us-Sa’diye, s. 
165 

4 Müstedrek’ül-Vesail, c. 9, s. 55, 107. bab, 4. hadis ve ec-Ca’feriyat, s. 167, 
Bab-u Sıfet’ul-Muttakin 

5 Müstedrek’ül-Vesail, c. 9, s. 56, 107. bab, 8. hadis ve Evali’l-Leali, c. 1, s. 361, 
42. hadis 

                                                 



ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
KKaassaavveett  vvee  GGaazzaabbıınn  FFaarrkkllııllıığğıı  HHaakkkkıınnddaa  
Bil ki kasavet, kalbin şiddeti, katılığı ve kabalığıdır. Dolayısıyla 

“kesa kelbuhu kesaveten ve kesveten ve kesaen” ifadesi, kalbi katılaştı 
anlamındadır. Hakeza Hacer’un-Kas, sert taş anlamını ifade etmekte-
dir. 1 

Bunun karşıtı ise kalp yumuşaklığı ve inceliğidir. Nitekim Zümer 
suresi, 22. ayette şöyle buyurulmuştur: “Allah kimin gönlünü İslâm-
'a açmışsa o, Rabbinden bir nûr üzerinde değil midir? Allah'ı 
anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte 
bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler.”2 

Burada hakkı kabul etmenin bir gereği olan göğüs genişliği karşı-
sında hakkı kabul etmemenin bir gereği olan kalp katılığı karar kılın-
mıştır. Bu ayetten sonra da kalp katılığının hakiki karşıtı olan kalp in-
celiği ve yumuşaklığı zikredilmiştir. Nitekim ayetin devamında şöyle 
buyrulmuştur: “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bı-
kılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rable-
rinden korkanların, bu Kitab'ın etkisinden tüyleri ürperir, derken 
hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumu-
şar.”3 Bilmek gerekir ki, kalp katılığı ve gazap arasında çok açık fark-
lılıklar vardır. Zira kalp katılığı bu zikredilen şeyden ibarettir. Ama 
gazap ise, heyecan ve galeyana gelme sebebiyle kalp kanında intikam 
almak için ortaya çıkan nefsani bir halet ve harekettir. O halde bu ha-
let hızlanınca gazap ateşi alevlenmekte, damarları doldurmakta ve be-
yin aklın kendisiyle saptığı ıstıraplı bir karanlık dumanla dolmaktadır. 
Böylece insan idrakten ve düşünceden geri kalmaktadır. Bu halde hiç-
bir nasihat ve öğüt onun sahibine fayda vermemektedir. Hatta gazap 
ateşini daha da alevlendirmektedir. Bu yüzden hikmet sahibi kimseler 
şöyle demişlerdir: “Bu halde olan bir insanın misali, içinde ateş yakı-
lan, bu ateş sebebiyle içi dumanla dolan bir mağraya benzer. Bu ma-
ğarada bulunan insan, buradaki duman vasıtasıyla boğulacak gibi olur. 
Bu duman ve ateşten korkunç bir ses, ortaya çıkar. Ateş yalımları, hız-
la yükselir ve artmaya başlar. Bu durumda artık tedavi etmek oldukça 
zordur ve bu ateşi söndürmek mümkün değildir. Zira bu ateşe sön-
dürmek için ne atılırsa atılsın onu yer-yutar, kendine katar ve yakıtını 

1 Sihah’ul-Lugat, c. 6, s. 2462 ve Lisan’ul-Arab, c. 11, s. 168 
2 Zümer/22 
3 Zümer/23 

                                                 



arttırır. Bu açıdan gazap halinde olan insan, doğruluk ve hidayetten 
kör hale gelir, öğüt ve nasihatlara karşı sağır kesilir. Dolayısıyla bu 
durumda yapılan öğüt de onun gazabının artmasına ve ateşinin alev-
lenmesine neden olur. Böylesi bir şahıs için hiçbir çözüm yolu düşü-
nülemez.”1 

Bokrat hekim ise şöyle diyor: “Ben, denizde şiddetli dalgalara ya-
kalanan kayalıklar arasında sıkışan bir geminin, gazap ateşinde alev-
lenen ve varlık gemisi, gazabın şiddetli alevleri arasında kalan bir 
kimseden daha erken kurtulacağına inanıyorum. Zira gemiyi usta kap-
tanlar, çeşitli ilmi yollar ve çözümlerle kurtarabilirler. Ama bu şahsın 
gazap halinde kurtulması ve çözüm bulunması imkansızdır. Zira, nasi-
hat ve öğüt türünden her ne çözüm bulursan bul ve kendisine ne kadar 
tevazu gösterirsen göster, onun alevleri ateşlenir ve ateş büyümeye 
başlar.”2 

Biz, gazap hakkındaki bu sözleri yüce makama sahip olan İbn-i 
Miskeveyh’ten tercüme edip buraya aktardık. Zira bu bölümde onun 
sözünden daha güzel bir açıklama bulamadık.  

O halde açıklandığı üzere kasavet ve gazap, birbiriyle irtibatı olma-
yan iki kalp hali ve sıfatıdır. Hadis-i şerifte, re’fet ve rahmetin bunlara 
karşılık karar kılınması hakiki anlamda bir karşıtlık değildir. Aksine 
karşıtlığın gerek ve gerektirileni kastedilmiştir. Zira re’fet, yumuşaklı-
ğın bir gereğidir ve o da kasvetin karşıtıdır. Rahmet ise, gazabın karşı-
tı olan hilim sıfatının gerek veya gerektirilenidir.  

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
RRee’’ffeett  ((MMeerrhhaammeett))  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  vvee  ddee  

AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  BBiirriiddiirr  
Bil ki rahmet, re’fet, şefkat, yumuşaklık ve hilim yoğrulmuş fıtratın 

gereklerinden, akıl ve rahmanın askerlerinden biridir. Karşılıklı sevgi, 
merhamet, dostluk ve adalet duygusu bütün insanların zatında ve var-
lığında mevcuttur.  

Bir kimse her ne kadar zalim de olsa ilk yaratılışı hasebiyle elinin 
altında bulunanlara, yoksullara, zayıflara, çaresizlere ve savunmasız 
çocuklara karşı merhametli davranır. Hatta hayat sahibi her varlığa 
karşı merhamet göstermek de her insanın mayasına karıştırılmış bir 
özelliktir.  

1 Tehzib’ul-Ahlak, İbn-i Miskeveyh, s. 165, Bab’ut-Tehevvur ve’l-Cubn 
2 a. g. e. s. 165 ve Ahlak-i Nasiri, Hace Nasiruddin Tusi, s. 176 

                                                 



İnsanı Allah-u Teala kendi rahmet hakikatinden yaratmıştır ve in-
san, ilahi rahmetin suretidir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuş-
tur: “Rahman, Kur’an’ı öğretti; İnsanı yarattı.”1 

Allah-u Teala bu ayette insanın yaratılışını rahman ismine isnat et-
miştir. Bu açıdan da zalim ve katı kalpli bir kimse de zulüm ve katılık-
tan fıtratı gereği nefret eder. Eğer kendi zulüm ve katılığından gaflet 
edecek olursa, en azından başkalarının katılık ve zulmünü fıtratı gere-
ği reddeder, adalet, rahmet ve re’fetten zatı gereği hoşlanır. Hatta za-
lim bile tabiatı gereği zulmü, adaletle ve katı kalpliliği de rahmetle 
yapmak ister, insan zulüm yapar ve katı kalpli davranır, ama buna 
rahmet ve adalet süsünü verir. Zira fıtrat zulümden nefret eder, zatın 
yapısı zulümden kaçınır. Dolayısıyla insan, tabiatı gereği rahmet ve 
re’fete teveccüh eder, zahiri bile olsa adil olmaya çalışır, adaletten isti-
fade eder ve göstermelik de olsa adil gözükmeye çabalar.  

Bu konu, yani rahmet, re’fet, adalet, muhabbet ve sevgi gibi sıfatla-
rın yoğrulmuş fıtratın gereklerinden, bunların karşıtının ise fıtrata ay-
kırı ve örtülü fıtratın gereklerinden olduğu hakikati, insanın kendi vic-
danına ve diğer insanların haletine müracaat ettiği taktirde kendiliğin-
den ortaya çıkmakta ve dolayısıyla da fazla bir açıklamaya ve delile 
ihtiyaç duymamaktadır.  

Gerçi bu konuların birinde, isimler ilminde kamil ilmi, mantıki ve 
felsefi burhan ile de ispat edilmiştir. Ama bu kitap, bu açıklamayı 
yapmaya uygun değildir. Dolayısıyla ilgili kaynaklara müracaat etmek 
gerekir ki, bütün hayır ve kemallerin ilahi isimlerle ilgili olduğu ve 
bizzat yaratıldıkları bunların karşıtlarının ise, tenzihi isimlere ait oldu-
ğu ve dolayısıyla da ilineksel olarak yaratıldıkları olarak ortaya çıkmış 
olsun. Yoğrulmuş fıtrat, rahmani kemalin bir suretidir. Varlık alemi-
nin düzeni, kemal ve hayır üzeredir, noksanlık ve kötülükler yokluk-
tandır, örtülü fıtrata aittir ve de nur ve azamet kaynağından uzaklıktır.  

 
BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
GGaazzaapp  KKuuvvvveessiinniinn  EEttkkiilleerriinniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki gazap kuvvesi de hayvanlara ve özellikle de insanlara verilen 

ilahi büyük nimetlerden biridir. Canlılar, bu değerli kuvve sebebiyle 
şahsiyetini, türünü, ferdi ve toplumsal bekasını korumaktadır. Zira in-
san bu tabiat ve madde aleminde olduğu müddetçe, bu alemde var 
olan çatışmalar ve zıtlar vasıtasıyla ve kendi tabiatındaki kabul ve et-

1 er-Rehman/1-3 
                                                 



kilenme kuvvesi vasıtasıyla sürekli gelişme ve erime halindedir. Eğer, 
eriyen şeylerin yerine yeni şeyler geçmeyecek olursa çok geçmeden 
dahili ifsat edici maddeler, onu yok eder. Aynı şekilde dünya ve izdi-
ham aleminde olduğu müddetçe de insanın bir takım düşmanları ve 
bozguncuları vardır. Eğer onlar önlenmezse insanı çok geçmeden yok 
ederler.  

Aynı şekilde, hayvan ve insan ferdi için de bir takım iç ve dış boz-
guncu ve eziyet edici maddeler vardır. İnsanlık ailesi, cemiyet düzeni 
ve insanlığın erdemli şehri için de bir takım bozucu ve zarar verici 
maddeler vardır ki eğer bunlar yok edilmezse çok geçmeden, insanlık 
ailesini, erdemli şehir düzenini birbirine katar ve en kısa zamanda me-
deniyet alemi yok olmaya doğru koyulur.  

Bu açıdan ilahi ezeli inayet ve rahmani kamil rahmet gereği hay-
vanda mutlak şekliyle ve insanda ise özellikle bu değerli gazap kuvve-
si karar kılınmıştır ki hayvan ve insan –hayvan olduğu sebebiyle- da-
hili ve harici eziyet edici maddeleri ortadan kaldırsın ve insan özellik-
le aile düzenini, toplum düzenini ve erdemli şehri bozmayı öneren 
şeyleri ortadan kaldırsın.  

İnsanlık ailesini savunmak, memleket sınırlarını korumak, din dü-
zenini muhafaza etmek, topluluğu ayakta tutmak, kötülerin erdemli 
şehre saldırısını engellemek ve insanlık ve din düşmanlarına karşı ci-
hat etmek sadece Hak Teala’nın eliyle insanın mayasına katılan ve 
emanet bırakılan bu semavi hediye ve Allah vergisi kuvve sayesinde 
mümkündür.  

Alemdeki düzen ve birliği sağlayan ilahi siyasetler, cezalar ve hu-
dutların icrası da bu kudret ve ilahi kuvve sayesindedir. Hatta nefis ile 
cihat, İblis ve cehalet askerlerini defetmek de bu değerli kuvvenin 
yardımıyla şekillenmektedir. Her kimde bu ilahi gazap ve intikamın 
tecellisi olan değerli kuvve, tefrit ve nakıs şekliyle var olursa bundan 
bir çok pis melekeler ve korku, ödleklik, zayıflık, tembellik, refahına 
düşkünlük, sabırsızlık, kararsızlık, rahatına düşkünlük, donmuşluk ve 
zulmü kabullenme –ki zulüm gibi veya ondan daha kötüdür-, sövgüle-
re rızayet göstermek, rezaletler, çirkinliklere boyun eğmek, kendisine, 
ailesine ve dinine karşı gayretsiz olmak ortaya çıkar. 

Allah-u Teala müminlerin sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur: “Ka-
firlere karşı çok çetin, kendi aralarında son derece merhametli-
dirler.”1 

1 Feth/29 
                                                 



Bu itidal haleti, yeri geldiğinde rahmet ve şefkate, yeri geldiğinde 
de şiddet ve gazaba dönüşmektedir.  

Rivayet-i şerifelerde yerinde gazap etmemek kınanmış ve redde-
dilmiştir.  

Muhammed b. Ya’kub kendi isnadıyla İmam Bakır’dan (a.s) şöyle 
buyurduğunu nakletmiştir: “Allah, Şuayb Peygamber’e (a.s) şöyle bu-
yurdu: “Şüphesiz ben, senin kavminden yüz bin kişiye azap edeceğim 
ki bunlardan kırk bini kötülerden, altmış bini ise iyilerdendir.” Şuayb 
şöyle arzetti: “Ey Allah’ım! Kötüler neyse, ama iyiler neden?” Vahiy 
şöyle buyurdu: “Zira onlar da günah ehline karşı gevşek davrandılar, 
ihmalkarlık gösterdiler ve benim gazabım için gazapta bulunmadı-
lar.”1  

Vesail kitabında da Mehasin’i Berki’den naklen, Ali b. Hüseyin’in 
(a.s) şöyle buyurduğu yer almıştır: “Musa b. İmran şöyle dedi: “Ey 
Allah’ım! Senin gölgenden başka bir gölgenin olmadığı bir günde, ar-
şının kendilerine gölge ettiği o kimseler, kimlerdir?” Böylece Allah 
ona şöyle vahyetti: “Onlar, kalbi temiz olanlar, elleriyle iyilik yapan-
lar, kendi babalarını andıkları gibi azamet ve celalimi hatırlayanlar.” 
Sonunda ise şöyle buyurdu: “Benim, haramlarım helal kılındığında 
gazaba gelenler, yaralanan bir kaplan misalidir.”2 

Resulullah’ın (s.a.a) ahlakı hakkında da şöyle nakledilmiştir: “Al-
lah Resulü, ilahi haramlar çiğnenmedikçe kendisine yapılan bir hak-
sızlık karşısında yardım dilememiştir. Dolayısıyla o sadece Allah 
Tebareke ve Teala için gazaplanırdı.”3 

Buradan da anlaşıldığı üzere rahmetin karşıtı olan, cehalet ve İb-
lis’in askerlerinden sayılan gazap ölçülü olduğu ve akıl, Hak Teala ve 
mukaddes semavi şeriat ölçüleri altında bulunduğu sırada ortaya çıkan 
gazap değildir. Aksine bu gazaptan maksat, gelecek bölümde kınana-
cak ve yalanlanacak olan ifrat halindeki gazaptır.  

 
AAllttıınnccıı  BBööllüümm  
GGaazzaabbii  KKuuvvvveenniinn  SSaappııkkllıığğıı  BBeeyyaannıınnddaa  
Allah Tebareke ve Teala’nın gazap kuvvesini insana düzeni koru-

ma ve dünya ve ahiret saadetini elde etmek için bağışladığı hakikati 

1 Furu-i Kafi, c. 5, s. 55, Bab-u Emr bi Ma’ruf ve Nehy ez Munker, 1. hadis 
2 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 147, 8. bab, 3. hadis ve el-Mehasin-i Berki, c. 1, s. 16, 9. 

bab, 45. hadis 
3 Müstedrek’ül-Vesail, c. 12, s. 197 ve 198, 7. bab, 2. hadis ve Mekarim’ul-

Ahlak, s. 23 

                                                 



açıklandıktan sonra, eğer insan bu ilahi nimeti kendi yerinde kullan-
maz ve kendi yerinde bu esası korumak için gazaplanmazsa, Hak Tea-
la’nın nimetlerine küfranda bulunmuş olur ve de, “Ve eğer nankör-
lük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir!”1 ayetinin kap-
samına girer.  

Bundan daha kötüsü, büyüğü ve çirkini de şudur ki bu ilahi kuvve-
yi ilahi maksadın aksine kullanması ve aile düzeni ve insanlığın er-
demli şehrinin aleyhine çalıştırmasıdır. Bu durumda nimete küfranda 
bulunmakla birlikte, hürmeti de çiğnenmektedir. Elbette bu durumda, 
ilahi askerlerden ve cehalet ve şeytan askerlerinin karşıtlarından olma-
sı gereken gazap kuvvesi, büyük şeytanın askerlerinden biri haline ge-
lir. Akıl ve Hak Teala’nın askerlerine muhalif ve karşıt olur, gazap 
memleketi yavaş yavaş şeytan ve cehaletin hakimiyeti altına girer. Bu 
kuvve, akıl ve Hak Teala’nın eğitilmiş köpeği olacağına, şeytanın eği-
tilmiş köpeği haline gelir. Kendi başına buyruk bir köpeğe dönüşür, 
dost ve düşmanı tanımaz ve önüne geleni parçalar, insanlık düzenini 
sarsar ve yok eder, böyle bir insan gazap kuvvesiyle, alemdeki bütün 
insanları sefalete sürükler ve çaresiz kılar.  

İnsanın yırtıcılığı, diğer hayvanların yırtıcılığı gibi değildir. Belli 
bir sınır ve duraklaması yoktur. Zira insanın boğazı, bütün alemi yutsa 
dahi kani olmayacak bir yapıdadır. Yutma ateşi asla sönmez. Bu yüz-
den gazap cehennemi, bütün tabiat alemini yakabilir. 

Yazar bu sayfaları yazdığı zaman müttefik güçler ile Almanya ara-
sında yapılan dünya savaşının alevlendiği bir zamandır. Bu savaş ateş-
leri bütün dünyada yakılmıştır. Bu alevli cehennem ateşi, yamyam ve 
yırtıcı bir hayvanın Almanya lideri sıfatıyla alemi, özellikle de kendi 
milletini sefalete ve perişanlığa sürükleyen gazap ateşinden başka bir 
şey değildir ve şu anda da bu gazap ateşi sönmeye yüz tutmuştur.  

Ama dünya düzeninin bozulması, yırtıcılığın yaygın hale gelmesi, 
şeytanlık ve cehaletin alemde revac bulmasıyla, Allah’ın günümüz 
Avrupa’sına nasip ettiği akılları şaşkınlığa düşüren bu buluşlar ve tek-
noloji eğer akıl ve ilahi din bayrağı altında idare edilecek olsaydı, 
alem tümüyle nurani ve adalet içinde olurdu. Bütün dünya, güzel iliş-
kiler kurarak, ebedi saadetini temin edebilirdi. Ama ne yazık ki bu bu-
luş kuvvesi, cehalet, bilgisizlik, şeytanlık ve bencilliğin egemenliği al-
tında, insan türünün saadetine ve erdemli şehir düzeninin zıddına kul-
lanılmaktadır. Dünyayı aydınlatması gereken şey, dünyayı zulmet ve 

1 İbrahim/7 
                                                 



çaresizliğe sürüklemiş bulunmaktadır. İnsana sefalet, zillet ve zahmet 
yolunu kat ettirmektedir. Bunun nerede son bulacağı ve bu zavallı top-
luluğun insan suretindeki birkaç hayvanın hatta hayvanlar için bile 
utanç teşkil eden birkaç şahsın elinden ne zaman kurtulacağı ve bu ça-
resizliğin ne zaman biteceği ve bu topraktan karanlık yurtların ne za-
man kamil ıslah eden velinin ilahi nuruyla aydınlanacağını, sadece Al-
lah bilir.”Allah’ım! Onun zuhurunu acil kıl ve onu zahir kılarak bize 
ihsanda bulun.”  

 
YYeeddiinnccii  BBööllüümm  
BBuu  BBaabbddaakkii  HHaaddiiss--ii  ŞŞeerriifflleerrddeenn  BBiirr  CCüümmlleenniinn  ZZiikkrrii  
Vesail kitabında Kafi’den naklen, Ebi Abdillah’ın (a.s) şöyle bu-

yurduğu yer almıştır: “Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sirke 
balı bozduğu gibi, gazap da imanı bozar.”1 

Müstedrek’te ise el-Ca’feriyat’tan naklen Ali b. Ebi Talib’in (a.s) 
şöyle buyurduğu yer almıştır: “Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
“Sabır (acı olan azvay/sarısabır ağacının özsuyu,) balı ve sirke balı 
bozduğu gibi gazap da imanı bozar.”2 

Bu hadis-i şerif diğer birkaç yollardan nakledilmiştir. 3 
Bilmek gerekir ki biz zavallılar, şu anda tabiat kılıfında ve dünyevi 

aşağılık hayatın zulmani hicapları içindeyiz. Gayp, nefis melekutu ve 
nefse zarar veren, bozan, ıslah eden ve helak eden şeyleri bilemiyoruz. 
İman nuraniyetinin gazap vasıtasıyla nasıl yok olabileceğini teşhis 
edemiyoruz. İnsanın iman hakikatinin nasıl bozulacağını ve iman ha-
kikati karşıtlığı ve yersiz gazabı basiret nuruyla idrak edemiyoruz.  

Ama nefis ve kalbin tabipleri olanlar; ilahi kuşatıcı bir ilim ve etkili 
basiretli bir gözle mülk ve melekutun batınında kalp hastalıklarını, 
ilaçlarını, iyileştiricilerini ve bozucularını derk eden kimseler, ilahi 
mukaddes zat tarafından hakikatleri keşfetmek, batınları izhar etmek 
ve biz uyuyan gafilleri uyandırmakla görevlendirmişlerdir.  

Onlar, bizlere kalbimizin batınından haber vermekte, nefis meleku-
tumuzu bizler için keşfetmektedir. Onlar sirke ve sabır özsuyunun balı 
bozduğu gibi, o latif tatlığını acılığa ve istenilmeyen ekşiliğe çevirdiği 

1 Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 358, Ebvab-u Cihad’in-Nefs bablarından 53. bab, 2. 
hadis ve Usul-i Kafi, c. 2, s. 229, Bab’ul-Gazab, 1. hadis 

2 Müstedrek’ül-Vesail, c. 12, . s 7, Ebvab-u Cihad’un-Nefs’ten 53. bab, 3. hadis 
ve el-Ca’feriyyat, s. 163, Bab’ul-Gazab 

3 bkz. Bihar’ul-Envar, c. 73, s. 266, 19 ve 21. hadisler 

                                                 



gibi gazap ateşi ve alevlerinin de iman nurunu söndürdüğünü ve boz-
duğunu bilmektedirler.  

Gazabın insani melekuti hayatın sermayesini –ki imandır- batıl 
kılması ve insanın saadet sermayesini elinden alması ve insanı eli boş 
olarak öbür aleme göndermesi bile tek başına yeterli olsa da insanı bu 
alemde de çoğu zaman tehlikelere düşürmekte ve dünyada sefalete ve 
şekavete sürüklemektedir.  

İnsanı yıldırım hızıyla sefalete ve helakete sürükleyen gazap ate-
şinden daha etkili bir şey yoktur. İnsan nice defa bir tek anlık gazapla 
Allah’ın dininden çıkmaya, Allah-u Teala ve nice Peygamberlere, küs-
tahlığa yeltenmektedir! Nice defa bir saatlik gazap vasıtasıyla doku-
nulmazlığı olan nefisler katledilmektedir. Nitekim İmam Sadık (a.s) 
Kafi-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Babam şöyle buyuruyordu: “Hangi 
şey gazaptan daha şiddetlidir? Şüphesiz insan gazaplanmakta ve bu 
vesileyle de Allah’ın haram kıldığı bir nefsi öldürmekte ve iyi olan bir 
kadına iftirada bulunmaktadır.”1 

Vesail’de el-Hisal kitabından naklen, Ebi Abdillah’ın (a.s) şöyle 
buyurduğu yer almıştır: “Havariler, İsa’ya (a.s) şöyle sordular: “En 
şiddetli şey hangi şeydir?” Hz. İsa şöyle buyurdu: “En şiddetli şey, 
aziz ve celil olan Allah’ın gazabıdır.” Onlar şöyle sordular: “Hangi 
şeyle Allah’ın gazabından korunalım?” Hz. İsa (a.s) şöyle buyurdu: 
“Gazaplanmamakla.” Onlar şöyle sordular: “Gazabın kökeni nedir?” 
İsa (a.s) şöyle buyurdu: “Kibir, büyüklenme ve insanları küçük gör-
me.”2 

Bu hadis-i şerif de gazabın batınının ilahi gazap ateşinin sureti ol-
duğuna işaret etmektedir.  

Evet, bu yakıcı ateşin alevleri kalpten ortaya çıkmaktadır. Nitekim 
şöyle buyrulmuştur: “Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Öyle ki, 
yüreklerin üzerine yüklenecektir ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp-
çıkmaktadır”3 Belki de bu ateşin suretidir ki kalbin batınından ortaya 
çıkmakta ve kalbi kuşatmaktadır.  

Biz şu anda ilahi gazap ateşi hakkında bir haber işitmekteyiz ve 
hiçbir açıklamayla bunun hakikati bizlere beyan edilemez. Dünya 
himmeti ve tabiat kamusu, gayb aleminin ve tabiat ötesinin hakikatle-

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 229, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Gazab, 4. hadis 
2 Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 362, Ebvab-u Cihad’in-Nefs’ten 53. bab, 15. hadis ve el-

Hisal, Şeyh-i Seduk, s. 6, 17. hadis 
3 Hümeze/6-7 

                                                 



rini olduğu gibi bizlere beyan edemez. Biz, saadet ve şekavet hakkın-
da işittiklerimizi bu dünya ile ünsiyet ve adet edindiğimiz şeyler ile 
mukayese ederek derk etmekteyiz. Oysa ahiret ve melekut alemi, dün-
ya ve mülk alemiyle kıyas edilemez.  

Biz, hangi ateşi gördüysek, ateşin bedenle ve türsel olarak da bede-
nin derisiyle ilgili olduğunu görmekteyiz. Bundan öte bir ateş göre-
bilmiş değiliz. Dünya alemindeki bütün ateşleri üst üste koyacak olsa-
lar, insanın kalbini yakamaz. Zira kalp melekut mertebelerindendir ve 
mülki ateş bu dereceye erişemez. Mülki ateş, dünyevi mülki beden 
haddinden öteye geçemez. Batın ve zahiri, ruh ve kalbi, yürek ve be-
deni yakan ateş, ilahi ve melekuti bir ateştir. Bu ateş kalp batınında 
zuhur etmekte ve duyular yoluyla da zahire sirayet etmektedir.  

Hz. İsa (a.s) şöyle buyurmuştur: “İlahi azap ateşinden korunmak is-
teyen ve de “Allah’ın tutuşturulmuş ateşine” maruz kalmamayı di-
leyen kimse, kendisini gazabın bu yakıcı ateşinden korumalıdır.”  

Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte ise İmam Bakır (a.s) şöyle bu-
yurmuştur: “Şüphesiz bu gazap, ademoğlunun kalbinde yanan şeyta-
nın yakıcı ateşinden bir parçadır. Şüphesiz sizden gazaplanan bir kim-
senin gözleri kızarır, boyun damarları şişer, şeytan içine girer, sizden 
herkim gazaplanmaktan korkarsa yere otursun ki şeytanın aşağılığı bu 
esnada kendisinden uzaklaşır.”1 

İmam Sadık’dan (a.s) hakeza şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ga-
zap kalbin hilmini karanlık ve zulmani kılar. Herkim gazabına sahip 
olmazsa, aklına da malik değildir.”2 

İmam Bakır’ın (a.s) ise şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İnsanlara 
gazaplanmayan kimseden Allah-u Teala kıyamet günü azabını uzak 
kılar.”3 

Bu konuda nakledilen hadis-i şerifler, bu kitaba sığmayacak kadar 
fazladır. 4 

 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 231, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Gazab, 12. hadis 
2 a. g. e. s. 232, 13. hadis 
3 a. g. e. 15. hadis 
4 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 229, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Gazab; Bihar’ul-

Envar, c. 70, s. 262, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Mesavi’l-Ahlak, 132. bab ve 
Müstedrek’ül-Vesial, c. 12, s. 6-15 

                                                 



SSeekkiizziinnccii  BBööllüümm  
GGaazzaabbıınn  TTeeddaavviissii  HHuussuussuunnddaa  KKııssaa  BBiirr  AAççııkkllaammaa  
Bil ki Kırk Hadis Şerhi kitabında yedinci hadisi açıklarken bir yere 

kadar, gazap konusunu ve bunun tedavi yollarını açıklamaya çalıştık. 1 
Bu açıdan bu kitapta, o kitabın özetini aktarmaya çalışacağız. Zira bu-
rada zikredilmesi de faydadan uzak değildir.  

Bil ki nefsin temel ilacı, gazabiyye kuvvesinin alevlerinin söndüğü 
bir halde olmalıdır. Zira, bu yakıcı korkunç ateş alevlenince ve bu öl-
dürücü alev coşunca bu ateşi önleyebilmek artık çok zordur. Bu esna-
da nefis doktorları bile tedavi etmekten aciz kalmışlardır. Zira bu es-
nada her ne kadar tedavi etmeye kalkışsalar, öğüt ve nasihat vermeyle 
uğraşsalar bile bu şeytani korların alevlenmesi daha da artacaktır. 2 Bu 
açıdan, gazap anında ani hal değişimine girmeli ve onu bu haletten 
döndürmeye çalışmalıdırlar. Gazaplanan bir kimse bu esnada, kendi 
dönüş haletini hazırlamaya çalışmalı ve eğer bir şuur ve ayırt etme ka-
biliyeti kalmışsa işin korkunç sonunu düşünmelidir. Haletini değiştire-
rek kalbinin alevlenmesinin artmasına izin vermemeli ve bu helak edi-
ci ateşin alevlenmesine engel olmalıdır. Eğer mümkün ise gazaplan-
masına sebep olan ortamdan hızla ayrılmalı, kendisinin ve diğerlerinin 
canını helak olma korkusundan kurtarmalıdır veya halini değiştirmeli-
dir. Örneğin eğer ayakta durmuş ise oturmalı ve oturmuş ise uyumalı 
veya Allah-u Teala’yı zikretmekle meşgul olmalıdır. Bazıları Allah’ı 
zikretmeyi bu esnada farz kabul etmişlerdir. 3 

Kafi’de yer alan bir rivayete göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyur-
muştur: “Allah-u Teala peygamberlerinden bazısına şöyle vahyetti: 
“Ey Ademoğlu! Gazap anında beni an ki, ben de gazabım anında seni 
anayım, böylece seni helak ettiğim kimseler zümresinde helak etme-
yeyim. Eğer bir zulme maruz kalırsan, benim sana yardım etmemden 
hoşnut ol. Zira benim yardım etmem, senin kendine yardım etmenden 
daha hayırlıdır.”4 

Hakeza Kafi’de yer alan bir rivayete göre İmam Bakır (a.s) şöyle 
emretmiştir: “Gazaplanmaktan korktuğunuz ve şeytan korundan şid-

1 Şerh-i Erbein Hadis, İmam Humeyni (r.a), s. 139 
2 Bu tabir İmam Bakır’ın (a.s) şu hadisinden iktibas edilmiştir: “Şüphesiz gazap, 

şeytandan bir kordur.” (Usul-i Kafi, c. 2, s. 231, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-
Gazab, 12. hadis) 

3 Vesail’uş-Şia, c. 15, Kitab’ul-Cihad, Ebvab-u Cihad’in-Nefs ve ma 
Yunasibuha, 54. bab, s. 364 (Bab-u Vücub-i Zikrillah İnd’el-Gazeb) 

4 Usul-i Kafi, c. 2, s. 230, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-Gazab, 8. hadis 

                                                 



detle korktuğunuz zaman, yere oturun. Zira bu esnada şeytanın aşağı-
lığı sizden uzaklaşır.”1 

Hakeza İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, insan ga-
zaplanır ve ateşin içine girmedikçe de asla razı olmaz. O halde, her 
kim bir topluluğa gazaplanırsa, eğer ayakta ise otursun. Zira bu du-
rumda şeytanın pisliği ondan gider. Herkim akrabalarına gazaplanırsa, 
yanına gitsin, ona dokunsun. Zira rahime (yakınlar) dokununca sakin-
leşir. 2 

Ehl-i Sünnet kanalıyla da şöyle nakledilmiştir: “Resulullah (s.a.a) 
gazaplandığı zaman ayakta ise oturuyor ve eğer oturuyor ise sırt üstü 
uzanıyordu. Böylece gazabı diniyordu.”3 

Bu zikredilenler, gazap sahibinin kendi kendini tedavi etme 
metodlarıdır.  

Ama eğer başkaları, gazap ve gazap halinde birini tedavi etmek is-
tiyorlarsa, bu çok zor bir şeydir. Elbette henüz gazabı şiddetlenmedik-
çe ve cehennem ateşi alevlenmedikçe, bu zikredilen yollardan biriyle 
tedavi etmek mümkündür. Aksi taktirde onu korkutarak da gazaplan-
maktan alıkoymak mümkündür. Özellikle bir kudret ve kuvvet sahibi 
birisi onu korkutacak olursa gazap ateşi sönebilir. Ama bilmesi gerekir 
ki eğer bu gazap ateşi alevlenirse, bu durumda onu korkutmak da teh-
likelidir. Velhasıl gazap halinde bu haleti tedavi edebilmek oldukça 
zordur. Bundan Allah’a sığınırız.  

 
DDookkuuzzuunnccuu  BBööllüümm  
SSüükkuunneett  HHaalliinnddee  AAssııll  SSeebbeepplleerriinnii  OOrrttaaddaann  KKaallddıırraarraakk  GGaazzaabbıı  

HHaarreekkeettee  GGeeççiirreenn  NNeeddeennlleerrii  TTeeddaavvii  EEttmmeenniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Gazabın bir çok sebepleri vardır ve biz bunlardan sadece önemli 

olanlarına işaret edeceğiz. Bunlardan en önemlisi ve de hastalıkların 
asıl kaynağı olarak adlandırılması gerekeni, dünya sevgisidir. Bu sev-
giden, nefsani hastalıkların çoğu veya tümü vücuda gelmektedir. Nite-
kim rivayet-i şerifelerde de, “her hatanın başı” olarak tanıtılmıştır. 4 

Mal sevgisi, makam sevgisi, kudretini büyütme sevgisi, iradesini 
hakim kılma sevgisi, yiyecekler sevgisi, cinsel ilişki sevgisi, giyim ku-

1 a. g. e. s. 231, 12. hadis 
2 a. g. e. s. 229, 2. hadis 
3 Kenz’ul-Ummal, c. 7, s. 141, 18404. hadis 
4 Usul-i Kafi, c. 2, s. 238, Bab-u Hubb’id-Dünya ve’l-Hirs-u Aleyha, 1. hadis 

                                                 



şam sevgisi ve benzeri sevgiler, dünya sevgisinin ve nefis sevgisinin 
birer şubesi halindedir. 1 

Bu açıdan gazabı harekete geçiren sebeplerin tümünü bu dünya ve 
nefis sevgisine döndürmek gerekir ve insan, bu şeylere ilgi duyar ve 
sevgi beslemeye başlarsa, bunlar hakkında herhangi bir engelle karşı-
laştığı zaman bu engeli ortadan kaldırmak için kalbindeki kan galeya-
na gelir ve gazap kuvvesi harekete geçer. Tıpkı bir leşe saldırmak is-
teyen köpeklere benzer. Zira köpekler de mide tandırını boş gördükle-
rinde birbirinden öne geçmeye çalışır, diğerlerini o leşten uzaklaştır-
maya koyulur ve boğuşmaya başlar. Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle bu-
yurmuştur: “Dünya bir leştir, dünyayı talep eden ise köpektir.”2  

Belki de Hz. Ali’nin bu istiaresindeki teşbihin sebebi, insanda kö-
pek veya köpek hükmünde veya köpeğin bizzat kendisi olan gazap 
kuvvesinin harekete geçmesidir.  

Özetle çoğu fesatları kesin tedavi etmenin yolu dünya ve nefis sev-
gisini tedavi etmektir. Zira bu tedavi edildiği zaman nefis sükunet ve 
güvene erer, kalp sükunet içine girer, itminan melekesi ve kuvvesine 
sahip olur, dünya işlerini kolay görür, hiçbir yiyecek ve içeceğe önem 
vermez. Eğer bir kimse onunla dünya işlerinde çatışacak olursa, o so-
ğuk kanlılıkla davranır, işi alttan alır, sevgilisi dünya ehlinin yiyeceği 
olmadığı için de yiyecekler peşinde koşup durmaz. Dünya sevgisinin 
köklerini koparmak ilk başta ve süluka başlarken, gerçi çok zordur, 
ama her zor iş teşebbüs ve azim kararlılığı ile kolaylaşır, irade ve azim 
kuvvesi, her zor ve müşkül işlere egemen olur, her uzun taşlık yolu 
yakın veya kolay kılar.  

Salik insan, işin başında bu fesat maddesini ve helak edici hastalığı 
bir defada ortadan kaldırmayı beklememelidir. Ama yavaş yavaş vakit 
harcayarak, düşünerek, riyazet ve mücahadeye koyularak, onun dalla-
rını ve bazı köklerini keserek, yavaş yavaş bu hedefine ulaşabilir. Ama 
işin başında bilmelidir ki dini hedef ve yolda insanın yolunun dikeni, 
dünya ve nefis sevgisidir. Eğer marifet, cezbe ve cezve ehli ise, dünya 
ve nefis sevgisi, sevgilinin yüzünü örten en büyük örtülerden biridir: 
“Putların annesi nefis putlarınızdır.”3 

1 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 106, Bab-u Zemm’id-Dünya, 11. hadis 
2 Tesnif-u Gurer’ul-Hikem, s. 137, az bir farklılıkla 
3 “Putların annesi nefis putlarınızdır.  
Zira o put yılan, bu put ise ejderhadır.” (Mesnevi-i Manevi, Celaluddin Mevlevi, 

birinci defter, s. 22) 

                                                 



Musa Kelim (a.s) büyük nübuvvet ve marifet makamına sahip ol-
duğu halde riyazetlerden sonra, mukaddes varlıkların ve muhabbet as-
habının makamına ayak basınca ve sevgiliyi görmeye koşunca, “He-
men pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın!”1 nida-
sı onu, kadın ve çocuk muhabbetinden alı koydu.”2 Bil ki eğer, mu-
kaddes ve ihlas sahibi kimselerin vadisi olan muhabbet ve aşk vadisi-
ne girmek istiyorsan, başkalarını sevmekle bu vadiye giremezsin. El-
bette Hz. Musa’nın muhabbeti de bizim muhabbetlerimiz gibi değildir 
ve belki de bu yüzden en düşük organda yer alan ve çıkarılması kolay 
olan ayakkabılar diye ifade edilmiştir.” 

Özetle dünya ve nefis sevgisi olduğu taktirde marifetullaha ulaş-
mayı düşünmek, boş bir hayaldir. Eğer batınını temizlemek, kalbini 
tasfiye etmek ve ahlakını dengelemek makamında ise, nefis ve dünya 
sevgisi olduğu müddetçe, nefsani helak edici maddelerin hiç birini kö-
künden söküp atamaz ve nefsani fazilet örtülerinden hiçbirine bürü-
nemez. Bütün tezkiyelerin kaynağı üç kuvve olan şeytani vehim, hay-
vani şehvet ve yırtıcı gazap kuvvelerini dengelemektir. Dünyaya ihti-
ras duymak ve sevgi beslemek, bu kuvveleri itidal çizgisinden çıkar-
maktadır ve şehvet ve gazap ateşi nefis ve dünya sevgisi sebebiyle 
alevlenmektedir. Bu vesileyle de vehim kuvvesi itidalini kaybetme ve 
şeytani tedbirlere başvurmaktadır.  

Eğer, insan ahiretini ve ameller cennetini takva ve salih amellerle 
onarmak istiyorsa, yine de dünya sevgisi olduğu müddetçe bu merte-
belerin hiç birinde başarılı olamaz. Dünya sevgisi insanı ilahi haramla-
ra sürükler ve şer’i farzlardan alıkoyar. İnsanı zekat, humus, Hac ve 
benzeri mali farzları terk etmeye sevk eder. Bunlar da mal sevgisi 
hakkındaki ihtirastan kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde insanı oruç ve 
namaz gibi bedensel farzları terk etmeye sürükler. Şüphesiz bunlar da 
insanın rahatına düşkünlüğünden kaynaklanmaktadır.  

Özetle bu hastalıkların annesi, insanı türlü belalara maruz bırak-
maktadır. İnsanı ebedi helak olmaya sürüklemektedir. Dolayısıyla 
uyanık bir insan fırsat elinde varken, ebedi saadetini elde etmek için 
Allah tarafından kendisine verilen bu Allah vergisi ömrünü boş yere 
kaybetmemeli, hüsran ve zarar içinde geçirmemelidir.  

1 Taha/12 
2 “Ayakkabılarını çıkar” cümlesi için yapılan bu te’vil Tebersi’nin el-İhticac ki-

tabı, c. 2, s. 463’de İmam-i Asr Mehdi-i Mev’ut’tan (a.s) nakledilen rivayetten ikti-
bas edilmiştir.  

                                                 



Ey aziz! Bizim doğruluk, bozukluk, saadet veya şekavetimizin Hak 
Teala’ya, büyük peygamberlere, vahiy davetçilerine veya yüce velile-
re hiçbir fayda veya zararı yoktur. Eğer bütün alem bozulacak olursa, 
yine Hak Teala’nın memleketinde hiçbir noksanlık ortaya çıkmaz. 
Eğer bütün insanlar salih ve iyilik sahibi olsalar, yine Hak Teala’nın 
memleketinde genişleme olmaz.  

İnsanoğlu ve insan ile irtibatı olan her şey, ilahi memleketlerin 
azameti karşısında hissedilir bir değere sahip değildir ki doğruluğu ve 
bozukluğu göz önünde bulundurulsun. O halde bütün bunlara rağmen, 
vahiy göndermek, ilahi emirler indirmek, peygamberlerin çektiği sı-
kıntılı zahmetler, fedakarlıklar ve veli kulların fedakarlığı sadece bi-
zim halimizi ıslah etmek içindir. Zira onlar bozguncuların işinin akı-
betinin ne olacağını çok iyi biliyorlar. Onlar gaybi alemden haberdar-
dırlar ve bizi, uykudan uyandırmak ve görevlerimizle tanıştırmak isti-
yorlar. Biz zavallılar ise, artık öyle bir zamanda uykudan uyanacağız 
ki artık tüm fırsatlar kaybolmuş ve bu kaybedilenleri telafi etmek 
mümkün olmayacaktır. O gün, bizler için sadece hasret ve pişmanlık 
olacaktır ve onun da hiçbir faydası yoktur. “Sen, onları hasret günü 
ile korkut. O gün, onlar gaflet içinde inanmamakta iken, iş biti-
rilmiş olur.”1 

OOnn  İİkkiinnccii  MMaakkssaatt  
İİlliimm  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  CCeehhaalleett  HHaakkkkıınnddaa  
Burada dört bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
İİlliimm  vvee  CCeehhaalleettiinn  aannllaammıı  
Bil ki bu makamda akıl ve cehalet askerlerinden karar kılınan ilim 

ve cehalet, bizzat akıl ve cehaletten ayrı bir gerçektir. Zira daha önce 
denildiği gibi akıl, ya insandaki soyut akıldır ve akli soyutluluğun al-
tında olan bir soyutlulukla soyut olan vehim kuvvetinin karşıtıdır veya 
büyük alem aklı olan tümel akıldır ve bunun karşıtı olan cehalet ise, 
temiz şeriat dilinde, belki de şeytan olarak ifade edilen, tümel vehim-
dir. Bunların detayları önceden açıklanmış oldu.  

Ama bu makamda ilim ve cehalet, o iki hakikatin işlerinden sayıl-
maktadır. Dolayısıyla aklın işlerinden biri ilimdir. Zira akıl örtülü ol-

1 Meryem/39 
                                                 



mayan soyut bir hakikattir ve delille de ifade edildiği üzere bu hakikat 
akıl ve ilim sahibidir.”1  

Ama cehalet her ne kadar soyut ve ilim sahibi olsa da tabii mülki 
boyutun galebesi vasıtasıyla idrak ettiği şeyler, cehli mürekkep2 tü-
ründendir. Tümel düzen ve ilahi cemal üzere değildir. İhtimalen bu 
ilim ve cehalet, velayet makamından söylenmiş olan bu rivayet esa-
sınca ilahi nişane ve ayetlerden olacak şekilde Allah-u Teala’yı ve za-
ti, sıfati ve efali işlerini bilmek ve o makamlar hakkında cehalet içinde 
olmaktır. O halde akli idrakler Hak Teala ile ilgili idraklerdir. Cehalet 
ve şeytanlık idrakleri ise cehalet ve dalaletlerin temeli olan pis ağaç ile 
ilgilidir.  

Bu özetin detayı şudur ki bütün mümkün varlıkların iki boyutu 
vardır. Bir boyutu ilahi gaybi boyut olan nuraniyet, vücut, mutlak ve 
kemalden ibarettir ve bir boyutu ise karanlık, tecessüm, sınırlılık ve 
noksanlık boyutudur ki o da, eşyanın nefsani boyutunu ifade etmekte-
dir.  

Her şey ilk boyutuyla ilahi işlerden ve rabbani ayetlerden sayılmak-
tadır. Belki de Kafi’de yer alan rivayette Peygamber’in (s.a.a), “şüp-
hesiz ilim üç çeşittir: muhkem ayet…”3 ifadesinde yer alan muhkem 
ayetten maksat, Allah’ı tanımak ile birlikte olan eşyanın nurani, boyu-
tunu bilmektir. Aklın işlerinden biri de ilahi ayetler olan o nurani bo-
yutu idrak etmektir. Vehim ve cehaletin işlerinden biri ise, cehl-i mü-
rekkep, serap, batıl ve hakikatsiz olan eşyanın tecessümlerini idrak 
etmektir.  

Bil ki Allah’tan başka her şey batıldır.”4 
Resulullah’tan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Araplar Lebid’den 

daha güzel bir şiir söylememiştir.”5 
 

1 Esfar-i Erbea, c. 3, s. 447, 2. merhale 
2 Bilmediğini bilmemek 
3 Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ilim üç çeşittir: Muhkem ayet 

(inanç), doğru farz (ahkam) ve ayakta duran sünnet (ahlak). Bunun dışındakiler ise 
üstünlüktür.” (Usul-i Kafi, c. 1, s. 24, Kitab-u Fezl’il-İlm’in Üçüncü babı, birinci 
hadis)  

4 Beytin tamamı şöyledir:  
“Bil ki Allah’tan başka her şey batıldır 
Her nimet yok olucudur.” (Divan-i Lebid, s. 148) 
5 İlm’ul Yakin, feyz-i Kaşani, c.1, s.106 

                                                 



İİkkiinnccii  BBööllüümm  
İİllmmiinn  EEnn  ÜÜssttüünn  FFaazziilleetttteenn  OOlldduuğğuunnuunn  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki ilim en üstün kemallerden ve en büyük faziletlerden biridir. 

Zira, ilim ilahi isimlerin en üstünü ve mutlak varlığın sıfatlarından bi-
ridir. Varlık düzeni, gayp ve şehadet sistemi, ilmin bereketiyle düzene 
girmiş ve her varlığın hakikati bu hakikatle artmıştır. Bu hakikat, Hak 
Teala’nın mukaddes dergahına ve Hak Teala’nın makamına ve kuds-i 
vacibi mertebesine daha yakındır. Hatta ilim ve varlık her zaman bir-
liktedir. Nerede varlık ışığı var ise, aynı ölçüde ilim nurunun ışıkları 
da vardır. Bu açıdan ilim hakikatinden soyutlanmak, varlığın hakika-
tinden soyutlanmaktır ve bundan arınmış olmak mutlak yok oluştur.  

Bu konu da sağlam delillerle ispat edilmiştir ki varlık diyarı, ilim 
diyarıdır. Varlıklardan hiçbir zerre, hatta cansızlar ve bitkiler bile 
ilimden uzak değildir. Varlık kapasitesi miktarınca ilimden nasiplen-
mişlerdir. 1 

Gerçi bazı büyük filozoflardan, akıl sahibi ve akıl edilen şeyin bir-
liği babında tabiat ve madde aleminin alimlik ve malumluktan uzak 
olduğu ifadesi anlaşılmaktadır. 2 

Ama bu açıklama gereğince yeterli değildir. Biz sağlam burhan-i 
limmi3 ile tevhidin işlerinden biri olan bu konuyu hakikatte ispat et-
tik.4 Allah-u Teala da Kur’an-ı Kerim’de bu konuya itina göstermiş, 
bir çok ayetlerde açık bir şekilde varlıkların ilmini ve Hak Teala’yı 
tespih ettiklerini beyan etmiştir.”5 

Ama örtülü olanlar, bu hakikati vicdan ve deliller esasınca derk 
edemedikleri için bu tesbihi tekvini teşbih olarak yorumlamışlardır. 6 

Oysa açıkça bilindiği gibi tekvini tesbih, tesbih değildir. Nitekim 
marifet ehli kimseler, huzuri müşahade ile bu hakikati derk etmişler-
dir. Aynı zamanda bu konudaki bir çok rivayetler de tekvini tesbihe 

1 Esfar-i Erbea, c. 1, s. 118 ve c. 7, s. 153 
2 el-İşarat ve’t-Tenbihat, İbn-i Sina, c. 3, s. 292 ve eş-Şifa, İlm’un-Nefs, s. 212, 

6. bölüm, 5. makale 
     3 Nedenin varlığından sonucun varlığına ulaşan kanıt yöntemi 

4 Misbah’ul-Hidaye, s. 79, Şerh-i Erbein Hadis, s. 283, 416 ve 654 
5 Hadid/1, Haşr/1, Saf/1, İsra/44, Ra’d/13 ve Nur/41 
6 Tefsir-i Kebir, c. 29, s. 206 ve 207. Fahr’ur-Razi bu konuda şöyle diyor: “Biz, 

ayetteki mezkur sözlü tesbihi, “göklerde olan” ifadesinden maksat, gökte olan canlı 
varlıklardır diye yorumluyoruz.” 

                                                 



veya tekvini zikre yorumlanacak türden değildir. Bu gerçek, bu hadis-
lere müracaat edildiğinde de ortaya çıkmaktadır. 1 

Özetle tüm olarak inkarcılar, bir hakikati derkedemeyişi, o hakika-
tin yokluğuna delil saymaktadırlar. Oysa onlar Allah’ın meleklerinin 
ilmini ve Hak Teala’nın ilmini de derk etmemişlerdir.  

Özetle insanın varlık ufku belli bir sınırda bulunmaktadır. Tabiat 
alemine gömüldüğü için de kendi tabiatından örtülüdür. İnsan kendin-
den üstün veya alt alemleri derk edememektedir. Hatta kendinden bile 
tümüyle örtülü bulunmaktadır. Dolayısıyla da kendisinin bu deri, ke-
mik, mülki beden, hissi ve hayali idraklerden ibaret olduğunu zannet-
mekte, kendi hakikatinden ise gafil bulunmaktadır. Bu açıdan bütün 
gayreti, bu mülki hedefleri karın ve cinsel organını tatmine yöneliktir. 
Kendinden gafil ve örtülü olduğu için de insani hedeflerini bilmemek-
te ve onun için adım atmamaktadır. Evet, hayvani hayatından başka 
bir şey bulamayan bir kimse, sadece hayvani hedeflerine yönelir.  

Özetle ilim ve özellikle de Allah, Allah’ın isimleri, sıfatları, mu-
kaddes zatın ayetleri ve Hak Teala ile ilgili şeyler hakkındaki ilim, en 
üstün faziletlerdendir. Burhan yollarını, istidlal tekniklerini, helak edi-
ci ve kurtarıcı şeyleri bilmek ve ilahi temiz şeriatın adap ve sünnetle-
rini bilmek, diğer iyi konulardandır ve onlar vasıtasıyla ilim dalında 
asıl ve zati hedef olan Allah hakkındaki ilim, hasıl olmaktadır. Zira 
bütün ilimler, hak şeriatlar, sorumluluk addeden ameller ve dinlerin 
ilmi ile ilgili şeyler ya ilk etapta ve direkt olarak veya ikinci etapta ve 
endirekt olarak Allah’ı bilmeye dönmektedir. Allah’ı bilmek, delil açı-
sından da, asıl maksat değildir. Aksine ölçü, kemalde ve 
marifetullahtadır ki onun son mertebesi de varlıkları terk etmekten ve 
benlik ve bencillik duygularını temizlemekten ibaret olan mutlak fe-
nadır. Allah bizlere ve bütün eminlere bunu nasip etsin.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
İİllmmiinn  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  vvee  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinn--

ddeenn  BBiirrii  OOlluuşşuu  vvee  CCeehhaalleettiinn  İİssee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  vvee  
iibblliiss’’iinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  BBiirrii  OOlluuşşuu  BBeeyyaannıınnddaa  

Bu hakikat de insan oğlunun fıtratına müracaat etmekle açıklığa 
kavuşmaktadır ki tüm insanlık silsilesi, daha önce de açıklandığı gibi 
mutlak kemale aşıktır ve de noksanlıktan nefret etmektedir. İlim de 
mutlak kemal ile birlikte olduğu için kemale olan aşk ilme olan aşktır. 

1 Tefsir-u Nur’is-Sakaleyn, c. 3, s. 168 
                                                 



Aynı şekilde cehalet de noksanlık ile iç içedir. Ayrıca ilim için ilim de 
bizzat fıtratın ilgi duyduğu bir şeydir. İnsan ise cehaletten nefret et-
mektedir ve bu hakikat insan fıtratına müracaat etmekle açıklığa ka-
vuşmaktadır.  

İşin nihayeti bu ilimleri teşhis etmekte, insanlar arasında ihtilafın 
bulunmasıdır ve bu ihtilaflar da aslında fıtratın örtülü olmasından 
kaynaklanmaktadır. Aksi taktirde mutlak ilim, fıtratın ilgi duyduğu ve 
aşık olduğu bir şeydir. Bilmek gerekir ki, halkın genelinin anladığı an-
lamda, kavramları bilmekten ibaret olan ilim, fıtratın aşık olduğu ilim 
değildir. Zira, bunlar her ne kadar bir nebze katkısı olsa da, diğer bir 
çok boyutlardan noksandır. Noksanlı olan şeyler ise fıtratın aşk sınır-
larının dışındadır. Dolayısıyla kavram olarak bütün tikel ve tümel 
ilimler, fıtratın aşık olduğu ilimler değildir. Hatta kavram olarak Allah 
zati, sıfati ve ef’ali işleri hakkındaki ilim bile böyledir.  

Fıtratın aşık olduğu ve ilgi duyduğu ilim, örtülerin kalkmasıyla or-
taya çıkan huzuri müşahade şeklindeki marifettir. Bütün hicaplar nok-
sanlığa dönmektedir, bütün zulmani ve nurani örtüler ortadan kalktığı 
zaman fıtrat sevgilisine ve istediğine kavuşmaktadır. Dolayısıyla mut-
lak cemilin cemalini müşahade etmek, tecelli örtüleri olmaksızın orta-
ya çıkmaktadır ve bu müşahade de, tüm kemal şuhudu hasıl olmakta-
dır ve fıtrat sevgilisine kavuşmaktadır.”Bilin ki kalpler Allah’ın zik-
riyle itminana erer.”1 Hakeza: “Dönüş Allah’adır.”2  

Bu bölümdeki açıklamalardan ve önceki konulardan anlaşıldığı 
üzere ilim, fıtratın gereklerinden biridir. Yani eğer fıtrat örtülü olmaz-
sa ve tabiat kılıfına bürünmezse mutlak marifete yönelir. Eğer örtülü 
olursa, örtülü olduğu miktarınca marifetten geri kalır ve sonunda mut-
lak cehaletle sonuçlanır.  

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
NNaakkllii  DDeelliilllleerr  AAççııssıınnddaann  İİllmmiinn  FFaazziilleettlleerriinniinn  KKııssaa  BBeeyyaannıı  
Bu konudaki rivayetlerin tümünü aktarmak ve böyle bir özet açık-

lamaya sığdırmak mümkün değildir. Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim de 
ilim, alimler ve öğrenciler hakkında, hangisine dikkat etmesi gerektiği 
hususunda insanı hayrete düşüren ifadeler kullanmıştır. Nitekim Adem 
(a.s) hakkında şöyle buyurmuştur: “Adem’e bütün isimleri öğretti.”3 

1 Ra’d/28 
2 Al-i İmran/28 ve Nur/42 
3 Bakara/31 

                                                 



Allah-u Teala bu ayette, isimleri öğretmeyi, Allah’ın meleklerinden 
üstünlük sebebi kılmış ve meleklerden üstünlüğünün, isimleri öğren-
mekten ibaret olduğunu isnat etmiştir. Eğer bu makamda ilimden daha 
üstün bir hakikat olsaydı, Allah-u Teala melekleri aciz bırakmak için 
onu beyan eder ve Hz. Adem’i onunla üstün kılardı.  

Buradan da anlaşıldığı üzere, isimler hakkındaki ilim, bütün fazilet-
lerin üstündedir. Elbette bu ilim, istidlal, kavramlar, tümel gerçekler 
ve itibarlar hakkındaki ilim değildir. Zira bu tür ilimlerde bir üstünlük 
yoktur ki Allah-u Teala onunla Adem’i yüce kılmış olsun. Dolayısıyla 
maksat, isimlerin hakikati hakkındaki ilimdir ve de ismî hakikatin da-
yanağı olan yaratıkları Hak’da fani görmektir. Bunun karşısında İb-
lis’in görüşü ise, Adem’in topraktan ve kendisinin ateşten yaratılışına 
bağımsız bir bakışıydı. Bu da aynı cehalet ve delalettir. Adem’in İb-
lis’ten bu üstünlüğü, insanoğlu için tümel bir emirdir. Dolayısıyla in-
san, kendisini isimleri öğrenme makamı olan insanlık makamına ulaş-
tırmalıdır. Varlıklara bakışı, ayet ve isim bakışıyla olmalıdır. İblis’in 
bakışı gibi bağımsız bir bakış olmamalıdır.  

Allah-u Teala, peygamberine buyurduğu ilk ayetlerde şöyle bu-
yurmuştur: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı pıhtılaşmış 
kandan yarattı. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildi-
ren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.”1 

Bu ayet-i şerifeler de ilmin bütün faziletlerden öncelikli olduğuna 
şu birkaç açıdan delil teşkil etmektedir:  

İlk olarak, vahyin başlangıcında ve değerli kitabın açılışında yaratı-
lış nimetinden sonra Allah-u Teala Resulüne ilim nimetini hatırlatmış-
tır. Dolayısıyla eğer ilimden daha üstün bir fazilet düşünülecek olsay-
dı, Allah-u Teala’nın onu anması uygun olurdu.  

İkinci olarak bu suredeki ayeti şerifeler arasındaki uyum noktası –
ki bir ayette insanın “alak”tan yaratıldığı ifade edilmiş, daha sonra da 
kendisine kalem ile öğretildiği ve bilmediği şeylerin kendisine bildi-
rildiği ifade edilmiştir- şudur ki, Allah-u Teala, kudret makamını gös-
termek istemektedir. Zira Allah-u Teala varlıkların en düşüğü olan pis 
ve kokmuş bir maddeden, kainatın en üstün varlığı olan ilim sahibi 
değerli bir varlık vücuda getirmiştir. Eğer, ilim insani faziletlerin en 
üstünü olmasaydı, bu makamda zikredilmesi uygun olmazdı.  

Üçüncü olarak hükmün sıfatın ardından gelmesi, sebebin gösterge-
sidir. Hak Teala bu ayetlerinde kendisinin “Ekrem” olduğunu beyan 

1 Alak/1-5 
                                                 



etmiş ve de ardından insana öğrettiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla an-
laşıldığı üzere Hak Teala’nın Ekrem oluşu, ilmi öğretmesinin nedeni-
dir. Eğer ilimden daha üstün bir şey olsaydı, Ef’el’ut-Tefzil kipiyle 
zikredilen bu makamda o şeyin zikredilmesi uygun olurdu. 1 

Dördüncü olarak ise bu halde, yazarın zihnine gelen bir ihtimaldir 
ve bu insanlara bilmediğini öğreten yüce Allah’ın ikramlarından biri-
dir. Bu ihtimal esasınca Allah-u Teala insanın yaratılışını ve eğitimini 
Muhammed’in (s.a.a) rabbine isnat etmiştir ve isimler ilminde, açıkça 
bilindiği üzere Muhammed’in (s.a.a) rabbi en büyük kapsamlı isimdir 
ve bu en büyük isim, kamil insanın yaratılış noktasıdır. Diğer varlıklar 
ise, bu ismin mebdeiyyet (ilk olma) liyakatine sahip değildir. Allah 
Tebareke ve Teala, ilmin değeri ve azametinden dolayı yaratılışını da 
Muhammed’e (s.a.a) has olan rabbine isnat etmiştir. Allah-u Teala bir 
işe özel inayeti olduğunda da Muhammed’in (s.a.a) rabbini zikretmek-
tedir. Bu gerçek, Kur’an incelemelerinden ve ayet-i şerifelerden açık-
ça anlaşılmaktadır.  

Nitekim, Hud suresinde şöyle buyrulmaktadır: “Çünkü yürüyen 
hiçbir varlık yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş olmasın. 
Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir.”2 

Bu ayette de Allah-u Teala, doğru yolu Muhammed’in (s.a.a) rab-
bine isnat etmiştir. Bu da mutlak doğruluk makamının kamil insanın 
rabbiyle uyumun yanı sıra konuya gösterdiği özel ilgi vasıtasıyla da bu 
ilave (ek cümle) zikredilmiştir. Hakeza ayet-i şerifede şöyle buyrul-
maktadır: “Hayır, Rabbine andolsun ki seni hakem kılmadıkça 
iman etmiş olmazlar.”3 Hicr suresinde ise şöyle buyurmuştur: “Rab-
bin hakkı için, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sor-
guya çekeceğiz.”4 ve bu hususlar özel inayete mahzar olan hususlar-
dır. Özetle isimleri öğretmeyi, kamil insanın rabbine isnat etmek, il-
min hakikati için azametin büyüklüğüdür ve bu açıkça bilinen bir hu-
sustur.  

İlmin değerinin ve faziletinin önemini gösteren ayetlerden biri de 
şu ayettir: “Allah, melekler ve ilim sahipleri, O'ndan başka tanrı 
olmadığına şahitlik etmişlerdir.”5 Bu ayette Allah-u Teala ilim sa-
hiplerinin şehadetini, kendisinin ve meleklerin şehadetinin yanında 

1 Tefsir’ul-Kebir, Fahr’ud-Din Razi, c. 2, s. 186-189 
2 Hud/56 
3 Nisa/65 
4 Hicr/92 
5 Al-i İmran/18 

                                                 



zikretmiştir. Bu yakınlık, büyük bir fazilet olmakla birlikte şehadetin 
niteliği hususunda da yakınlaşmayı da ifade etmiş olabilir ve bu da 
kemal ve azametin nihayetidir. Zira Hak Teala’nın şehadeti, sadece 
söz ile şehadet değildir. Nitekim meleklerin şehadeti de salt sözlü 
şehadet değildir. Bunlar, zati bir şehadettir ki, vücudun bizzat kemali 
de bu vahdete delil teşkil etmektedir. Bu kendi yerinde de ispatlanmış 
bir konudur.1 O halde, ilim sahipleri için de vücut sarafeti (ve yalın, 
halis) ispat edilmiştir. Bu da üzerinde hiçbir kemalin olmadığı yüce 
bir kemaldir.  

Allah-u Teala şu ayette de Kur’an’ın tevilini, kendi mukaddes za-
tından sonra, ilimde derinleşmiş olanlara isnat ederek şöyle buyurmuş-
tur: “Halbuki onun gerçek te'vilini, ancak Allah ve ilimde derin-
leşmiş olanlar bilir.”2 Bütün bunlar ve burada zikredilmemiş bu hu-
suslar, Allah-u Teala’nın ilim ve ilim ehli için zikrettiği birer fazilet ve 
üstünlüktür. Kur’an-ı Kerim’de bu özelliklerin yanı sıra iman3, tevhit4, 
haşyet5, huzu, huşu6 ve benzeri özellikler beyan edilmiştir. 7 

Bu hususta zikredilen rivayetler oldukça çoktur. Biz bunun detayla-
rı zikretmekten çekiniyoruz. İsteyen kimse, ashabın (Şia alimlerinin) 
kitaplarına müracaat etmelidir. 8 Şehit Sani’nin9 Münyet’ul-Murid1 ki-

1 bkz. Tefsir-i Kur’an-i Kerim, Muhyiddin-i İbn-i Arabi (bu tefsir aslında Molla 
Abdurreza Kaşani’nin tevilleridir) c. 1, s. 173 ve Tefsir-i Safi, Feyz-i Kaşani (r.a), c. 
1, s. 299 

2 Al-i İmran/7 
3 Kur’an-ı Kerim’de şöyle yer almıştır: “İlimde derinleşenler ise: Biz O’na 

inandık, derler” (Al-i İmran/7) 
4 Al-i İmran 7. ayete işarettir. 
5 Örneğin Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Allah'tan kulları arasında da 

ancak ilim sahipleri olanlar korkar.” (Fatır/28) 
6 Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de fazla huşuya sahip olmayı, ilim ehlinin ala-

metlerinden biri saymıştır. Nitekim şöyle buyurulmuştur: “Bundan önce kendileri-
ne bilgi verilenlere… ağlarlar. Ve bu, onların huşusunu artırır .” (İsra/107-109) 

7 Örneğin İsra suresi, 107. ayette, hüzün ve ağlama gibi özellikleri ve Mücadele 
suresi, 17. ayette ise derecelere sahip oldukları beyan edilmiştir.  

8 Usul-i Kafi, c. 1, s. 23, Kitab-u Fezl’il-İlm ve Bihar’ul-Envar, c. 2, s. 1-25, 8. 
bab 

9 Şeyh Zeynuddin Ali b. Ahmet Amuli Şami, Şehid-i Sani diye meşhurdur. Dini 
fakihlerden ve zamanındaki zahitlerden biri olarak ün salmıştır. Bir çok meşhur araş-
tırmaları vardır. H. 911 yılında doğmuş ve 965 veya 966 yılında Şii olduğu hasebiy-
le Osmanlı devleti baş veziri Rüstempaşa’nın emriyle yakalanmış, İstanbul’da şehit 
edilmiştir. Şehit-i Sani’nin bir çok eseri vardır. Kendisine seksen üç ilmi eser isnat 
edilmiştir. Bu kitaplar arasında yer alan Revzet’ul-Behiyye fi Şerh-i Lum’at’ud-
Demişkiyye kitabı, Şia fıkhının bütün bablarını kapsayan çok önemli bir kitaptır. 

                                                 



tabında ise, bu konuda bir çok hadisler yer almıştır. 2 İsteyen kimseler, 
o nurani kitaba müracaat etsin.  

OOnn  ÜÜççüünnccüü  MMaakkssaatt  
AAnnllaayyıışş  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  AAhhmmaakkllııkk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da üç bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
AAnnllaayyıışş  vvee  AAhhmmaakkllıığğıınn  MMaannaassıı  
“Fehm” (anlayış) bazen, süratle zihnin intikaline ve anlamasına ve 

bezen de süratle zihne intikal etmesine sebep olan nefsin batıni sefası-
na ve keskinliğine denmektedir. Birinci anlamın karşıtı ise yavaşlık ve 
beladettir. 3 İkinci haletin karşıtı ise, nefsani kirlilik ve bulanıklıktır. 4 
Bunun bir gereği de ahmaklık ve anlayışsızlıktır. Her haliyle ahmaklık 
karşıtı veya karşıtının gereği olan tam bir manayı ifade etmektedir.  

Bu makamda vahiy ve nübuvvet menzillerinden ve insanlığın ter-
biye edicilerinden anlaşıldığı kadarıyla, “fehm” (anlayış) kelimesin-
den maksat, ruhani gerçekleri idrak etmek için batıni sefa haletidir. 
Nitekim ahmaklık da ruhani hakikatleri ve irfani konuları derk etme 
hususunda anlayışsızlığa sebep olan nefsani zulmet ve bulanıklık hale-
tidir.  

Ayrıca Mesalik’ul Efham fi Şerh-i Şerai’il-İslam ve Münyet’ul-Murid fi Adab’il-
Mufid ve’l-Mustefid adlı kitabı da büyük bir şöhrete sahiptir. (Reyhanet’ul-Edeb, c. 
3, s. 280-288)  

1 Münyet’ul-Murid fi Adab’il-Mufid ve’l-Mustefid adlı kitap, Merhum Şehid-i 
Sani’nin ilmin değeri, eğitim ve terbiyenin adabı, üstat ve öğrencinin görevleri, tar-
tışma adabı ve de her üstat ve öğrenciye gerekli olan önemli konuları yazdığı bir ki-
taptır. Bu kitap, te’lif edildiği andan itibaren alim ve talebelerin dikkatini çekmiş, 
ilmi ve ameli istifade için okunmuştur. Bu değerli eser defalarca basılmıştır, Fars-
ça’ya da çevrilmiştir.  

2 Münyet’ul-Murid, 1-7. bölümler, s. 93-1237 
3 iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayıramama (müt. ) 
4 Lisan’ul-Arab, İbn-i Menzur, c. 10, s. 343; Mecme’ul-Bahreyn, Fahr’ud-Din 

Tureyhi, c. 6, s. 133 ve Ekreb’ul-Mevarid, Şerfuti, c. 2, s. 948 

                                                                                                                   



Bilmek gerekir ki, insani nefis fıtratı ilk etapta bir ayna gibi terte-
miz ve her türlü zulmet ve bulanıklıktan arınmış haldedir. O halde, 
eğer bu temiz ve nurani ayna, nurlar ve sırlar alemi ile karşılaştığında 
–ki zatının cevheriyle uyum içindedir- yavaş yavaş, nuraniyet azlığı 
makamından, ruhaniyet ve nuraniyetin kemaline doğru yükselir. So-
nunda bütün bulanıklıklardan ve zulmetlerden kurtulur, tabiatın karan-
lık külünden ve nefsaniyetin zulmet dolu elinden kurtuluşa erer, ora-
dan hicret eder, cemilin cemalini müşahade nasibine erişir ve böyle bir 
kimsenin mükafatı, Allah’a kalmıştır. Nitekim şu ayet-i şerife de buna 
işaret etmiş olabilir. “Her kim Allah'a ve Peygamberine hicret et-
mek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, 
kuşkusuz onun mükafatı Allah'a düşer. “1 Hakeza şu ayeti şerife: 
“Allah Teâlâ imân edenlerin velîsidir. Onları zulmetlerden nûra 
çıkarır.”2 

Evet, batın ve zahirinde Allah-u Teala’nın velayet ve tasarrufta bu-
lunduğu ve vücut memleketinde Hak Teala’dan başka hiç kimsenin ta-
sarrufta bulunmadığı bir kimsenin zulmani arzı (yeryüzü) ilahi nura 
dönüşür. “Ve yer Rabbinin nûruyla parlamaya başlamıştır.” 3 Bü-
tün zulmetlerden ve bulanıklıklardan kurtulur, mutlak vahdetle, birlik 
oluşturan mutlak nura ulaşır. Belki de bu açıdan nur kelimesi tekil ve 
zulmetler kelimesi çoğul kipi ile zikredilmiştir.  

Ama eğer, nefsin temiz aynası, tabiat yurdu, zulmet ve bulanıklık 
alemiyle –ki aşağılıkların en aşağılığıdır- karşı karşıya gelirse nur 
aleminden olan zat cevherine muhalif olduğu için yavaş yavaş tabiat 
karanlığı onu etkiler, onu zulmani ve karanlık kılar, tabiat pasları ve 
tozları zat aynasını kaplar, böylece ruhani gerçekleri algılamaktan kör 
hale gelir, ilahi marifetleri idrak edemez, rabbani ayetleri anlayıştan 
mahrum ve örtülü kalır. Yavaş yavaş bu örtünmesi ve ahmaklığı artış 
kaydeder, sonunda nefis, esir olur ve zından şekline dönüşür. 
“Kalblerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırdı.”4 

“Kâfir olanların velîleri ise tağuttur. Onları nûrdan zulmetlere 
çıkarırlar.”5 

“Ve kalblerinin üzerine, Kur'ân'ı anlamalarına engel perdeler 
geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz..”1 

1 Nisa/100 
2 Bakara/257 
3 Zümer/69 
4 Bakara/10 
5 Bakara/257 

                                                 



Kur’an-ı Kerim’de yer alan bu ayet-i şerifeler, bu iki makama ol-
dukça işaret etmiştir ve Allah-u Teala’nın mukaddes zatı bu hakikate 
çok büyük önem vermiştir. Hatta bütün ilahi şeriatlerin asıl hedefi bu 
marifetleri yaymak olmuştur ve bu da sadece nefisleri tedavi etmek ve 
onları tabiatın zulmetinden uzak kılmak ve nefisleri nuraniyet alemiy-
le temizlemekle hasıl olmaktadır.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
BBuu  HHaakkiikkaattiinn  IIşşıığğıınnddaa  YYaappııllmmaassıı  GGeerreekkeenn  BBiirr  ÖÖğğüütt    
Ey sevgili! Biraz olsun bu ağır uykudan uyan, dergah aşıklarının 

yoluna koyul, bu zulmet, bulanıklık ve şeytanlık aleminden uzak dur, 
dostlar sokağına ayak bas. Umulur ki dostun sokağına doğru harekete 
geçersin.  

Ey aziz! Bu Allah’ın mühlet verdiği birkaç günlük hayat, yakında 
sona erecek ve bizleri istesek de istemesek de bu dünyadan götürecek-
lerdir. O halde eğer kendi iradenle gidecek olursan, orada rahatlık, gü-
zel bir koku ve ilahi yücelikler bulursun. Eğer zorla götürecek olurlar-
sa o zaman da can çekişme, kendinden geçme, baskı, zulmet ve bula-
nıklık bulursun. Bizim bu dünyadaki örneğimiz, yeryüzüne kök salmış 
olan bir ağacın örneğidir. Ne kadar yeni ekilmiş bir fidan olursa, kök-
leri daha çabuk çıkarılıp koparılabilir. Örneğin eğer, ağaç acı ve zor-
luk hissetmiş olsaydı, kökleri ne kadar az ve zayıf olursa, dert ve zor-
lukları da daha az olur. Yeryüzüne daha yeni kök salmış bir fidanı, az 
bir güç ve zahmetsiz ve baskısız olarak koparıp almak mümkündür. 
Ama eğer aradan yıllar geçer ve bu ağaç yeryüzünün derinliklerine 
kök salar, asıl ve fer’i kökleri yeryüzünün dibine iner ve sağlamlaşırsa 
artık bu ağacı yerinden çıkarmak, baltayı gerektirir. Köklerini kopar-
mak için baltaya ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla eğer ağaç bu çekip kopa-
rılma hususunda bir acı hissedecek olursa, bu iki halet arasında ne ka-
dar büyük bir farklılık mevcuttur!  

Asıl kök makamında olan nefis ve dünya sevgisinin kökleri ve dal-
ları henüz tamah, kadın ve çocuk sevgisi, mal ve makam düşkünlüğü 
ve benzeri sıfatlar nefiste henüz bir fidan halindeyken, eğer insan on-
ları koparmak isterse bunun büyük bir zahmeti yoktur. Ne ölüm me-
murlarının baskısı ve melaiketullahın baskısını gerektirir, ne ruha bir 
baskı yapılmasını ve ne de insani ruha eziyet edilmesini gerektirir. 
Eğer Allah korusun kökleri tabiat ve dünya aleminde kökleşir, yayılır 

1 İsra/46 
                                                                                                                   



ve genişlerse, artık bunun kökleri ağacın köklerine de benzemez. Ak-
sine tabiat aleminin bütün köşelerine kök salar.  

Ağaç ne kader büyürse, yeryüzünden birkaç metre yükselebilir ve 
de güçlü kökleri yoktur. Ama dünya sevgisi ve ağacı bütün tabiat ale-
minin batın ve zahirine kök salar ve bütün alemi elde eder. Bu yüzden 
bu ağacı kolaylıkla sökmek mümkün değildir. İnsan bu muhabbet ve 
sevgi sebebiyle büyük bir tehlike içindedir. Mülkî hayatın artıklarının 
da baki olduğu, gayb alemini gördüğü zaman bir yere kadar melekut 
örtüleri kalktığı için insan o alemde kedisine nelerin hazırlandığını gö-
rür, insanı orada sevgilisi Hak Teala’dan ve memurlarından ayırır ve 
alemin karanlıklarına ve düşük tabakalarına sürüklerler. İnsan, Hak 
Teala’ya ve ilahi emirleri yerine getiren meleklere karşı kin ve düş-
manlıkla dünyadan çıkar. Böyle bir şahsın akıbetinin ne olacağı ise 
bellidir.  

Kafi-i Şerif’te yer alan bir rivayet bu anlama işaret etmektedir. Ha-
disin ravisi şöyle diyor: İmam Sadık’a (a.s) şunu sordum: “Bir kimse 
Allah’la görüşmeyi severse, Allah da onunla görüşmeyi sever mi? Ve 
bir kimse de Allah ile görüşmekten nefret ederse, Allah da onunla gö-
rüşmekten nefret eder mi?” İmam (a.s), “evet” diye buyurdu. Ben şöy-
le sordum: “Allah’a yemin olsun ki biz ölmekten nefret ediyoruz.” 
İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Bu senin sandığın gibi değildir. Şüphesiz 
bu hakikatleri görme zamanıdır: “İnsan, sevdiği şeyi görünce hiçbir 
şey Allah ile görüşmekten daha sevimli olmaz ve Allah da onunla gö-
rüşmeyi sever ve bu esnada Allah ile görüşmeyi arzular. Ama o sev-
mediği şeyi görürse, o zaman Allah ile görüşmekten daha çok nefret 
ettiği bir şey olmaz. Allah-u Teala da onunla görüşmekten nefret 
eder.”1 

Bilindiği gibi, bu alemden çıkmadan önce insan, bazı makam ve 
derecelerini açık bir şekilde görür. O zaman kemal sureti, Allah sevgi-
si olan bütün saadeti veya batını Hak Teala’ya karşı buğzetme olan 
kamil şekavetini görerek dünyadan ayrılır. Bir çok rivayetlerde ve bü-
yüklerin mükaşefelerinde2 bu anlam yer almıştır.”3 

İnsan eğer dünya sevgisinin bir çok fesatlara sebep olduğunu ve 
kötü akıbetle sonuçlandığını muhtemel görüyorsa, bir an bile sakin 

1 Furu-i Kafi, c. 3, s. 134, Kitab’ul-Cenaiz, Bab-u ma Yuayin’ul-Mu’min ve’l-
Kafir, 12. hadis 

2 bkz. İhya-u Ulum’id-Din, Gazali, c. 3, s. 214 
3 bkz. Bihar’ul-Envar, c. 6, s. 173, 7. bab ve İlm’ul-Yakin, Feyz-i Kaşani (r.a), c. 

2, s. 853 

                                                 



olmamalı ve bu sevgiyi kalbinden söküp atmalıdır. Elbette insan, ilmi 
ve ameli riyazetlerle bu hedefe ulaşmayı başarabilir.  

Evet, işin başında ariflerin makamından herhangi birine girmek ve 
süluk mertebelerinin herhangi birini katetmek zor görünebilir. Şeytan 
ve nefis de bu konuda elinden gelen yardımı yapıp ve insanın süluka 
girmesine engel olmaya çalışır. Ama insan süluk yoluna girince yavaş 
yavaş yol kendisine kolaylaşır, hak ile ahiret yolunda adım attıkça 
ikinci bir adım için ilahi hidayet nuru yolunu aydınlatır ve seyr-u 
süluku kendisi için kolaylaştırır.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
AAnnllaayyıışş  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  vvee  AAkkllıınn  AAsskkeerrllee--

rriinnddeenn  AAhhmmaakkllııkk  iissee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  vvee  CCeehhaalleettiinn  
AAsskkeerrlleerriinnddeenn  BBiirriiddiirr  

Eğer anlayıştan maksat, zekanın şiddeti, hızlı intikal veya gereği 
hızlı intikal olan batın sefası ise, fıtri oluşu da vücut nimetinin ve vü-
cut kemalinin Allah-u Teala tarafından ihsan edilmesindendir. Allah 
tarafından olan her şey, temiz saf, bütün ve kemaldir. Bu kendi yerin-
de de delillerle ispat edilmiştir.1 Pislikler, bulanıklıklar ve benzeri şey-
ler ise, ilinekseldir. İlginç işlerin karışımından ve fıtratın örtülmesin-
dendir.  

Eğer anlayıştan maksat, cemilin cemalini ve ruhani hakikatleri derk 
etmek için batın sefası ise, bu daha açık bir anlam ifade etmektedir. 
Zira fıtrat bizzat mutlak kemale yönelmektedir ve kamil varlığın ce-
maline aşıktır. Eğer, tabiat örtünmesi olmazsa, insan, mutlak cemal dı-
şında hiçbir varlığa, bizzat ve mukaddes zata ait şeylere ise ilineksel 
olarak teveccüh etmez, kalp gözleri kainatta hiç kimseyi görmez. Ru-
hunun batının saf aynasında Hak Teala’dan, isimlerinden, sıfatların-
dan ve O’nun olması açısından eserlerinden başka hiçbir şey yer et-
mez ve kalbin esenlik içinde oluşunun anlamı da budur.  

Belki de , “Tanyeri ağarıncaya kadar bir selamettir.”2 ayeti de 
bu anlama işaret etmektedir. Zira bu sure-i şerife, nubuvvet ve velayet 
makamına işaret etmektedir ve Ehl-i Beyt’in suresidir. Nitekim bu ri-
vayetlerde de yer almıştır. 3 O halde bu ayet, yaratışsal örtünmeler ge-
cesine girişim başlangıcında, mutlak veli için hasıl olan mutlak esenli-

1 Esfar-i Erbea, c. 7, s. 106, 8. mevkif’in dokuzuncu bölümü 
2 Kadir/5 
3 Tefsir-i Nur’us-Sakaleyn, c. 5, s. 629, 80-81. hadisler 

                                                 



ğe işaret olabilir ki mutlak veli için mutlak şafak sökünceye kadar, ka-
dir gecesidir ve de kamil velinin örtüleri terk etmek olan “Araları iki 
yay aralığı kadar belki daha da yakın oldu” makamına dönüşüdür.  

Allah-u Teala’nın “Allah’a selim bir kalp ile gelen dışında…”1 
ayeti hakkında Kafi’de İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakle-
dilmiştir: “Selim (esenlik içinde olan) kalp, içinde Allah’tan başka hiç 
kimsenin olmadığı bir şekilde Allah ile mülakat eden kalptir.”2 

Hakeza, İmam Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: 
“Kalb-i selim, dünya muhabbetinden salim olan kalp demektir.”3 Zira 
dünyanın hakikati Allah’tan gayrisidir. Bu açıdan bu anlam, sadece 
mutlak velide gerçekleşir.  

Bu ayetin her iki şekilde tefsiri de bir anlamda Kadir suresinin 
ayet,i şerifesine dönmektedir ve onunla örtüşmektedir.  

Bu zikredilenlerden, cehalet ve İblis’in askerlerinden ve örtülü fıt-
ratın gereklerinden biri olan ahmaklığın anlamı da kendiliğinden anla-
şılmaktadır. Fıtrat örtüldüğü zaman, ilahi askerlerden olan ruhani hak 
varlıkları ve Hak Teala’yı idrakten uzak düşer. Dünyaya ve kendisine 
yönelir, enaniyet ve benlik örtüsünde –hem de kendi hakikati olmayan 
dünyevi enaniyette- maneviyatın bütün mertebelerinden ve bütün ilahi 
marifetlerden mahrum kalır. Bu da ahmaklığın en üstün mertebelerin-
den biridir ki insan bu duruma düştüğünde kendisinden ve ruhaniye-
tinden örtülü olmaktadır. Bundan Allah’a sığınırız.  

OOnn  DDöörrddüünnccüü  MMaakkssaatt  
İİffffeett  vvee  ddee  ZZııddddıı  OOllaann  AAhhllaakkssıızzllııkk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da beş bölüm vardır:  
 
Birinci Bölüm 

1 Şuara/89 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 13-14, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-İhlas, 5. hadis 
3 Mecme’ul-Beyan, Tebersi (r.a), c. 7, s. 305 ve Tefsir-u Nur’us-Sakaleyn, c. 4, 

s. 58, 50. hadis 

                                                 



İİffffeettiinn  AAnnllaammıı  HHaakkkkıınnddaa  
Daha önce de işaret edildiği gibi insan için akleden (düşünen) kuv-

veden sonra üç kuvve vardır: Birincisi şeytani olarak adlandırılan va-
hime kuvvesidir, diğeri ise yırtıcı nefis olarak adlandırılan gazap kuv-
vesidir, üçüncüsü ise hayvani nefis olarak adlandırılan şehevi 
kuvvetir.  

Fazilet ve rezaletler türündeki ölçü, bu kuvvelerdir. Her birinde if-
rat ve tefrit noktası, rezalettir. Her birinde itidal sınırı ise nefsani fazi-
letlerden biridir.  

O halde, “şereh” olarak ifade edilen ifrat cihedindeki hayvani nefis, 
şehveti kendi başına bırakmak ve hayvani nefsi aşırılık yapsın diye 
başı boş salmaktır. Böylece nefis her zaman ve her şeyle lezzetini elde 
etmeye çalışır. Zira, insani kuvvelerden her birinde ilgili olduğu her 
şube hakkında başı boşluk ve dizginlerini koparma söz konusudur. Bu 
da şu anlamdadır ki örneğin şehvet kuvvesinin tabiat cevherinde mut-
lak şekilde lezzetine erişmek vardır. Bu şeriat ve akıl düzenine aykırı 
olsa dahi, fark etmez. Bu nefis şehvetini gidermek için haram yiyecek-
lerden, içeceklerden ve mahremleri ve anneleriyle zina ile sonuçlansa 
da haram ilişkide bulunmaktan kaçınmaz. O halde, “şereh” şehvetin 
ifrat noktasına erişmesi, akli ve şer’i sınırların ötesinde lezzetlerine 
düşkün olmak ve farz ölçüsünü aşmaktır.  

Hayvani nefsin tefrit ciheti de vardır ki bu da “hemud” olarak ifade 
edilmektedir. Bu da şehvet kuvvesini itidal ve gerekli ölçüden alı 
koymak ve şahıs ve türü korumak için kendisine merhamet edilen bu 
değerli kuvveyi başı boş sanmaktır. Bu kuvve akıl ve şeriat ölçüsü al-
tında riyazet elde eder, ifrat ve tefrit çizgisinden çıkar, akli ve şer’i ha-
reketlerle harekete geçer, ilahi memurların tasarrufu altına girer ve 
şeytan ve vehimin hilelerinden kurtulursa, onda bir sükunet ve itminan 
hali hasıl olur ve onda itidal ve orta halli bir meleke oluşur ki akli, hat-
ta ilahi renge bürünen bu kuvve ise iffet olarak adlandırılmıştır.  

Bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere hayasızlığın manası rivayet,i 
şerifelerde iffetin karşıtı olarak karar kılınan şeydir ve zahiren ifrat ve 
aşırılık boyutunu ifade etmektedir. Bu tarafın özellikle zikredilmesi 
ise tür olarak insanların daha çok bu boyuta saplanmasıdır. Zira insan-
ların kendi iradesiyle itidal çizgisinden tefrit ve kusur haddine düşme-
si çok enderdir ve ifrat ve tefrit boyutlarını bu ahlaksızlık ölçüsü için-
de değerlendirmek biraz zordur. Zira ahlaksızlık, perdeyi yırtmaktır. 
Dolayısıyla itidal perdesini yırtmak, zıddından ibarettir ve o da iki ta-
rafı kapsamaktadır.  



 
TTaammaammllaammaa  
Geçen ve gelecek bölümlerden elde edilen sonuç şudur ki iffet, fıtri 

işlerden, yoğrulmuş fıtratın gereklerinden ve aklın askerlerinden biri-
dir. Ahlaksızlık ise örtülü fıtratın gereklerinden, İblis ve cehaletin as-
kerlerinden biridir. Zira, kuvvelerde iffet için bir tür mesabesinde olan 
adalet, fıtridir, zulüm ise fıtrata aykırıdır. Nitekim bu gerçek daha ön-
ce de zikredilmiştir.  

Hakeza tam bir itaat, huzu ve kamil kimselere uymak da fıtri işler-
dendir. Nitekim bunun karşıtı ise fıtrata aykırıdır. Aynı şekilde iffet, 
haya ve utanma da bütün insanların içinde yer alan fıtri işlerden biri-
dir. Nitekim perdesini yırtmak, sövmek, hayasızlık da bütün fıtratlara 
aykırıdır. Bu yüzden bütün beşer ailesinin yapısı, iffet ve hayaya aşk 
duymayla yoğrulmuştur. Hayasızlıktan ve iffetsizlikten nefret de yoğ-
rulmuş fıtrattır.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
ŞŞeehheevvii  KKuuvvvveenniinn  EEttkkiilleerrii  
Bil ki şehvet kuvvesi, Hak Teala’nın hayvan ve insana kendisini 

korumak için merhamet buyurduğu değerli kuvvelerden biridir. Bu 
kuvve, insanı tabiat aleminde korumaktadır. Türünü baki kılmakta ve 
korumaktadır. İnsan bu kuvveye sahip olmazsa, iç ve dış etkenler se-
bebiyle en kısa zamanda yok olur ve de insan asla kaybettiği şeyleri 
telafi etme çabasına girmezdi. Ebedi saadeti elde etmek, dünya ale-
minde baki kalmak ve tabiat aleminde ikame etmek dışında mümkün 
olmadığı için de insanın ebedi saadeti ve melekuti değerli hayatı bu 
değerli kuvvenin varlığına bağlıdır.  

Ayrıca bu kuvvenin değerli aile teşkilinde ve erdemli şehir siste-
minde ve eksik nefisleri terbiye etmekte de tam bir etkinliği söz konu-
sudur. Dolayısıyla insanın kendi saadeti bu kuvveye bağlı olduğu gibi 
türdeşi olan varlıkların saadeti de bu semavi sofraya bağlıdır. Dolayı-
sıyla bu kuvve, itidal çizgisinden çıkmadıkça ve akli ve ilahi ölçüler-
den uzaklaşmadıkça bu şahsi ve türsel saadetin kefili konumundadır. 
Zira haddini aşınca, ifrat ve tefrit boyutuna yönelince bu mezkur saa-
deti elde edemediği gibi kendisinin ve türdeşlerinin sefaletine de se-
bep olur. Zira, insan birkaç günlük ve birkaç saatlik şehvetini tatmin 
için değerli bir aile sisteminin kopmasına ve ebedi çaresizlik ve sefale-
te sürüklenmesine neden olabilir. Bu kuvve dizginlerini kopardığı za-
man insanın ve ailesinin şerafeti yok olur. Dizginlerinin koparmış bu 



topluluklarda ortaya çıkan facia ve rezaletlerin çoğu bu kuvvenin başı 
boşluğundan ortaya çıkmaktadır. Şimdi uyanık bir insan biraz düşüne-
cek olursa çok kolay bir şekilde Allah-u Teala’nın aile düzenini, 
şerafet sürekliliğini, dünya ve ahiret saadetini korumak için kendisine 
merhamet buyurduğu kuvve hususunda iffet perdelerini yırtarak işle-
diği cinayetleri düşünebilir. İşte bu, hedefinin aksine kullandığı kuv-
vedir. Bundan daha üstün bir cinayet ve ihanet düşünülebilir mi? Nefsi 
koruması gereken bu kuvve yersiz ve akıl ölçülerine aykırı kullanıldı-
ğı taktirde nefsin kesilmesine sebep olmaktadır. Bu cinayetlerden son-
ra bir nesil baki kalsa da çeşitli hastalıklara ve belalara maruz kalmak-
tadır.  

Çağdaş doktorlar, tecrübe ve tahlilden sonra bir çok hastalıkları 
hastanın kendisinin veya babasının veyahut kendisine miras olarak 
ulaşan ecdadlarının tenasül (cinsel) hastalıklarına isnat etmektedir. 
Bunlar da bu başı boş bırakılmış kuvvenin binlerce dünyevi fesatla-
rından sadece biridir. Eğer tabiat ötesi alemde ortaya çıkan fesatlara 
bakılacak olursa, bu nefis doktorlarının, ilahi vahiy ile ilgili olanların 
ve tabiat ötesi ruhani alimlerin deyimiyle, bu dünyevi fesatların o uh-
revi fesatlar karşısında hiçbir değer ifade etmediği anlaşılır. Bu konu-
nun açıklığa kavuşması için ayrı bir çalışma yapmak gerekir.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
AAmmeelllleerriinn  KKaallpptteekkii  EEttkkiissiinniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Bilmek gerekir ki, ister iyi, isterse de kötü ve bozuk ameller için 

olsun bütün amellerin melekut ve gayb aleminde melekuti ve gaybi bir 
sureti vardır. Kalp erbabı ve ilahi marifetler ashabının sözleri,1 ilahi 
kitabın ve semavi nurani kitabın açıklama ve işaretleri2 ve ilahi vahiy 
ehli beytinden3 nakledilen rivayetlerde bu suretler, amellerin cennet ve 
cehennemini teşkil etmektedir. Melekutun yeryüzü, ilk etapta sade ve 
boştur, insan oğlunun amelleri orayı bayındır kılmaktadır.  

Kur’an-ı Kerim’de bu gaybi hakikate defalarca işaret edilmiştir. Ni-
tekim Al-i İmran suresi, 30. ayette şöyle yer almıştır: “O gün her ne-
fis, ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır 

1 Bkn.Esfar-i Erbea, c. 9, s. 290, 11. babtan yirminci bölüm 
2 Bkn.Zilzal/6-8 

      3 Bkn. Bihar’ul-Envar, c. 8, s. 71, Kitab’ul-Adl ve’l-Mead, Bab’ul-Cenne ve 
Neimeha 

                                                 



bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulun-
sun ister.” 

Bu ayet-i şerife, açık bir şekilde insanın o gün iyi veya kötü bütün 
amellerini göreceğini bildirmektedir ve hakeza ayetin sonlarında da 
insanın kendisiyle kötü amelleri arasında uzak bir ayrılığın olmasını 
arzuladığını belirtmektedir.  

Mübarek Zilzal suresinde şöyle buyrulmaktadır: “O gün insanlar 
işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim, 
zerre mikdarı hayır işlerse; onu görür ve kim de zerre mikdarı şer 
işlerse; onu görür”1 Bu ayetin zahiri hatta açıkça belirttiği, o alemde 
insanların her ne ise kendi amellerini göreceğidir. Bu konu, yani amel-
lerin tecessümü ve gaybi suretleri, marifet ehli nezdinde kesin gerçek-
leri ifade etmektedir. 2 Nitekim ameller için melekuti bir suret vardır. 
Aynı şekilde her amelin insani kalpte yarattığı bir de etkisi vardır ve 
bu etkiler de rivayetlerde beyaz veya siyah nokta olarak belirtilmiştir. 
3 Zira salih bir amel zahiri, manevi, kalıbi (şekilsel) ve kalbi şartlarıyla 
yerine getirilecek olursa, kalbin batınında bir nuraniyet hasıl olur ve 
insan için batıni bir sefa ortaya çıkar. Bu da insanı marifetullaha ve 
tevhite yanaştırır. Sonunda o insanın kalbinde tevhit hakikatleri ve sır-
ları yer eder. Oradan da beden mülküne sirayet eder, tabiat yeri nurani 
olur ve ilahi nur ile aydınlanır. Bu insani saadetin nihayetidir ki bunun 
detaylarını açıklamak burada mümkün değildir.  

Aynı şekilde kötü ameller de kalpte bir bulanıklık ve zulmet icad 
eder. Bu zulmet insanı Allah’a yakınlık ve mukaddes makamdan uzak 
kılar, ilahi marifetlerden mahrum düşürür, batını Siccin ve Haviye 
(cehennem) olan dünya ve tabiat alemine yaklaştırır. Sonunda kalp ve 
bütün gaybi işleri dünya ve tabiatta fani olur, böylece de ruhaniyet ve 
insanlık hükmü ondan kaldırılır.  

Bilmek gerekir ki insan için dört kuvve vardır. Bu kuvvelerden biri, 
akleden ruhani kuvve, ikincisi yırtıcı gazap kuvvesi, üçüncüsü hayvani 
şehvet kuvvesi, dördüncüsü ise şeytani vehmedici kuvve. Gaybi suret-
lerin ve nefsani melekelerin ortaya çıktığı gün olan ahiret aleminde in-
sani suret, sekiz suretin dışında değildir. Zira cismaniyyet makamı ve 
insanın zahiri sureti, ahiret ve tabiat ötesi alemde nefis makamına ve 

1 Zilzal/6-8 
2 Bkn.Esfar-i Erbea, c. 9, s. 296, 11. babın yirmi birinci bölümü 
3 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 170, Kitab’ul-Kufr ve’l-İman, 94. bab (Şüphesiz Allah, 

dini sevdiğine verir.”, 7. hadis; c. 2, s. 208, Kitab’ul-Kufr ve’l-İman, Bab’uz-Zunub 
13. hadis ve s. 209, 20. hadis)  

                                                 



ruhani suretine tabidir. (ve o alem bu alem gibi değildir ki tabiat, batı-
na muhalif olsun ve beden mülkü, nefis melekutuna isyan etsin. Bu 
konu en yüce ilimde delillerle ispat edilmiştir. )1 

O halde eğer insan bu alemde, dosdoğru insanlık yolunda yürür ve 
bu üç kuvveyi dengede tutar, onları ruhaniyet ve akla tabi kılar, batın 
ve zahir seyri ilahi şeriat ölçüsü altında olursa, batını da dosdoğru yü-
rüme melekesini elde eder, ruh ve batın sureti insani dosdoğru suret 
haline gelir, böylece zahir ve cismani sureti o alemde doğru ve insani 
güzel surette olur.  

Eğer nefsin ruhani makamı ve akli alemi, diğer üç kuvveden birine 
tabi olursa, böylece bu üç kuvveden biri, ona galebe çalar, diğer üç 
kuvveleri etkisi altına alır ve insani memleketin zahir ve batınına 
hükmederse, melekuti batın sureti de ona tabi olur. Böylece melekuti 
gaybi suret, eğer gazap kuvvesinin galebesiyle sonuçlanırsa, yırtıcı 
hayvanlardan biri haline dönüşür, eğer şehvet kuvvesi galebe çalırsa 
hayvanlardan biri haline gelir ve memleket, şehevi bir memleket hali-
ne bürünür ve eğer şeytani vahime kuvvesi galebe çalacak olursa, şey-
tanlardan bir şeytan haline dönüşür. Memleket, şeytanların tasarrufu 
altına girer, bunlar melekuti yalın suretlerdir.  

Bazen de bu kuvvelerden iki kuvve, memlekete egemen olur ve in-
san gazabın doruğunda olduğu bir halde, şehvetin doruğunda da bulu-
nur veya şeytanlığın nihayetinde, şehveti en üst düzeyde bulunur, veya 
gazap noktasının da zirvesine tırmanır. Böylece bu iki kuvvenin bir-
leşmesiyle melekuti çift suret hasıl olur ki ne salt yırtıcı, ne de salt 
hayvan ve ne de salt şeytan suretidir. Bu iki kuvvenin birleşmesinden 
üçüncü bir suret hasıl olur, bazen de her üç kuvve insanda doruğa tır-
manır. Böylece batın her üçüne tabi olur ve her üçünün birleşmesin-
den ortaya çıkan bir suret hasıl olur.  

İnsanın o alemde bir anda, birden fazla surete sahip olması da 
mümkündür, veya bir sureti olduğu halde bazen yırtıcı, bazen hayvan, 
bazen de şeytan olabilir. O halde açıklandığı gibi insani suret, bu sekiz 
suretten biridir. Diğer suretler ise insan sureti değildir. Nitekim iki 
nokta arasındaki düz çizgi de birden fazla değildir. Nitekim 
Kur’an’daki ayet-i şerife de buna işaret etmiştir. Örneğin mübarek 
En’am suresi, 153. ayette şöyle buyrulmuştur: “Şüphesiz bu, benim 
dosdoğru yolumdur.” 

1 Esfar-i Erbea, c. 9, s. 330, 11. bab’ın yirmi altıncı bölümü 
                                                 



Nakledildiği üzere Resulullah (s.a.a) düz bir çizgi çizmiş ve şöyle 
buyurmuştur: “Bu yol rüşt ve hidayet yoludur.” Daha sonra o çizginin 
sağından ve solundan birkaç çizgi çizip şöyle buyurdular: “Bunlar da, 
çeşitli yollardır ki her bir yolun başında bir şeytan oturmuş ve insanı 
bu yola davet etmektedir.” Peygamber daha sonra da zikredilen ayet-i 
şerifeyi kıraat buyurmuştur.”1 

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
NNeeffssii  İİssllaahh  EEttmmeekk  İİççiinn  BBiirr  ÖÖğğüütt  
Ey aziz! Eğer ehli nezdinde delillerle ispat edilen2 ve marifet asha-

bı nezdinde müşahade ve mükaşefe nuruyla görülmüş olan3, aynı za-
manda ilahi kitabın işaretleri hatta açıklamaları4 ve vahiy Ehl-i 
Beytinden nakledilen rivayetler5 ile uyumlu olan bu hususlara ihtimal 
bile verilecek olursa insan nefsini ıslah etmeden bir an olsun durma-
malıdır.  

En büyük musibet de budur ki bütün semavi kitapların nurlu ayetle-
ri, ismet ehli beytinden nakledilen hadisler, yüce peygamberlerin ve 
velilerin sözleri, hikmet ve felsefe ashabının delilleri, riyazet ve şuhut 
erbabının müşhadeleri, bizim katı kalplerimizde bir ihtimal bile icat 
etmemiştir. Bizim amellerimiz, Allah korusun, bütün her şeyi kesin 
yan anlayan şahısların ameline benzemektedir.  

Ey aziz! Eğer, onun yaşındaki bir çocuk bile bizlere evimizin yan-
dığını veya çocuğumuzun suya düştüğünü ve şu anda boğulmak üzere 
olduğunu haber verecek olursa, ne kadar önemli bir işimiz de olsa, o 
işten el çekmekteyiz ve bu korkunç haberin peşice koşmaktayız. Yok-
sa nefis güvenliği içinde oturup bu haberlere itina göstermez miyiz? O 
halde ne olmuş da bunca ayetler, rivayetler, deliller ve açık gerçekler, 
on yaşındaki bir çocuğun verdiği haber kadar bizi etkilememiştir? 
Eğer etkilemiş olsaydı, bizim rahatlığımızı alması gerekirdi. Acaba bu 
batın ve kalp körlüğünü nasıl tedavi etmeliyiz? Bu kalbi hastalığın ilaç 

1 ed-Dur’ul-Mensur, Siyuti, c. 3, s. 56, En’am suresi, 153. ayetin tefsirinde 
      2 Bkn. El-Esfar’ul-Erbea, c.9, s.225, 11. babdan 9. fasıl; aynı cilt, s.290, aynı 
babtan 20. fasıl 
     3 el-Futuhat’ul-Mekkiyye, İbn-i Arabi, (dört ciltli baskısı), c.1, s.297 ve 301 ve 
(yeni baskı) c.4, s.366 ve 390 
     4 Bkn.Hac/2, Naziat/36-39, Fecr/23-26 
     5 Bkn. Mecme’ul-Beyan, Tabersi (r.a), c.10, s.642; Tefsir-u Nur’il-Sakaleyn,c.5, 
s.493, 20. hadis; Tefsir-i Ali b. İbrahim-i Kumi, c.4, s.80-81;İlm’ul-Yakin, Feyz-i 
Kaşani, c.2, s.1033 

                                                 



ve doktora ihtiyacı var mıdır? Bu örtünme ve zulmetin tedavi yolu söz 
konusu mudur? Acaba peygamberlerin ve semavi kitapların verdiği 
haberleri, büluğa ermemiş bir çocuğun haber kadar dahi saymayan 
kimse mümin olabilir mi veya kendisine iman sahibi olduğu isnat edi-
lebilir mi? 

Eğer bu zikredilen şeyleri kendi haline müracaat ederek derk ettiy-
sen, bil ki şehvet ve gazap dumanı, batın gözlerimizi köreltmiş, idrak 
yollarımızı kapatmış, şeytan ve nefis tasarrufu, bizleri, Hak Teala’yı 
ve ilahi ayetlerini işitmekten sağır kılmıştır. Bizler, gözü kapalı, ku-
lakları sağır bir şekilde hakikati derk edemeyiz. Nitekim Allah-u Tea-
la, mübarek A’raf suresi, 179. ayette bizlerden bazısının halini beyan 
ederek şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan 
birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat 
onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmez-
ler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan-
lar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta 
kendileridir.” 

Cehennemlik olmanın alameti de şudur ki, Allah-u Teala kalpleri, 
ayeti kerimeleri düşünmek, tekvin ve tedvin (yaratış ve teşri) sayfala-
rını incelemek üzere yaratmıştır. Göz ve kulakları, basiret ve ilahi ha-
kikatleri işitmek için merhamet buyurmuştur. Ama bütün bunlar, iste-
nildiği yerde kullanılmamaktadır. Hayvanlık ufkundan öteye geçe-
memekte ve en azından akli tedbirler makamı olan insanlık makamına 
ulaşamamaktadır. Böyle bir insan, hakikatte her ne kadar dünyevi su-
ret olarak insan olsa da hayvandır, hatta diğer hayvanlardan daha sa-
pıktır. Bu da değişik şekillerdedir ve onlardanbiri de şudur:  

İnsan eğer doğru yoldan sapacak olursa, her hususta , hayvanlık, 
yırtıcılık ve şeytanlık hususların her birinde diğer hayvanlar, yırtıcılar 
ve şeytanlardan öne geçer. Zira insanın kuvvelerinin mutlak bir ma-
kamı vardır, diğer varlıklar ise sınırlıdır. İnsanın şehvet hayvanlığının 
sonu yoktur. Gazap ateşi, alemi yakmaktadır, şeytanlığı ve hilekarlığı 
alemi sefalete ve çaresizliği sürüklemektedir.  

Ey aziz! Bu ilahi ayetler ve rabbani öğretiler biz zavallıları uyku-
dan uyandırmak ve gafil sarhoşları kendine getirmek içindir. Bütün 
peygamberlerin marifetlerinin özeti, bütün velilerin rüşd ve seyrinin 
hülasası, bütün nefsani ayıp ve hastalıkların tedavisi ve insani ilahi yo-
lun hidayet nuru olan Kur’an’daki kıssalar, salt hikaye ve alemlerin ta-
rihi olarak yer almamıştır. Nüzul ve tenzildeki bütün teşrifatıyla bu 



kıssalardan maksat, sadece bilgi edinmek ve tarihi öğrenmek için 
geçmişlerin tarihini beyan etmek değildir.  

Allah’ın hedeflerini Mes’udi1, Taberi2 ve benzeri kimselerin hedef-
lerinden ayırt et. Tarih, edebiyat, fesahat ve belagat açısından Kur’an-ı 
Kerim’e bakma. Zira bu da oldukça kalın bir örtüdür.  

Kur’an, manevi rüşd ve ilahi öğretiler kitabı olup dünya ehlinin he-
defleriyle ilgili değildir. Bütün dünyevi hedefler, hayvani hedeflerdir 
ve insan sonuçta dünyaya ulaşacağı her hedefini takip ederken, hay-
vanlık ufkundan çıkmamış sayılır. Hatta şehvet ve lezzetler hedefi 
içinde oldukça –dünyevi olsun veya uhrevi- hayvanlık ufkundadır. 
Bazı aşamalar açısından şu ayetin kapsamına girmektedir: “Onlar 
hayvanlar gibidir”3  

Peygamberlerin çektikleri zahmetlerden, evliyaların dertlerinden, 
bütün ilahi ayetlerden, semavi sayfalardan ve bütün hadislerden sade-
ce karnını ve tenasül organını tatmin etmekten başka bir şey elde 
edemeyen ve bütün ilahi peygamberlerin hedeflerini, mide ve tenasül 
organının lezzetine sınırlayan ve de bütün ibadetlerini tahsil ettiği ilim 
ve marifetleri bu lezzetlere ulaşma bir vesilesi kılan insan, aslında in-
san olduğunu sanan hayvandır. İnsanoğlu isimleri öğrenen bir öğrenci 
olmalıdır. Hak Teala Adem’in üstünlüğünün isimleri öğrenmesi olarak 
beyan etmiş ve Adem’i ilim ve marifetler sebebiyle diğer varlıklara 
üstün kılmıştır. Aksi taktirde mide ve tenasül organının ihtiyaçlarını 
gidermek, hayvani hedeflere sahip olmak ve hayvani özellikleri taşı-
mak hiçbir fazilete sebep değildir.  

1 Ebu’l-Hasan Ali b. Hüseyin Mes’udi, H. 4. asrın ilk çeyreğinde yaşamış olan 
büyük bir tarihçidir. Şii olup meşhur sahabi Abdullah b. Mes’ud’un evlatlarındandır. 
Bu yüzden de Mes’udi diye meşhur olmuştur. O gezgin bir insandı. Doğuya ve batı-
ya geziler düzenlemiş ve sonunda 345 veya 346 yılında Mısır’ın Fustat bölgesinde 
vefat etmiştir. Geriya kalan eserleri şunlardır: et-Tenbih ve’l-İşraf, Ehbar’uz-Zeman, 
İsbat’ul-Vesiyyet. Bunlardan en meşhur eserleri ise Ehbar’uz-Zeman-i Ekber ve Ev-
set adlı iki kitabının özeti olan Muruc’uz-Zeheb adlı kitabıdır.. Bu kitabı tarih, me-
kanlar coğrafyası, geçmiş padişahların hikayesi ve eserleri hakkında kaleme almıştır 
(Reyhanet’ul-Edeb, Hiyabani-i Tebrizi, c. 5, s. 307-309)  

2 Muhammed b. Cerir b. Galib, Ebu Cafer künyesine sahiptir ve Taberi diye 
meşhurdur. İranlı meşhur bilgin tarihçi ve fakihtir. H. 225 yılında doğmuş ve 310 yı-
lında vefat etmiştir. Bir çok ilimlerde eserleri vardır. Geriye kalan eserleri şunlardır: 
Ahbar’ul-Usul ve’l-Muluk (Tarih-i Taberi diye meşhurdur) Cami’ul-Beyan fi Tef-
sir’il-Kur’an ve İhtilaf’ul-Fukaha veya İhtilaf’ul-Ulema (Reyhanet’ul-Edeb, c. 4, s. 
42-43) 

3 A’raf/179 

                                                 



 
BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
İİffffeettiinn  FFaazziilleettii  HHaakkkkıınnddaa  BBaazzıı  RRiivvaayyeettlleerr  
Muhammed b. Yakub, kendi senediyle Ebi Cafer’den (a.s) şöyle 

buyurduğunu nakletmiştir: “Hiçbir ibadet, mide ve tenasül organının 
iffetinden daha üstün değildir.”1  

Bu konuda bir çok rivayetler vardır. 2 
Muhammed b. Ali b. Hüseyin kendi senediyle Hz. Ali’nin oğlu 

Muhammed b. Hanefiye’ye yaptığı vasiyetinde şöyle buyurduğunu 
nakletmiştir: “Herkim nefsin isteklerine icabet etmezse, kemaline eri-
şir.”3 

İnsanlığın zirvesine erişmek, nefsi şehvetlerden ve lezzetlerden alı-
koymaya bağlıdır. Şeyvetlerine uyan bir kimse, rüşd ve hidayetten ge-
ri kalır, gözleri hak yolu görmek hususunda körelir.  

Vesail’de yer aldığına göre ise Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurmuş-
tur: “Şüphesiz Cafer’in şiası, mide ve tenasül organı iffetli olan, çok 
çaba gösteren, Allah ve yaratıcısı için amel eden, Allah’ın sevabına 
ümit bağlayan ve Allah’ın cezasından korkanlardır. Onları gördüğün 
zaman bil ki onlar Ca’fer’in şiasıdır.”4 

İffeti olmayan kimseler, İmam Sadık’ın (a.s) şiası değildir. Her ne 
kadar kendisini şia olarak adlandırsa da öyle değildir. Hayvani nefse 
uyan ve hayvani hareketle hareket eden bir kimse, hayvani nefis ile 
birlikte hareket etmektedir. Aklani, uyum sahasının dışındadır. Dola-
yısıyla da ilahi uyum içinde olmakla nitelendirilemez. İmam Sadık’ın 
(a.s) şiası, ilahi renge bürünen kimselerdir. “Allah(ın boyasın)dan 
daha güzel boyası olan kimdir”5 Onlar şehvet, gazap ve şeytanlık 
paslarından temizlenmişlerdir. Hatta onlar kalbin ayağını akıl bağın-
dan bile kurtarmışlardır.  

Evet, “Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi. 
Çünkü tertemiz bir kalp ile Rabb'ine gelmişti.”6 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 65, Bab’ul-İffet, 7. hadis 
2 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 64, Bab’ul-İffet; Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 249-252, 

Cihad’un-Nefs bablarından Vücub’ul-İffet (22. ) bölüm; Kitab’ul-Vafi, Feyz-i 
Kaşani (r.a), c. 4, s. 331, Bab’ul-İffet (44) 

3 Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 250, Bab’ul-Vücub’ul-İffet, 9. hadis ve Men la 
Yehzuruh’ul-Fakih, c. 4, s. 390-391, Bab’un-Nevadir, 5834. hadis 

4 Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 251, Bab-u Vücub’ul-İffet, 13. hadis 
5 Bakara/138 
6 Saffat/83-84 

                                                 



Rivayet-i şerifede tefsir edildiği üzere İbrahim (a.s) da, Müminlerin 
Emiri’nin (a.s) şiasından idi. 1 Zira o salim bir kalp ile rabbinin huzu-
runa vardı ve salim kalp ise, Allah’tan gayrisinden güvende olan ve 
sadece Hakka bağlanan kalptir. 2 Burhan tefsirinde, İmam’dan (a.s) 
nakledilen uzun bir hadiste şöyle yer almıştır: “Bir şahıs Ali b. Hüse-
yin’e (a.s) şöyle dedi: “Ey Allah Resulü’nün oğlu! Ben de sizin halis 
şialarınızdanım.” İmam ona şöyle buyurdu: “Ey Allah’ın kulu! Şüphe-
siz sen İbrahim Halil gibisin! Zira Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: 
““Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi. Çünkü ter-
temiz bir kalp ile Rabb'ine gelmişti.” Eğer senin kalbin de onun kal-
bin ise şüphesiz sen bizim şialarımızdansın.”3 

OOnn  BBeeşşiinnccii  MMaakkssaatt  
ZZüühhdd  vvee  ZZııddddıı  oollaann  RRaağğbbeett  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da altı bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
ZZüühhtt  vvee  RRaağğbbeettiinn  AAnnllaammıı  
Lügat itibariyle züht bir şeyi terk etmek, ondan yüz çevirmek ve o 

şeye rağbet göstermemektir. Küçümsemek anlamına da gelmiş-
tir.”Zühden ve zehadeten fi’ş-Şey’ ve enhu” cümlesi, “ondan yüz çe-
virdi, onu terk etti” anlamındadır. Özetle züht ve zehade bir şeyi kü-
çümseyerek ondan yüz çevirmektir. 4 

Yazarın inancına göre ise terimsel olarak züht, eğer ahirete ulaşmak 
için dünyayı terk etmek ise, organik amellerden biri sayılmaktadır. 
Ama eğer terk etmek ile birlikte olan dünyaya rağbetsizlik anlamında 
olursa cevanihi (kalbi) amellerden sayılmaktadır. İhtimalen bu terk 
rağbetsizlikten kaynaklanmaktadır veya bu rağbetsizlik ise mutlaktır. 

1 Tefsir-i Burhan, c. 4, s. 20, Saffat suresi, 83. ayetin tefsirinde 2. hadis 
2 Tefsir-i Burhan, Seyyid Haşim Behrani (r.a), c. 4, s. 25, 2. hadis 
3 a. g. e. c. 4, s. 22 
4 Sihah’ul-Lugat, Cevheri, c. 2, s. 481; Lisan’ul-Arab, İbn-i Mensur, c. 6, s. 97 

                                                 



Dolayısıyla burada dört ihtimal söz konusudur. Birinci ihtimale göre 
züht, mutlak anlamda dünyaya rağbet göstermemektir. Amelen yüz 
çevirmek olsun veya olmasın, dünyaya meyletmemektir.  

İkinci anlamı ise rağbet olsun veya olmasın ameli açıdan dünyayı 
terk etmektir. Üçüncü ihtimale göre bu isteksizlik terk etmekle birlik-
tedir.  

Dördüncü ihtimale göre bu terk etmek rağbetsizlik sebebiyledir.  
Üçüncü ihtimal, bu dört ihtimal arasında en güçlü olanıdır. Ondan 

sonra da dördüncü ihtimal daha güçlü durumdadır. Daha sonra da bi-
rinci ihtimal güçlüdür. Ama ikinci ihtimal uzak bir ihtimaldir. Zira lü-
gat ehlinin de açık ifadelerine göre züht, rağbete aykırıdır. 1 

Nitekim rivayetlerde de bu anlamı ifade ettiği belirtilmiştir. Şüphe-
siz bir şeye rağbet etmek, nefsani istekten ibarettir; dış amelden değil. 
Gerçi rağbet de amel ile birliktelik gerektirmez, lakin tür olarak rağ-
betten amel ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan söylenebilir ki züht de her 
ne kadar gerekli kılmasa da tür olarak terk etmek ve yüz çevirmekle 
birlikte olan rağbetsizlik ve isteksizlikten ibarettir ve bu da zühtün an-
lamı hakkında beşinci ihtimaldir.  

Özetle zühdün anlamında rağbetsizlik ve isteksizlik vardır ve bu da 
nefsani sıfatlardan biridir.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
ZZüühhddüünn  MMeerrtteebbeelleerrii  HHaakkkkıınnddaa  
Bilmek gereki ki züht de diğer nefsani sıfatlar ve insani makamlar 

gibi sayısız makamlara ve derecelere sahiptir. Detay olarak bunları 
saymak mümkün değildir. Ama genel anlamda bu kitaba uygun oldu-
ğu şekilde bazı mertebelere işaret etmeye çalışacağız. Birinci derecesi, 
halkın genelinin zühtüdür. Bu genel züht, ahiret nimetlerine erişmek 
için dünyadan yüz çevirmek içindir ve bu derece hakikatte, ahiretin 
bazı mertebelerine iman üzere ortaya çıkmış olan bir kazançtır. Bu 
makamın sahibi, şehvetinin esaretinin altındadır. Ama akıl hükmünce 
yok olucu küçük şehvetleri baki olan lezzetlere ulaşmak için terk et-
mektir. Dolayısıyla bu şehveti terk etmek, yine şehvet içindir.  

Ahiret aleminin azabından kurtulmak için dünyadan yüz çevirmek 
de bu dereceden sayılmaktadır. Gerçi korku üzere dünyayı terk etmeye 
züht denilmesi hususunda bir müsamaha edilmiştir. Nitekim Uyun-i 

1 Kamus’ul-Muhit, Firuzabadi, c. 1, s. 309 
                                                 



Ahbar’ir-Rıza’da1 yer aldığına göre de İmam Sadık’a (a.s) dünyada 
zahit olan kimse hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “Zahit, hesa-
bından korktuğu için bir helali ve azabından korktuğu için haramı terk 
eden kimsedir.”2  

Ama bu din büyüklerinin ve nefis terbiye edicilerinin farklı idrakler 
hasebiyle farklı beyanları olmuştur. Yani herkese makam ve mertebesi 
ile uyumlu olarak insani makamlarından birini beyan etmişlerdir. Nef-
sin makamlarını bilen ve ehlullahın kelime üslubunu tanıyan bir kimse 
onların maksadını anlamak için şu önemli hususu göz önünde bulun-
durmalıdır ki bu bablarda velilerin ve peygamberlerin (a.s) farklı söz-
leri bir anlam altında yorumlanabilsin.  

Zühdün ikinci derecesi ise özel kimselerin zühdüdür. Bu züht de 
aklani makamlara ve insani derecelere ulaşmak için şehvani ve hayva-
ni lezzetleri terk etmekten ibarettir. Bu derece ise, ahiret alemindeki 
bazı yüce mertebelere yönelik ilim ve iman taşımaktan kaynaklanmak-
tadır. Bu ilim ve iman sayesinde hayvani ve cismani lezzetler, insanın 
gözünde küçülmektedir. Bu da nefsin onlardan yüz çevirmesinin se-
bebi olur.  

Ruhani akli lezzetler, ve soyut gönderilmiş idrakler, sürekli olarak 
filozofların ve büyük ilim erbabının göz önünde bulundurduğu bir hu-
sus olmuştur. Büyük filozof Muallim-i Evvel Aristo, bu konuya çok 
önem vermiştir. 3 Ama bu derece de marifet ve yakin ashabı, hakikat 
ve irfan erbabı nezdinde kusurlu bir derecedir. Çünkü bu yüz çevir-
mek de lezzet içindir. Her ne kadar ruhani lezzet olsa da işin içinde 
nefsani bir adım vardır. Dolayısıyla bu hakiki bir züht değildir. Aksine 
şehvet ve lezzetler için, şehvet ve lezzetleri terk etmektir.  

Zühdün üçüncü derecesi ise Ehes’ul-Havas’ın (özellerin özelinin) 
zühtüdür. Bu da ilahi cemilin cemalini müşahade etmek ve rabbani 
marifetlerin hakikatlerine erişmek için aklani ve ruhani lezzetleri terk 

1 Uyun-i Ahbar’ir-Rıza, Şianın hadis kaynaklarından biridir ve Şeyh’ul-
Muhaddisin Muhammed b. Ali b. Bebevyh Kumi’nin, -ki Şeyh Saduk diye meşhur-
dur- eserleriden biridir. Şeyh Saduk H. K. 381 yılında vefat etmiştir. Şeyh Seduk bu 
değerli eserini İmam Ali b. Musa Rıza’nın hadisleri ve halleri hakkında 139 bölüm 
olarak kaleme almıştır ve bu eserini bilgin vezir Said b. Abbad Deylemi’ye hediye 
etmiştir. (ez-Zerie, Şeyh Aga Bozorg Tehrani (r.a), c. 15, s. 375) 

2 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 16, Cihad’un-Nefs bablarından 62. bab, 16. hadis ve 
Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), şeyh Seduk (r.a), c. 1, s. 243, 81. hadis 

3 Usulucya (Filotin ind’el-Arab’da basılmıştır), s. 56, 4. meymer ve s. 86, 7. 
meymer 

                                                 



etmektir. Bu sevenlerin ve velilerin ilk makamıdır. Zühdün yüce mer-
tebelerinden biridir. O halde hakiki züht, bu makam sahibine ilk mer-
tebede hasıl olmaktadır ve hakiki züht, Allah’tan gayrisini, Allah için 
terk etmektir.  

Bu makamdan sonra, salik için fena mertebelerinin ilki hasıl olur 
ve bu da lezzetlerden fani olmak ve lezzetlere iltifat etmemektir. Bun-
dan sonra da evliyaların diğer makamları vardır ki, burada zikredebil-
mek mümkün değildir. Biz bu makamda derecelerin en önemlilerin-
den olan bu üç makamı zikretmekle yetiniyoruz.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
RRuuhhaanniiyyeett  KKeemmaallii  vvee  İİnnssaannllııkk  SSüülluukkuu  MMaakkaammıınnaa  OOrraannllaa  ZZüühh--

ddüünn  KKoonnuummuu  BBeeyyaannıınnddaa  
Önceki bölümlerde bütün ilahi hak davetlerin ve rabbani kamil şe-

riatların –ister tevhit, tefrid ve tecrid hakikat ve sırlarını keşfetmekte 
ve ister ahlaki güzellik ve faziletleri yaymada ve isterse de ilahi hü-
kümleri yasamada olsun- birisi, bizzat ve bağımsız, diğeri ise ilineksel 
ve bağımlı olan iki hedefin dışında olmadığını beyan ettik.  

Zati hedef peygamberlerin davet ve bi’setinin nihayeti, kamil veli-
lerin mükaşefe ve mücadeleleri olan şey, şudur ki tabii/doğal, eti ke-
miği olan hayvani beşerin ruhani, rabbani, ilahi ve lahuti bir insan ol-
masıdır. Kesret ufkunun vahdet ufkuna erişmesi ilk ve sonun birbirine 
bağlanmasıdır ve bu marifet hakikatinin kemalidir. Hadis-i kutside de 
buna şöyle işaret etmiştir: “Ben gizli bir hazineydim, tanınmayı iste-
dim, böylece tanınmak için varlık alemini yarattım.”1 Bir hadis-i şerif-
te ise şöyle yer almıştır: “Dinin başı marifettir.”2  

Bütün kalbi, kalıbi ameller ve ruhi ve bedensel fiiller, bu kutsal he-
defin gerçekleşmesi içindir ve ilahi marifetleri nihai derecede yayma 
hedefine matuftur. Bu zati ve istiklali hedef ise sadece iki şey ile haya-
ta geçirilebilir. Birincisi Allah-u Teala’ya doğru yönelmek, diğeri ise 
Allah-u Teala’dan gayrisinden yüz çevirmek ve masivadan O’nun dı-
şındaki her şeyden uzak durmaktır. Bu açıdan bütün ilahi davetler, ya 
Hak Teala’ya yönelmeye davettir veya Allah’tan gayrisinden yüz çe-
virmeye davettir. Butün kalbi, kalıbi, zahiri ve batıni ameller ya Al-
lah’a yönelmek, veya Allah’a yönelmeye yardımda bulunmak, veya 
Allah’tan gayrisinden yüz çevirmek veya buna yardımda bulunmak 

1 Mevsuetu Etraf-i Hadis’in-Nebevi’eş-Şerif, c. 6, s. 507 
2 Nehc’ül-Belağa, Şerif Razi (r.a), s. 39, 1. hutbe 

                                                 



içindir. Belki şerhiyle meşgul olduğumuz bu hadiste veya “akla yönel 
dedik, yöneldi ve geri dön dedik, geri döndü”1 diye diğer hadislerde 
ilahi emrin yönelme veya yüz çevirmeye özgü kılınması da bütün emir 
ve yasakların bu iki hususa döndüğüne bir işaret olabilir.  

Bu konu anlaşıldığına göre züht, dünyadan ve hakiki züht olan Al-
lah’tan gayrisinden yüz çevirme makamının insani süluk hususundaki 
konumu anlaşılmış olmaktadır. Dolayısıyla böylece anlaşıldığı üzere 
Hak Teala’dan gayrisinden yüz çevirmek, cemilin cemaline ulaşmak, 
marifetler ve tevhit deryasına boğulmak için bir ön hazırlıktır. Züht 
bizzat insani kemallerden ve bağımsız bir şekilde teveccüh edilen ru-
hani makamlardan biri değildir. Nitekim Hadis-i şeriflerde de bu an-
lama bir şekilde işaret edilmiştir.  

Vesail’de Kafi’den naklen İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğu 
yer almıştır: “Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: 
“Şüphesiz, din için en çok yardım eden ahlak dünya hakkında züht 
içinde yaşamaktır.”2  

Hakeza Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünya hakkında 
züht sahibi olmadıkça, imanın tatlılığına ermeniz, kalplerinize haram 
kılınmıştır.”3 

Hakeza Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: “İçinde şek ve şirk 
olan her kalp, helak olmuş kalptir. Dünyada züht içinde yaşamaktan 
maksat, insanların kalplerinin ahiret için arındırılmasıdır.”4 Zahiren bu 
hadisin başında şu ifade yer almıştır: “Kalb-i selim, içinde Allah’tan 
gayri hiçbir şeyin olmadığı halde Allah’ı mülakat eden kalptir.” On-
dan sonra da yukarıdaki ifade kullanılmıştır. Hadisin baş tarafı göz 
önünde bulundurulduğu durumda burada ahiretten maksadın Allah’ın 
kapısına erişmek ve cemilin cemalini görmek, olduğu anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla hakiki züht, kalbin şek ve şirkten arındırılması ve Al-
lah’tan gayri her şeyden soyutlanmasıdır. Hakeza Eba Abdillah (a.s) 
şöyle buyurmuştur: “Mümin dünyadan uzaklaşınca Allah sevgisinin 
tatlılığına erer ve Allah’tan gayrisiyle asla meşgul olmaz.”5 

Misbah’uş-Şeria’da ise İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu yer 
almıştır: “Züht, ahiret kapısının anahtarı ve ateşten kuruluştur. Züht, 

1 Usul-i Kafi, c. 1, s. 8, Kitab’ul-Akl-i ve’l-Cehl, 1. hadis; a. g. e. s. 20, 26. hadis 
2 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 12, Ebvab-u Cihad’in-Nefs’ten 62. bab, 4. hadis ve 

Usul-i Kafi, c. 2, s. 104, Bab-u Zemm’id-Dünya ve’z-Züht fiha, 3. hadis 
3 Vesail’uş-Şia, aynı bab, s. 12, 5. hadis ve Usul-i Kafi, aynı bab, 2. hadis  
4 Vesail’uş-Şia, aynı bab, s. 12, 7. hadis ve Usul-i Kafi, aynı bab, s. 105, 5. hadis  
5 Vesail’uş-Şia, aynı bab, s. 13, 8. hadis 

                                                 



senin her şeyi terk edip, kaybettiklerine üzülmeden ve terk ederken 
kendini beğenmeden Allah-u Teala ile meşgul olmandır.”1 

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
DDüünnyyaayyaa  RRaağğbbeett  EEttmmeenniinn  HHaakk’’ttaann  ÖÖrrttüüllüü  OOllmmaayyaa  SSeebbeepp  OOll--

dduuğğuunnuunn  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki dünyaya rağbet etmek, insanın haktan örtülmesine ve Allah’a 

doğru süluk etmekten geriye kalmasına neden olmaktadır. Dünyadan 
maksat ise insanı Hak Teala’dan kendisini alı koyan şeydir. Bu anlam 
mülk aleminde daha çok gerçekleştiği için bu isim daha çok onun 
hakkında kullanılmaktadır. Nitekim Misbah’uş-Şeria’da yer alan bir 
hadis zühdün insanı Hak Teala’dan kendisiyle meşgul eden ve gafil 
kılan her şeyi terk etmek olduğunu beyan etmektedir. Marifet ehli 
kimseler, zulmani ve nurani hicapları –ki hadis-i şerifte Allah-u Teala 
için yetmiş bin nurdan ve yetmiş bin de zulmetten hicap olduğu beyan 
edilmiştir. - eşyanın varlığı, alemler ve onların varlığı olarak tefsir 
edilmiştir. 2 Zira bunlardan biriyle meşgul olmak, insanı cemilin ce-
maline ulaşmaktan alıkoyar ve örtülü kılar. Bazen, bu sayısız hicaplar 
tümel olarak yedi hicap olarak ifade edilmiştir. Nitekim Hadis-i şerifte 
şöyle yer almıştır. Secde hususunda nakledildiği üzere, Hüseyin b. 
Ali’nin (a.s) mezar toprağına secde etmek, yedi hicabı yırtmaktadır.”3 
Bu yedi hicap, bahsedilen hicapların üstünde yer alan hicaplar da ola-
bilir. Nitekim İlel’uş-Şerayi’de yer alan bir hadis de bunu ifade etmek-
tedir.  

İlel’uş-Şerayi’ kitabında yer aldığına göre Hişam b. Hakem şöyle 
demiştir: “Ebi’l-Hasan Musa’ya (a.s) şöyle sordum: “Neden namazın 
başlangıcında yedi tekbir, en üstün tekbirler olarak kabul edilmiştir?” 
İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Ey Hişam! Şüphesiz ki gökler yedi kat ve 
yerler de yedi kat olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla hicaplar da yedi ta-
nedir. Peygamber miraca götürüldüğünde ve rabbine yaklaştığında, 
“Araları iki yay aralığı kadar belki daha da yakın oldu” Peygam-
ber için Hak Teala’nın hicaplarından bir hicap kalkmış oldu. Bunun 
üzerine Resulullah, tekbir getirdi ve namazın başlangıcında söylenilen 
kelimeleri dile getirdi. İkinci hicap kalktığı zaman da yeniden tekbir 

1 Misbah’uş-Şeria ve Miftah’ul-Hakikatin Farsça şerhi, Abdurrezak Gilani, 31. 
bab, Zühd’ün beyanında, s. 91-94 

2 bkz. Envar’ul-Celiyye, Mevla Abdullah Zenuzi (r.a), s. 360 
3 Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 366, Kitab’us-Salat, ma Yusced-u Aleyhi bablarından 16. 

bab, 3. hadis  

                                                 



getirdi. Böylece yedi örtü kalkıncaya kadar bu şekilde devam etti ve 
yedinci tekbiri getirdi. İşte bu yüzden namazın başlangıcında yedi tek-
bir söylenmektedir.”1 

Velhasıl her varlığın vücudu veya alem bir hicaptır. Onun tecessü-
mü de ayrı bir hicaptır. Bu hicap insanı sevgilinin cemalinden mahrum 
kılmaktadır. Haktan gayrisine bağlanmak, Allah’a doğru süluk 
yulunun dikeni konumundadır. Dolayısıyla Allah’a doğru süluk eden, 
Allah ile görüşmeye erişen ve ilahi marifetler miracına yükselen bir 
kimse, bu yol dikenini şer’i riyazetler ile ortadan kaldırmalıdır.  

İnsan haktan gayrisine bağlandıkça, mide ve tenasül şehvetlerine 
yöneldikçe asla ruhani kemallere yükselemez ve cemilin cemaliyle 
mülakata erişemez. Dolayısıyla bütün hicaplar, bir anlamda kendisine 
dönmektedir.  

“Sen kendin bir hicapsız hafız, kendini ortadan kaldır”2 
“Benimle senin aranda, benim varlığım benimle çatışmadadır 
O halde lütfunle benim varlığımı ortadan kaldır.”3 
Bu özet bilginin detaylarına girmek burada uygun değildir.  
 
BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
ZZüühhtt  FFııttrriiyyaattttaann  vveeddee  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeennddiirr,,  

RRaağğbbeett  iissee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeennddiirr..    
 O halde anlaşıldığı üzere insan, bütün beşer ailesinin üzerinde ya-

ratıldığı ilahi fıtrat hasebiyle, asli ve fer’i olmak üzere iki fıtrata sahip-
tir ve belki de bütün fıtratlar bu ikisine dönmektedir.  

İlk fıtrat, mutlak kemala aşk fıtratıdır ki, bu fıtrat asli ve bağımsız 
bir fıtrattır. İkincisi ise noksanlıktan nefret etme fıratıdır ki o da fer’i 
bir fıtrattır.  

Azameti yüce olan Allah, insanı kendisi için yaratmıştır. Nitekim 
kutsi bir hadiste şöyle yer almıştır: “Ey ademoğlu! Ben her şeyi senin 
için yarattım ve seni ise kendim için yarattım.”4 Kur’an-ı Kerim ve 

1 Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 23, Kitab’us-Salat, Ebvab-u Tekbir’et’il-İhram 
bablarından 7. bab, 7. hadis ve İlel’uş-Şerayi’, Şeyh Seduk (r.a), c. 2, s. 333, 4. hadis 

2 Beyt’in tamamı şöyledir: “Aşık ile maşuk arasında hiçbir engel yoktur 
Sen kendin hicapsız hafız, kendini ortadan kaldır.” (Divan-i Hafız, Encevi 

Şirazi’nin tashihi, s. 301) 
3 Divan-i Hallac, s. 90 
4 İlm’ul-Yakin, Feyz-i Kaşani (r.a), c. 1, s. 381 

                                                 



hadislerde de bu anlama çok işaret edilmiştir. 1 Bu açıdan Allah-u Te-
ala insanı yaratırken bu iki fıtrat üzere yaratmıştır ki birisi ile Al-
lah’tan gayrisinden kopmakta, diğeriyle ise cemilin cemaline erişmek-
tedir. İnsanda var olan bütün fıtratlar bu iki fıtrata dönmektedir ve 
onun şubelerinden biridir. İlahi temiz şeriatın hükümler sistemi, mut-
lak olarak bu fıtrat üzere yönlenmiştir.  

Dolayısıyla noksanlıktan nefret etmek ve Hak Teala’nın gayrisin-
den yüz çevirmekten ibaret olan züht, yoğrulmuş fıtrata dönmektedir 
ve fıtratullahın fer’i hükümlerinden biridir. Nitekim her ne olursa ol-
sun Hak’tan gayrisine rağbet etmek de fıtratın örtülmesi vasıtasıyladır. 
Zira fıtrat, örneğin tabiat örtüleriyle örtüldükten sonra, kendi sevgili-
sini yanlışlıkla tabiatın şubelerinden bir şubesinde zannedince, mu-
habbet bağlarıyla ona bağlanınca ve kalben onu sevince cemilin cema-
linden geri kalır ve likaullahtan mahrum ve örtülü düşer.  

O halde hakiki züht, aklın ve rahmanın en büyük askerlerinden bi-
ridir ki insan onun vasıtasıyla temiz ve kutsal alemlere yükselir, tü-
müyle alemden uzaklaşır ve kendisi için Allah’tan gayrisinden kopma 
haleti mutlak olarak hasıl olur. Nitekim dünyaya ve süslerine rağbet 
etmek ve dünyanın süslerine sevgi ile bağlanmak da İblis ve Cehaletin 
en büyük askerlerinden biridir ve de nefsin en ince tuzaklarından biri 
konumundadır ki onun vasıtasıyla da insan bela tuzağına düşmekte, 
hidayet ve rüşt yolundan mahrum kalıp sapmakta ve de insanlığın ne-
ticesine ulaşmaktan ve velayet ağacının meyvelerinden mahrum ve ör-
tülü kalmaktadır.  

İnsan bu konuyu derk edince, insaf ve basiret gözüyle ilk ve son iş-
lerini gözden geçirince, kendisi için kesin ve gerekli bir şey görür ki 
edebildiğince yol dikeni olan muhabbet, dünyaya ve mala rağbeti 
süluk yolunun üzerinden kaldırmaya çalışır, her hatanın başı olan he-
lak edici hatayı2 ve her hastalığın annesi olan bu hastalığı kalp evin-
den uzak kılmaya çalışır. Sevgilinin menzili ve ideal hedeflerin tecelli 
yeri olan bu evi, pisliklerden arındırır, İblis’in askerlerinden boşaltır 
ve şeytanın şirkinden temiz kılar. Aşağılık şeytanın gasp elini Allah’ın 
evinden koparıp atar, içindeki tüm putları dışarı döker ki evin sahibi 
kendi evine teveccüh etsin ve tecellileriyle o evi aydınlatsın.  

1 bkz. Taha suresi, 13 ve 41. ayetler ve Mevsuet-u Etraf’il-Hadis’in Nebevi’eş-
Şerif, c. 4, s. 629 
     2 “Dünya sevgisi, hataların tümünün başıdır.” hadis-i şerifinden iktibas edilmiştir. 
(Usul-i Kafi, c. 2, s. 238, Bab-u Hubb’id-Dünya ve’l Heresi Aleyha, 8.hadis) 

                                                 



Ey Allah’ım! Bizler, şeytan ve nefsin karmaşık tuzaklarına düşmüş 
durumdayız. Biz, bu güçlü düşmanın elinden kaçacak yol bulamamak-
tayız. Ona karşı koyma gücüne sahip değiliz. Her tuzaktan kaçtıkça 
daha ince ve sağlam bir tuzağa düşmekteyiz. Meğer ki senin sonsuz 
lütuf elin ellerimizden tutsun, bizleri mutlak hayır ve saadete ulaştır-
sın, bizleri tabiatın ve nefsani isteklerin zulmet kuyusunden kurtarsın.  

Ey efendim! Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan kimseye mer-
hamet buyur.”1 

 
AAllttıınnccıı  BBööllüümm  
BBuu  HHuussuussttaa  ŞŞaahhiitt  OOllaabbiilleecceekk  NNaakkllii  DDeelliilllleerr  
Bu konudaki rivayetler, buraya sığmayacak kadar çoktur. Biz sade-

ce bir kaçını zikretmekle yetiniyoruz.  
Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “(Allah bunu) elinizden çıkana 

üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız 
diye açıklamaktadır.”2  

Vesail’de yer aldığında göre İmam Seccad (a.s) zühtün Allah’ın 
ayetlerinden birinde yer aldığını beyan ettikten sonra bu yukarıdaki 
ayeti tilavet buyurmuşlardır.3 

Bu rivayet, daha önceden söylediğimiz hususların şahidi konumun-
dadır ki züht nefsani sıfatlardan biridir ve amel ile birlikte olan bir 
şeydir. Sadece terk etmek anlamında değildir. Elbette dünya sevgisin-
den arınmış ve dünyadan yüz çevirmiş bir kalp, ne dünyanın yüz çe-
virmesine üzülür ve ne de dünyanın yönelmesine sevinir. Zahit bir 
kalp için itinasızlık ve kolaylaştırıcı bir halet hasıl olur ki, bu halet sa-
yesinde dünyaya ve süslerine teveccüh etmez; nerede kaldı ki dünyayı 
kaybettiğine üzülsün veya dünyanın kendisine yönelmesi sebebiyle fe-
raha ersin.  

Allah-u Teala kadının sıfatı hakkında da şöyle buyurmuştur: “Der-
ken, Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya haya-
tını arzulayanlar: Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de ol-
saydı; doğrusu o çok şanslı! dediler. Kendilerine ilim verilmiş 
olanlar ise şöyle dediler: Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler 

1 İkbal’ul-A’mal, s. 709-710, Dua-i Kumeyl (r.a) 
2 Hadid/23 
3 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 12, Ebvab’ul-Cihad’in-Nefs bablarından 62. bab, 6. ha-

dis 

                                                 



yapanlara göre Allah'ın mükâfatı daha üstündür. Ona da ancak 
sabredenler kavuşabilir.”1 

Dünya hayatına bağlanan ve bütün hedefi dünya ve onun süsü olan 
bir kimseler, Karun’u süslerüyle görünce, arzu kazanları kaynamaya 
başladı ve dünya süsüne hasret duydular. Ama ilim sahibi olanlar ve 
Hak Teala tarafından kendilerine gayb ilmi inayet edilmiş olanlar, 
dünya süslerine ve Karun’a itina etmediler, Allah’ın sevabını ümit et-
tiler ve de sabırla bu sevapları elde edeceklerini anladılar.  

Bu ayet-i şerife zühdün ilk makamına işaret etmektedir. Elbette 
ayet-i şerifenin züht makamıyla ilgili olmaması da muhtemeldir. Biz 
bu ayeti hadis şarihlerinden2 bazı araştırmacılara uyarak zikrettik.  

Rivayet edildiği üzere Allah Resulüne (s.a.a) “Allah kimi hidayete 
erdirmek isterse, onun gönlünü İslâm'a açar.”3 ayetindeki “gönlü-
nü açma” kelimesinin anlamı sorulunca Peygamber şöyle buyurdu: 
“Şüphesiz ki nur, kalbe girince göğüs genişlemekte ve genişlik bul-
maktadır.” Kendisine şöyle soruldu: “Ey Allah Resulü! Bu göğüs ge-
nişliği için bir alamet ve nişane var mıdır?” Peygamber şöyle cevap 
verdi: “Evet, dünya yurdundan uzak durmak ve ebedi yurda yönelmek 
ve o gün gelip çatmadan ölüme hazırlanmak”4 

Malum olduğu üzere kalp tabiatın karanlık yurduna ve dünyanın 
dar ve karanlık kuyusuna yöneldiği sürece ve bu alemin zincirlerinde 
esir olduğu müddetçe, dar, karanlık ve zulmanidir. Hidayet nuru cemal 
ve celal tecellisine mazhar olmaya layık değildir. Dünyadan ve süsle-
rinden yüz çevirdikçe de kendisi için göğüs genişliği hasıl olmakta ve 
manevi nuru kabullenmektedir. Böylece sonunda aldatma yurdundan 
tümüyle dönmekte, soyutlanmakta ve uzaklaşmaktadır. Böyle olunca 
da mutlak nuru ve cemil cemalin tecellisine layık olmaktadır. Belki de 
ölüm için hazırlanmak, hayvani doğal ölümden daha genel bir anlam 
ifade etmektedir. Dolayısıyla zühdün bütün mertebelerini ifade etmek-
tedir.  

 
RRiivvaayyeettlleerr  
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünyada züht içinde yaşa-

yan kimsenin Allah kalbinde hikmeti sabit kılar, dilini hikmetle açar, 

1 Kasas/79-80 
2 Şerh-u Usul-i Kafi, Sadr’ul-Müteellihin Şirazi, c. 1, s. 439 
3 En’am/125 
4 Mecme’ul-Beyan, Tebersi (r.a), c. 4, s. 561, ed-Durr’ul-Mensur, Siyuti, c. 13, s. 

44, az bir farklılıkla 

                                                 



dünyanın ayıplarını, dertlerini ve tedavi yollarını ona gösterir, onu 
dünyadan salim bir şekilde esenlik yurduna götürür.”1  

İnsan dünyada züht içinde yaşayıp her şeyinden yüz çevirince de 
saadet yolunu ve insanlığın kemal makamına ulaşma şeklini kendine 
gösteren hikmet, kalbine kök salar ve kalbinden diline dökülür. Nite-
kim ihlas hakkında da şöyle buyrulmuştur: “Kırk gün Allah için halis 
olan bir kimsenin hikmet çeşmeleri kalbinden diline dökülür.”2 

İhlas da arzularını ve isteklerini terk etmek hususunda hakiki züht 
ile ortak bir makamdadır. Hikmetin hakikati de bencillik zulmetine 
karşıdır. Dünya süslerinin sevgisi, insanın kalbinde olduğu müddetçe 
kendi ayıplarından örtülü kalır. Zira, muhabbet perdesi, hicapların en 
kalın olanıdır. Nitekim şöyle buyrulmuştur: “Bir şeyin sevgisi, insanı 
kör ve sağır kılar.”3  

Dünya sevgisi ve rağbeti kalbinde yer ettiği müddetçe dünyanın 
ayıpları hep güzel gözükür, çirkinlikleri cemil ve cemal olarak tecelli 
eder. Allah-u Teala kalbi dünya sevgisinden soyutladığımız ve süsle-
rinden alıkoyduğu gün, bize dünyanın ayıplarını gösterecek dertlerini 
ve derman yollarını bizlere bildirecektir. O halde, bu kalın perde yırtı-
lınca güzel bir surette bizlere tecelli eden bu ayıplar, perde gerisinden 
dışarı çıkar ve insan dert ve dermanı tanıdığı zaman da süluk yolu 
kendisi için aydınlanır ve onun için ıslah yolu kolaylaşır. Dünya sev-
gisi bütün hataların başı olduğu için dünyada züht içinde yaşanıldığı 
zaman, nefis esenliği hasıl olur. Eğer insan hakiki bir züht içine gire-
cek olursa bütün anlamıyla salim ve ayıpsız olarak dünya yurdundan 
esenlikle çıkar. Zira bütün ayıplar, insanın ilgilerinden ortaya çıkmak-
tadır. Dolayısıyla Allah-u Teala’dan başka bir şeye ilgi duymadığı tak-
tirde mutlak esenlik ortaya çıkar.  

Hafs b. Giyas şöyle diyor: “İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu 
işittim: “Bütün hayır bir evde karar kılınmıştır ve bu evin anahtarı da 
dünyada züht içinde yaşamaktır.” İmam daha sonra şöyle buyurdu: 
“Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: “İnsan, kimin dünyayı yedi-
ğine aldırış ettiği müddetçe imanın tatlılığını elde edemez.” İmam Sa-

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 104, Bab-u Zemm’id-Dünya ve Zühd-u Fiha, 1. hadis 
2 Bihar’ul-Envar, c. 67, s. 242-243, 10. hadis 
3 Bihar’ul-Envar, c. 74, s. 165, Kitab’ur-Ravza, Bab-u ma Cumie min Mufredat-i 

Kelimatihi (s.a.a), 2. hadis; elbette Bihar’daki bu hadisin metni şöyledir: “Bir şeyi 
sevmen, seni kör ve sağır kılar.” 

                                                 



dık (a.s) daha sonra şöyle buyurmuştur: “Dünyada züht içinde yaşa-
madıkça imanın tatlılığını tatmak, kalplerinize haram kılınmıştır.”1  

Bu hadisten de anlaşıldığı üzere iyilik ve saadete ulaşmak, dünya-
dan ilgisini koparmadıkça ve züht içinde yaşamadıkça mümkün değil-
dir. Dünyaya bağlanmak ve rağbet etmek, şekavetin ve örtünmenin 
temellerindendir. Hakeza açıklığa kavuştuğu gibi züht hayır kapısının 
anahtarıdır. Nitekim daha önce de zikredildiği üzere zühdün kendisi 
bizzat hedef değildir. Nitekim anahtar ve bizzat hedef değildir. Sadece 
kapıyı açmak içindir. Dolayısıyla saadet ve marifet kapısını açmak da 
züht ile mümkündür.  

Daha sonra İmam Sadık (a.s) özet olarak zühdün ve hayırların ilk 
derecesini beyan etmiştir. Resulullah’tan da naklettiğine göre insan 
züht içinde yaşamadıkça ve dünyadaki şeylere ilgisiz davranmadıkça 
imanın tatlılığını tadamaz. Dolayısıyla insan, hayvani makamdan mide 
ve tenasül organından geçmedikçe ruhani makama ve insani menzile 
ulaşamaz.  

Biz şimdi hayvanlar, derecesinde ve menzilinde durmaktayız. Do-
layısıyla imanın hakikatinden, hatta İslam’ın hakikatinden laf dışında 
bir nasibimiz yoktur. Dolayısıyla da imanın tatlılığını anlamamakta-
yız. Kalp bunu tatmadıkça da tatlılığını anlamak mümkün değildir. İn-
san bu hayvanlık makamında olduğu müddetçe de bunu tadacak bir 
kalp yoktur.  

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ali’nin (a.s) kitabında şöyle 
yer almıştır: “Şüphesiz dünyanın örneği yılanın örneği gibidir ki do-
kununca oldukça yumuşaktır, oysa içini öldürücü bir zehir doldurmuş-
tur. Akıllı insan ondan sakınır, ama cahil çocuk ona meyleder.”2 

Ruhani makamları bilen, insanlık yurdunun kılavuzu olan ve kendi-
sine eşyanın zahiri ve batını aşikar olan Müminlerin Emiri Hz. Ali 
(a.s) da dünyayı herkesten daha iyi tanımaktadır. Hz. Ali dünyanın za-
hirinin aldatıcı ve lezzetli olduğunu bilmektedir. Ama şüphesiz her 
lezzette bir saadetten mahrumiyet ve de tehlikeli şeylere giriş vardır ki 
cahil ve gafil kimse bunu bilemez ve buna inanamaz. Zahirden başka-
sını ayırt edemeyen bir çocuk, güzel görünümlü bir yılanı görünce bü-
yük bir aşk ve iştiyakla ona yönelir, her ne kadar sakındırılırsa da bu-
na inanmaz.  

1 Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 12, Cihad’un-Nefs baplarından 62. bab, 5. hadis 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 104, Bab-u Zemm’id-Dünya ve’z-Züht-ü fi ha, 22. hadis 

                                                 



 “Zavallı bedenini helak etmekte acele davranır.”1 
Bütün bu tarikat pirleri, hidayet yolunun salikleri, insanlığın kıla-

vuzları, semavi kitaplar, büyük peygamberlerin kitapları, yüce velile-
rin rivayetleri, marifet ehlinin ve kalp ashabının nasihatları, biz cahil 
ve gafil kimselerin kalbini hiç etkilememiş ve de etkilememektedir. 
Dünyanın güzel görünümü ve süsleri bizleri içindeki öldürücü 
zehirinden gafil kılmıştır. Bunun hakikatini keşfettiğimiz gün ise artık 
fesatlarından sakınmak mümkün olmayacaktır. Zira sureti batına işle-
miş ve temiz fıtrat onunla kirlenmiştir. Tıpkı diğer maddelerle karışan 
altın gibidir ki onlar eritilmedikçe halis bir şekilde altın elde etmek 
mümkün değildir ve insani fıtrat da işte bu altın ve gümüş madeni gi-
bidir.”İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi madenlerdir.”2 

Halis fıtratta, mutlak kemal olan Allah sevgisinden başka bir şey 
yoktur. Allah’tan gayrisinin sevgisini elde edince de halis olmaktan 
çıkmaktadır. En büyük katışık ve kirlenme ise dünya ve tabiat sevgi-
siyle kirlenmesidir. Zira bu şekilde kirlenince fıtrat hasebiyle saf ve 
temiz olan kalp sayfası paslanmakta ve dolayısıyla da hiçbir hakikat 
olduğu gibi tecelli etmemektedir. Ya hiçbir hakikat ona yansımamak-
ta, veya yansıyınca da eğri-büğrü yansımaktadır. “Ama kalplerinde 
bir eğrilik bulunanlar fitne aramak ve keyiflerince yorumlamak 
için sadece anlamı benzeşiklerin ardına düşerler.”3 

Nefsani istekler ve dünya sevgisiyle karışmış olan sapık bencil 
kalpler, ilahi kitabın tevilini ve Kur’an’daki ayetlerin tevilini, hatta ya-
ratılış alemindeki ayetleri, kendi nefsani istekleri üzere tevil eder ve 
bu da kendi görüşünce tefsir etmektir ki bu durumda şeytanın ve nef-
sin tasarrufu söz konusudur ve bu tefsir, batıl ve haramdır.  

Suretin manaya ve kabuğun öze döndürülmesnden ibaret olan ilahi 
kitabın tevili de sadece sapmamış kimseler için kamil bir şekilde 
mümkündür. Onların kalbinde Hak Teala’nın nurundan başka hiçbir 
şey yoktur. Onlar, mutlak tevil makamı olan meşiyyet ve mutlak fena 

1 Sadi’nin bu beytinin tamamı şöyledir: “Serçeyi gör ki şahinle konuşmayı arzu-
lar 

Zavallı bedenini helak etmekte acele davranır.” (Kulliyat-i Sa’di-i Şirazi, s. 627, 
Teyyibat) 

2 Müsned-i Ahmet b. Hanbel, c. 2, s. 529 
3 Al-i İmran/7 

                                                 



makamına erişmişlerdir. Bu makam sadece Resul-i Ekrem ve onun 
ilim ve marifette kökleşmiş halifeleri (a.s) için hasıl olabilir.1 

Halbuki, onun gerçek yorumunu ancak Allah ve ilimde derin-
leşmiş olanlar bilir.”2 

Bu konu daha fazla bir açıklamayı gerektirmektedir ki şu anda 
bundan mazuruz. Başta da sonda da hamd Allah’a mahsustur.  

OOnnaallttıınnccıı  MMaakkssaatt  
YYuummuuşşaakkllııkk  vvee  ZZııddddıı  oollaann  KKaabbaallııkk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da dört bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
YYuummuuşşaakkllııkk  vvee  KKaabbaallıığğıınn  AAnnllaammıı  HHuussuussuunnddaa  
“Rıfk” kelimesi “anf” kelimesinin zıddı olup yumuşaklık ve idare 

etmek anlamındadır. “Refeke Rifken bihi, lehu ve aleyha” cümlesi, 
ona lütufta bulundu; “Refekehu” cümlesi, ona yardım etti ve “Refuke 
Refaketen” cümlesi, “dost oldu” anlamındadır. 3 

“Refik” kelimesi de yumuşaklık ve idare etme açısından, “dost” 
olarak kullanılmaktadır ve “rıfk” kelimesi yumuşaklık anlamındadır. 4 

Mecme’ul-Bahreyn’de ise şöyle yer almıştır: “Rıfk” kelimesi, 
“hurk” kelimesinin zıddıdır ve “rıfk” insanın güzel amel etmesi anla-
mındadır. Nitekim hadiste şöyle yer almıştır: “Yumuşaklık kabalık 
olunca kabalık da yumuşaklık olur.”5 Söylenildiği üzere bu cümlenin 
anlamı şudur: “Bir işte yumuşaklık faydalı değilse, kabalıkta bulun ve 
kabalık da –yani acele davranmak- faydalı değilse, o halde yumuşak 
davran ve bundan maksat da yumuşaklık ve kabalığı kendi yerinde 

1 Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz ilimde derinleşmiş 
olanlarız ve biz Kur’an’ın tevilini biliriz.” (Usul-i Kafi, c. 1, s. 166, Kitab’ul-Huccet, 
22. bab, 1. hadis ve aynı babdaki 2. ve 3. hadsler de bunun bir benzeridir. ) 

2 Al-i İmran/7 
3 el-Müncid fi’l-Lugat, s. 272 
4 Lisan’ul-Arab, c. 5, s. 273 
5 Nehc’ül-Belağa, s. 402, 31. mektup 

                                                 



kullanmandır. Şüphesiz yumuşaklık yerinde kullanılmazsa kabalık 
olur ve kabalık da yerinde kullanılmazsa yumuşaklık olur. Hz. Ali’nin 
(a.s) şu sözü de bu anlama yakın bir anlam ifade etmektedir: “Bazen 
ilaç, hastalık ve hastalık da ilaç olur.”1 2 

Hadisin anlamı çok kolay olmasına rağmen bu kadar karmaşık an-
lam vermesi çok ilginçtir. Zira hadisin anlamı şudur ki yumuşaklık, 
kabalık ve zahmete sebep olursa, bu yumuşaklığı kenara itmek ve yu-
muşaklığın kendisi olan kabalığa baş vurmak gerekir. Örneğin bir elin 
kesilmesi gerekiyorsa, yumuşaklıkla kesmet zahmete sebep olur ve 
kabalık sayılır. Dolayısıyla acele ve şiddetle işi yapmak gerekir ki bu 
kabalık ve şiddet yumuşaklığın bizzat kendisidir.  

“Harike hurken” ise idare etme ve yumuşaklığın karşıtıdır.”Hurk” 
aklın zayıflığı, ahmaklık, cehalet, eziyet ve acele anlamlarına da gel-
miştir.3  

Hadiste ise şöyle yer almıştır: “Kabalık uğursuzluktur, yumuşaklık 
ise uğurdur.”4 İmam Kazım’ın (a.s) Hişam b. Hakem’e yaptığı vasiye-
tinde de aynı sözler zikredilmiştir.5 “Hurk-i Came” kelimesi de elbi-
seyi yırtmak anlamındadır.6 “ve hereke” ise dehşete kapıldı ve korktu 
anlamındadır.”ehreke” ise, dehşete düşürdü anlamını ifade etmekte-
dir.7 

Zahiren lugatlardaki çeşitli anlamlar birbirinden alınmıştır. Hepsi-
nin temeli ise, kullanım alanlarına dikkat etmek hususunda bir tek an-
lama dönmektedir.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
İİnnssaannıınn  İİşşlleerriinnddee  YYuummuuşşaakkllıığğıınn  RRoollüünnüünn  BBeeyyaannıınnddaa  
Bil ki yumuşaklık ve idare etme haletinin işleri yapmada tam bir 

rolü vardır. Zira insanlarla muaşeret ederken ve dünyevi işleri yerine 
getirirken bu halet, büyük bir etkinliğe sahiptir. Bu işler, ister dini, is-
ter hidayet ve insanların irşadı, ister iyiliği emretmek ve kötülükten 
sakındırmak, ister nefsin riyazeti ve isterse de Allah’a doğru süluk ile 
ilgili olsun, fark etmez.  

1 Nehc’ül-Belağa, s. 402, 31. mektup 
2 Mecme’ul-Bahreyn, Fahruddin Tureyhi, c. 5, s. 171 
3 a. g. e. c. 5, s. 153; Lisan’ul-Arab, c. 4, s. 74 
4 Usul-i Kafi, c. 2, s. 97, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ur-Rıfk, 4. hadis 
5 Sefinet’ul-Bihar, Şeyh Abbas Kummi, c. 1, s. 532 
6 el-Kamus’ul-Muhit, Firuzabadi, c. 3, s. 233 ve Lisan’ul-Arab, c. 4, s. 72 
7 Sihah’ul-Lugat, c. 4, s. 1468 ve Lisan’ul-Arab, c. 4, s. 74 

                                                 



Belki de hadis-i şerifte yer alan, “yumuşaklık uğur, kabalık ise 
uğursuzluktur” ifadesi de bu işlerden bazısına işaret etmektedir. Örne-
ğin dünyevi işleri yapmak hususunda, yumuşak davranıldığı taktirde 
insanların kalbi ele geçirilebilir, onları kendine itaat ettirebilir. İnsan 
şiddet ile işlerinden hiçbirini yerine getiremez. Sulta ve şiddetle birisi 
insana itaat etse dahi kalp itaat etmediği için, insan ihanetinden gü-
vende olamaz. Ama yumuşaklık ve dostluk kalpleri itaat ettirir ve kalp 
itaat edince de zahir ve batın tüm kuvveler itaat eder, kalpleri fethet-
mek, ülkeleri fethetmekten daha yücedir.  

Sadakat ve fedakarlık üzere yapılan hizmetler de kalpleri fethetmek 
türündendir. Kalpler fethedilince ülkeler de fethedilir. İslami fetihler, 
İslam askerlerinin kalpleri fethetme neticesinde hasıl olmuştur. Aksi 
taktirde o sayı ve imkanlarla o ilerlemenin sağlanması mümkün değil-
di.  

Özetle yumuşaklığın, işlerin ilerlemesindeki rolü her şeyden daha 
çoktur. Nitekim dünyevi hedeflerde de bu böyledir. Halkı hidayet ve 
irşad etme gibi dini hedeflerde de yumuşaklık önemli hususlardan bi-
ridir ve bu olmaksızın belirtilen değerli hedef hayata geçirilemez.  

Allah-u Teala Harun ve Musa’yı (a.s) Firavun’un yanına gidip onu 
irşad etmekle görevlendirdikten sonra onlara şöyle buyurmuştur: “Fi-
ravun'a gidin, doğrusu o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, bel-
ki öğüt dinler veya korkar.”1 Firavun’un katı kalbi –ki enaniyeti öy-
le bir yere varmıştı ki uluhiyet iddiasında bulunmuştu- yumuşaklıkla 
daha kolay elde edilebilir. Bu açıdan şöyle buyurmuştur: “Tuğyan 
eden Firavun’un yanına gidin, ona karşı yumuşak sözler söylesin. Şa-
yet bu yumuşak sözlülük ona Allah’ı hatırlatır ve de kıyametten kor-
kar.” 

Bu, kalpleri fethetme yolunu açan Hak yolunun hidayetçileri için 
tümel bir emirdir. Nitekim Allah-u Teala, Peygamberi (s.a.a) överek 
şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.”2 El-
bette böylesine büyük bir hedef için büyük bir ahlak gerekir ki bütün 
aksiliklere karşı direniş gücüne sahip olsun ve hiçbir şey karşılığında 
insanları irşad etmekten el çekmesin.  

Hak yolunun hidayetçilerinin çektiği en büyük zahmet, sıkıntı ve 
zorluk, cahillerle muaşeret ve akılsızları davet etmek olmuştur ve de 
olmaktadır. Bu açıdan bunlar en üstün ahlaki sıfatlara sahip olmalıdır. 

1 Taha/43-44 
2 Kalem/4 

                                                 



Güzel muaşerette bulunmak, yumuşaklık ve idare etme kuvveleri öyle 
bir düzeyde olmalıdır ki cahillerin ve akılsızların bütün cehaletleri 
karşısında sabredebilsinler. Çabuk incinme, kırgınlık ve sinir hastalık-
ları, tümüyle bu değerli işe aykırıdır. Şiddet, zorbalık ve acele dav-
ranmak, Allah’a doğru hidayet edenlerin görevine aykırıdır. Nitekim 
rivayat-i şerifede de bu anlama çok işaret edilmiştir.”1  

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak babında önemli 
hususulardan biri de yumuşak olmak ve insanları idare etmektir. 2 
Eğer insan, bir günah işleyen veya bir farzı terk eden kimseyi şiddetle 
bundan alı koymaya çalışırsa o kimsenin işi küçük günahtan büyük 
günaha veya irtidat ve küfre varabilir. Zira insana, emretmek ve sa-
kındırmak acı gelmektedir. Gazap ve sinirleri tahrik etmektedir. İyiliği 
emretmek ve kötülükten sakındırmak, bu acılığı, söz yumuşaklığı, ida-
re etme ve güzel ahlak ile telafi etmelidir ki söz de etkili olabilsin ve 
günahkar kimsenin katı kalbini yumuşatabilsin.  

Şeyh Seduk’un Hisal kitabında yer alan bir rivayete göre Hz. Hızır 
(a.s) Musa’dan (a.s) ayrılmak istediğinde son olarak şu sözü söylemiş-
tir: “Hiç kimseyi günahından dolayı kınama ve bil ki Allah nezdinde 
en sevimli işler üç şeydir: İhtiyaçsızlık ve ihtiyaçlılık zamanında ölçü-
lü hareket etmek, kudret anında bağışlamak ve Allah’ın kullarına karşı 
yumuşak davranmak. Dünyada birine karşı yumuşak davranan kimse-
ye Allah-u Teala da ahirette yumuşak davranır ve hikmetin başı aziz 
ve celil olan Allah’tan korkmaktır. 3 

Nefsin riyazeti ve Hak yolunun süluku hakkında da nefsine karşı 
yumuşak davranmak önemli hususlardan biridir. Zira nefis sıkı tutu-
lunca özellikle işin başında ve özellikle gençler için nefsin riyazetten 
ve süluktan nefret etmesine sebep olur ve hakka teslim olmaktan kaçı-
nır.  

Bir çok defa görüldüğü gibi yeni yetişmiş gençler, uzun süre 
müstahaplara riayet ettiği halde sonradan tümüyle sapmışlar ve dine 
karşı laobali olmuşlardır. Rivayet-i şerife de bu işe, bir çok yerde işa-
ret edilmiştir.”4 Bundan sonra da inşallah bu rivayetlerden bazısını 
zikredeceğiz.  

1 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 95, Bab’ul-Mudarat ve s. 96, Bab’ur-Rıfk ve 
Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 159, Ebvab-u el-Emr ve’n-Nehy bablarından 14. bab 

2 bkz. Mustedrek’ül-Vesail, Muhaddis Nuri (r.a), c. 12, s. 186, el-Emr ve’n-Nehy 
bablarından 2. bab, 1. hadis ve s. 187, 4. hadis 

3 Kitab’ul-Hisal, c. 1, s. 111, 83. hadis 
4 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 70, Bab’ul-İktisad fi’l-İbadet 

                                                 



 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
YYuummuuşşaakkllııkk  vvee  İİddaarree  EEttmmeekk  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  YYooğğrruull--

mmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  BBiirriiddiirr,,  KKaabbaallııkk  iissee  CCeehhaalleett  vvee  İİbb--
lliiss’’iinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeennddiirr  

Bu anlam da rıfk, yumuşaklık, birliktelik ve dostluğun rahmani 
rahmetin cilvelerinden ve işlerinden olduğu anlaşıldıktan sonra ger-
çekleşir. Kalbine rahmet cilvesi yansıyan ve Allah’ın kullarına rahmet 
ve şefkat gözüyle bakan bir kimsenin kalbi önceki bölümlerde zikredi-
len bütün aşamalarda, kendi türleriyle muaşerette yumuşaklık ile dav-
ranır. Hatta süluk esnasında kendisi dışında, emri altındaki hayvanlara 
ve tasarrufta bulunduğu şeylere karşı, hizmetçilerine, kölelerine ve on-
larla muaşeret hususuna, akrabalarına ve özellikle de komşularına kar-
şı yumuşak davranır. Özetle bütün insanlara yumuşaklık, rahmet, şef-
kat ve dostlukla davranır. Aynı şekilde yaratıkları irşad ve eğitme ve 
de ilahi emir ve yasakları uygulama hususunda da rahmet ve şefkat 
onları bu değerli işle meşguliyete davet eder. Elbette rahmani rahme-
tin ışığından vücuda gelen bir şey, yumuşaklık ve idarecilik üzerine 
gerçekleşir. Şiddet ve kabalıktan uzak bulunur.  

Bu ön bilgiler ışığında anlaşılmaktadır ki yumuşaklık da yoğrulmuş 
fıtrattandır ve fıtratullahın gereklerinden biridir. Zira bütün insanlık 
ailesinin kalbi, fıtrat hasebiyle rahim ile yoğrulmuştur ve alem rahma-
ni rahmetin bir suretidir. Bu açıdan marifet ehli kimseler şöyle demiş-
lerdir: “Varlık alemi bismillahirrahmanirrahim ile zuhur etmiştir.”1 
Rahmani ve rahimi rahmet, teşri kitabının anahtarı olduğu gibi varlık 
kapısının da anahtarıdır.  

Allah’ın kullarına karşı düşmanlık ve kin ile kirlenmiş ve onlara 
karşı kabaca davranan bir kalp, ilahi fıtrattan çıkmıştır. Dünyaya, süs-
lerine, nefis sevgisine, bencilliğe ve kendini beğenmeye ulaştığı için 
de fıtratın aslından örtülü kalmıştır.  

Aynı şekilde asıl fıtrattan olan Hak Teala’ya muhabbetin gereği de 
daha önceden söylendiği gibi Allah’ın eserlerine ve yaratıklarına mu-
habbettir. Muhabbetin bir gereği de yumuşak davranmak ve idare et-
mektir. O halde yumuşaklık, yoğrulmuş fıtratın gereklerindendir. Bu-
nun karşıtı olan kabalık ise örtülü olmaktan dolayıdır.  

 

1 Futuhat-i Mekkiye, İbn-i Arabi, c. 1, s. 102, 4 ciltlik baskı 
                                                 



DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
BBuu  HHuussuussttaakkii  RRiivvaayyeettlleerriinn  KKııssaaccaa  BBiirr  AAççııkkllaammaassıı  
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah, Refik’tir ve 

rıfkı (yumuşaklığı) sever ve kabalığa karşı vermediğini yumuşaklığa 
karşı verir.”1 

 
Bu anlama yakın anlamlar ifade eden bir çok rivayet nakledilmiş-

tir.2 
Hak Teala bütün işlerde yaratıklarına karşı yumuşaklıkla davranır. 

Hatta saadet ve kemal yolunun hidayeti olan şeriatların teşri edilmesi 
bile yumuşaklığın bizzat kendisidir. Nitekim, isyankarları terbiye et-
mek ve ceza ve hudutları yasamak da yumuşaklık ve salahın kemali-
dir. Zira bunu terk etmek, kabalık ve fesada neden olmaktadır. Hatta 
bunu işleyen kimse için bile, bir fesat sebebidir: “Yumuşaklık kabalık 
olduğunda kabalık yumuşaklık olur.”3 Hedefleri ve temel ilkeleri bilen 
kimseler nezdinde, hatta uhrevi azap bile bir tür yumuşaklıktır. 4 Al-
lah-u Teala’nın kabalığa bağışlamadığı şeyleri yumuşaklığa bağışladı-
ğının beyanı da ikinci bölümde detaylıca zikrettiğimiz şeylerin kanıtı 
konumundadır. Kafi’de yer alan diğer bir rivayette ise ravi şöyle di-
yor: “İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu işittim: “İşlerinde yu-
muşak davranan kimse, insanlardan istediği şeye erişir.”5 

Nakledilidği üzere Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz 
yumuşaklıkta bir fazlalık ve bereket vardır. Yumuşaklıktan mahrum 
olan kimse hayırdan mahrum olur.”6 

Ebu Cafer (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Her kime yumuşaklık kıs-
met olursa, ona iman da kısmet olmuştur.”7 

Ebi Cafer (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz her şeyin bir kilidi 
vardır. İmanın kilidi de yumuşaklıktır.”8  

Bu iki hadis-i şerif de bizim önceden zikrettiğimiz sözlere delalet 
etmektedir ki nefis riyazeti ve Allah’a doğru süluk hususunda önemli 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 97, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ur-Rıfk, 5. hadis 
2 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, . s 98, Bab’ur-Rıfk, 12-14. hadisler 
3 Nehc’ül-Belağa, s. 402, 31. mektup 
4 Futuhat-i Mekkiye, c. 2, s. 161, 87. bab ve Esfar-i Erbea, c. 9, s. 345-346, 11. 

babın yirmi yedinci faslı 
5 Usul-i Kafi, c. 2, s. 98, Bab’ur-Rıfk, 16. hadis 
6 a. g. e. s. 97, 7. hadis 
7 a. g. e. s. 96, 2. hadis 
8 a. g. e. s. 96, 1. hadis 

                                                 



işlerden biri, idare etmek ve yumuşak davranmaktır. Zira nefsine karşı 
yumuşak davrandın mı, nefis ibadetler ve itaatlere karşı bir ünsiyet ve 
sevgi elde eder. Bu sevgi ve ilgi vasıtasıyla da Hak Teala’ya karşı 
muhabbet ve ünsiyet ortaya çıkar ve bu da imanın kaynağı olan ilahi 
marifetlerin kapısını fethetmektir. Nitekim kabalık ise bazen, ruhun 
ibadetlerden ve kulluktan kaçınmasına sebep olur ve bu da kalbin hak-
tan yüz çevirme nedenidir. Dolayısıyla anlaşıldığı üzere imanın anah-
tarı yumuşaklıktır. Her kime yumuşaklık nasib olmuşsa iman da nasip 
olmuştur.  

Ebi Abdillah’tan (a.s) naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
“Birbiriyle dost olan iki kişiden, arkadaşına daha yumuşak olan kim-
senin ecri daha büyük ve Allah katında daha sevimlidir.”1 

Ömer b. Hanzala’dan naklen, Ebi Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: 
“Ey Ömer! Şialarımıza bir şeyi zorla yüklemeyin ve onlara karşı yu-
muşak davranın. Şüphesiz insanlar, sizin tahammül ettiklerinize ta-
hammül etmezler.”2  

Bu hadis-i şerif de özel kimseler için genel bir emirdir. Zira halk, 
hem ilim ve marifetleri, hem de kalbi ve kalıbi amelleri tahammül 
noktasında farklılık içindedir. Her ilmi özellikle de marifetleri, herke-
sin yanında ifşa etmek doğru değildir. Hatta tevhit sırları ve marifet 
hakikatleri de, ehli nezdinde gizli kalması gereken sırlardan biridir. 
Sapıklık, dalalet ve tekfirlerin bir türü de bu açıdan ortaya çıkmıştır.  

Halk, hatta zahir alimleri bile, ilahi ilimlerden sakınmakta, marifet-
ler ve hakikatlere uzanmamaktadırlar. Bu yüzden de, bazı ıstilah ve 
zevk erbabı veya irfani, resmi ilimler ashabı kimselere saygısızlıkta 
bulunmuş ve değerli hedefi çirkin kelimelerle beyan etmişlerdir. On-
lar, Kur’an ve hadis kavramlarından uzaklaşmışlardır. Oysa bütün 
maksatlar en güzel şekilde, Allah’ın kitabında ve hidayet imamlarının 
(a.s) hadislerinde mevcuttur. Ama onlar, kötü bir şekilde onu ifade 
etmişlerdir. Bu açıdan da, sadece zahiri gören tabiatların nefretine se-
bep olmuştur. Bunlar, özü kabuktan, hakikati suretten ve manayı la-
fızdan ayırt edememişler ve dolayısıyla konunun aslına muhalefette 
bulunmuşlardır.  

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 98, Bab’ur-Rıfk, 15. hadis 
2 Ravza-i Kafi (8), s. 275, 522. hadis  

                                                 



İmanı yedi paya1 veya on dereceye2 veya kırk dokuz parçaya3 bö-
lüştüren rivayetler de bu anlama işaret etmektedir ve orada buyruldu-
ğu üzere bir paya sahip olan kimseye iki pay yüklenmemelidir. İki pa-
yı olan kimseye de üç pay yüklenmemelidir. 4 Amellerin dayanma gü-
cünün ve iştiyakın derecelerinin farklılığı genel olarak, iman derecele-
rinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan da hadis-i şeriflerde 
zihne yakınlaştırmak için şu örnek zikredilmiştir: “Bir Müslüman, bir 
Hıristiyanı İslam’a davet etti ve sonunda o şahıs, İslam’ı kabul etti. 
Böylece Müslüman seher vakti geldi. O yeni Müslümanı uyandırdı, 
camiye götürdü, onu namaza zorladı. O zavallı her ne kadar gitmek is-
tediyse de ona başka bir amel teklifinde bulundu. Böylece öğlen vakti 
geldi, birlikte öğle namazını kıldılar. Sonra o şahıs gitmek isteyince 
Müslüman ona şöyle dedi: “Öğlen ve ikindi namazları arasında fazla 
bir zaman yoktur.” İkindi vakti oldu, namazı kıldılar. O şahıs gitmek 
istedi. Ama yine bırakmadı ve böylece akşam ve yatsı namazını kıldı-
lar ve gittiler. Ertesi sabah yine o şahsın evine gitti, onu uyandırdı ve 
önceki gün yaptıklarını tekrar etmeyi teklif etti. Sonunda Hıristiyan 
şahıs şöyle dedi: “Sen git bu dinin için işi olmayan bir kimseyi bul. 
Ben fakir ve ailesi olan bir kimseyim.”5  

Bu rivayetlerin yanı sıra İmam (a.s) da şu tavsiyede bulunmuştur: 
“Allah’ın kullarına karşı yumuşak davrananı ve tahammüllerinin ol-
madığı şeyi onlara zorla yüklemeyin ki bundan nefret eder ve yüklen-
mekten kaçınırlar.” 

Rıfk ve yumuşaklığın övgüsü hakkında bir çok hadisler nakledil-
miştir. Aynı şekilde kabalığın kınanması hususunda da bir çok rivayet-
ler mevcuttur. Bunlardan biri de Kafi’de yer alan İmam Bakır’ın (a.s) 
şu sözüdür: “Herkime kabalık nasip olursa, iman kendisinden gizle-
nir.”6  

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 35, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab-u Derecat’il-İman, 1. ha-
dis 

2 a. g. e. s. 37, 2. hadis 
3 a. g. e. s. 37, 1. hadis 
4 Bu hadiste İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir payı olan kimseye iki pay 

ve iki payı olan kimseye de üç pay yüklemeyin.” (a. g. e. s. 35, 1. hadis) 
5 a. g. e. s. 36-37, 2. hadis 
6 a. g. e. s. 242, Bab’ul-Hırk, 1. hadis 

                                                 



Hakeza İmam Bakır’dan (a.s) naklen Resulullah (s.a.a) şöyle bu-
yurmuştur: “Eğer kabalık görülebilecek bir ahlak olsaydı, Allah’ın ya-
ratıkları arasında ondan daha çirkin bir şey bulunmazdı.”1 

OOnn  YYeeddiinnccii  BBööllüümm  
KKoorrkkuu  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  CCüürr’’eettkkaarrllııkk  ((KKüüssttaahhllııkk))  HHaakkkkıınnddaa  
Burada üç bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
RReehhbbeett’’iinn  ((KKoorrkkuunnuunn))  AAnnllaammıı  HHaakkkkıınnddaa  
“Rehbet” kelimesi korku anlamındadır.”Rehban” kelimesi ise kor-

kuda aşırı gitmektir.”Ruhban” ise “rahib”in çoğuludur.”Ruhban”ın 
çoğulu ise “rehabin” kelimesidir.”Rehbaniyyet” ise insanlardan uzak 
durmak ve ibadetlerine meşgul olmak için dünya lezzetlerinden kenara 
çekilmektir.”2 Bu haslet İslam’da yasaklanmıştır ve rivayette şöyle yer 
almıştır: “Ruhbaniyyet İslam’da yoktur.”3 

Bir başka hadiste ise şöyle yer almıştır: “Bir şahıs, ben ruhbanlığa 
yönelmek istiyorum” deyince Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
“Bunu yapma, şüphesiz ümmetimin ruhbanlığı camilerde oturmak-
tır.”4 

Toplumu terk etmek, kadınları terk etmek ve Allah-u Teala’nın in-
sanlara merhamet ettiği kuvveleri amelden alıkoymak anlamındaki 
ruhbaniyet, cehaletin zirvesidir ve tür olarak da bir çok fesatlara sebep 
olmaktadır. Aklın askerlerinden ve nefsin maslahatlarından biri olan, 
Allah’tan korkmak ise cehaletin askerlerinden biri olan Allah’a karşı 
küstahlığın karşıtıdır ve de o anlamda bir ruhbanlığın gereği değildir. 
Aksine marifet ehlinin dilinde olan halvet, insanlardan uzaklaşmak 

1 a. g. e. s. 242, 2. hadis 
2 en-Nihaye, İbn-i Esir, c. 2, s. 280-281; Mecme’ul-Bahreyn, c. 2, s. 75-76 ve 

Tac’ul-Arus, Zübeydi, c. 1, s. 280-281 
3 Mevsuat-u Etraf-i Hadis’in-Nebevi-i Şerif, c. 7, s. 249 
4 Bihar’ul-Envar, c. 80, s. 381, 49. hadisin devamında 

                                                 



değildir.”1 Kalbin Allah’tan gayrisiyle meşgul olmayı terk 
etmesinden2 ibaret olan marifet ehli nezdindeki halvet, bazen sadece 
uzlete çekilmenin ve insanlara karışmayı terk etmenin bir mertebesi 
ile hasıl olmaktadır. Bu anlam da ruhbanlık değildir. Aksine akıl ve 
şeriat açısından daha üstün bir konudur.  

Özetle aklın askerlerinden biri olan rehbet, Hak Teala’dan kork-
maktır ve bu da rahmeti ümit etmeye aykırı değildir. Bu yüzden ümit 
de karamsarlığın karşıtı olup aklın askerlerinden biridir. Bunu daha 
önce açıklamış olduk.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
KKoorrkkuunnuunn  DDeerreeccee  FFaarrkkllııllııkkllaarrıınnıınn  BBeeyyaannıı  HHaakkkkıınnddaa  
Genel oalrak bilmek gerekir ki korkunun derecelerinin farklılığı, 

ibadet edenlerin ve Allah’a doğru süluk edenlerin derece farklılığın-
dan ve marifet derecelerinin ihtilafından kaynaklanmaktadır.  

O halde korkunun birinci derecesi, ceza ve azaptan korkmaktır ve 
bu genelin korkusudur. Genellikle korkanların korkusu bu türdendir.  

Sevaptan mahrumiyet ve sevimli lezzetlere ulaşmama korkusu da 
bu dereceye girmektedir. Bu derecede bulunan bir korku, Allah’tan 
korku değildir. Nitekim eğer bu korku üzere yapılan ibadet de halis 
ibadet değildir. Hadis-i şeriflerde şöyle yer almıştır: “Bu ibadet, köle-
lerin veya işçilerin ibadetidir.”3 

İnsan nefsinin ve nefsani şehvetlerin esaretinde kaldıkça, bencillik 
içinde çırpındıkça ve özetle şeytani renk olan nefsani renk içinde ol-
dukça, ne ibadet ve itaati Allah’a ibadet sayılır, ne de korku ve rağbeti 
Hak Teala’dan korku ve rağbet olarak kabul edilir. Aksine bu makam-
daki bir insanın bütün şekilsel, manevi, kalbi ve kalıbi amelleri nefsa-
nidir ve de şeytani nefis rengine bürünmüştür.  

Korkunun ikinci derecesi ise, has (özel) kimselerin korkusudur. Bu 
da kınanmaktan korkudur. Bunlar, Allah-u Teala’nın mukaddes der-
gahından uzak düşmekten, kınanmaktan ve inayetten mahrum kalmak-
tan korkarlar. Bunlar, hayvani lezzetlerden ve doğal şehvetlerden 
uzaktırlar. Ama manevi lezzetler, ruhlarında mevcuttur. Makam ya-
kınlığını dilerler, bu dilek olduğu müddetçe de nefsaniyet renginden 

1 Muheccet’ul-Beyza, Feyz-i Kaşani (r.a), c. 4, Kitab’ul-Uzlet, s. 26 
2 Istilahat-i Sufiyye, Molla Abdurreza Kaşani, s. 161 
3 Vesail’uş-Şia, c. 1, s. 59-60, Mukaddemat’ul-İbadat bablarından 9. bab, 1-3. 

hadisler 

                                                 



ve şeytani renkten halis ve arınmış değillerdir. İbadetler ve itaatler, bu 
amaçla olursa her türlü renkten arınması gereken Allah’ın dini ola-
maz.”Bilin ki halis din Allah içindir.” 1 

Korkunun üçüncü derecesi ise, Ehes’ul-Havas’ın (hasların hassı-
nın) korkusudur. O da örtülü olmaktan korkudur. Bu kimseler de ihsan 
ve bağışa teveccüh etmez, huzur şevki ve lezzeti, bu kimseleri iki 
dünyadan koparmıştır. Ama işin içinde nefsaniyet oldukça, müşahade 
ve huzur iştiyaki bulundukça, hakiki ihlas ve Allah sevgisi olarak sa-
yılamaz. Gerçi, bu da öyle yüce bir makamdır ki marifet ehlinden ha-
lis kılınmış kimseler dışında hiç kimse bu makama ulaşamaz. Bizim 
gibi örtülü olan kimselerin tamah eli bu makama ulaşmaktan uzaktır.  

Korkunun dördüncü derecesi ise, velilerin korkusudur ki onlar, var-
lık ve bencillik renginden temizlenmişlerdir ve Allah’ın rengine bü-
rünmüşlerdir. “Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir?”2 Onlar, 
kalplerine yansıyan celal ve cemalin tecellilerinden dolayı korku için-
dedirler.  

Bilmek gerekir ki, her cemalde bir celal ve azamet gizlidir. Bu açı-
dan cemalin cilvesinden korku hasıl olmaktadır. Bu azamet korkusu 
genel olarak, üç mertebeye ulaşmaktadır. Zira, ef’ali, esmai ve zati 
cilveden kaynaklanmaktadır. Bunun detaylarını anlatmak ise burada 
mümkün değildir. Hakiki korku, nefsaniyet ve bencilliğin olmadığı bu 
son dereceden ibarettir.  

Korkunun bu derecelerinden her birinin karşıtında ise, cür’et ve 
küstahlıktan bir derece vardır. Nitekim birinci derecenin karşısında 
günahlar hususunda cür’et vardır. İkinci derecenin karşısında, sürçme-
ler hususundaki cür’et vardır. Üçüncü derecenin karşısında ise irade-
siyle hicaplara girme hakkında hicap vardır. Dördüncü derecenin kar-
şısında ise bencillik hususunda zat, sıfat ve fiil olarak nefsani ve şey-
tani renge bürünme cür’eti vardır.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
KKoorrkkuu  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattttaann  vvee  AAkkııll  vvee  RRaahhmmaann’’ıınn  AAsskkeerrlleerriinn--

ddeenn  BBiirriiddiirr,,  CCüürr’’eett  iissee  FFııttrraattıınn  ÖÖrrttüüllmmeessiinnddeenn  vvee  CCeehhaalleett  vvee  ŞŞeeyy--
ttaannıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  BBiirriiddiirr    

Bilmek gerekir ki bütün insanların üzerinde yoğrulduğu fıtratlardan 
biri de –eğer bütün kalpler teftiş edilecek olursa bunun aksi görüle-

1 Zümer/3 
2 Bakara/138 

                                                 



mez. Elbette örnekleri hususunda farklılık vardır, ama bu hakikatin as-
lı hususunda hiçbir farklılık söz konusu değildir- büyük bir varlıktan 
korkmak ve onu ulu saymaktır. Güçlü kimseler, sultanlar ve cabbarlar 
karşısında, hatta zarardan güvende olduğu zamanda dahi hasıl olan 
korku, büyük kimseyi ululama fıtratındandır. Bu yüzden adil sultanın 
huzurunda her hangi bir günah işlemeyen kimseler dahi, kendilerini 
küçük görmekte, korku içinde olmaktadır. Hatta bir alimin büyüklü-
ğünü derk eden kimseler bile, fıtratları gereği zararlarından tümüyle 
güvende oldukları halde korku içinde bulunmaktadırlar.  

Biz örtülülerin kalbinin Hak Teala’dan korkudan yoksun olması, 
Allah’ın azametini derk etmememizden kaynaklanmaktadır.. Bu fıtrat 
tabiatın, kalın perdeleri ile örtüldüğü için, Allah’a karşı küstahlığa yö-
nelmektedir. Ama tabiat örtüsünden sıyrılan ve Allah’ın azametinin 
kalplerine tecelli ettiği kimselerin, hiçbir zarar ve yarara teveccüh et-
meksizin cennet ve cehenneme itina göstermeksizin, kalpleri azamet 
ve celal tecellisinden dolayı titremektedir.1 Bu kimselerin Allah kor-
kusundan kendinden geçiyordu.2 Bu kimseler evliyanın huzur zamanı 
ve yakınlık miracı olan namaz esnasında renkleri sararıyor3, bedenleri 
titriyor ve kendilerinden geçiyorlardı.4 

Mirac gecesinde de Resulullah (s.a.a) azamet tecellilerini görünce 
de kendinden geçiyor, ondan sonra üns ve rahmet tecellisiyle kendine 
getiriliyordu.5 Orası azamet dışında herhangi bir şeyden korku maka-
mı değildi. Azap ve cezadan bir eser yoktu. Orada aşk ve muhabbet 
fıtratı, bütün hakikatiyle ve rağbet ve korku fıtratı bütün anlamıyla ör-
tülü olmaksızın vücuduna hükmediyordu ve fıtratın hükmü, Hakk’ın 
hükmünden ayrı değildi.  

1 Seyyid’us-Sacidin Ali b. Hüseyin (a.s) hakkında şöyle nakledilmiştir: “Bütün 
organları Allah’ın haşyetinden titriyordu.” (Bihar’ul-Envar, c. 46, Tarih’ul-İmam’is-
Seccad, s. 80) 

2 Nitekim Hz. Ali (a.s) dua ve münacat ederken kendinden geçmiştir. (Bihar’ul-
Envar, c. 41, Tarih-u İmam Emir’el-Mü’minin Ali (a.s), s. 12 

3 İmam Hasan b. Ali’nin (a.s) abdest alırken bu hale büründüğü nakledilmiştir. 
(Bihar’ul-Envar, c. 77, s. 346, Bab-u Sünen’il-Vücub- Adabihi, 30. hadis) Hakeza 
diğer imamlardan da aynı halete sahip oldukları nakledilmiştir. (a. g. e. s. 347, 32. 
hadis) 

4 a. g. e. c. 46, Tarih-u İmam Ali b. Hüseyin (a.s), s. 55, 5. bab, 4. hadis, aynı cilt, 
s. 80, 75. hadis 

5 Bihar’ul-Envar, c. 79, 7. hadis, Kitab’ut-Taharet, Bab-u İlel’us-Salat ve 
Nevafili Süneniha, s. 241, 1. hadisin devamı 

                                                 



Buradan da bilmek gerekir ki hangi mertebede olursa olsun cür’et 
ve küstahlık, fıtrattan örtülü olmaksızın ortaya çıkamaz. Örtülü olma 
derecesi esasınca, Hak Teala’dan korku da, diğer korkulara dönüşür, 
korkuların en yücesi ise, azamet ve celal yurdundan ef’ali tecelliler 
hasebiyle ortaya çıkan korkudur. Bunun en üstün mertebesi ise sıfati 
tecellilerdir.  

Son mertebenin sıfati tecelliler olduğunu söylememizin nedeni ise 
zati tecellilerin korkunun fena ve yokluk makamı olmasıdır. “İyi bilin 
ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.”1 
Belki buradaki delillerden maksat da tümel fenaya ulaşmış olan mut-
lak velilerdir. Onlar, kendilerinden ve korkunun bütün mertebelerin-
den kopmuşlardır.  

Veya korku, örtülü olma anında hasıl olmaktadır. Bu makamda or-
taya çıkan her korku, Hakk’a karşı küstahlaşmanın aynısı olan İblis ve 
nefsin tasarrufatından biridir. Zira, Hak’tan gayrisi için, Hak’tan gay-
risinden korkmak, Hak için değildir. Kendisin gelme (sehv) halinden 
sonra büyük velilere ve kamil peygamberlere hasıl olan korkular ile 
örtülü olan diğerleri için ortaya çıkan korku arasında büyük bir fark 
vardır. Onların korku ve rağbetinin diğerlerinin korku ve rağbetinden 
büyük bir farkı olduğu açığa kavuşmaktadır.  

OOnn  SSeekkiizziinnccii  MMaakkssaatt  
TTeevvaazzuu  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  KKiibbiirr  HHaakkkkıınnddaa  
Burada yedi bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
TTeevvaazzuu  vvee  KKiibbrriinn  AAnnllaammıı  
Tevazu tekebbürün değil de kibrin karşıtı olarak ifade edildiği için 

onu nefsani sıfatlardan biri olarak bilmek gerekir. Nitekim kibir de 
nefsani sıfatlardan biridir. Tekebbür, kibirlenmeyi izhar etmektir. Ama 

1 Yunus/62 
                                                 



örf ve lugat açısından tevazu, küçüklüğünü izhar etmektir. 1 Velhasıl 
insan, bencil olduğu için nefsine karşı beslediği bu aşırı bencillik ve 
sevgi de kendi eksiklik ve ayıplarından örtülü olmasına ve kötülükle-
rini görmemesine neden olmaktadır. Hatta bazen, kendi kötülüklerini 
iyilik olarak görmekte veya sahip olduğu iyilik ve faziletleri kat kat 
fazla görmektedir. Aynı şekilde çoğu zaman da başkalarının iyilikle-
rinden de örtülü kalmakta, onların kötülüklerini kat kat görmektedir.  

O halde, kendi kemalini ve başkalarının noksanlığını görünce nef-
sine karşı beslediği aşırı sevgi de yardım edince, nefsinde kendine 
karşı bir beğeni haleti ortaya çıkar. Bu haletten sonra, nefsin batınında 
kendisini diğerlerinden üstün görür, büyüklenme içine girer, kendile-
rini başkalarından büyük sayar, işte bu halet kibirdir. Bu kalbi halet, 
beden mülkünde zahir olunca da tuğyan eder, büyüklenir, başkalarına 
karşı zahiren üstünlük satar ve bu da tekebbürdür.  

Bu örtülmeden dışarı çıkınca ve kendini olduğu gibi görünce, hatta 
kendine kınayıcı bir gözle bakınca ve kendine kötümser davranınca 
kendisini küçük ve alçak görür, zillet ve nefis yoksulluğunu derk eder. 
Bu bakış açısına sahip olduğu zaman da başkalarına karşı iyimser ol-
ma, Allah’ın kullarını ve Hak Teala’nın celal ve cemal mahzarlarını 
büyük görmeyle, yavaş yavaş nefiste kendini küçük görme haleti orta-
ya çıkar. İnsan böylece kendini diğerlerinden küçük görür. Bu halet de 
kalbi bir tevazudur. Bunun etkileri beden mülkünde zahir olunca, “te-
vazu gösterdi, alçak gönüllü davrandı” denmektedir.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
TTeevvaazzuu  vvee  TTeekkeebbbbüürrüünn  DDeerreecceelleerriinniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Biz Kırk Hadis Şerhi kitabında kibrin mertebe ve derecelerini açık-

lamaya çalıştık. Oradaki bilgilerden tevazunun dereceleri de kendili-
ğinden anlaşılmaktadır. Her kim dilerse oraya müracaat etmesi, daha 
uygundur.2 Lakin burada, faydalı olması için kısaca bir bilgi vermeye 
çalışacağım. Bu tasnif ve bölümleme belirtilen kitapta yaptığımız tas-
niften ve bölümlemeden ayrı bir şeydir. Bil ki tevazunun bir takım de-
receleri vardır ki tekebbür de her derecede onun karşısında yer almak-
tadır.  

1 Sihah’ul-Lugat, Cevheri, c. 3, s. 1300; Lisan’ul-Arab, c. 15, s. 327 ve 
Munteh’el-Erb, c. 3, s. 1323 

2 Çehel Hadis (Şerh-i Erbein Hadis), s. 80-81, 4 hadis 

                                                 



Birincisi kamil velilerin ve büyük peygamberlerin tevazusudur. 
Onlar, kalplerindeki zati, esmai, sıfati ve ef’ali tecelliler vasıtasıyla, 
Hak Teala ve de o mukaddes zatın celal ve cemal mahzarları karşısın-
da alçak gönüllü davranır, rububiyetin kemali ve ubudiyetin zilleti, 
onların kalbinde nihayi derecede bir alçak gönüllülük haleti icad eder. 
Bu iki bakış ve müşahade de ne kadar kemale erecek olursa, tevazu 
hakikati de kemale erer. Nitekim Allah’ın yaratıklarının en arifi, Al-
lah’ın kullarının en yücesi olan son Peygamber (s.a.a) de Allah-u Tea-
la’nın huzurunda varlıkların en alçak gönüllüsüydü. Zira o, 
rububiyetin kemalini ve ubudiyetin noksanlığını görmekte, varlıkların 
en kamil olanıdır.  

Alçak gönüllü kimselerden bu taife Allah için alçak gönüllü olduğu 
gibi O’nun celal ve cemal mahzarları karşısında O’nun için alçak gö-
nüllü olurlar. Bunlar için tevazu, Hak Teala için tevazunun bir gölge-
sidir. Bunlar, tevazunun yanı sıra muhabbet makamına da sahiptirler 
ve Hak Teala’nın mahzarlarına muhabbet, Hakk’a muhabbet ile birlik-
tedir ve bu muhabbet ile birlikte olan tevazu da, tevazu mertebelerinin 
en kamilidir.  

İkincisi ise, marifet ehli kimselerin tevazusudur ki onlarda da veli-
lerin tevazusu vardır. Ama daha eksik bir aşamada. Zira marifet ma-
kamı, huzuri müşahade ile farklılık içindedir.  

Alçak gönüllülüğün üçüncü mertebesi ise, rütbe açısından bunlar-
dan sonra gelen hikmet sahiplerinin alçak gönüllüğüdür. Onlar da ilahi 
hikmet makamına ulaşmış ve kalpleri hikmet nuruyla aydınlanmış 
olursa, Hak Teala ve yaratıkları için tevazu içinde olurlar. Nitekim 
Lokmani hikmetlerde, bu konuda özel tavsiyelerde bulunulmuştur.1  

Tevazunun dördüncü mertebesi ise müminlerin tevazusudur. Mü-
minler de iman nuru ile Allah hakkında ilim kazanmış ve kendilerini 
nurlarının aydınlattığı kadarıyla ıslah etmişlerdir. Dolayısıyla da Allah 
ve yaratıkları için tevazu gösterirler.  

Bu mertebelerden her birinin karşısında da bir tekebbür mertebesi 
vardır. Zira her örtülmede nefis için bir büyüklük hasıl olur.  

Bilmek gerekir ki tevazu, yaltaklanmaktan ve kibir izzeti nefisten 
farklıdır. Hem temel, hem de hedefler ve hem de neticeler açısından 
farklılık arzetmektedir.  

1 Lokman’ın, oğluna yaptığı vasiyete işaret edilmektedir. “İnsanları küçümse-
yip yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme.” (Lokman/18) 

                                                 



Tevazunun kaynağı Allah ve nefis hakkında ilim sahibi olmaktır. 
Hedefi Allah’tır veya Allah’ın yüceliği, neticesi ve ürünü ise nefsani 
kemaldir.  

Yaltaklanmanın ise, kaynağı şirk ve cehalettir, hedefi nefistir, neti-
celeri ise küçülme, horluk, noksanlık ve utançtır.  

Tekebbürün kaynağı ise bencillik, kendini sevmek, cehalet, Hak 
Teala’dan ve mazharlarından gaflet etmektir. Hedefi nefis ve gösteriş-
tir, neticesi ise tuğyan ve isyandır.  

İzzet-i nefsin kaynağı ise, Allah’a tevekkül etmek, Hak Teala’ya 
dayanmaktır, hedefi Allah’tır, neticesi ise Allah’tan gayrisini terk et-
mektir.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
GGööğğssüünn  GGeenniişşlliiğğiinniinn  vvee  DDaarrllıığğıınnıınn  AAççııkkllaammaassıı  
Bilmek gerekir ki tevazu ve tekebbürün bir çok nedenleri vardır ki 

bunlardan biri de göğüs genişliği ve darlığıdır. Göğüs genişliğine sa-
hip olan bir insan, kendisinde ne kadar kemal, cemal, mal, mülk, dev-
let ve azamet görse dahi ona önem vermez, bunları büyük görmez, 
böyle bir insanın varlık genişliği o kadar yücedir ki kalbe giren bütün 
duygulara galip gelir ve vücut kapasitesini hiçbir şey dolduramaz. Bu 
göğüs genişliği Hak Teala’nın marifetinden ortaya çıkmıştır ve de Al-
lah ile ünsiyet liyakatine yardımcı olan hususlarda kalbi itminan ve 
güven makamına ulaştırmaktadır.  

Ve Allah-u Teala’yı zikretmek de kalbi tabiat makamlarından geri 
çevirir, bütün dünyayı ve içindeki her şeyi gözünden düşürür, böylece 
kalp, Allah’tan başka hiç kimseye bağlanmaz, hiçbir şeye ısınmaz ve 
himmeti öyle bir makama ulaşır ki varlık alemindeki bütün alemler, 
onun gözüne küçük gelir. Dolayısıyla kalbine hangi duygular girerse 
girsin, onu esir edemez. Bunlar vasıtasıyla kendisini büyük ve değerli 
görmez, Hak Teala’dan ve celal ve cemal eserlerinden gayri her şey 
gözüne küçük gelir, bu da Hak Teala için tevazu göstermeye sebep 
olur. Bu tevazuya bağımlı olarak da insanlara karşı tevazu gösterir. Zi-
ra yaratıklar da Hak Teala’ya aittir. İşte bu halet, izzeti nefsin ve bü-
yüklüğün menşei olur. Zira, bencillikten ve menfaatçilikten kaynakla-
nan yaltaklanma ruhu, böyle bir insanda mevcut değildir.  

Dolayısıyla Allah’ı istemek, insana göğüs genişliği verir, göğüs 
genişliği ise tevazu ve izzeti nefse sebep olur. Buna karşı bencillik ise 
göğsün dar olmasındandır ve hem de göğüs darlığına neden olmakta-
dır. Bu da tekebbürün kaynağıdır. Zira, kabiliyet zayıflığına ve göğüs 



darlığına sahip olduğu için, kendisinde ne görürse büyük görür, onun-
la büyüklenir, aynı zamanda nefsine esir olduğu için de hedeflerine 
ulaşmak için, tamahlandığı dünya ehli nezdinde, zillet, horluk ve yal-
taklanmaya sürüklenir.  

Kemallerde, bütün temel ilkelerin kaynağı, marifetullahtır ve nefsi 
terk etmektir. Bütün kötülüklerin ve noksanlıkların kaynağı ise nefis 
sevgisi ve bencilliktir. Bütün fesatları ıslah etmenin yolu ise, Hakka 
yönelmek ve nefsani isteklerini terk etmektir. “Sana gelen iyilik Al-
lah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.”1 

“Putların annesi, sizin nefis putunuzdur.”2 
Allah’ı tanımak, Allah sevgisine neden olur ve bu sevgi kemale 

erince de insanı kendisinden koparır. İnsan kendisinden kopunca da 
bütün alemlerden kopar, tamah gözüle kendisine ve başkalarına bak-
maz, şeytan ve tabiatın pisliğinden temizlenir, ezel nuru kalbinin batı-
nında tecelli eder, batından zahire sirayet eder, böylece fiil ve sözleri 
nurani olur, bütün kuvveleri ve organları ilahi ve nurani hale bürünür, 
dolayısıyla da mütevazi olduğu halde, Allah’ın yaratıklarının hiçbiri-
nin karşısında yaltaklanmaz, ümit ve tamah gözüyle hiç kimseye bak-
maz ve asla gözlerini yaratıklara dikmez.  

Aksine Hak Teala’dan örtülmek, nefsini görmek, bencillik ve nefis 
sevgisi ise insanı Allah’tan koparır, nefsine esir eder. İnsan nefsine 
esir olunca da her hangi bir yerde, nefis lezzetlerini görünce oraya 
bağlanır, dünya mal, mülk sahipleri karşısında hor ve hakir hale düşer, 
onlara tamah gözüyle bakar, aynı zamanda kendilerine ümit gözüyle 
bakmadığı elinin altındaki kimselere karşı ise, büyüklenir ve tekebbü-
re kapılır.  

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
BBuu  KKoonnuuddaa  BBiirr  ÖÖğğüütt  
Bil ki, insanı nefsani isteklerden ve İblis’in sıfatlarından uzaklaştı-

ran ve nefsin isyanlarını azaltan her ilim ve amel, ilahi faydalı ilim ve 
istenilen salih ameldir. Aynı zamanda bunun karşıtı olarak da, insanda 
kendini beğenmeyi ve isyanı icad eden veya en azından insanı nefsani 
sıfatlardan ve şeytani rezaletlerden arındırmayan her ilim ve amel ise, 

1 Nisa/79 
2 Mevlananın bu beytinin tamamı şöyledir: “Putların annesi, sizin nefis putu-

nuzdur. Zira o put yılan, bu put ise ejderhadır.” (Mesnevi-i Manevi, Celaluddin 
Mevlevi, 1. defter, Nikelson’un tashihi, s. 48, 772. beyit) 

                                                 



şeytanın ve nefsi emmarenin tasarrufu üzerine yapılan amel ve elde 
edilen ilimdir. Dolayısıyla terim olarak marifetler ilminden olsa dahi o 
ilim ilahi ve faydalı bir ilim değildir ve her ne kadar gerekli şartlara 
sahip olsa dahi o amel, salih ve ruh ile uyumlu bir amel değildir.  

Hak ve batıl seyr-u sulukundaki ölçü, nefis ve hak adımlarıdır. Ni-
şanelerini ise etkilerinden derk etmek gerekir.  

Şimdi biz, bunun bütün etkilerini ve sonuçlarını inceleme niyetinde 
değiliz, aksine biz sadece tevazu ve tekebbürü ele almak istiyoruz.  

Kafi’de yer alan bir rivayette muvahhitlerin önderi Hz. Ali (a.s) 
şöyle buyurmuştur: “Ey ilim talibi! Şüphesiz ilim bir çok faziletlere 
sahiptir, ilmin başı tevazu, gözü ise hasetten uzak olmaktır…”1 

O halde ilim ve amel sahibi olan bir insan, kendisi, halleri ve nef-
sani melekeleri üzerinde düşünmeli ve kendisini göz altına alarak bü-
tünüyle, teftiş etmelidir. Sahip olduğu herhangi bir ilmin kendisine ne 
gibi melekeler kazandırdığına bakmalıdır. Eğer marifet ehli biri ise, 
marifetullahın kalbini aydınlatıp aydınlatmadığına, Hak Teala ve celal 
ve cemal mazharlarına karşı, muhabbet ve alçak gönüllü olup olmadı-
ğına bakmalıdır. Yoksa birkaç terim öğrendi diye bütün alimlere ve 
aleme İblis’in bakışı olan aşağılık gözüyle mi bakmaktadır. Hikmet 
sahiplerini “kabukçu” saymakta, diğer alim ve bilginleri hesaba kat-
mamakta ve insanlara hayvanlar gibi muamele mi etmektedir?!  

Eğer, böyle ise bilmelidir ki bu anlamsız kavramlar, marifetullahın 
hicabıdır ve cananın yüzüne gerilen bir örtü mesabesindedir. İnsanı 
nefsin esaretinden kurtarması, tabiat ilgilerinden koparması gereken 
şey, bizzat insanı tabiat zindanına hapsetmiş, şeytanın zincirleri altına 
karar kılmıştır. Böylece zavallı insan, aşk ve muhabbet makamların-
dan dem vurmakta, ilahi marifetlerini, insanların başına kakmakta ve 
alttan nefis ve bencillik putunu bulundurmakta, ilim sahibi Allah’tan 
ve yarattığı kullarından gafil kalmakta ve onlara karşı kibirlenmekte-
dir.  

İblis, Adem’e karşı tekebbür ettiği için yakınlık makamından uzak-
laştı. Oysa sen, insanlara karşı bu tekebbürle marifetlere mi ulaşmak 
istiyorsun? Heyhat! Marifetullah nuru, kalpleri ilahi kılmalı ve insanı 
şeytani pisliklerden arındırmalıdır. O halde ne oldu ki sende bunun 
tam tersi görülmektedir. Senin kalbin şeytanın yuvası ve İblis’in işgali 
altındadır. Ey zavallı! Sen ehlullahtan ve marifet ehlinden olduğunu 
mu zannediyorsun? Öyle ise, bu da nefsin hileleri ve şeytanın hilele-

1 Usul-i Kafi, c. 1, s. 38, Kitab-u Fezl’il-İlm, 14. bab, 2. hadis 
                                                 



rindendir. Onlar seni, kendinle meşgul etmiş, Allah’tan gafil kılmış, 
bir avuç kavramlara boğmuştur. İlim makamında zati, esmai ve efali 
tecellilerden söz ediyorsun. Alemin Allah’tan olduğunu kabulleniyor, 
bütün varlıkların Allah’ın cilveleri olduğunu iddia ediyor, ama amel 
makamında şeytan ile ortaklık ediyorsun, insanlara karşı kibirleniyor-
sun, marifet ehli nezdinde bu Allah’a karşı kibirlenmektir.  

Tevazu e alçak gönüllülük yerine insanda kibir ve büyüklenme ha-
letini icad eden marifetler ilmi, İblis’in artıklarıdır. Bu kavramlar, eğer 
bu neticeyi bir insanda icad ediyorsa, bu ilimler bütün ilimlerden daha 
aşağılıktır. Zira, diğer ilimlerden insanı ilahi kılması beklenmemekte-
dir. İnsanı nefsin zincirlerinden kurtarması, tabiatın zulmani hicapla-
rından özgürleştirmesi, umulmamaktadır. Nitekim o ilmin sahipleri de 
böyle bir iddiada bulunmamaktadır. O halde onlar esenliğe daha da 
yakındır. En azından İblis’in özelliklerinden biri olan bu helak edici 
büyüklenme haleti onlarda yoktur ve marifetullah vesilesi onları Hak 
Teala’nın mukaddes dergahından uzak kılmamıştır. Eğer onlar insan-
lara kibirli davranıyorlarsa, sadece yaratıklara karşı büyüklenmiş olur-
lar. Ama sen bizzat kendinin de ikrar ettiği gibi insanlara karşı tekeb-
bür etmekle, Allah’a karşı tekebbürde bulunmaktasın. O halde eyvah-
lar olsun sana! Ey zavallı! Sen bir avuç kavramlara boğulmuşsun, de-
ğerli ömrünü tabiat kuyusunun karanlıklarına dalmakla geçirmektesin, 
hak ilim ve marifetler vasıtasıyla Hak Teala’dan uzak düşmüşsün, sen 
marifetlere ihanet etmişsin, sen Hak Teala ve hakkani ilimleri şeytani 
ameline vesile kılmışsın. Biraz olsun gaflet uykusundan uyan. Bu kav-
ramlarla kendini avutma, lanetli İblis’in hilesine kanma. Aksi taktirde 
o seni helak edecek, insanlık ve Hak Teala’ya yakınlık makamından 
uzaklaştıracaktır.  

Buradan diğer ilimlerin hali de kendiliğinden anlaşılmaktadır. Eğer 
bir bilge, bir fakih, bir muhaddis ve müfessir isen, bir bak bu ilimler, 
senin kalbine neler kazandırmıştır ve bu ilimlerden hangi meyveler 
varlık ağacında yetişmiştir. Ali b. Ebi Talib (a.s) şöyle buyurmaktadır: 
“İlmin başı tevazudur.”1 

Eğer sende tevazu ortaya çıkmışsa, Allah’a şükret ve bu haletin 
artması için çalış. Nefsani hilelerden gafil olma ki hem nefis, hem de 
şeytan sana pusu kurmuşlardır. İnsanı Hak Teala’nın yolundan saptır-
mak için fırsat kollamaktadırlar.  

1 Usul-i Kafi, c. 1, s. 38, Kitab-u Fezl’il-İlm, 14. bab, 2. hadis 
                                                 



Asla, kemallerin sebebiyle gururlanma ki gurur da şeytandandır. 
Sürekli kendine karşı kötümser ol ve kötü akıbete uğramaktan korku 
içinde ol.  

Eğer, bu ilimlerden dolayı sende bir büyüklenme, kendini beğenme 
ve üstünlük haleti ortaya çıkmışsa bil ki İblis’e av olmuşsun ve saadet 
yolundan uzaklaşmışsın. O zaman, bir bak, gör ki bir avuç anlamsız 
kavramlar dışında neler kazanmışsın? Bu kavramlarla, Allah’ın güçlü 
meleklerinin cevabını verebilecek misin? Acaba harflerin anlamı, su-
reti ve basit maddesi ve benzeri şeyler ile ilim sahibi Allah’ı kandıra-
bilecek misin? Farzedelim ki bu dünyada sırlar, ifşa edilmedi ve sen 
de insanlara karşı kibirlendin, büyüklendin ve onları aşağılayarak kü-
çük gördün. Acaba kabirde ve kıyamette de bu tahtadan ayakla yürü-
yebilecek misin ve bu tahtadan ayakla sırat köprüsünden geçebilecek 
misin?  

Kur’an ve hadis ilmi seni halisi ıslah etmeli, Allah dostlarının ahla-
kını sende icad etmelidir. Elli yıl ilim öğrendikten sonra, seni şeytani 
sıfatlara büründürmemelidir.  

Sevgilinin canına andolsun ki eğer dini ve ilahi ilimler bizleri doğ-
ru yola hidayet etmez, batın ve zahirimizi tezkiye etmezse en aşağılık 
işler ondan daha üstündür. Zira dünyevi işlerin yakın bir sonucu vardır 
ve de fesatları çok azdır, ama dini ilimler eğer dünyayı imar etme 
sermayesi kılınırsa bu bir din satıcılıktır. Bunun günahı ise her şeyden 
daha üstündür.  

Hakikaten insanın birkaç değersiz ve şeytani sonuçları olan kav-
ramlar vasıtasıyla övülmesi, kendini beğenmesi, Allah’ın kullarından 
üstün ve iyi görmesi, Allah’ın yaratıklarına karşı büyüklenmesi, ken-
disini alim ve büyük görmesi, diğerlerini ise cahil ve değersiz sayma-
sı, ne kadar da kapasitesiz olduğunu göstermektedir.  

Bunlar anlamsız kavramlar vasıtasıyla kendini Allah’ı bilenlerin 
makamına yükseltmesi, meleklerin kanatlarını ayaklarının altına ser-
diğini sanması için ne kadar da cahil olması gerekir. İnsan bu hayaller-
le Allah’ın kullarından saygı beklemekte ve sokak ve meclislerde yolu 
Allah’ın kullarına dar kılmaktadır.  

Bu yersiz bir gururdur. Bunlar, cehalet ve şeytanlıktır ve İblis’in 
mirasıdır. Bunlar kat kat karanlıklardır. Oysa ilim nurdur ve nur kalbi 
aydınlatır, göğse genişlik verir, hidayet ve süluk yolunu aydınlatır. Ne 
olmuş ki bu resmi ilimler, bizlerde karanlıklar, göğüs darlığı ve tekeb-
bür icad etmiştir. Acaba bu kavramları ilim saymak ve onunla dünya-
da övünmek, mümkün müdür?  



Ey aziz! Ağır uykudan uyan, bu çeşitli hastalıkları Kur’an ve hadis-
le tedavi et, ellerinle Allah’ın sağlam ipine ve Allah’ın veli kullarının 
eteklerine sarıl! Allah Resulü bu iki nimeti bizlere bırakmıştır. 1 Bizler 
bunlara (Kur’an ve Ehl-i Beyte) sarılarak tabiatın karanlık çukurundan 
kurtulabiliriz. Bu zincirlerden ve bukağılardan özgürlüğe kavuşabilir, 
evliya ve enbiyanın siretine sahip olabiliriz.  

Ne olmuş ki peygamber ve velilerin ilimleri, hergün bizleri daha da 
bir Allah’tan uzaklaştırmakta ve aklın hizbinden uzak kılmakta, ceha-
let ve şeytanın hizbine yaklaştırmaktadır. O halde, kendimizi ıslah et-
meyi ne zaman düşünmemiz gerekecek?.  

İlim talibi oldun, o makamı geçerek alim oldun, fıkıh felsefe ve ha-
dis kürsüsüne oturdun, onlar gibi oturup kalktın, ama kendini ıslah 
etmedin, o halde ne zaman Allah için bir adım atman gerekecek? On-
ların tümü dünyadır, seni dünyaya yakınlaştırmış, Allah ve ahiretten 
uzak düşürmüştür. Kalbinde dünya ve tabiat ilgisini artırmıştır. “İman 
edenlerin Allah'ı anma ve O'ndan inen Kur'an sebebiyle kalpleri-
nin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi?”2 Bu zikredilenler, alimle-
rin halidir.  

Amel, züht ve ibadet ehli olanlar da kendi nefis hallerini teftiş et-
meli, incelemelidir. Dönüp bir bakmalıdır; elli yıllık ibadet ve zühtten 
sonra onların kalbinde hangi etkiler vücuda gelmiştir? Acaba elli yıllık 
namaz, onları Allah dostlarının ve peygambelerinin ahlakına yakın 
kılmış ve onlarda korku, haşyet ve tevazu mu icat etmiştir, yoksa bu 
elli yıllık namaz, kendini beğenmişlik ve kibre mi neden olmuştur? 
Yoksa Allah’ın kullarına karşı insanı kibre sürüklemiştir ve de insan 
böylece diğerlerinde bir saygı mı beklemektedir. Eğer böyle ise bilme-
lidir ki şeytan kendisinden tasarruf etmektedir. Amelleri şeytani ve 
nefsanidir. Böyle bir amel, onu saadet ve ilahi marifetten uzak kılar, 
şeytana ve İblis’in askerlerine yakınlaştırır.  

Müminin miracı ve takva sahiplerinin yakınlaştırıcı vesilesi olan 
namaz, kalpten dünya bilgilerini koparıp atmalı, tabiat zincirlerini par-
çalamalı ve kalbi ilahi ve rabbani kılmalıdır. Elli yıllık toprağa secde, 
insanda tevazu ve zillet haletini icad etmelidir. Elbette, bu şeytanın ta-

1 Allah Resulünden nakledilen mütevatir sekaleyn hadisine işarettir. (Usul-i Kafi, 
c. 1, s. 233, Kitab’ul-Huccet, 65. bab, 3. hadis; a. g. e. c. 2, s. 305, Kitab’ul-İman 
ve’l-Kufr, Bab-u Edna ma Yekunu bihi’l-Ebdu muminen ve kafiren, 1. hadis; Sahih-
i Muslim, c. 5, s. 26, Bab-u Fezail-i Ali (a.s) ve Müsned-i Ahmed b. Hanbel, c. 3, s. 
17)  

2 Hadid/16 

                                                 



sarruf elinin işin içinde olmadığı durumda geçerlidir. Ama, şeytanın 
eliyle kılınan bir namaz, İblis’in macunu konumundadır; ilahi macun 
değil. Böyle bir macun, kalbi hastalıkları tedavi etmemekle birlikte, 
deruni hastalıkları artırır ve kalbi şeytan ve cehalet hizbine yakınlaştı-
rır.  

Elli yıl boyunca, kendi hayalince, namazı Allah için kıldığını sanan 
namaz kılıcı kimseye eyvahlar olsun. O insan, namazın başlangıcında 
“Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönele-
rek çevirdim”1 diye söylemekte ve Hak Teala’nın huzurunda, “sade-
ce sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.”2 diye bildirdiği 
ve de bir çok iddialarda bulunduğu halde hergün bir çok defa, Hak 
Teala’ya yakınlık miracından uzak düşmekte, İblis’in makamına ve 
şeytanın hizbine yakınlaşmakta, Hak Teala’ya yakınlık ve aldanma 
yurdundan uzaklaşma meyvesi yerine, şeytani aldanma, kendini be-
ğenme ve İblis’in mirası olan kibir meyvesi hasıl olmaktadır.  

Acaba nefsimizi ıslah etmenin ve hastalıklarımızı tedavi etmenin 
zamanı gelmedi mi? Gençlik sermayesini boş yere kaybettik, nefis ve 
şeytan aldatmasıyla bu iki dünya mutluluğunu elde etmesi gereken bir 
gençliği kaybettik. Şu anda da kendimizi düzeltmek fikrinde değiliz ki 
böylece hayat sermayesi ortadan kalkmasın, tam bir hasret ve şekavet-
le bu dünyadan göçmemeliyiz.  

Nefsi ıslah etmek için, gençlik günleri en uygun bir zamandır. Zira 
hem irade güçlüdür, hem de nefsin zulmeti ve bulanıklığı azdır. Fıtrata 
daha yakınız ve aynı zamanda günah yükü de ağırlaşmamıştır ki bunu 
telafi etmek zor olsun. Gençler, gençlik günlerinin değerini bilmelidir-
ler ki bu büyük nimeti gaflet içinde geçirmesinler. Zira yaşlılık günle-
rinde nefsi ıslah etmek çok zordur. Yaşlılık zamanlarında insanın bir 
çok sorunları ortaya çıkmaktadır ki bu sorunların hiç birisi gençlik 
günlerinde yok idi. Lakin şeytan ve nefs-i emmare insanı aldatmakta-
dır. Bunlar o zaman insanın ıslah fikrine düşmesine izin vermemekte-
dirler. Sonunda insan, yaşlılık gevşekliği ve zaafına kapılmakta, sayı-
sız günahlar ve nefsani bulanıklıkları artmaktadır. O zaman da başın-
dan salma ve askıya almakla ömrünü geçirmektedir. Böylece de insan 
asıl sermayesini kaybetmekte ve yardımsız kılınarak hüsranla, intikam 

1 En’am/79 
2 Hamd/5 

                                                 



yurduna girmektedir. “Asra andolsun; gerçekten insan ziyanda-
dır.”1 

İnsanın ebedi saadet sermayesini, ebedi şekavette harcamasından, 
hayat ve kurtuluş sermayesini kendi yokluk ve helak oluşunda kul-
lanmasından ve ömrünün sonuna kadar gaflet ve sarhoşluktan ayıl-
mamasından daha büyük bir hüsran ne olabilir? 

  
BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
BBuu  KKoonnuuddaakkii  HHaaddiiss--ii  ŞŞeerriifflleerr  
Kafi’de yer aldığına göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: 

“Allah-u Teala’nın Davud’a vahyettiği şeylerden biri de şuydu: “Ey 
Davud! Şüphesiz insanlardan, Allah’a en yakın olanları, tevazu sahip-
leri ve aynı şekilde Allah’tan uzak olanları ise Allah’a karşı tekebbür-
de bulunanlardır.”2 

Bu hadis-i şerif, uyanıklık ehli ve marifet ashabı için yeterli ko-
numdadır. Allah-u Teala’ya yakınlaşmak, bütün saadetlerin kaynağı 
ve o mukaddes dergahından uzaklık ise bütün şekavetlerin nedenidir. 
Allah’ı isteyen, Allah’ı taleb eden, kendilerini Allah’ın askerlerinden 
sayan, ilim ehli olduğunu kabullenen, ve Allah-u Teala’ya yakınlaş-
mak için ibadetlere koyulan kimseler, kendilerini tam bir şekilde kont-
rol etmelidir ve insan tevazu sahibi olmadıkça ve tekebbürden sakın-
madıkça da istenilen sonucu elde edemez.  

Biz, ilim ve ameli dünyayı talep için isteyenler hakkında şu anda 
konuşmak istemiyoruz. Zira onların hesabı cebbar olan Allah’a kal-
mıştır, ama Allah’ı talep ettiğini ve Hakk’ı istediklerini iddia eden 
kimseler, bu hadisle kendilerini hesaba çekmelidirler. Bu hadis nefs-i 
emmarelerini imtihana çekmek için bir mihenk taşı olmalıdır. Eğer yi-
ne de kalplerinde kibir var ise ve amellerin de tekebbüre kapılıyorlar-
sa, anlamalıdırlar ki amelleri ve ilimleri Allah için değildir, aksine 
nefs-i emmare içindir. Zira eğer bu Allah’a yakınlaşmak için olsaydı, 
tevazu sahibi olmaları gerekirdi ki her şeyden daha çok insanı Allah’a 
yaklaştırmaktadır.  

Kafi’de şöyle yer almıştır: “İsa b. Meryem, Havarilere şöyle dedi: 
“Benim size bir ihtiyacım vardır, bu ihtiyacımı giderin.” Onlar şöyle 
dediler: “Hacetin giderilmiştir, ey Ruhullah!” Bunun üzerine Hz. İsa 
ayağa kalktı, onların ayağını yıkadı, onlar şöyle dediler: “Biz bu işe 

1 Asr/1-2 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 111, Bab’ut-Tevazu, 11. hadis 

                                                 



senden daha layıkız.” Hz. İsa şöyle buyurdu: “Yaratıklara hizmet hu-
susunda insanların en layık olanı alim kimsedir. Ben sizler için böyle 
tevazu ettim ki sizler de insanlar için benden sonra bu şekilde alçak 
gönüllü olasınız.” İsa (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: “Hikmet, tevazu 
ile imar olur; tekebbür ile değil, nitekim sizler, yumuşak toprakta ekin 
ekmektesiniz, dağlarda değil.”1 

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde zikredilen enbiya, evliya ve 
büyük insanların hallerini anmak, sadece tarihi bir bilgi edinmek için 
değildir. Aksine insanın kemale erdirilmesi içindir. Zira insanın alem-
deki büyük insanların haletlerinden ibret alması ve onların yüce sıfat-
ları ve üstün ahlakı ile nitelenmesi amaçlanmıştır.  

Bu hadis-i şerifi özellikle alimler ve büyük şahsiyetler, daha çok 
göz önünde bulundurmalıdır. Allah’ı bilen alimlerden ve din adamla-
rından ahlaki ve dini ilkeler edinmeli, büyüklerin öğrencilere ve emri-
nin altındaki kimselere karşı uyguladıkları metotları öğrenmelidirler. 
Kendilerini bu büyük ilahi ahlak ile, nitelendirmeli ve Hz. İsa Me-
sih’in havarilerin ayağını yıkamasını kendi haceti olarak kabullenme-
sini ve kendini buna muhtaç görmesini düşünmelidirler. Bu şüphesiz 
tevazu ve alçak gönüllülüğün nihayetidir.  

Hz. İsa’nın, “insanlara hizmete en layık olanı alimlerdir” sözü de 
şunun içindir ki tevazu Allah ve nefis hakkındaki ilmin bir meyvesidir 
ve bu alimlerde ortaya çıkmalıdır.  

Tevazu sıfatına sahip olmayan ve insanlardan tevazu bekleyen bir 
alim, alim değildir. O kavramlar deposu şeytani bir pisliktir. Eğer bu 
kavramlarla saadet ve esenlik elde edilecek olsaydı, İblis de mutlu bir 
kimse olurdu. Özelliğini kaybeden bir ilim, kalın bir örtüdür ki ondan 
kurtulabilmek, her şeyden daha zordur.  

Hz. İsa’nın, “tevazu hikmet ile imar olur.” sözünden maksat da şu-
dur ki, kalpte tevazu olmadıkça hikmet tohumu yeşermez ve gelişmez. 
Nitekim toprak da yumuşak ve uygun şartlara sahip olmazsa, o topra-
ğa ekilen tohumlar da yeşermez veya bu ifadeden maksat şudur ki 
alimlerde tevazu olmadıkça, hikmet tohumlarını insanların kalbine 
ekemez ve bu tohum yeşertip büyütemezler. O halde tevazu katı kalp-
leri yumuşatmalı, daha sonra tohum ekilmeli ve ürün alınmalıdır. Bu 
her iki yorum da doğrudur. Burada hem insanın kendisini hem de di-
ğerlerini ıslah etmesi emredilmektedir.  

1 Usul-i Kafi, c. 1, s. 29, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab-u Sifet’il-Ulema, 6. hadis 
                                                 



O halde, halkı irşad etme koltuğuna oturanlar ve kendilerini saadet 
yolunun hidayetçileri olarak tanıtanlar, bu değerli sıfat ile insanları 
davet etmeli ve peygamberler ile velilerin siretini göz önünde bulun-
durmalıdırlar. Zira onlar, sahip oldukları bütün makamlarla birlikte in-
sanlara karşı nasıl davranıyor ve onların kalplerini nasıl bir yüce ahlak 
ile yumuşak kılıyordu! Alim ve mürşidin kalbinde tevazu, sevgi, sefa 
ve nuraniyet olmadıkça insanları irşad etmeye ve eğitmeye koyula-
maz, marifetler ve hikmetler tohumunu insanların kalbine ekemezler. 
Kafi’de yer aldığına göre, İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İlim 
taleb ediniz ve ilimle birlikte sabır ve vakar ile süsleniniz, ilim öğret-
tiğiniz ve kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye karşı tevazu içinde 
olunuz, batılları, haklarını ortadan kaldıran cabbar alimlerden olmayı-
nız. 1 

Uygunsuz ahlak ve kınanmış sıfatlarla hak olan şeyler de ortadan 
kalkar, eğer alim, cabbar ve mütekebbir bir insan olursa, ilminin özel-
likleri batıl olur ve bu, ilim ve öğretilere en büyük bir ihanettir. Zira 
insanları haktan ve hakikatten yüz çevirtir. Alim, güzel ahlak olan ilim 
görevini yerine getirmezse, insanların gözünde din ve ilmin değeri dü-
şer, insanların inançları zayıflar, kalpleri alimlerden yüz çevirir ve bu 
görevini bilmeyen alimlerin din ve hakikate indirdiği en büyük darbe-
lerden biridir ki, hiçbir şey bu kadar etkili olamaz.  

Bir alimin ortaya koyduğu uygunsuz bir ahlak veya dini ilimler 
okuyan bir öğrencinin sergilediği aykırı bir amel, insanların amel ve 
ahlakını bozmak hususunda her şeyden daha etkili konumdadır. O 
halde bu kimseler, çok dikkatli olmalıdırlar. Onlar kendi saadetini te-
min etmek ile sorumlu oldukları gibi insanların saadetini de üstlenmiş-
lerdir. Onların fesat ve çirkinlikleri başkalarının fesat ve çirkinlikle-
rinden çok farklıdır ve onların hiçbir özrü ve bahanesi yoktur.  

 
AAllttıınnccıı  BBööllüümm  
TTeekkeebbbbüürr  HHaakkkkıınnddaakkii  HHaaddiisslleerr  
Kafi’de yer aldığına göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: 

“Mütekebbir kimseler, zayıf karıncalar haline dönecek ve insanlar Al-
lah hesaplarını görünceye kadar onları ayakları altında çiğneyecek-
tir.”2 

1 Usul-i Kafi, c. 1, s. 28, Kitab-u Fezl’il-İlm, Bab-u Sıfat’il-Ulema, 1. hadis 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 235, Bab’ul-Kibr, 11. hadis 

                                                 



Tekebbürün gaybi sureti, zayıf karınca suretidir. Belki de bu kıya-
meti berzahi suret, mütekebbirin nefsinin küçüklüğü sebebiyledir. Ni-
tekim bilindiği gibi tekebbür kapasite küçüklüğünden, nefis zayıflı-
ğından ve göğüs darlığındandır. Çünkü mütekebbirin özü ve hakikati 
küçüktür. Melekuti gaybi suretler ise nefsani melekelere tabidir ve be-
den melekut aleminde ruhun gölgesidir. Ona uymaktan başka yolu 
yoktur. Dolayısıyla ruhun küçüklüğü, bedene sirayet etmektedir ve 
böylece insanların hesabı görülünceye kadar ayakları altında çiğnenen 
küçük bir karınca suretine bürünmektedir.  

Muhtemelen o melekuti gaybi suret, dünyevi ve mülki tavırların bir 
yansımasıdır. Burada kendini büyük gördüğü için Hak Teala o dünya-
da onu küçümseyecektir.”Amel ettiğin gibi mükafat göreceksin.”1  

Hakeza Kafi’de yer aldığına göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyur-
muştur: “Cehennemde, mütekebbir kimseler için hazırlanmış olan sa-
kar adında bir vadi vardır. Bu vadi şiddetli hararetinden dolayı Allah’a 
şikayette bulundu ve bir nefes alması için izin istedi. Böylece bir nefes 
çekti ve ondan cehennem alevlendi.”2 

Ey aziz! İnsan eğer bu tür hadislerin doğru olduğuna ihtimal vere-
cek olursa, bizden daha çok nefsini ıslah etmeye koyulmalıdır. Azap 
ve ateş yeri bile ısısından dolayı inliyor ve nefesinden cehennem alev-
leniyorsa, biz bu azaba karşı nasıl dayanacağız? Birkaç günlük üstün-
lük taslamak ve Allah’a itaat ve ibadet sebebiyle Allah’ın kullarına 
karşı büyüklenmek için, nasıl olur da kendimizi cehennemi inleten bir 
azaba atabiliriz. Yazıklar olsun bizim gafletimize ve sarhoşluğumuza! 
Bu akılsızlıktan ve daldığımız ağır uykudan dolayı Allah’a sığınırız.  

Ey Allah’ım! Biz zayıf kulların hiçbir şeye gücü yetmemekte ve 
senin dergahından başka sığınacak hiçbir yerimiz bulunmamaktadır. 
Bu ateşle mi bize azap etmek istiyorsun? Ey Allah’ım! Sen zayıflığımı 
ve çaresizliğimizi biliyorsun. Sen derimizin ve etimizin inceliğini gö-
rüyorsun. Biz, o azaba karşı ne yapabiliriz ki? 

Ey Allah’ım! Senin kulların, senin malındır ve sana bağlıdır. Hepsi 
senin kullarındır ve sen onların ilahısın. Sen ilahlığın ile onlara dav-
ran; onların kötülüğü esasınca değil. Sen bizleri yarattın, bizlere hiçbir 

1 Bu deyim meşhur bir deyimdir. İmam Sadık’ın (a.s) naklettiğine göre Ebu Zer-i 
Gaffari, bir hutbenin arasında şöyle buyurmuştur: “Amel ettiğin gibi karşılık göre-
ceksin ey ilim talibi” (Usul-i Kafi, c. 2, s. 108, Bab-u Zemm’id-Dünya ve Zuhd-u 
Fiha, 18. hadis ve a. g. e. c. 2, s. 112, 4. hadis)  

2 a. g. e. c. 2, s. 234-235, Bab’ul-Kibr, 10. hadis 

                                                 



hizmetimiz olmadığı halde sonsuz nimetler bağışladın. Senin nimetle-
rin layık olmaya bağlı değildir, senin nimetlerin ibtidaidir. 1  

Ey Allah’ım! Sen kendini rahmet ve rahmaniyet ile bizlere tanıttın. 
Biz seni fazlın ve rahmetinle tanıdık. Sen kendi kitabında şöyle bu-
yurdun: “Şüphesiz Allah bütün günahları affeder.”2 Biz senin rah-
metine göz diktik, kendimizden ve yaptıklarımızdan ümitsiziz. Biz 
neyiz ki amel ile senin dergahına gelelim.  

“Azık yüklenmek en çirkin şeydir 
İnsan kerim olanın huzuruna varınca”3 
Bizim azap ve ceza görmemiz senin büyüklük ve azametini artır-

maz ve senin kullarına karşı merhamet ve şefkat göstermen, senin 
rahmet genişliğinde bir eksiklik icad etmez. Senin yöntemin ihsan ve 
adeletin ise keremdir. Diyelim ki biz cehalet ve hayasızlıktan dolayı, 
isyana kalkıştık, böylesine şefkatli bir ilaha itaatsizlik gösterdik, lakin 
senin rahmetin, yaratığın isyan ve rahmetine bağlı değildir.  

Ey Allah’ım! Bizlere fazlın ve rahmetinle davran, bizleri amellerin 
kötülüğü ve ahlak çirkinlikleriyle hesaba çekme, şüphesiz ki sen mer-
hamet edenlerin en merhametlisisin.  

Kafi’de İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İzzet, Allah’ın örtü-
südür ve kibir ise Allah’ın elbisesidir. Herkim ondan bir şeye el uza-
tırsa Allah onu yüz üstü cehenneme atar.”4 

İmam Bakır ve İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuşlardır: “Kal-
binde zerre kadar kibir bulunan bir kimse cennete giremez.”5 

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kibir, ateşin bineğidir.”6 
Allah Resulü (s.a.a) ise şöyle buyurmuştur: “Cehennem ehlinin ço-

ğu mütekebbirlerdir.”7 
 

1 Hiçbir liyakat alınmaksızın verilen ihsanlardır. (Müt. ) 
2 Zümer/53 
3 Nefs’ur-Rahman fi Fezail-i Selman, Haci Nuri (r.a), Cevad Kayyumi’nin araş-

tırması, Tahran, Afak yayınevi, s. 545 
4 Usul-i Kafi, c. 2, s. 234, Bab’ul-Kibr, 3. hadis 
5 a. g. e. c. 2, s. 234, 6. hadis 
6 İkab’ul-A’mal, Şeyh Seduk (r.a), s. 267, 7. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 377, 

Cihad’un-Nefs bablarından 58. bab, 14. hadis 
7 İkab’ul-A’mal, s. 265, 9. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 377, aynı bab, 16. 

hadis 

                                                 



YYeeddiinnccii  BBööllüümm  
TTeevvaazzuu  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekkllee--

rriinnddeennddiirr,,  KKiibbiirr  iissee  CCeehhaalleettiinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  
GGeerreekklleerriinnddeennddiirr  

Bütün insanlık ailesinin üzerinde yoğrulduğu ve de hiç kimsenin 
mahrum kalmadığı fıtratlardan biri de, büyük bir varlığın karşısında 
tevazu, alçak gönüllülük ve ululama haletine bürünmesidir. Eğer bir 
insanın kalbi, herhangi bir kimsenin azamet ve büyüklüğünü derk ede-
cek olursa, fıtratı gereği, onu ulular, onun huzurunda boyun eğer, mü-
tevazi ve alçak gönüllü davranır. Bu büyük şahsa tevazuya bağlı ola-
rak onun yakınlarına da bağımlı olarak tevazu gösterir.  

Fıtrat bütün anlamı ve hakikatiyle mutlak büyük ve azim varlığın 
karşısında mütevazi olduğu için tabiata gömülmediği ve tabiat hüküm-
lerine esir olmadığı müddetçe Hak Teala’ya karşı da tevazu ve ulula-
ma haleti içinde olur. Zira Allah-u Teala mutlak azim ve büyüktür. 
Bütün büyüklükler, azametler, celal ve cemaller, Allah-u Teala’nın 
cemal, celal ve azametinin sadece bir gölgesidir.  

O halde insan, tabiat hükümleriyle örtülü olmayan asil fıtratı hase-
biyle Hak Teala için bizzat ve Hak Teala’nın celal ve cemal mazharla-
rı için ise, ilineksel olarak tevazu gösterir. Allah’ın kullarına tevazu da 
Allah’a karşı tevazu göstermektir. Asil fıtrat üzere zuhur eden bu te-
vazuda nefis ve şeytanın tasarruf eli bulunmamaktadır. Bu açıdan bu 
tevazu kendisi için gösterdiği bir tevazu değildir. İstifade etmek için 
tamahlanmak ve göz dikmekten münezzehtir.  

Örtülü olmayan bu fıtratın sahibi, bütün varlıklar için tevazu gös-
terdiği halde, Allah-u Teala’dan başka hiç kimseye boyun eğmez, kal-
bi sadece Allah-u Teala’ya yönelmiş durumdadır. Bu kesret, tevhidin 
aynısıdır. Bu yaratıklara teveccüh, Hak Teala’ya teveccühün aynısıdır. 
Bu ahlak, marifet ve muhabbet çeşmesinden kaynaklandığı için 
marifetullah ve muhabbetullahın aynısıdır.  

Bu fıtratın sahibi olan bir kimse, varlıklardan hiç kimseye yaltak-
lanmaz. Zira bütün yaltaklanmaların kaynağı bencillik ve haktan örtü-
lü olmaktır. O halde açıkça anlaşıldığı üzere Allah’a ve yaratıklarına 
karşı tevazu yoğrulmuş fıtratın gereklerindendir. Buradan da anlaşıl-
dığı üzere tekebbür ve yaltaklanma örtülü fıtrattandır. Zira, nefsani hi-
caplarla örtülü olan ve de kendisine bencillik egemen olan bir insan, 
bu bencillik üzere kendisi için bir çok kemaller ispat etmeye çalışır. 
Ama kemallerin kaynağından gafil davranır. Eğer onlara karşı maddi 
bir tamahı yoksa, Allah’ın kullarını küçümser, ama eğer onlara bir ta-



mah gözüyle bakıyorsa, onları ulular, böylece de elinin altındaki kim-
selere tekebbüre kapılır. Dünya ehline ve tamahlandığı kimselere karşı 
yaltaklanır. Dolayısıyla Allah’a doğru seyrettiği ve kendisiyle Allah’a 
ve yaratıklarına tevazu gösterdiği merkebi, perdeye büründüğü için 
seyir merkebi onu şeytana ve tabiata doğru götürür. Bu vasıtayla in-
sanlara tekebbürde bulunur ve bazen de onlara yaltaklanır.  

OOnn  DDookkuuzzuunnccuu  MMaakkssaatt  
TTeeeennnnii11  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  AAcceelleecciilliikk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada üç bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
TTüüeeddee  ((TTeeeennnnii))  vvee  AAcceelleecciilliiğğiinn  ZZaahhiirr  vvee  BBaattıınn  SSııffaattllaarrıınnddaann  

OOlldduuğğuu  BBeeyyaannıınnddaa  
“Hümeze” kipinde olan “tüede” bir işte sabit kalmak ve teenni an-

lamlarına gelmektedir. 2 Aynı zamanda itminan içinde hareket etmek 
anlamını da ifade etmektedir. Tasarru’ ise bütün bunların karşıtıdır.”3 

Teenni, nefsani sıfatlardan biridir ve zahirdeki etkileri ise harekette 
ağırlık ve itminan içinde olmaktır.  

Teenni ve vakar, kalpte ortaya çıkınca, görüş ve inançlar hususunda 
da teenni hasıl olur ve ondan da söz ve davranışlarda teenni meydana 
gelir. Nitekim, kalpte acelecilik ortaya çıkınca bu zahire de yansır.  

Hadis-i şerif incelendiğinde de anlaşıldığı üzere akıl ve cehalet as-
kerleri, batıni sıfatlara özgü bir şey değildir. Aksine zahir ve batın, ilk 
ve son bütün hayırlar, aklın askerlerindendir. Batıni ve zahiri hayırlar 
aynıdır. Aynı zamanda bütün kötülükler de cehaletin ordusundadır. 
Zahiri ve batıni kötülükler aynı konumdadır. Yüce hikmet ilminde de 
ispat edildiği üzere zahirin batına isnadı birbirine zıt iki gerçek arasın-

1 İhtiyatlı ve akıllıca davranma, bir işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde ha-
reket etme (müt. ) 

2 Lisan’ul-Arab, c. 15, s. 191 ve Mecme’ul-Bahreyn, c. 3, s. 153 
3 Lisan’ul-A’rab, c. 6, s. 241 ve Mecme’ul-Bahreyn, c. 4, s. 345 

                                                 



daki isnat gibi değildir. Aksine kemal ve noksanlık, kesrette vahdet ve 
vahdette kesret türünden bir isnattır. 1 Hatta zahir ve batın tabiri bile 
belki bütün tabirlerden daha iyidir.  

Nefsani ahlak, hakikatlerin ve ruhsal batıni sırların zuhurudur. Ni-
tekim zahiri ameller de melekelerin ve nefsani ahlakın zuhurudur. 
Şiddetli birlikten ve nefsani makamların vahdetinden dolayı bütün ba-
tın hükümleri zahire ve zahir hükümleri de batına sirayet etmektedir. 
Bu açıdan temiz şeriatta zahir ve suretin korunmasına büyük önem ve-
rilmiştir. Hatta oturmak, kalkmak, yürümek ve konuşmak hakkında bi-
le bir çok emirler verilmiştir. Zira bütün zahiri amellerin nefis ve ruhta 
bir takım etkileri vardır ki ruh onlar vasıtasıyla tümel değişimler ge-
çirmektedir. Eğer insan yol yürürken acele yürürse bu onun ruhunda 
da acelecilik icat etmektedir. Nitekim acele eden ruh da zahiri acele 
etmeye sevk etmektedir. Aynı şekilde, eğer insan zahiri amellerde va-
kar, sükunet ve güven üzere davranacak olursa bu her ne kadar zorluk-
la yapılsa dahi yavaş yavaş ruh batınında bu değerli meleke, itminan 
ve sebat vücuda getirir ve bu değerli meleke bir çok hayır ve kemalle-
rin kaynağı haline gelir.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
TTuueeddee  vvee  TTaassaarrrruu’’  ((TTeeeennnnii  vvee  AAcceelleecciilliikk))  KKeelliimmeelleerriinniinn  AAnnllaammıı  
Zahire bakıldığında hadis-i şerifte yer alan tuede kelimesinden 

maksat, karşıtı tasarrru’ olduğu hasebiyle teennidir ve teenni ise ifratı 
acelecilik olan gazap kuvvesinin itidalidir. Nitekim bazı araştırmacı-
lar, bunu bu şekilde beyan etmişlerdir ve nefis sükunetini, cesaretin 
kollarından biri saymışlardır. 2 

Belki de bundan maksat, sebat içinde olmaktır ve o da gazap kuv-
vesinin itidalinden kaynaklanmaktadır ve cesaretin dallarından biridir. 
Bu da nefsin bir çok zorluklara ve alemdeki acı olaylara tahammül 
etmesi, hemen meydandan kaçmaması, ihmalkarlık ve lakaytlığa yö-
nelmemesi, düşüklük ve sertliğe başvurmamasıdır. Bu ahlaki ve ruhi 
olaylardan, veya doğal ve cismani olaylardan daha genel bir anlam 
ifade etmektedir.  

Sebat haletine sahip olan bir nefis, ruhsal tatsızlıklar karşısında tes-
lim olmaz, acı olaylar karşısında diz çökmez, itminan ve sebatı azal-

1 Esfar-i Erbea, c. 1, s. 68, birinci bölümün yedinci faslı ve aynı cilt, s. 342-344, 
ikinci bölümün dördüncü faslı 

2 Şerh-u Usul’il-Kafi, Sadr’ul-Muteellihin Şirazi (r.a), c. 1, s. 447 

                                                 



maz, belki de “Sen, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte 
emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”1 ayeti de bu nefis makamına işaret 
etmektedir.  

Elbette toplum içinde böyle bir ruhu elde etmek, en önemli işlerden 
biridir ve aynı zamanda da en zor işlerden biri sayılmaktadır. Bu açı-
dan rivayette de yer aldığı üzere Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
“Hud suresi, bu ayeti sebebiyle beni ihtiyarlattır.”2 

Bu ayet, Şura suresinde3 de olduğu halde, Hud suresine özgü kılını-
şı belki de altındaki “ve seninle birlikte tövbe edenler” ifadesinin 
yer almasıdır. Zira Şura suresinin devamında bu kayıt yoktur. Zira 
ümette dosdoğru oluşun vücuda gelmesi, oldukça zor bir iştir, dolayı-
sıyla da Hud suresi zikredilmiştir.  

Özetle, işlerde sebat göstermek, insanın savaş meydanlarındaki zor-
luklarda tahammül göstermesine neden olur ki insan zorluklar karşı-
sında savaştan yüz çevirmez ve ilahi değerleri savunmada sürçmez. 
Böylece ruhsal zorluklar karşısında da sürçmez, nefsin sebat ve güve-
nini kaybetmez.  

Ama tam tersine acelecilik, uyumsuz melekelerden biridir ki insan 
bu sıfat sebebiyle, hiçbir şeyde sebat gösteremez, sorumluluk kabul-
lenmekten kaçınır ve işleri idare edemez. Ne ruhsal sorunlardan sakı-
nabilir ne de bedensel zorluklarda direnebilir. Bu uyumsuz ahlaktan 
dolayı erdem şehrinde bir çok bireysel ve toplumsal bozukluklar vü-
cuda gelir. İnsan eğer böyle ruhsal bir halete sahip olursa en küçük 
zorluklar karşısında kendini kaybeder, ilahi ve ruhani görevlerinden 
yüz çevirir, bazen nefis ve şeytan ona galebe çalar, onu hak yoldan 
saptırır, imanı lekelenir, dini, mezhebi ve değerlerine ait ilkelerini tü-
müyle kaybeder.  

Nefis güveni ve ayakları sabit kalmak, insanı şeytanın ordusu kar-
şısında korur, cehalet ve şeytanlık askerlerine üstün kılar.  

Nefis itminanı ve sebat, insanı gazap ve şehvet kuvvesine üstün kı-
lar. Böylece insan, bu kuvveler karşısında teslim olmaz. Hatta bütün 
batıni ve zahiri kuvvelerini ruhun itaati altına sokar.  

Sebat ve direniş insanı, alemdeki tatsız olaylar, ruhsal ve bendesel 
baskılar karşısında çelikten bir sed gibi ayakta tutar ve insanda sürç-

1 Hud/112 
2 ed-Durr’ul-Mensur, Siyuti, c. 3, s. 320-321 ve Mecme’ul-Beyan, Tebersi (r.a), 

c. 5, s. 304 
3 Şura suresi, 15. ayette şöyle buyrulmuştur: “Emredildiğin gibi dosdoğru ol”  

                                                 



melerin ve gevşekliklerin ortaya çıkmasına izin vermez. İman ve din 
kuvvesini korumak, nefis itminanı ve ruh sükuneti olduğu taktirde da-
ha kolay gerçekleşir ve son nefesine kadar insanı alemdeki sert rüzgar-
lar karşısında korur.  

Nefis güveni ve ayakları üzerinde sabit kalmak, yabancıların ve 
münafıkların ahlakının insana sızmasını engeller ve insanın olaylara 
kapılmasını önler. İnsan nefis güvenliği ve sebatıyla tek bir millet teş-
kil eder ki eğer çirkin ahlaklar ve dinsizlikler seli tüm insanları alıp 
götürse dahi o çelikten bir dağ gibi bütün her şeyin karşısında durur ve 
yalnızlıktan dolayı asla dehşete kapılmaz.  

İtminan ve sebat sahibi bir insan, bütün ferdi ve toplumsal görevle-
rini yerine getirebilir ve hayatının maddi ve ruhani hiçbir aşamasında 
sürçme ve hataya kapılmaz.  

Din büyükleri, bu ruhsal büyük kuvve sayesinde kötü huylu mil-
yonluk topluluklar karşısında kıyam ediyor ve asla hatasal fikre dahi 
düşmüyorlardı. Bu büyük ruh, büyük peygamberlerde mevcuttur. Zira 
onlar, tek başına bir dünyanın cahilce düşüncelerine karşı durmuş, ye-
ni bir hareket başlatmışlardır. Onlar, kendilerinin azlığından ve düş-
manların çokluğundan dolayı hiçbir korkuya kapılmamış ve bütün 
akılsızca düşüncelere galip gelmişlerdir. Bütün insanların adet ve ta-
vırlarını ayakları altına almış, onları kendi renglerine büründürmüşler-
dir. Bu sebat ve itminan içindeki bu ruh, kalabalık topluluklar karşı-
sında sayıları az olan toplulukları korumuş ve az bir techizat ve sayı 
ile alemdeki bütün ülkelere musallat kılmıştır. Allah-u Teala Kur’an-ı 
Şerif’te bu itminan ve sebat kuvvesine büyük önem vererek şöyle bu-
yurmuştur: “Eğer içinizde sabreden yirmi kişi olursa ikiyüze galip 
gelirler.”1 ve gerçekten de bu şekilde olmuştur. 2 

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
TTeeeennnnii  vvee  SSeebbaatt  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattttaann  vvee  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  

BBiirriiddiirr,,  AAcceellee  vvee  SSeebbaattssıızzllııkk  iissee  CCeehhaalleett  vvee  İİbblliiss’’iinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  
BBiirriiddiirr  vvee  ÖÖrrttüüllmmüüşş  FFııttrraattttaann  SSaayyııllmmaakkttaaddıırr..    

Daha önce de zikrettiğimiz gibi Hak Teala’nın insanı üzerinde ya-
rattığı ilk fıtrat hasebiyle insanoğlu, mutlak kemale aşıktır ve noksan-

1 Enfal/65 
2 Bedir savaşına işaret edilmektedir. Bu konuda bkz. Siret’un-Nebeviyye, İbn-i 

Hişam, c. 2, s. 331, Tarih’ur-Rusul ve’l-Muluk, Taberi, c. 2, s. 421 ve Mecme’ul-
Beyan, Tebersi (r.a), c. 4, s. 857  

                                                 



lıktan nefret etmektedir. Eğer noksanlığa teveccüh eder ve mutlak ol-
mayan kemale sevgi duyarsa, fıtratı örtülü olmasındandır. Bu açıdan 
insanın kendine teveccüh etmesi, hayvani hedef ve şehvetlerine uyma-
sı, dahili vehm edici şeytana ve harici büyük şeytana uyması, ilk fıtra-
tına aykırıdır. Şüphesiz bütün aceleler, sebatsızlık ve kararsızlıklar, 
nefsani isteklere, hayvani şehvetlere bulaşmama korkusundan veya 
hayvani hedefleri kaybetme endişesinden kaynaklanmaktadır.  

İçinde tevhit nuru ve mutlak kemal marifeti bulunan bir kalp, itmi-
nan, sebat, teenni ve istikrar sahibidir. Hak Teala’nın marifet nuruyla 
aydınlanan bir gönül, işlerin Allah’ın kudretiyle yürütüldüğünü bilir, 
kendisini, ciddiyetini, hareket ve sükunetini ve bütün varlıkları Al-
lah’tan görür, varlıkların dizginlerinin kendi ellerinde olmadığını an-
lar. İşte böyle bir kalp ise ıstırap, acelecilik ve kararsızlıktan uzaktır.  

Tam aksine marifetlerden örtülü ve bencillik, şehvetler ve hayvani 
lezzetler örtüsüne bürünen bir kalp, hayvani lezzetleri kaybetme kor-
kusu içindedir. Böyle bir şahıs, kalp güvenini yitirmiştir ve işlerine 
acele ile koyulmaktadır.  

Marifet ehli kimseler şöyle demektedirler: “Dua üç kısımdır: Birin-
cisi acele üzere yapılan duadır ve bu insanların genelinin yaptığı dua-
dır. Bunlar, nefsani hedeflere esir olduğu için dualarda da acele dav-
ranmaktadırlar ve böylece dünyevi veya hayvani hedeflerinin kaybol-
masından korkmaktadırlar.” 

İkinci dua ise ihtimal üzere yapılan duadır. Bu dua ise hikmet erba-
bının yaptığı duadır. Bunlar, kendi hedeflerine bağlıdır ve duanın işle-
rin yürütülmesinde rolü olduğunu bilmektedirler ve ilahi kaza ve ka-
derin duaya bağlı olduğunu derk ederler. Bu açıdan da duaya koyulur-
lar.  

Üçüncü dua ise, itaat üzere yapılan duadır. Bu dua da marifet asha-
bının duasıdır. Onlar nefsin esaretinden dışarı çıkmışlardır ve de nef-
sani arzular ve lezzetler için dua etmezler.  

“Ben bir grup tanıyorum evliyadan 
Ki dua etmekten dilleri tutuk.”1 
Bunlar duayı Allah’ın emrine bağlanmak için yaparlar. Çünkü Hak 

Teala’ya halvette dua etmek ve mutlak sevgiliyle muhatap olmak ma-
kamında olduğu için duaya koyulurlar. 2 

1 Mesnevi-i Manevi, Celaluddin Mevlevi, s. 167, 3. defter 
2 Şerh-u Fusus’il-Hikem, Şeyh Davud Kayseri, s. 99, Şit bölümü 

                                                 



Gerçekten de insan eğer kalbi marifet nuruyla aydınlanır ve bizim 
gibi tabiat zindanı ve şehvetler zincirinde esir olmazsa, asla Hak Teala 
ile muhatap olmayı ve Hak Teala’yı zikretmeyi başka bir şeye vesile 
kılmaz.  

Allah’ın velileri, Allah’a bağlanmak için dua ederler ve Allah ile 
halvette bulunmayı ve Allah’ı zikretmeyi kendi bencilliklerine vesile 
kılmazlar. Onlar ne isterlerse, Hak Teala ile konuşma kapısını açmak 
içindir.  

“Dostun gönlüne girmek için çare bulmak gerek”1 
Biz nefis ve şehvet esirleri, Allah’ı hurma için (kendi isteklerimiz 

için) istiyoruz ve mutlak dostu nefsani lezzetlere feda ediyoruz. Bu 
hataların en büyüğüdür ki eğer, kalbimiz marifetten nasiplenmiş ve 
içinde muhabbetten bir tecelli var ise utançtan ölmemiz ve kıyamete 
kadar başımızı utançtan önümüze eğmemiz gerekir. Onlar eğer bir şey 
isterlerse, dostun kerameti olduğu için isterler.  

Bir bak, gerçek seven ve mutlak meczup Ali b. Ebi Talib (a.s) 
Kumeyl duasında ne diyor: “Ey mabudum, ey seyidim, mevlam ve 
rabbim! Farzen, azabına tahammül etsem bile, senin ayrılığına nasıl 
dayanabilirim! Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım, ama keremi-
ne nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim!”2 

Bu hakiki dost, ayrılmaktan korkmaktadır. Vuslat günlerini iste-
mekte ve aramaktadır:  

“Ney’i dinle, dile geldiği zaman 
Şikayette bulunur ayrılıklardan”3 
Sonunda ise şöyle demektedir:  
“Her kim uzak kalırsa kökünden 
Kavuşur vuslat günlerine yeniden”4 
Bu büyük kitabın girişi fıtrat dilindendir ve de Allah’ın nimetlerine 

bakışı Hak Teala’nın keramet yurdu olduğundandır. Allah aşıklarının 
başı Ali b. Ebi Talib (a.s), cenneti cennet için istememektedir, keramet 
yurdu olduğu için istemektedir. Biz zavallılar ise ne istersek kendimiz 
için istemekteyiz. Allah’ı da kendimiz için istiyoruz, ezel cemalinin 

1 Beytin tamamı –ki Mirza Abdulvahab Neşat İsfahani’nin meşhur gazelinin gi-
rişidir- şöyledir: “İtaat elden gelmez, günah etmek gerek 

Dosun gönlüne girmek için çare bulmak gerek.” (Divan-i Neşat İsfahani (r.a), s. 
96) 

2 İkbal’ul-A’mal, Seyyid b. Tavus (r.a), s. 708, Dua-i Kumeyl (r.a) 
3 Mesnevi-i Manevi, s. 1, 1. defter, 1. beyt 
4 a. g. e. s. 1, 1. defter, 3. beyt 

                                                 



aşıkları ne isterlerse dost için isterler. Cenneti bile keramet yurdu ol-
duğu için isterler, hayvani yiyecek ve içecek yeri olduğu için değil. 
Biz hayvanlar, cennetin otlağını ve yaylasını istemekteyiz. Cennette 
de ondan fazla bir makama sahip değiliz. Onlar ise, cenneti ve her şeyi 
dost için isterler ve her şeyi dost marifeti ve Allah’a bağlılık için bir 
vesile edinirler.  

Ey Allah’ım! Bizi bu gaflet ve bencillikten kurtar, kalbimizi bu 
şehvetlere esaretten ve lezzetlere dalmaktan dışarı çıkar. Ey Allah’ım! 
Bencillik örtüsü bizleri senin mukaddes dergahına ulaşmaktan alı 
koymuş, kalbimizi mutlak sevgiliden çevirmiştir. Sen bizzat bu örtüle-
ri kudret elinle ortadan kaldır.”Benimle senin aranda, benim varlığım 
çatışmaktadır.  

O halde lütfünle varlığımı ortadan kaldır.”1 

YYiirrmmiinnccii  MMaakkssaatt  
HHiilliimm  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  BBeeyyiinnssiizzlliikk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada yedi bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
HHiilliimm  vvee  BBeeyyiinnssiizzlliiğğiinn  AAnnllaammıınnıınn  BBeeyyaannıınnddaa  
Hilim, gazap kuvvesinin itidal şubesinden biridir ve de nefsin itmi-

nana erme aracı olan bir melekeden ibarettir. Böylece hemen ve yersiz 
olarak gazap kuvvesi heyecana kapılmaz. Eğer nefsani isteklerine ay-
kırı bir iş ortaya çıkar ve tatsız olayla karşılaşırsa, tahammülden uzak-
laşmaz ve dizginlerini koparmaz.  

Bunun karşısında ise, “sefeh” sıfatı yer almaktadır.”Sefih’er-Recul” 
yani hilmi olmayan kimse demektir. Hafif tiynetli ve ağır olmayan 
kimse anlamını ifade etmektedir. Bunun karşısında ise sükunet ve sa-
bır vardır. Bu hafiflik sıfatı vasıtasıyla nefis, tahammülden çıkar, tatsız 
olaylara karşı koyamaz, ölçüsüzce ve cehalet üzere dizginlerini kopa-

1 Divan-i Hallac, s. 90 
                                                 



rır, gazaplanır ve sakınmaz. Bu da gazap kuvvesinin ifrat şubelerinden 
biridir.  

Belki de sefahet, aslında zihni hafif olma, cehalet ve akıl hafifliği 
anlamındadır.1 Zira gazap kuvvesini korumaya gücü yetmeyen bir 
kimse, cahil, zihni ve aklı hafif kimsedir. Hilmin aksi, sefahet olarak 
adlandırılmıştır. Yoksa cevher olarak “sefeh” kelimesinin anlamı, 
hilmin karşıtı değildir ve bu gerçi lugat alimlerinin sözlerinin zahirine 
muhaliftir. Lakin itibar ve kelimenin kökleriyle uyum içindedir. Vel-
hasıl bizim maksadımızda herhangi bir rolü yoktur. Bu konuda bir 
araştırmaya girmek uygun değildir ve fazla bir önemi de yoktur.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
GGaazzaapp  KKuuvvvveessiinniinn  MMeeyyvveelleerrii  
Bil ki gazap kuvvesi, eğer aklın tasarrufu ve şeriatın terbiyesi altın-

da olursa, büyük ilahi nimetlerden ve de saadet yolunun en yüce yar-
dımcılarından biridir. Gazap kuvvesiyle dünya sisteminin korunması, 
şahıs ve türün bekası temin edilmektedir. Erdem şehrinin teşkilinde de 
büyük bir etkinliği vardır. Bu değerli kuvve sebebiyle insan ve hay-
van, kendisini ve türünü korumakta, tabiatın uyumsuzluklarına karşı 
kendini savunmakta ve yok olmaktan kurtarmaktadır. Eğer bu kuvve 
insanda olmasaydı, insan bir çok kemallerden ve ilerlemelerden geri 
kalır, aile düzenini koruyamaz, erdem şehrini savunamazdı.  

Hikmet sahibi ve bilgin kimseler, gazabın noksanlık ve tefrit had-
dinden çıkmak için, bir takım emirler vermişlerdir ve de bizzat kendi-
leri bu kuvveyi heyecanlandırmak için fevkalade işlere başvurmuşlar-
dır. Nitekim bazılarından nakledildiği üzere onun tefrit haddinden 
çıkmak için, korkunç yerlere gidiyor, nefsi tehlikelere atıyor, dalgalı 
anda gemiye biniyor, böylece nefisten gevşeklik ve korkuyu uzaklaş-
tırmaya çalışıyorlardı. 2 Gerçi bu tür tedaviler de ifrattır. Lakin gev-
şeklik anında gazap kuvvesini uyandırmak için bir tedavi yolu bulmak 
gerekir. Zira bu kuvve gevşediği taktirde, toplum ve erdem şehrinin 
egemenliğinde büyük bir zarar ortaya çıkmakta, bireysel ve toplumsal 
hayatta bir çok tehlikeli durumlar yüz göstermektedir. Bir çok ayıplar, 
bu kuvvenin yatışmasından vücuda gelmektedir. Örneğin zayıflık, 
gevşeklik, tembellik, tamah, sabırsızlık, sebatsızlık, savaştan kaçmak, 
zaruret anlarında teşebbüsten geri kalmak, iyiliği emretmeyi ve kötü-

1 Tac’ul-Erus, c. 9, s. 391 
2 Tehzib’ul-Ahlak, İbn-i Miskeveyh, s. 273 

                                                 



lükten sakındırmayı terk etmek, utanç içinde yaşamak, zillet ve rezale-
te boyun eğmek gibi haletler bundan kaynaklanmaktadır.  

İlim sahibi olan Allah bu değerli kuvveyi insanda boş yere yarat-
mamıştır. Allah-u Teala bu kuvveyi dünya saadetinin ve yüceliğin 
sermayesi karar kılmış ve o alemdeki mutlulukların kaynağı karar 
kılmıştır. Teşebbüsten geri kalmak, iyiliği emretme ve kötülükten sa-
kındırmada gevşek davranmak, zalimlerin zulmünü engellememek 
hilim değildir. Aksine bu, bir tür sönüş ve çöküştür ki rezil melekeler-
den ve uyumsuz sıfatlardan biridir.  

Allah-u Teala, Kur’an’daki ayeti şerifelerde de müminleri “Kâfir-
lere karşı pek şiddetlidirler, kendi aralarında ise pek merhametli-
dirler.”1 olarak ifade buyurmuştur. Allah-u Teala savaş meydanında 
cesaretle savaşanları, oturanlardan üstün kılmış ve derecelerini kendi 
azamet dergahında büyük saymıştır. 2 Savaş meydanlarında sebat gös-
terenleri taktir etmiş ve onları tehlikelere atlamaya ve savaşlarda iler-
lemeye teşvik etmiştir. 3 Bütün bunlar ise değerli gazap kuvvesi saye-
sinde gerçekleşmektedir. Bunun gevşemesiyle de insan bütün fazilet-
lerden mahrum kalmakta; zillet, horluk, aşağılık ve esarete boyun eğ-
mektedir. İnsani ve dini görevlerini yerine getirmekten mahrum kal-
maktadır. Bu açıdan eğer bir kimse de bu kuvve sönmüş halde olursa 
hemen tedaviye yönelmeli, ameli ve ilmi olarak tedaviye koyulmalıdır 
ki nefsini itidal halinde tutabilsin.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
GGaazzaapp  KKuuvvvveessiinniinn  SSaappmmaassıınnıınn  TTeehhlliikkeelleerrii  HHaakkkkıınnddaa  
İnsanların çoğunun düçar olduğu gazapta ifrat hali bu hadis-i şerifte 

de “sefeh” olarak ifade edilmiş olup, ahlaki rezaletlerden ve kınanmış 
sıfatlardan biridir. Bu sıfat insanı helak olmaya sürüklemektedir. Dün-
ya ve ahirette insanın şekavetine neden olmaktadır.  

Bu kuvve herkimde itidal haddinden dışarı çıkar, ifrat ve galebe 
haddine yönelirse, bizzat o kimsenin helak olmasına neden olur. Böy-
lece insan din ve dünyasını yok eder.  

1 Fetih/29 
2 Nisa suresi, 95. ayete işarettir.  
3 Enfal suresi, 65. ayet, Tevbe suresi, 38. ayet ve Nisa suresi, 83. ayetlere işaret-

tir.  

                                                 



Kafi’de yer aldığına göre İmam Sadık’tan (a.s) naklen, Peygamber 
(s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sirke, balı bozduğu gibi gazap da imanı 
bozar.”1 

Bir çok defa bu kuvve ısırgan köpek olduğundan şiddet anında in-
sanın iradesini elinden almakta, isyana yöneltmekte, insanı saygın 
hürmetleri çiğnemeye ve müminlerin nefsini katletmeye zorlamakta-
dır. Nitekim bazen zulmeti iman nurunu söndürmekte ve bu yanmış 
ateş bütün hak inançları, marifet nurlarını ve imanı yakmaktadır. Bin-
lerce cehalet ve akılsızlığa kaynak olmaktadır ki insan ömrü boyunca 
bunları asla telafi edemez.  

Bu kuvvenin tehlikesi, diğer kuvvelerden daha büyüktür. Zira bu 
kuvve, yıldırım hızıyla bazen, bir çok büyük işleri yapmakta ve bir 
dakika içinde insanı bütün varlığından dünya ve ahiret saadetinden 
düşürmektedir.  

Hikmet sahipleri şöyle demişlerdir: “Gazabı şiddetlenen insanın 
örneği, içinde ateş yakılan bir mağara örneğidir. Onda ateş alevleri ve 
dumanlar boğulmakta, birbirine karışmakta, şiddetle yükseldiği için, 
ses çıkarmaktadır. Böylesine karmaşık ve yakıcı bir ateşi söndürmek 
çok zordur. Zira, onu söndürmek için üzerine ne atarlarsa onu da yut-
makta ve kendine katmaktadır. Nitekim suları da ateşe dönüştürmekte 
ve bu su vasıtasıyla alevlenmesi artmaktadır. 2 

Bu açıdan insan bu halde sefahet, cehalet ve yırtıcılık durumunda 
olduğundan rüşd ve hidayet karşısında kör ve sağır kesilir, öğütler, 
mizacında ters tepki yaratır, gazap ateşlerini alevlendirir. Nitekim 
Bokrat hekim şöyle demiştir: “Ben, rüzgarlara ve fırtınalara yakalanıp, 
denizin dalgaları arasında çırpınan ve deniz karalıklarına takılıp kalan 
geminin kurtulabileceğini ümit ederim der. Şiddetli gazaba kapılan in-
sanın kurtuluşundan o kadar ümit etmem. Zira bu durumdaki gemiyi 
kaptan, çeşitli çözümlerle yok olmaktan kurtarabilir. Lakin, nefis için 
bu durumda çözüm ümidi bile mevcut değildir. 3 Zira ne kadar çözüm 
bulsan, öğüt ve nasihatlarda bulunsan ve karşısında tevazu göstersen, 
yine de alevlenmesi daha da artmaktadır.  

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 229, Bab’ul-Gazab, 1. hadis 
2 Tehzib’ul-Ahlak, İbn-i Miskeveyh, s. 164-165 ve Ahlak-i Nasiri, Muhakkık 

Tusi (r.a), s. 175-176 
3 Tehzib’ul-Ahlak, s. 165 

                                                 



Hadis-i şerifte yer aldığına göre İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuş-
tur: “Bu gazap, şeytandan bir ateş parçasıdır ve Ademoğlunun kalbin-
de alevlenir.”1  

Belki de bir insanın kalbinde şeytanın eliyle yakılan bu ateşin sırla-
rın ortaya çıktığı ve hakikatlerin keşfedildiği o alemdeki sureti “Al-
lah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Öyle ki, yüreklerin üzerine yük-
lenecektir.”2 ayetindeki hakikatin suretidir ve batını ise ilahi gazap 
ateşinin hakikatidir ki bu da ateşlerin en yakıcısıdır, kalbin batınından 
ortaya çıkmakta, bedenin zahir mülküne doğru hareket etmektedir. Ni-
tekim amel cehenneminden olan ameller ateşi de zahirden batına doğ-
ru hareket eder.  

İnsan bu batıni ve zahiri iki ateş arasında bir çok baskılara maruz-
dur ki bu alemin dağları onu bir an olsun işitmeye dayanamaz.  

Cehennem ateşinin insanı ihata etmesi, bu alemde gördüğümüz ör-
nekler gibi değildir. Zira burada ihata etmek yüzeyseldir. Yani zahiri 
ihata söz konusudur. Ama batınlar arasında bir irtibat yoktur. İlahi 
ateş, zahiri ve batını, derinliği ve yüzeyi kapsamaktadır, ihatası da 
kayyumi ihatanın zuhurudur ki bütün varlıkları aynı şekilde ihata et-
miştir. İlahi ateş öylesine cismi zahir ve batınıyla yakmaktadır ki ruh 
ve kalbi de yakmaktadır. Böyle bir ateş bu dünyada düşünülemez. Bu 
alemde olan ateşler, zahiri aşmamakta, batına ulaşmamaktadır. Lakin 
orada batını daha şiddetli bir şekilde yakmakta ve de zahiri ihata et-
mekten daha çok batını ihata etmektedir.  

 Eğer gazap sureti nefiste yer eder, insanın batın melekesi olur, 
memleketin hükmü yırtıcı nefsin tasarrufu altına girer ve insanın son 
sureti yırtıcı suret haline gelirse, berzah ve kıyamet aleminde insan, 
yırtıcı bir hayvan suretinde haşrolur, şüphesiz berzahi ve melekuti yır-
tıcılık, mülki ve dünyevi yırtıcılıktan farklıdır. Nitekim insanın yırtıcı-
lığı da diğer hayvanların yırtıcılığından çok daha farklıdır.  

Bir hadiste yer aldığına göre Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
“Bazı insanlar öyle surette haşrolur ki maymunlar ve domuzlar onların 
yanında daha güzel durur.”3 Nitekim insan, kemal ve cemal ufkunda 
varlığın en üst saflarında yer almaktadır. Varlıklardan hiç birisi ona 
denk değildir. Noksanlık, çirkinlik ve rezil sıfatlarla nitelenme husu-
sunda da varlıklardan hiç birisi ona denk değildir. Nitekim Allah-u 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 231-232, Bab’ul-Gazab, 12. hadis 
2 Hümeze/6-7 
3 İlm’ul-Yakin, Feyz-i Kaşani (r.a), c. 2, s. 901 

                                                 



Teala onun hakkında şöyle buyurmuştur: “İşte bunlar hayvanlar gi-
bidirler. Hatta daha da aşağıdırlar.”1 

Bu kimselerin kalpleri hakkında da şöyle buyurmuştur: “Taş gibi, 
ya da taştan da beter hale geldi.”2 Bu rezil ve pis melekeden bazen 
diğer bir takım fesatlar da ortaya çıkar. Bir çok pis ahlak ve ameller, 
hatta inançlar bundan ortaya çıkar.  

Dolayısıyla ahirete iman eden uyanık bir insan, her çözüm ve riya-
zetle kendisini tedavi etmeli ve kalbini bu pis rezaletten temizlemeli-
dir. Allah korusun eğer bu melekeyle bu dünyadan göçecek olursa, şe-
faatçilerin şefaatine uğrayıncaya kadar, zorluklar, baskılar, ateşler ve 
cezalar altında kalacaktır. Bunlar şefaate vaki olması için dünya ömrü 
miktarınca uzun sürebilir. Zira o alemde şefaat boş bir şey değildir. 
Şefaat eden ve şefaat edilen kimse arasında uyumu gerektirir.  

Bu açıdan tevhit ve velayet nurundan mahrum olanlar, şefaat nuru-
na nasil olamaz. Günah ehli olan kimseler de, fazla zulmete bulaşmış-
larsa, ancak uzun süre azap gördükten sonra şefaate nail olabilirler.  

Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: 
“Ben, bu şefaati büyük günahların ehli için stok ettim.”3 

Kamil arif, Şeyh Şahabadi şöyle buyuruyordu: “Bu hadiste şefaatin 
stok edildiğinin beyanı, şefaatin son vesile oluşudur. Dolayısıyla uzun 
bir zaman sonra bu vesileye tevessül etmek mümkündür. Nitekim stok 
edilen bir şey de çaresizlik ve işin sonunda istifade edilmektedir.” 

Eğer buna ihtimal bile verecek olursak, bu gaflet uykusundan ve 
şeytani gururdan ayılmamız için yeterli konumdadır. Bu esas üzere 
nefsimizi ıslah etmeli ve velilerin (a.s) sevgi ve itaat nurlarıyla kendi-
mizi uyumlu kılmalıyız ki onların şefaatine nail olalım. Onların şefaati 
bizim itaat şefaatimizle çiftleşsin ve onların ruhaniyet cezbesi, bizleri 
cezp etsin. Doğru yola ulaştıran şüphesiz Allah’tır.  

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
AAtteeşş  AAlleevvlleennddiiğğii  SSıırraaddaa  GGaazzaapp  KKuuvvvveessiinnii  TTeeddaavvii  EEttmmeekk  
Bilmek gerekir ki insan, gazap ateşlerinin insanın göz ve kulakları-

nı kapatmadığı ve akıl nurlarını söndürmediği nefsin sükunet halinde, 
insan kendini ıslah etmeye çalışmalıdır. Zira, gazap ateşi alevlendiği 
zaman onu tedavi etmek mümkün değildir. Lakin alevlendiği zaman 

1 A’raf/179 
2 Bakara/74 
3 Bihar’ul-Envar, c. 8, s. 40, Kitab’ul-Adl ve’l-Mead, Bab’uş-Şefae, 21. hadis 

                                                 



da bu yakıcı ateşi söndürmenin geçici bir takım ilaçları vardır ki eğer 
insan, tümüyle deli ve idraksiz hale gelmemişse bu çözümlere baş 
vurmalıdır ki, daha fazla şiddetlenmesine ve alevlenmesine engel ol-
sun.  

Bu esnada çözüm, nefsin vazgeçme nedenlerini temin etmesi ve 
kendi haline teveccüh etmesidir. Böylece işin başında haleti değişebil-
sin ve henüz dizginlerini tam koparmadan, kendini tedavi edebilsin. 
Eğer yapabiliyorsa insan o gazaplandığı yerden dışarı çıkmalı ve ken-
disini farklı işlere yönlendirmelidir. Eğer çıkamıyorsa, orada haletini 
değiştirmelidir. Örneğin, ayakta ise oturmalı ve oturuyorsa uzanmalı, 
nefsini gazap sebeplerine aykırı işlerle meşgul etmelidir.  

Kafi’de yer alan bir rivayette şöyle buyurmuştur: “Eğer şeytanın 
közü olan gazaptan korkarsanız, yere sarılınız.” (Yani yerinizden ha-
reket etmeyiniz). Zira bu esnada şeytanın pisliği ortadan kalkar. 1 

Hakeza İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Eğer 
bir kimse bir topluluğa gazaplanırsa, ayakta durduğu taktirde hemen 
oturmalıdır ki şeytanın pisliği ondan uzaklaşsın, eğer akrabalarına ga-
zaplandıysa, ileri gitmeli ve ona dokunmalıdır. Zira rahim (akrabalık 
duygusu) dokununca sakinleşir. 2 

Ehl-i Sünnet yoluyla da Resulullah’ın (s.a.a) gazap anında şöyle 
davrandığı nakledilmiştir: “Eğer ayakta duruyorduysa oturuyor ve 
eğer oturuyorduysa sırt üstü uzanıyordu ki gazabı sakinleşsin.”3 

Eğer insanın gazabı alevlenir, dizginlerini koparır ve şiddetlenirse, 
başkaları onu tedavi etmelidir. Bu esnada tedavi etmek elbette çok 
zordur. Bu durumda nasihat fazla etkili değildir. Dolayısıyla korkut-
mak veya gazaplanan şahsın çekindiği kimseleri, hazır bulundurmak 
yoluyla tedavi koyulmalıdır. Zira, insan büyük gördüğü kimsenin 
önünde zahiren gazaplanmaz ve gazap ateşi sinesinde söner, sadece 
batında hüzünlenmesine yol açar.  

Bazen de bu gazap ateşi, insanın içinde boğulunca ister istemez he-
lak edici bir takım hastalıklara maruz kalır. Bu açıdan bu esnada ga-
zaplanan kimseyi kendi haline bırakmak ve onları pratik çözümlerle 
geri çevirmek daha uygundur. Aynı zamanda bu çok zor bir iştir.  

 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 231, Bab’ul-Gazab, 12. hadis 
2 a. g. e. s. 229, 2. hadis 
3 Kenz’ul-Ummal, Muttaki Hindi, c. 7, s. 141, 18404. hadis 

                                                 



BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
BBeeyyiinnssiizzlliiğğiinn  vvee  GGaazzaabbıınn  İİffrraattıınnıınn  HHeeyyeeccaannllaannddıırrııccıı  SSeebbeepplleerrllee  

ÇÇöözzüümmüü  HHaakkkkıınnddaa  
Bunun da bir çok yolları vardır. Biz burada esas teşkil eden önemli 

çözümlerden birine işaret edeceğiz.  
Gazabı heyecanlandırıcı sebeplerin en önemlilerinden biri nefsin is-

teklerinden biriyle çatışmasıdır. Köpekler, bir leşin etrafına toplandı-
ğında çatışma ortaya çıktığı için gazaplanır birbirine saldırırlar. Hz. 
Ali’den (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Dünya bir leştir, talip-
leri ise köpeklerdir.”1 Bu en güzel benzetmelerden biridir. Zira dünya 
talipleri bu kokmuş leş üzerinde köpekler gibi birbirine saldırmakta-
dır. Bu açıdan asıl hastalığın bütün hataların başı olan dünya sevgisi 
olduğunu bilmek gerekir. Dünya sevgisi kalpte yer ettiği müddetçe 
dünyevi isteklerden birisine karşı konulunca hemen gazap kuvvesi 
alevlenir, insanın dizginlerini elinden alır, nefse hakim olur, insanı şe-
riat ve akıl caddesinden saptırır.  

O halde, bu kuvveyi temelden çözmek, bu maddeyi kökten söküp 
atmakla mümkündür. Bu madde ise dünya sevgisidir. Eğer insan, nef-
sini bu sevgiden temizlerse, dünya işlerine karşı rahat davranır, mal ve 
makamını kaybetmekle nefis itminanını kaybetmez, insanda hilim, sa-
bır ve itminanın hakikati yer eder, nefsin sebat ve kararlılığı gün git-
tikçe artmaya başlar.  

Bütün fesatların başı olan bu maddeyi nefisten söküp atmak için in-
san ne kadar riyazet çekerse çeksin, yerinde ve gerekli bir çabadır ve 
gerçekten bunun çok büyük bir değeri vardır. Bu maddeyi söküp at-
mak için geçmiştekilerin haletini düşünmek ve Kur’an kıssaları üze-
rinde tefekkür etmek en iyi çözümdür. Saltanat, azamet, mal ve ma-
kam sahibi kimselerin hallerinden ibret almak, onların sınırlı birkaç 
gün zarfında bu saltanattan istifade ettiğini, sonunda sonsuz pişman-
lıklar içinde bu arzularını mezara götürdüklerini ve bir çok günahlara 
düştüklerini düşünmek, uyanık olan insan için en iyi ders konumunda-
dır.  

Akıllı insan, dünyada yaşacağı zamanı, ve ahiret hayatında bu dün-
yevi süslere duyacağı ihtiyaç miktarını, ahiret alemindeki nimetlere 
olan ihtiyacıyla mukayese etmeli ve dünyevi ve uhrevi hayat için ge-
rekli şeyleri elde etme yolunda ciddiyetini bölüştürmeli, farzen yüz 
yıllık hayatı için ne miktarda çalışması gerektiğini ve sonu olmayan 

1 Tesnif-u Gurer’ul-Hikem, s. 137, 4209. hadis 
                                                 



ebedi hayat için ne ölçüde azık temin etmesi gerektiğini göz önüne 
almalı, ne tür hasletler ve pişmanlıklarla karşılaşacağına dikkatle 
bakmalıdır.”Asra andolsun ki şüphesiz insan hüsran içindedir.”1 

Allah’a yemin olsun ki, insanın hasarları o kadar büyüktür ki eğer 
hakikaten bunu bilecek olursa asla yerinde duramaz, zira insan bütün 
saadet sermayesini kaybetmekle kalmamış, bunları şekavet elde etme 
yolunda harcamış, ter dökerek ve emek vererek, kendisi için cehen-
nemi ve ateşini temin etmiş bulunmaktadır. Dünya hayatında birkaç 
yıllık ihtiyacı için ebedi hayatı elde etmesi yolunda harcaması gereken 
tüm vakitlerini kaybetmiş ve birkaç gün sonra kaybedeceği bir yere 
bağlanmıştır. Dolayısıyla da hasret ve pişmanlık dışında bir nasibi ol-
mayacaktır.  

“Halil gibi ilm’ul-yakine koyul 
Ben batanları sevmem nidasını yükselt.” 
İnsan eğer, insanlığın pratik öğretmenleri olan velilerin (a.s) haline 

dikkatle bakacak olursa, kendi hüsranlarını açıkça görür.  
Ey Allah’ım! Biz uykudayız, ömrümüzü tümüyle boş yollarda har-

cadık, sen bizleri ağır uykudan uyandır, gözümüze doğru yolu göster, 
kalbimizi bu aldanma yolundan soyutla, bizleri kendinden başkasın-
dan kör kıl, kalbimizi cemil cemalinle aydınlat, şüphesiz sen büyük bir 
ihsan sahibisin.” 

 
AAllttıınnccıı  BBööllüümm  
HHiilliimm  MMeelleekkeessiinnii  EEllddee  EEttmmeenniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Bilmek gerekir ki insan bu dünyada olduğu müddetçe, değişimler 

ve tasarruflar altında olduğundan her bir melekeyi bir diğeriyle değiş-
tirme imkanına sahiptir.”Falan ahlak, fıtridir ve değiştirmek mümkün 
değildir”2 sözü temelsiz ve ilmi dayanaktan yoksun bir sözdür.  

Bu konu felsefe3 ilminde delille ispat edildiği üzere insanın vicdan-
la da derkettiği bir husustur. Bunun en büyük şahidi ise, temiz şeriatte 
bütün bozuk huyların nehyedilmiş olması ve çözümü için yollarının 
gösterilmiş olmasıdır. Aynı zamanda bütün güzel ahlak da emredilmiş 
ve bu ahlaka erişmek için bir takım yollar önerilmiştir. Dolayısıyla in-
san, dünyevi hayatını kaybetmedikçe bunun değerini bilmeli ve saade-

1 Asr/1-2 
2 İhya-i Ulum’id-Din, Gazali, c. 3, s. 55, Bab’un Fi Beyan-i Kabul’ul-Ahlak li’t-

Teğyir bi Terik’ir-Riyazet 
3 Esfar-i Erbea, c. 9, s. 86, 9. babdan 2-3. fasıllar ve Ahlak-i Nasıri, Muhakkık 

Tusi (r.a), s. 101, 1. makalenin 2. kısmının ilk faslı  

                                                 



tin temelleri konumunda olan üstün melekeleri bütün gücüyle ve her 
türlü riyazetle elde etmeye çalışmalıdır. Nefisten pis melekeleri sök-
tükten sonra da akıl ve rahmanın askerlerinden olan karşıtlarını elde 
etmek hususunda fedakarlık göstermeli, bundan çekinmemelidir. Sa-
dece kötü ahlaka sahip olmamakla yetinilmemelidir. Zira fesadı söküp 
atmak, nefsi kemale erdirmek ve ıslah etmek için bir ön şarttır.  

Zaten amaçlanan, insani saadetin sermayesi ve tevhidi tam kemalin 
ön hazırlığı olan ruhani kemalleri elde etmektir. Nitekim takva da ba-
ğımsız bir şekilde göz önünde bulundurulmamalıdır. Nefsin pis mele-
kelerden arınma örneği, eğer takvanın ameli mertebesi göz önünde bu-
lundurulacak olursa, takva örneği gibidir. Takva insanın pisliklerden 
arınması için olduğundan ve bu arınma da amelin kemale ermesine bir 
ön hazırlık teşkil ettiğinden genel anlamı göz önünde bulunduruldu-
ğunda takvanın bir mertebesi olan pis sıfatlardan temizlenmek de üs-
tün güzel melekeler olan ruhani melekelere bir ön hazırlıktır. Aynı şe-
kilde hakkı terk etmek ve bütün anlamıyla şirkten temizlenmek olan 
takvanın kamil mertebesi de tevhidin ve hakka yönelmenin hasıl ol-
ması için bir ön şarttır. Yaratılıştan amaçlanan hedef de zaten budur. 
Nitekim kutsi bir hadiste buna şöyle işaret edilmiştir: “Ben gizli bir 
hazine idim, tanınmayı istedim. Böylece tanınmak için yaratıkları ya-
rattım.”1 

Biz daha önce de zikrettiğimiz gibi hak şeriatların esası iki ilahi fıt-
rat üzeredir. Onlardan biri, bağımsız ve asildir ve o da Allah’ı isteme-
nin esası olan mutlak kemale aşk fıtratıdır, diğeri ise bağımlı ve gölge-
seldir. O da genel anlamda takva ve temizlenmenin esası olan noksan-
lıklardan nefret etme sıfatıdır. Şeriatın bütün hükümleri –hem kalıbi 
ve hem de kalbi hükümleri- bu iki sağlam ilahi esas üzere bina edil-
miştir.  

Şimdi de hilim melekesini elde etme yolu olan asıl konumuza dö-
nelim.  

Bilmek gerekir ki beden ve ruh arasında şiddetli bir irtibat söz ko-
nusudur. Nitekim yüce felsefe ilminde de ispat edildiği üzere nefis, 
gayb ve şehadet alemlerine sahiptir. Bu da düşük olduğu halde yüceli-
ği ve yüce olduğu halde düşüklüğü ifade etmektedir ve vahdet ile bü-
tün kuvveleri ifade etmektedir. 2  

1 Mevsuet-u Etraf’il-Hadis’in-Nebevi eş-Şerif, c. 6, s. 507 
2 Esfar-i Erbea, c. 8, s. 221, 5. bab’ın dördüncü faslı ve c. 9, s. 56, 8. bab’ın 5. 

faslı 

                                                 



O halde bütün zahiri etkiler, ruha ve manevi etkiler de beden mül-
küne sirayet etmektedir. Eğer bir kimse hareket ve duruşlarında süku-
net içinde olursa ve zahiri amellerinde hilim sahibi kimse gibi davra-
nırsa, yavaş yavaş bu zahiri şekil, ruha sirayet eder, ruh ondan etkile-
nir, aynı şekilde bir müddet öfkesini yener, hilim sahibi olmaya çalı-
şırsa, bu hilim olmaya çalışması, hilim sahibi olmasıyla sonuçlanır ve 
bu zorla yapılan iş, sonunda nefis için sıradan bir iş haline gelir. Eğer 
bir müddet insan kendisini bu işe zorlar, tümüyle kendine dikkat eder 
ve teftişte bulunursa, elbette olumlu sonuçlar elde eder. Nitekim vahiy 
ehli beytinin (a.s) rivayetlerinde de bu tedavi yolu zikredilmiştir.  

Nehc’ül-Belağa’dan naklen, Vesail’de Hz. Ali’nin (a.s) şöyle bu-
yurduğu yer almıştır: “Eğer hilim sahibi değilsen, hilim sahibi olmaya 
çalış. Zira kendini bir topluluğa benzeten insanın onlardan olması ümit 
edilir.”1 İmam Sadık’tan (a.s) ise şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 
“Eğer hilim sahibi değilsen de ilim sahibi olmaya çalış.”2 

 
YYeeddiinnccii  BBööllüümm  
RRiivvaayyeettlleerr  YYoolluuyyllaa  HHiilliimm  SSııffaattıınnıınn  FFaazziilleettlleerriinniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Akıl hasebiyle hilmin faziletleri, belli ve sabittir. Şüphesiz selim 

akıl sahibi için, bu sıfatın değerli etkileri, apaçık ortadadır. Allah-u 
Teala’nın Beni İsrail (İsra) suresi, 44. ayette “O, gerçekten halim ve 
çok bağışlayandır.” buyurması ve Ahzab suresi, 51. ayette de “Allah, 
herşeyi bilir, halimdir” diye buyurması, bu sıfatın faziletini beyan 
etmek hususunda yeterlidir. Bu da hilim sıfatının mutlak kemallerden 
ve varlığın varlık olduğu hasebiyle nitelendiği sıfatlardan biri olan 
kemali sıfatlardan biridir. Zira felsefede de ispat edildiği üzere Hak 
Teala’nın sıfatları, mutlak kemallerden ve varlığın varlık hasebiyle ni-
telendiği sıfatlardan biridir ve vücudun bu sıfatlarla nitelendirilmesi 
için riyazi ve tabii bir kabiliyet özgünlüğü söz konusu değildir.3 

Bütün kemal sıfatları, rahmanın askerlerindendir. Zira rahman ve 
hakkın askerleri O’nun gölgesidir. Bir şeyin gölgesi de, gölge sahibine 
aykırı olamaz. Sadece kemal ve noksanlık farklılığı olan niteliksel bir 
farklılık içindedir. Kur’an-ı Kerim’de bu irfani ince anlam ve burhani 
sabit hakikat, “ayet ve nişane” olarak ifade edilmiştir.  

1 Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 268, Ebvab-u Cihad’in-Nefsten 26. bab, 14. hadis ve 
Nehc’ül-Belağa, s. 506, 207. hikmet  

2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 91-92, Bab’ul-Hilm, 6. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 211, 
7. hadis 

3 Esfar-i Erbea, c. 6, s. 133, 2. mevkifin 4. faslı 

                                                 



Hakeza Allah-u Teala varlık yurdunun kamil büyüklerinden olan 
Halil’ur-Rahman İbrahim’i (a.s) da, Hud Suresi, 75. ayette hilim sahi-
bi olarak nitelendirmiştir. “Doğrusu İbrahim; yumuşak huylu, çok 
içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.”1 Allah-u Teala İsma-
il Zebihullah’ı da hilim sahibi olarak nitelendirmiş ve Saffat suresi, 
101. ayette Hz. İbrahim’e müjde makamında şöyle buyurmuştur: “Biz 
de ona, hilim sahibi bir oğul müjdeledik.” Bütün kemal sıfatları ara-
sında Allah-u Teala bu sıfatı seçmiştir ve bu da Hz. İbrahim’in bu sı-
fata ilgisinin nihayetini veya Hak Teala’nın ilgisinin nihayetini veya 
her ikisinin tam inayetini göstermektedir. Velhasıl bu da bu değerli 
melekenin seçkinliğini ispat etmektedir.  

Rivayetlerde de bu değerli sıfat, hakkıyla taktir edilmiştir. Kafi’de 
yer aldığına göre ise İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz 
Allah, hilim ve haya sahibi kimseyi sever.”2 

Bir başka rivayette ise Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüp-
hesiz Allah, haya, hilim, iffet ve namuslu kimseyi sever.”3 Muhabbet 
ve marifet ehli nezdinde bu övgü, övgülerin en yücesidir. Zira, onlar 
nezdinde ilahi muhabbet hiçbir şeyle mukayese edilemez ve hiçbir şe-
ye denk düşemez. Şeyh Bahai’nin (r.a) şöyle buyurduğu nakledilmiş-
tir: “Allah sevdiği kimseyi, kendisiyle görüşmekten mahrum etmez, 
onu vuslatına eriştirir ve bu da bu güzel sıfat için yeterli bir özelliktir. 
Bunlar marifet ehli ve uyanık bir gönül sahibi kimseler için, yeterli bir 
özelliktir.” 

Vesail’de Şeyh Seduk’tan (r.a), onun da kendi senediyle İmam Sa-
dık’tan, onun da Resulullah’tan, Hz. Ali’ye vasiyet ederken şöyle bu-
yurduğu yer almıştır: “Ey Ali! Sizlere ahlak hususunda bana en çok 
benziyeninizi haber vereyim mi?” Hz. Ali, “evet, ey Resulullah” diye 
arzedince Peygamber şöyle buyurdu: “Ahlak hususunda en güzeliniz, 
hilim hakkında en büyüğünüz, akrabalarına en iyi davrananlarınız ve 
kendisine karşı en çok insaflı olanlarınızdır.”4 

Şeyh Seduk Hisal adlı kitabında kendi senediyle İmam Sadık’tan, o 
da babasından, o da ceddinden ve o da Ali b. Ebi Talib’den naklettiği-
ne göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Hiçbir şey, hilim ile ilmin 

1 Hud/75 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 91, Bab’ul-Hilm, 4. hadis 
3 a. g. e. s. 92, Bab’ul-Hilm, 8. hadis 
4 Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 267, Cihad’un-Nefs bablarından 26. bab, 9. hadis ve 

Men la Yehzuruh’ul-Fakih, c. 4, s. 268, 4. hadisin devamı 

                                                 



birleşmesinden daha üstün bir şekilde başka bir şeyle bir araya gel-
memiştir.”1 

Bu konuda muteber kitaplarda bir çok rivayetler mevcuttur ve o ki-
taplara müracaat etmek gerekir. 2 

Bilmek gerekir ki yirminci maksadın üçüncü bölümünde hilmin fıt-
ri oluşu, akıl ve rahmanın askerlerinden biri oluşu, beyinsizliğin yoğ-
rulmuş fıtrata aykırı oluşu ve beyinsizliğin İblis ve cehaletin askerle-
rinden biri olduğu konusu açıklığa kavuştuğu için biz burada ayrıca 
bir bilgi vermeye ihtiyaç duymadık.  

YYiirrmmii  BBiirriinnccii  MMaakkssaatt  
SSuussmmaa  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  GGeevveezzeelliikk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da dört bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
SSuussmmaannıınn  FFaayyddaallaarrıınnıınn  BBeeyyaannıı  HHaakkkkıınnddaa  
“Semt” kelimesi sükut ve sessizlikten ibarettir. 3 Lakin burada 

maksat, mutlak sükut ve sessizlik değildir. Zira mutlak sükut aklın as-
kerlerinden biri değildir ve sözden daha üstün sayılmamaktadır. Aksi-
ne söz kendi yerinde sükuttan daha üstündür. Zira söz ve konuşmak ile 
marifetler ve dini hakikatler yayılmakta, şeriatın adap ve öğretileri ge-
nişlemektedir. Allah-u Teala da tekellüm ile nitelendirilmiştir. (Müte-
kellim sıfatına sahiptir. ) Allah-u Teala’nın güzel sıfatlarından biri de 
mütekellimdir. Bu açıdan bu rivayette sükutun karşılığı olarak tekel-
lüm karar kılınmamıştır. Aksine “hezer” karşıt kılınmıştır ki hezer de 
hezeyandan ve anlamsız ve faydasız şeyden konuşmaktan ibarettir.4 

1 Kitab’ul-Hisal, s. 4-5, 11. hadis ve Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 268, Cihad’un-Nefs 
bablarından 26. bab, 12. hadis 

2 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 91, Bab’ul-Hilm ve Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 265, Bab-u 
İstihbab’il-Hilm (26), Cihad’un-Nefs bablarından 

3 Ekreb’ul-Mevarid, Şertuti, c. 1, s. 660 
4 Lisan’ul-Areb, c. 15, s. 65 

                                                 



O halde aklın askerlerinden biri olan ve şeriat ile akılda övülmüş 
olan şey, boş konuşmaktan ve hezeyanlardan sükut etmektir. Elbette 
bu sükut dili batıl şeyler konuşmaktan korumaktır ve bu sükut, insani 
kemallerden ve faziletlerden biridir. Hatta dilini korumak, bu isyankar 
yılanı iradesi altına almak, sanatkarlıkların en büyüğüdür ve bu husus-
ta başarılı olan çok az insan vardır. Eğer bir kimse bu kudreti elde 
edecek olursa, bir çok zarar ve tehlikelerden korunmuş olur. Zira dilin 
bir çok afetleri ve tehlikeleri vardır. Bazıları bunun için yaklaşık yirmi 
afet zikretmiştir. 1 Belki de dilin tehlikeleri ondan daha fazladır.  

Özetle, söz ve kelam vücudun kemallerinden biridir ve bir çok ke-
mallerin kökeni konumundadır. Bu söz ve kelam olmadığı taktirde 
marifetler kapısı kapanmaktadır. Allah-u Teala da Rahman suresinde 
söz ve beyanı överek şöyle buyurmuştur: “Rahmân Kur'an'ı öğretti. 
İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.”2 Bu ayette beyan ve ko-
nuşmayı öğretmek, insan türüne verilen ihsanlar makamında diğer ni-
metlerden öncelikli zikredilmiştir. Dolayısıyla dilin afetlerinden gü-
vende olmak, mümkün olmadığından ve de dili kontrol altına almanın, 
en zor işlerden sayılmasından dolayı sükut, söz ve konuşmaya tercih 
edilmektedir.  

Riyazet ehli kimseler, sükutu kendilerine kesin bir görev saymak-
tadırlar.3 Nitekim halvet etmeye de bu yüzden önem vermektedirler. 
Elbette marifet ehli kimseler, bilginler, hal ve riyazet ehli olanlar ile 
muaşerette bulunmanın bir çok faydaları vardır. Uzlette ise bir çok 
ilim ve marifetlerden mahrumiyet vardır. Özellikle de en üstün itaat-
lerden ve yakınlıklardan biri olan Allah’ın yaratıklarına hizmet de tür 
olarak muaşeretle elde edilmektedir. Lakin muaşeretin bir çok afetleri 
vardır ve insan tür olarak kendini bu afetlerden koruyamamaktadır. 
Riyazet ehlinin büyükleri de bu yüzden uzlete çekilmeyi, muaşerette 
bulunmaya tercih etmişlerdir. 4 

Hak şudur ki insan, işin başında öğrenme ve istifade etme maka-
mındayken, alimler ve fazilet sahibi kimselerle muaşerette bulunmalı-
dır. Ama, muaşret şartlarına riayet etmeli ve muaşerette bulunduğu 

1 Meheccet’ul-Beyza, Feyz-i Kaşani (r.a), c. 5, s. 190, Kitab-u Afat’il-Lisan ve 
İhya-u Ulum’id-Din, c. 3, s. 107 

2 er-Rehman/1-4 
3 İhya-u Ulum’id-Din, c. 3, s. 111 
4 İhya-i Ulum’id-Din, c. 2, s. 226, bab’un fi Fevaid’il-Uzlet, Şerh-u Misbah’uş-

Şeriat, Molla Abdurrezak Gilani (r.a), s. 157, 24. bab ve Şerh-u Usul’il-Kafi, 
Sadr’ul-Müteellihin Şirazi (r.a), c. 1, s. 368 

                                                 



kimselerin ahlak ve hallerini incelemelidir. Seyr-u sulukun başlarında, 
ortalarında ve nihayetlerinin ilk anlarında da hal ehlinden büyüklerden 
istifade etmelidir. Dolayısıyla da muaşerette bulunmaya mecburdur. 
Ama nihayete erişince bir müddet kendi haline bakmalı, Hak Teala ile 
meşgul olmalı ve Hak Teala’yı zikretmelidir. Eğer bu zamanlarda Hak 
ile halvet, muaşeret ile bir araya gelemiyorsa o zaman uzlete çekilme-
lidir ki yüce melekut aleminden kendine layık kemaller kendisine ine-
bilsin. Ama kendinde itminan, istikrar ve istikamet haletini görünce ve 
nefsani haletler ile İblisi vesveselerden güvende olunca, insanları irşad 
etmek, talim ve terbiyede bulunmak, kendi türlerine hizmette bulun-
mak için muaşerette bulunmalı, kendisini hazırlamalı ve mümkün ol-
duğu kadar, Allah’ın kullarına hizmetten geri kalmamalıdır.  

Aynı şekilde bu sessizlik, sükut, konuşma ve irşad hakkında genel 
bir emirdir ki henüz öğrenci olduğu ilk anlarda inceleme, ders okuma 
ve öğrenmekle meşgul olmalıdır. Ama boş ve batıl konuşmalardan sa-
kınmalıdır, kemale erdiği zaman da tefekkür ve tedebbür ile meşgul 
olmalıdır. Dilini Hak Teala’dan gayrisini zikretmekten alı koymalıdır 
ki melekuti feyizler kalbine aksın, vücudu hakkani olunca ve böylece 
sözlerinden güvende olunca da konuşmalı, insanların terbiye, eğitim 
ve yardımıyla meşgul olmalıdır. Bir an olsun insanlara hizmetten geri 
kalmamalıdır ki Allah-u Teala da ondan razı olsun, onu terbiye edici 
kulları arasında karar kılsın, irşad ve eğitim elbisesini bedenine giydir-
sin, eğer bu arada bir noksanlık olursa da bu hizmet vasıtasıyla Allah-
u Teala bunu telafi etsin.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
BBooşş  KKoonnuuşşmmaa,,  HHeezzeeyyaann  vvee  BBaattııll,,  FFaayyddaassıızz  SSöözzlleerrllee  MMeeşşgguulliiyyee--

ttiinn  ZZaarraarrllaarrıınnıınn  BBeeyyaannıınnddaa  
Defalarca zikredildiği gibi ruh ve melekuti batının zahir ve nefsin 

mülki kuvveleriyle ilişkisi o kadar sıkıdır ki zahir ve batından her biri 
diğerinden etkilenmektedir. Her birinin kemal, noksanlık, sıhhat ve fe-
sadı diğerine sirayet etmektedir.  

Nitekim kamil ve salim ruh, selamet ve kemalini mülki kuvveler 
penceresinden ortaya koymaktadır. Tıpkı zahir ve batın arasındaki 
ilişkilerden ibaret olan çatlaklarından tatlı suyu dışarıya akıtan bir tes-
tiye benzemektedir. “De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre 
iş yapar.”1 Aynı şekilde yüzünde çaresizliğin okunduğu şeytanın ta-

1 İsra/84 
                                                 



sarrufu altında fıtri kemal ve saadetini kaybeden ve üstü örtülerle örtü-
len nakıs ve hasta ruh da melekut ve mülk ilişkileri olan kuvvelerinin 
aralarından Allah’ın renginin karşıtı olan şeytani rengini ortaya çıka-
rır. Mülkü kuvvelerin zahirini kendi şekline büründürür ve tıpkı bir 
testi gibi acı, tuzlu ve tatsız sularını, batınından, ilişkilerden ibaret 
olan bu yarıklar vasıtasıyla zahir kılar.  

Bir nefsin, ruhaniyetinin tutucu kuvvesinin güçlü ve sakınma bün-
yesinin baskın olması, ruhunun sırlarından haberdar olunmaya izin 
vermemesi, oldukça nadir görülmektedir. Bu korunma, tabiata aykırı 
olduğu için mecburen bir gün dünyada veya nefsin tabii haletinden 
çıktığı saatlerde ya daha çok görüldüğü gibi şiddetli gazap vasıtasıyla 
yada bu tutuculuğu daha az bozan şehvet galebesiyle ortadan kalk-
maktadır.  

Eğer dünyada bir takım olaylar veya nefsin tutucu kuvvetinin şid-
deti vasıtasıyla ruhi özellikler ortaya çıkmasa bile hakikatlerin ve sır-
ların ortaya çıktığı ahiret gününde nefsin kudreti, tabiata aykırı olan 
tutucu gücüne galebe eder ve böylece batında olan şey zahir ve gizlide 
olan şey açığa çıkar. Bu artık dünyadaki gibi sızma şeklinde değildir. 
Aksine neden ve sonuç esasına ve de birine bağlanan ruhun iradesi 
esasına dayalıdır. “O gün işler son derece zorlaşır.1 Hakeza: “O gün, 
sırlar yoklanıp meydana çıkarılacaktır .”2 

Artık orada sakınmak ve izhar etmekten çekinmek mümkün değil-
dir. Orada bütün  ruhi haletler ortaya çıkar, bütün sırlar ifşa olur, 
hem iyilikler zahir olur, hem de kötülükler ortaya çıkar, suretler ve 
melekuti şekiller, melekuti türler için şekillenir, dünyada vaki olan ve 
tabiatın uyum göstermediği ve tabiatın isyan ettiği melekuti dejenere, 
orada hakikatiyle zahir olur.  

Bu zikredilenler batın ve sırrın zahir ve açığa sirayetinin hükümle-
riydi.  

Aynı şekilde bu ruh ve zahiri kuvveler, ameller ve zahiri haller ara-
sındaki ilişki vasıtasıyla ruhta bir çok açık etkiler ortaya çıkmaktadır. 
İyi ve kötü, güzel ve çirkin ameller vasıtasıyla da güzel ve üstün me-
lekeler, veya kötü ve çirkin melekeler ortaya çıkmaktadır. Batılın teş-
kili ve melekuti yenilenme ortamı hasıl olmaktadır. Zikir ve amellerin 
sürekli tekrarlanması da bütün melekelerin ruh ve melekutta ortaya 

1 Kalem/42 
2 Tarık/9 

                                                 



çıkması içindir ki, bu halet amel, zikir ve fikrin tekrarıyla hasıl olmak-
tadır.  

Çirkin ve kötü ameller, nefiste çok şiddetli etkiler bıraktığı için –tür 
olarak lezzet ve şehvetle mutabık olduğundan ve de kalp huzuru ve 
nefis teveccühü üzere yerine getirildiğinden dolayı- ilahi şeriatlerde 
şiddetle kınanmış ve bütün herkesin bunu terk etmesi istenmiştir. La-
kin güzel amellerde, zikir ve amelin güzelliklerinde tür olarak bir veya 
birkaç kişinin yerine getirilmesiyle iktifa edilmemiş ve tekrarı isten-
miştir. Zira onların ruhtaki etkisi oldukça yavaş ve azdır. Şehvet ve 
nefsani lezzetlere aykırı olduğundan tür olarak rağbetsizlik ve nefsin 
yüz çevirmesi esasınca yerine getirilmektedir ve onlarda kalp huzuru 
ve ruh yönelişi yoktur. Dolayısıyla da ruh ve batındaki etkisi çok az-
dır. Nefsin melekutu onlardan çok az etkilenmektedir. Onların ruhu 
etkilemesi için, bir çok adap ve şartlar taktir edilmiştir ki biz onlardan 
bazısını Adab’us-Salat kitabında açıklamış bulunmaktayız. 1 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalar, güzel ve kötü fiillerin iyi ve-
ya kötü etkilerinin genel boyutu ile ilgiliydi.  

Ama boş sözler ve çirkin kelimeler hakkında da bilmek gerekir ki 
bunların ruh haletine büyük zararı vardır. Nefsi sefa ve salahtan, esen-
lik, vakar, itminan ve sükunetten ayrı düşürmektedir. Kalbin bulanık-
lığına, katılaşmasına, gafletine ve yüz çevirişine neden olmaktadır. Al-
lah’ın zikrini gözden düşürmekte, ibadet ve zikrullahın tadını damak-
tan almakta, imanı zayıf kılmakta, kalbi öldürmekte, bir çok hata ve 
sürçmelere neden olmakta, pişmanlıklar oluşturmakta, dostlar arasında 
kırgınlık, insanlık arasında düşmanlık icad etmekte, insanları birbirine 
kötümser kılmakta ve birbirinin gözünden düşürmekte, itminan ve gü-
veni ortadan kaldırmakta ve adamı insanların gözünde değersiz kıl-
maktadır. Elbette bunlar da sözünden dolayı çeşitli dilsel günahların 
ortaya çıkmadığı taktirdedir. İnsanın boş ve batıl şeylerle uğraştığı ve 
dillerini sahih ölçüler altına almadığı müddetçe günahlardan korunma-
sı ve sonuna kadar da bu boş konuşmayı sürdürmesi çok az görülmek-
tedir. Bu açıdan sükut hakkında bir çok tavsiyelerde bulunulmuştur.  

 

1 Adab’us-salat, s. 16, 4. fasıl 
                                                 



ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
RRiivvaayyeettlleerrddee  SSuussmmaannıınn  FFaazziilleettlleerrii  vvee  HHeezzeeyyaannıınn  AAyyııppllaarrıı  HHaakk--

kkıınnddaa  
Bu konuda da bir çok hadis-i şerifler vardır. Bu konuda rivayet-i 

şerifeler buraya sığmayacak kadar oldukça çoktur ve biz bunlardan bir 
kaçını zikretmekle yetiniyoruz.  

Vesail’de Şeyh Tusi’nin1 Mecalis kitabından naklen Resulullah’ın 
Ebuzer’e yaptığı vasiyetlerinde şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ey 
Ebuzer! Güzel söz, sükuttan daha iyidir ve sükut ise kötü sözden daha 
iyidir. Ey Ebuzer! Fazla konuşmayı terk et, ihtiyacın olduğu kadar ko-
nuşmak sana yater. Ey Ebuzer! İnsana her işittiğini nakletmesi yalan 
olarak yeter. Ey Ebuzer! Hiçbir şey dilden daha çok uzun süre hapse-
dilmeye layık değildir. Ey Ebuzer! Allah her konuşanın dilinin yanın-
dadır. O halde, insan Allah’tan korkmalı ve ne söylediğini bilmeli-
dir.”2 

Hz. Ali (a.s) ise Nehc’ül-Belağa’da şöyle buyurmuştur: “Hikmetli 
sözler söylemekten sessiz kalmakta hayır yoktur. Aynı şekilde cehalet 
üzere konuşmakta da hayır yoktur.”3 

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Çok konuşanın, hatası çok olur; hata-
sı çok olanın, hayâsı azalır; hayâsı az olanın takvası (günahlardan 
çekinmesi) azalır; takvası azalanın, kalbi ölür; kalbi ölen ise ateşe gi-
rer.”4 

1 Şeyh Tusi, Muhammed b. Hasan b. Ali Tusi, Ebu Cafer künyesine sahip olup 
Şeyh’ut-Taife diye meşhurdur. Şia alimlerinden güvenilir bir şahsiyettir. Şeyh 
Mufid, Seyyid Murtaza Alem’ul-Huda’nın öğrencilerindendir. Necef’te ilmi ve dini 
bir merkez oluşturan ilk kimsedir. Bir çok değerli eserleri vardır. Onlardan bazıları 
şunlardır: Usul’ul-Akaid, Enis’ul-Vahid, et-Tıbyan, el-Cami’il Ulum’il-Kur’an, Tel-
his’uş-Şafi, el-Hilaf, Tehzib’ul-Ahkam, el-istibsar, el-Udde, Misbah’ul-
Müteheccid… Şeyh Tusi’nin fazileti husususunda Şianın dört kitabından (Kafi, men 
la yehzuruh’ul-fakih, tehzib ve istibsar) ikisinin kendisine ait oluşu yeterlidir. 
“Seyyid Behr’ul-Ulum’dan nakledildiğine göre Şeyh Tusi’nin yazdığı ilk kitap 
Nihaye ve son kitabı ise Mebsut adlı kitaptır. Üçyüzden fazla müçtehit şia öğrencisi 
yetiştirmiştir. Söylenildiğine göre Sünni öğrencileri Şii öğrencilerinden daha fazlay-
dı. Şeyh Abbasi hükümdarlarının da büyük bir saygınlığını kazanmıştır. Hatta bu 
yüzden kendisine eğitim için özel bir kürsü tayin etmişlerdir. Şeyh Tusi, hicri 2 Mu-
harrem, 460 yılında vefat etmiş ve Necef’teki evinde toprağa verilmiştir. 
(Reyhanet’ul-Edeb, c. 3, s. 325-328) 

2 Kitab’ul-Emali, Şeyh Tusi (r.a), s. 535 ve Vesail’uş-Şia, c. 12, s. 188, Ah-
kam’ul-İşret bablarından 118. bab, 1. hadis 

3 Nehc’ül-Belağa, s. 502, Kelimat’ul-Kısar, 182 
4 a. g. e. s. 536, Kelimat’ul-Kısar, 349 

                                                 



Hakeza şöyle buyurmuştur: “Dil yırtıcıdır; serbest bırakılırsa ısı-
rır.”1 

Hakeza şöyle buyurmuştur: Akıl kamil olduğunda söz azalır.2 
Hz. Ali (a.s) oğlu Muhammed b. Hanefiye’ye yaptığı vasiyetinde 

ise şöyle buyurmuştur: “Allah sözden daha güzel ve aynı zamanda da-
ha çirkin bir şey yaratmamıştır. Yüzler sözle aklanır ve sözle kararır 
Bil ki konuşmadıkça söz senin esirindir. Ama konuşunca sen sözünün 
esiri olursun. O halde altın ve paranı sakladığın gibi dilini koru ve giz-
le. Şüphesiz dil kuduz köpek gibidir. Salıverirsen ısırır. Nice kelime 
vardır ki nimeti ortadan kaldırır.Kim dilini salıverirse, dili kendisini 
her türlü rezalete ve istenmeyen şeye doğru sürükler. Böyle olunca da 
hiçbir zaman dilinden dolayı Allah’ın gazabı ve insanların kınamsın-
dan kurtulamaz.”3 Hakeza şöyle buyurmuştur: “Dilini koruyan kimse-
nin Allah da ayıplarını örter.”4 

Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Allah’ın 
zikrinden başka fazla söz konuşmayın. Zira Allah’ın zikrinden başka 
söz konuşmak, kalbi katılaştırır. Şüphesiz insanlardan Allah’a en uzak 
olanı, kalbi katı olandır.”5 

İhticac-i Tebersi’de6 yer aldığına göre İmam Seccad’a (a.s), “Söz 
ve sükuttan hangisi daha üstündür?” diye sorulunca şöyle buyurduğu 
yer almıştır: “Onlardan her biri için bir takım afetler vardır. İnsan bun-
ların afetlerinden uzak olduğu taktirde konuşmak, sükuttan daha üs-
tündür.” Kendisine, “nasıl böyle olabilir?” diye sorulunca şöyle bu-
yurmuştur: “Şüphesiz aziz ve celil olan Allah, peygamberleri ve vasi-
leri sükut için göndermemiştir. Aksine onları kelam ve beyan ile gön-
dermiştir. Dolayısıyla da sükut ile insan, cennete hak kazanmaz ve 
velayetullah da sükut ile elde edilmez, sükutla ateşten korunulmaz ve 

1 a. g. e. s. 478, Kelimat’ul-Kısar, 60 
      2 a. g. e. s. 480, Kelimat’ul-Kısar, 71 

3 Vesail’uş-Şia, c. 12, s. 192-193, Ahkam’ul-İşret bablarından 119. bab, 15. hadis 

4 a. g. e. s. 193, 17. hadis 
5 a. g. e. s. 194, 19. hadis 
6 Tebersi, Şeyh Ahmet b. Ali b. Ebi Talib, Ebu Mansur künyesine sahip olup, üs-

tün ve değerli alimlerden ve Şianın mütekellimlernden biridir. Mazenderan’ın Sari 
ahalisinden olup Şeyh Ebu’l-Futuh Razi’nin ve Fazl b. Hasan Tebersi, Şeyh 
Munteceb’ud-Din ve İbn-i Şehr-i Aşub’un çağdaşlarındandır. İki vasıtayla Şeyh 
Tusi’den rivayet etmektedir. Değerli eserlerinden bazıları şunlardır: “el-İhticac ala 
Ehl’il-Licac, Tac’ul-Mevalid, Tarih’ul-Eimme… En meşhur kitabı ise İhticac adlı 
kitabıdır. (Reyhanet’ul-Edeb, c. 4, s. 35)  

                                                 



sükutla Allah’ın gazabından sakınmak mümkün değildir. Bütün bunlar 
kelamla hasıl olmaktadır.”1 

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
SSüükkuuttuunn  HHaaddiissttee  YYeerr  AAllddıığğıı  AAnnllaammııyyllaa  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  

YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn,,  GGeevveezzeelliikk  vvee  HHeezzeeyyaann  iissee  CCee--
hhaalleettiinn  vvee  İİbblliiss’’iinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vveeddee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattttaannddıırr  

Bu kitapta da zikredildiği gibi insan iki fıtrata sahiptir. Bu fıtratlar-
dan biri asil fıtrattır ve o da mutlak kemale aşk fıtratıdır ve mutlak 
kemal de yüce Allah’tır. Diğeri ise bağımlı fıtrattır. Bu fıtrat da nok-
sanlıklardan nefret etme fıtratıdır ve noksanlık da Allah’tan gayrisi ve 
ayrısıyla ilgilidir. İnsana bu iki konuda yardım eden her şey fıtratın 
gereklerinden ve onunla ilgili hususlardandır.  

Sükut insanı, boş konuşmaktan, hezeyandan alı koymakta, insanı 
batın ile meşguliyete ve tefekküre yönlendirmekte, bu pisliklerden tas-
fiye etmekte, fıtrat aşkının konusu olan kemal noktasına yakınlaştır-
makta ve de yoldaki tüm engelleri ortadan kaldırmaktadır. Bu açıdan 
sükut, yoğrulmuş fıtratın gereklerinden, akıl ve rahmanın askerlerin-
den biridir.  

Hezeyan, boş ve batıl konuşma ise insanı mutlak kemalden 
uzaklaşatırmakta, tabiat ve hükümlerine yakınlaştırmakta ve de fıtra-
tından nefret ettiği bir husus sayılmaktadır. Aynı zamanda kemal kay-
nağından örtülmesine vasıta olmaktadır. Nefis kendi asıl fıtratından 
örtülü olur, tabiat ve arzularına ilişecek olursa bu durumda örtülme, 
boş ve batıl şeylere yalancı bir sevgi doğurur. Tıpkı hastanın zararlı 
yiyeceklere karşı duyduğu yalancı iştah gibi. İnsan bu örtülmeden sıy-
rılınca da bu halde doğal ilgisine konu olan şeylerin fıtratın nefret etti-
ği şey olduğunu anlar. Dolayısıyla da nefret edilen, zikir, fikir, sessiz-
lik ve halvet, fıtratın sevdiği hususlardır.  

1 a. g. e. s. 188-189, 118. bab, 2. hadis ve el-İhticac, Tabersi (r.a), c. 2, s. 146, 
184. hadis 

                                                 



YYiirrmmii  İİkkiinnccii  MMaakkssaatt  
BBooyyuunn  EEğğmmeekk  vvee  BBuunnuunn  ZZııddddıı  OOllaann  BBööbbüürrlleennmmeekk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada iki bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
BBooyyuunn  EEğğmmeekk  vvee  BBööbbüürrlleennmmeenniinn  AAnnllaammıı  
“İstislam” kelimesi, hakka ve hakikate itaat etmek ve boyun eğmek 

anlamındadır. 1 İstikbar ise, büyüklenmek, isyan etmek, itaatsizlik 
göstermektir. 2  

Bilmek gerekir ki insani kalp, afet ve ayıplardan esenlikte olursa, 
Hak Teala’yı salim bir fıtrat ile derk eder. Derk ettikten sonra da tes-
lim olur, teslim olduğu zaman da suri ve zahiri amellerde boyun eğer. 
Daha sonra salim bir kalpten teslimiyet hasıl olur, kalbi teslimiyetten 
ise zahiri boyun eğme hasıl olur ve bu da “istislam” kelimesinin anla-
mıdır.  

Nitekim kalp eğer ayıplı olur, bencilliğe bürünürse, onda kibir or-
taya çıkar ve bu kibir de nefsani bir halet olup kendini diğerlerinden 
üstün görmek anlamındadır. Eğer bu nefsani halet üzere davranır, za-
hirde Allah’ın kullarına karşı büyüklük taslarsa, “tekebbür etti” denir. 
Eğer bu nefsani kibir üzere isyan edecek olursa, “istikbarda bulundu” 
denir. Dolayısıyla istikbar, kibirden kaynaklanan itaatsilziktir ve de 
Batıni teslimden kaynaklanan zahiri boyun eğme olan “istislam”ın 
karşıtıdır. Dolayısıyla her boyun eğme istislam ve her isyan da istikbar 
değildir.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
BBooyyuunn  EEğğmmeekk  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn,,  İİssttiikkbbaarr  iissee  CCeehhaalleettiinn  AAss--

kkeerrlleerriinnddeenn  BBiirriiddiirr  
Önceki bölümdeki bilgilerden anlaşıldığı üzere istislam (boyun 

eğme) yoğrulmuş fıtratın gereklerinden ve aklın askerlerinden biridir. 
İstikbar ise örtülü fıtratın gereklerinden ve cehaletin askerlerinden bi-
ridir. Zira insan, asil ve salim olan ilahi hediyelerden sayılan ve haki-
katte yaratılışın mayası olan asil fıtratında baki kaldıkça nefsani ayıp-
lara, afetlere, örtülmeye ve ruhsal bulanıklıklara bulaşmadıça bu selim 
fıtrat üzere Hak Teala’yı derk eder ve Hak Teala’ya karşı bir sevgi 
duyar. Dolayısıyla fıtratı gereği onun karşısında tevazu gösterir ve tes-

1 Lisan’ul-Arab, c. 6, s. 345 
2 a. g. e. c. 12, s. 13 

                                                 



lim olur. Teslim olunca da kendisi için “istislam” boyun eğme haleti 
ortaya çıkar.  

Bir hadiste Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Müminler, ko-
laylaştırıcı ve yumuşak huyludurlar. Bağlanınca boyun eğerler ve bir 
taşın üzerinde uyutulunca uyur ve sakin olurlar.”1 

Kolaylaştırıcı ve yumuşak olmak, boyun eğmek ve Hak Teala kar-
şısında teslim olmak, müminlerin sıfatlarındandır. Eğer onlara bu halet 
zorla yüklense dahi yine de boyun eğerler. Mümin kandırıldığı zaman, 
kandırılmış gibi davranır.” Mümin hatta, hile karşısında bile aldandı-
ğını göstermeye çalışır.  

Özetle insani fıtrat, hakkı kabul ettiği için kendisine istislam haleti 
hasıl olur. Fıtrat örtüldüğünde, bencilleştiğinde ve tabiat etkileri altına 
girdiğinde de hak ve hakikatten kaçar, kasavet ve katılık içine girer, 
neticede istikbara yönelir, Hak Teala’ya isyan eder. O halde anlaşıldı-
ğı üzere “istislam” akıl ve Rahman’ın askerlerinden biri ve yoğrulmuş 
fıtratın gereklerindendir. “İstikbar” ise cehalet ve şeytanın askerlerin-
den biri ve örtülü fıtratın gereklerindendir.  

YYiirrmmii  ÜÜççüünnccüü  MMaakkssaatt  
TTeesslliimmiiyyeett  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  ŞŞeekk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada da üç bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
TTeesslliimm  vvee  ŞŞeekkkkiinn  AAnnllaammıı  HHaakkkkıınnddaa  
Önceki bölümden anlaşıldığı üzere teslim, nefsin ayıplardan ve pis 

melekelerden arınmasından sonra, batıni boyun eğme ve Hak Teala 
karşısında kalbi inançtan ibarettir. Kalp salim olunca, Hak Teala’ya 
teslim olur.  

Bunun karşısında ise şek ve Hak Teala karşısında teslim olmamak 
haleti vardır. Hakkı kabul etmemek ve Hak Teala’ya teslim olmamak, 
nefsin örtülmesinden, batıni ayıplardan ve kalbi hastalıktandır.  

1 Bihar’ul-Envar, c. 64, s. 355, 58. hadis 
                                                 



Bazı araştırmacılar şöyle demişlerdir: “Teslimiyetin karşıtı olarak 
inkarın değil de şekkin karar kılınması bütün işlerde kesin hükmün ak-
la ait oluşudur. Zira kesin hükmün, vehmani (kuruntusal) nefislerle 
hiçbir hususta ilgisi yoktur. Zira onlar, sadece şek ile ilgilidir, teslimi-
yetten maksat ise bütün şeylerde onaylamak olduğu için karşıtı da şek 
karar kılınmıştır. 1 

Bu söz tartışılabilir bir sözdür. Zira vehmani nefisler, bütün işlerde 
şek etmemektedirler. Hatta bazen aksine kesin inanç elde etmekte, ba-
zen inkar etmekte, yalanlamakta ve reddetmektedir.  

Hakka teslim olmamak, tür olarak şek ile birlikte olduğu için bu 
açıdan karşıt karar kılınmış olması da mümkündür. Belki de şekten 
maksat, yakinin zıddıdır. Nitekim lugat alimleri de bunu açık bir şe-
kilde belirtmişlerdir.2 Yakinin karşıtından maksat ise, terdit haleti olan 
yaygın şekten daha genel bir anlamdır.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
TTeesslliimmiiyyeettiinn  FFaayyddaallaarrıınnıınn  BBeeyyaannıınnddaa  
“Teslim” müminlerin güzel sıfatlarından biridir. Müminler bu sıfat 

vasıtasıyla ilahi marifetleri ve manevi makamları elde etmektedirler. 
Hak Teala ve evliyaları karşısında teslim olmak, onlar karşısında iti-
razda bulunmamak ve onların adımıyla melekuti seyre koyulmak, in-
sanı daha çabuk hedefe ulaştırmaktadır. Bu açıdan bazı ariflerin dedi-
ğine göre, müminler hedefe hikmet sahiplerinden daha yakındırlar. Zi-
ra onlar, peygamberlerin izinden yürümektedirler. Hikmet sahipleri ise 
fikir ve akıllarıyla seyretmek istemektedirler. Elbette ilahi hidayete ta-
bi olan bir kimse, yolların en yakını olan doğru yoldan hedefe ulaşır. 
Onun için hiçbir tehlike söz konusu değildir. Lakin kendi adımıyla 
seyreden bir insan, çoğu defa helak yoluna koyulur ve yolunu şaşırır.  

İnsan usta bir doktor bulmak için çalışmalıdır, kamil bir doktor 
bulduğu zaman da sorgusuz sualsiz yazdığı reçeteye teslim olmaz ve 
aklıyla kendini tedavi etmek isterse, çoğu defa helak olur.  

Melekuti seyirde insan, yol hidayetçisini bulmak için çaba göster-
melidir. Hidayetçi insanı bulduğu zaman da ona teslim olmalıdır. 
Seyr-u suluk hususunda onu takip etmelidir ve izinden yürümelidir.  

1 Şerhi Usul-i Kafi, Sadr’ul-Müteellihin Şirazi (r.a), c. 1, s. 450  
     2 Bkn. Sıhah’ul-Luğe, c.4, s.1594; Lisan’ul-Arab, c.7, s.174; Tac’ul-Arus, c.7, 
s.150   

                                                 



Resulullah’ı (s.a.a) yol hidayetçisi olarak bulduğumuz ve onun bü-
tün marifetlere bağlandığını kabullendiğimiz için, melekuti seyir nok-
tasında da sorgusuz sualsiz ona tabi olmalıyız.  

Eğer hükümlerin felsefesini, nakıs aklımızla derk etmeye çalışırsak, 
doğru yoldan sapar ve daimi helake sürükleniriz. Tıpkı doktorun reçe-
tesinin sırrından haberdar olmak ve ondan sonra ilacı kullanmak iste-
yen bir hastaya benzeriz. Böyle bir hasta ise, asla esenlik yüzü göre-
mez. Zira reçetenin sırrını öğreninceye kadar tedavi vakti geçmiş olur 
ve kendini helak etmeye sürükler.  

Biz hastalar ve yolunu kaybetmiş kimseler de kalbi hastalıklarımızı 
ve melekuti seyir reçetelerimizi hidayet yolunun hidayetçilerinden ve 
nefis doktorlarından ve ruh tabiblerinden elde etmeliyiz. Nakıs fikirle-
rimizi ve zayıf görüşlerimizi kullanmadan o reçete esasınca amel et-
meliyiz ki, tevhit sırlarına erişmekten ibaret olan hedefimize erişmiş 
olalım. Belki de Hak Teala’nın mukaddes dergahına teslim olmak, 
ruhsal hastalıkları tedavi eden metotlardan biridir ve nefse sefa bağış-
lamakta ve batının nuraniyetini gün gittikçe artırmaktadır.  

Kur’an-ı Kerim’de Nisa suresi, 65. ayette şöyle buyurmuştur: “Ha-
yır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda 
seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sı-
kıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman 
etmiş olmazlar.” 

İnsan, ilahi belirli hükümlerde teslimiyet içinde olduğu taktirde in-
sani ruhun damağında imanın tadı hasıl olur. Öyle ki göğsünde de bu 
konuda bir darlık hasıl olmaz. Açık bir yüz ve çehreyle onu karşılar.  

Kafi’de yer alan bir hadis-i şerifte Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: 
“İmanın dört rüknü vardır: Allah’a tevekkül etmek, işi Allah’a havale 
etmek, Allah’ın kaza ve kaderinden hoşnut olmak ve münezzeh olan 
Allah-u Teala’nın emrine teslim olmak”1 İmanın bu dört esaslarına 
sahip olmayan bir kimsenin imanı yoktur ve Allah’a iman hakikatin-
den mahrum durumdadır.  

 
 

1 Usul-i Kaf, c. 2, s. 39, Bab-u Hisal’il-Mu’min, 2. hadis 
                                                 



ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
TTeesslliimmiiyyeett,,  AAkkııll  vvee  RRaahhmmaannıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  BBiirrii  vvee  YYooğğrruull--

mmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeennddiirr,,  BBuunnuunn  ZZııddddıı  İİssee  CCeehhaalleett  AAsskkeerrllee--
rriinnddeenn  vvee  ÖÖrrttüüllüü  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeennddiirr  

Bilmek gerekir ki bencillik fıtratullah’a aykırıdır. Zira fıtrat, Allah’ı 
istemek ve sadece Allah’ı görmek esası üzerinde yoğrulmuştur. Al-
lah’tan gayrisinden ve gayrisine itaatten nefret etmektedir. Nitekim 
bunu daha önce de açıkladık.  

Fıtrat, asıl haleti üzere olduğu ve de tabiat örtülerine bürünmediği 
müddetçe işlerde kendi başına hareket etmez, nefsani renge bürünmez 
ve fıtrat esenliği vasıtasıyla Hakka teslim olur. Böylece kalbinin örne-
ği bir ayna örneğine benzer ki, nurani boyutu hakka yönelir, böylece 
gayb aleminden bu aynaya yansıyan her şey, eksiksiz ve tasarrufsuz 
bir şekilde bu aynada belirir. Gaybi feyizlere teslimiyet, öyle bir şekle 
bürünür ki, kendisini tümüyle kaybeder. Eğer bu kalbi halet kemale 
ulaşır ve batında yer edecek olursa, mutlak fena haleti hasıl olur ve 
tümel kendinden geçiş haletine bürünür.  

Bazen de rahmani özel inayetler vasıtasıyla, eğer Allah-u Teala onu 
talep ve muhabbet ehli olarak görür, bencillik ve nefsaniyet adımından 
dışarı bulursa, bir cilve ve cezve sayesinde onu mutlak fenaya ulaştı-
rır. Nitekim bu makam, Musa Kelim için de hasıl olmuştur. “Rabbi o 
dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa da baygın düştü.”1 
O halde eğer ortada bir noksanlık olsa da, ilahi özel inayet sebebiyle 
hasıl olan bu rahmani cilve sayesinde ortadan kalkar ve teslimiyetin 
bu makamı tevekkül ve Allah’ın kazasına rızayet makamından daha 
üstündür. Nitekim bu apaçık bilinen bir geçektir. O halde bilindiği gibi 
teslimiyet, yoğrulmuş fıtrattan, akıl ve rahmanın askerlerinden biridir. 
Nitekim onun zıddı olan şek de red, yalanlama ve inkar anlamlarını ta-
şıyan genel anlamıyla cehaletin askerlerinden biridir ve yoğrulmuş fıt-
rata aykırıdır. Bunun sebebi de fıtratın tabiat, bencillik, başına buyruk-
luk ve enaniyet örtüleriyle örtülmesindendir ki bütün bunlar da ilahi 
fıtrata aykırıdır.  

Burada ismet ve vahiy ehli beytinden birkaç hadis zikrederek bu 
sayfaları nurlandırmak daha da uygundur.  

Kafi’de yer aldığına göre, Sufyan b. Uyeyne şöyle demiştir: “İmam 
Sadık’a (a.s) Allah-u Teala’nın “Ancak Allah'a kalb-i selimle gelmiş 

1 A’raf/143 
                                                 



olan başka” 1 ayetinin anlamını sordum. İmam şöyle buyurdu: “Selim 
olan kalp, Allah ile mülakat eden ve içinde Allah’tan başka hiçbir şe-
yin bulunmadığı kalptir.” İmam daha sonra şöyle buyrudu: “İçinde 
şirk veya şek olan bir kalp, helak olmuş bir kalptir. Allah-u Teala 
dünyada zühd üzere yaşamakla insanların kalbini ahirete yönelmesini 
istemiştir.”2  

Selim kalp, içinde Allah’tan başkasının olmadığı şek ve şirkten ha-
lis bir kalptir. Allah’ın veli kullarının önemle tavsiye ettiği dünyadan 
yüz çevirmek de kalplerin dünyadan uzaklaşması ve likaullah maka-
mının hakikati olan ahiret için hazırlanması içindir. Hatta bütün 
şeriatler, dinler, bütün hükümler, ahlak, muamelat, açık hükümler, ilk 
ve son hükümler ve riyazetler, likaullahın hasıl olmasının temini için-
dir ve bu her şeyin asıl hedefidir. Kamil hakikate teslim olmak bütün 
bu anlamların kefili olabilir.  

Bütün şek ve şirkler, insanın ruhunu Hak Teala olan mutlak veliye 
teslim etmemesinden kaynaklanmaktadır. Eğer ruh teslim olursa, bü-
tün vücut memleketi teslim olur. Dolayısıyla zahiri organlar ve mülki 
kuvveler de teslim olur. Onların teslim olması ise, insanın bencilliğin-
den dolayı, harekete geçmemesi ve sükunete ermemesidir. Onların da-
ralma ve genişlemesinin Hak Teala’nın iradesi altında olması ve de 
nafilelerin yakınlık örneğinin onda vücuda gelmesidir.”Ben onun du-
yan kulağı ve gören gözü olurum.”3  

Mutlak teslimiyetin karşısında ise şek ve tezelzül hali vardır. Bu-
nun da bazı mertebeleri vardır. Bazı meretbeleri açık şek ve bazı mer-
tebeleri gizli şek, bazı mertebeleri ise en gizli şek olarak adlandırıl-
maktadır. Açık şek, açık ve zahiri inançlarda tezelzüldür. Gizli şek ise 
marifetler ile tevhit, tecrid ve tefrid sırları hakkında tezelzül içinde 
olmaktır. En gizli şek ise, renkten renge girme ve mezkur makamlarda 
sebat göstermeme haletidir.  

1 Şuara/89 
2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 13-14, Bab’ul-İhlas, 5. hadis 
3 Allah Resulün’den (s.a.a) nakledilen nafilelerin yakınlığı hadisinin bir bölü-

müdür. (Usul-i Kafi, c. 2, s. 262-263, Bab-u Men Eze’l-Muslimin ve İhtekerehum, 
7-8. hadisler) 

                                                 



YYiirrmmii  DDöörrddüünnccüü  MMaakkssaatt  
SSaabbıırr  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  TTaahhaammmmüüllssüüzzllüükk  HHaakkkkıınnddaa  
Burada beş bölüm vardır:  
 
BBiirriinnccii  BBööllüümm  
SSaabbıırr  vvee  TTaahhaammmmüüllssüüzzllüüğğüünn  AAnnllaammıı  
Sabrın çeşitli anlamları vardır. Biz bunlardan bazısını zikretmekle 

yetineceğiz. Araştırmacı arif Hace Ensari şöyle diyor: “Sabır, batında 
tahammülsüzlük olduğu halde, şikayet etmekten nefsi alıkoymaktır.”1 
O halde, bu tarif üzere batıni tahammülsüzlüğünü izhar etmemek ve 
tatsızlıklardan şikayet etmemek, sabırdan ibarettir. Hikmet sahibi 
Hace Tusi’nin (r.a), yaptığı tanım da buna yakın bir tanımdır. 2 

O halde sabır, iki esastan oluşmaktadır. Birincisi, batında uğradığı 
tatsızlıklardan şikayette bulunmak, diğeri ise bu şikayet ve 
tahamülsüzlüğünü izhar etmemektir.  

Şeyh Arif Abdurrezak Kaşani şöyle diyor: “Şikayetten maksat, Hak 
Teala’dan başkasına şikayettir. Hak Teala’ya şikayette bulunmak ise 
sabra aykırı değildir. Nitekim Eyyub (a.s) da Allah’a şöyle şikayette 
bulunmuştur: “Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azab verdi.”3 Bu 
esas üzere Allah-u Teala da onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Doğ-
rusu Biz onu sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu, daima Allah'a yöne-
lirdi.”4-5 

Bilmek gerekir ki zikredilen bu mertebe hasebiyle sabır, orta dere-
celi kimselerin makamlarından biridir. Zira nefiste Hak Teala tarafın-
dan inen tatsızlıklar hususunda bir hoşnutsuzluk olduğu ve de batının-
da tahammülsüzlük bulunduğu müddetçe, marifetler ve kemaller ma-
kamı nakıstır.  

Bu makamın en yüksek makamı ise, Allah’ın kazasından hoşnut 
olmaktır. Böyle bir insan, karşılaştığı olaylarda, belalarda ve tatsızlık-
lar hususunda hoşnutluk içinde olur ve sevgilisi tarafından kendisine 
inen her belaya göğüs gerer.  

Hadiste yer aldığı üzere İmam Bakır (a.s) çocukluk çağındayken 
Cabir b. Abdullah Ensari’ye şöyle sordu: “Hangi haldesin?” Cabir 
şöyle dedi: “Öyle bir haldeyim ki, hastalığı sıhhatten daha iyi ve fakir-

1 Şerh-u Menazil’is-Sairin, Kemaluddin Abdurrezak Kaşani, s. 195-196 
2 Evsaf’ul-Eşraf, Muhakkık Tusi (r.a), s. 59, Bab’us-Sebr 
3 Sad/41 
4 Sad/44 
5 Şerh-u Menazil’us-Sairin, Molla Abdurreza Kaşani, s. 195-196 

                                                 



liği zenginlikten daha iyi görüyorum.” İmam Bakır (a.s) şöyle buyur-
du: “Ama biz Ehl-i Beyt, öyle bir makamdayız ki eğer Allah bize sıh-
hati verirse, onu en iyi olarak sayarız. Eğer Allah hastalık verirse, onu 
en iyi sayarız. Eğer fakirlik verirse onu en iyi kabul ederiz ve eğer 
zenginlik verirse onu daha iyi sayarız.”1 

Belki de Cabir, sıhhat, esenlik, zenginlik ve hoşluk zamanında kal-
bini korumaktan güvende olmadığı için, dünyaya yönelmemek, bu 
zulmani yurda çakılıp kalmamak amacıyla böyle konuşmuştur. Ama 
velayet makamı, bütün gelenleri egemenliği altına alan bir makamdır.  

Eğer bütün dünya mülkünü kamil bir veliye verecek olsalar, veya 
ondan her şeyi alacak olsalar, kalbinde hiçbir eser hasıl olmaz, hiçbir 
hadisede onu değiştiremez.  

Özetle belirtilen bu mertebedeki bir sabır, orta dereceli kimselerin 
makamlarındandır. Kamil evliyaları bazen bu makam ile nitelendirme-
leri ise ya sabrın yüce makamlarını göz önünde bulundurduklarından-
dır –nitekim ileride bundan bahsedilecektir- veya cismani acılar husu-
sunda gösterdikleri sabır kastedilmektedir ki, beşeri tabiatlar gereğince 
acı ve etki hissetmeye sebep olmaktadır.  

 
İİkkiinnccii  BBööllüümm  
SSaabbrrıınn  MMeerrtteebbeelleerriinniinn  BBeeyyaannıınnddaa  
Sabrın bir çok mertebeleri vardır. Kamil mertebelerini ise sonraki 

bölümde zikredeceğiz. Burada nebevi hadis ile uyumlu olan bazı mer-
tebelerini zikredeceğiz ki bu bölüm, o hadisin açıklaması makamında 
olsun.  

Kafi’de yer aldığı üzere Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: 
“Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Sabır üç kısımdır: “Musibet anın-
da sabır, itaat anında sabır ve günah karşısında sabır. O halde, musi-
betler karşısında ona güzelce tahammül edecek kadar sabreden bir 
kimseye Allah üçyüz derece yazar ki, her derecenin arası, yerle gök 
arası kadardır. İtaatler hususunda sabreden kimseye de Allah altıyüz 
derece yazar ki her derecenin arası, yerin sonundan arşa kadardır. 
Günahları karşısında sabreden kimseye ise Allah dokuz yüz derece 
yazar ki her derecenin arası, yeryüzünün sonundan arşın sonuna ka-
dardır.”2  

1 Evsaf’ul-Eşraf, s. 60, Cami’us-Sadat, c. 3, Fesl’un Fi Meratib’is-Sabr, s. 285 ve 
A’yan’uş-Şia, c. 4, s. 46 

2 Usul-i Kafi, c. 2, s. 75, Bab’us-Sabr, 15. hadis 

                                                 



Bu hadis-i şeriften de sabırların temeli ve orta dereceli kimselerin 
sabrının esasları olan sabrın üç makamı anlaşılmaktadır.  

Birincisi, bela ve musibetlere karşı sabretmektir. Bu makamda olan 
insan, bu tür olaylar karşısında sakınır, insanlara şikayette bulunmaz, 
ama yaratıcı karşısında şikayette bulunmak, bir noksanlık değildir. El-
bette marifet ehli nezdinde bu da ayıptır. Zira bu da bir tür katılıktır. 
Aşk ve muhabbet mezhebinde ise katılaşma büyük bir ayıptır. Hatta 
acizlik ve ihtiyaçlık izharında bulunmak daha iyidir. Nitekim şöyle 
demişlerdir: “Düşmanlar karşısında zenginlik izharında bulunmak gü-
zelliktir.” 

Ama dostlar nezdinde acizlikten başkası güzel değildir. 1 
Bu katılaşma bir tür kendini göstermek ve vücut izharında bulun-

maktır. Bu da marifet ehli nezdinde en büyük cinayetlerden biridir. 2 
Musibetler karşısında sabretmenin üçyüz derece sevabı vardır ki 

her derecenin arası, gök ile yer arası kadardır. İkincisi ise itaat husu-
sunda sabırdır ki insan, Allah-u Teala’ya itaat hususunda kendini 
kontrol altına almalı, nefs-i emmarenin dizginlerini koparmasına izin 
vermemelidir.  

Genel olarak dizginlerini koparmak iki makamda hasıl olmaktadır 
ki bunlardan birinde sabretmek, diğerinden daha zordur. Sabretmenin 
kolay olduğu birinci makam, itaatleri derk etme hususunda dizginleri 
koparmaktır. Bu aşamada sabretmek, nefis ve şeytana karşı direnmek 
ve ilahi emirleri şer’i hudutları, şartları ve kalbi adabıyla yerine getir-
mektir. Bu şartları ve adabıyla ilahi emirleri yerine getirmek ise zor iş-
lerden biridir. Biz Adab’us-Salat kitabında ibadetlerin özellikle de 
namazın mutlak şartlarından bazısını zikretmiş bulunmaktayız. 3 

Sabrın biraz daha zor olduğu ikinci makam ise, amel ve itaatte bu-
lunduktan sonra dizginleri koparmaktır. Bu da nefsin amelin batıni ve 
zahiri şartlarını ve adaplarını yerine getirdikten sonra, dizginleri elde 
edip, insanı büyüklenmeye, kibre ve diğer benzeri sıfatlara sürükle-
memesi için kendi kendini korumasıdır.  

Nice defa şeytan ve nefs-i emmare insanı, uzun yıllar boyunca salih 
amele, övülmüş ahlaka ve temiz şeraite uymaya davet eder, ama bu 
yolla insanı kendini beğenmeye sürükleyeceğini ümit eder ve insanı, 

1 Divan-i İbn-i Fariz, s. 68, Keside-i Nezm’is-Suluk (Taiyye-i Kübra diye meş-
hurdur) 

2 bkz. Şerh-u Menazil’us-Sairin, Molla Abdurreza Kaşani, s. 198 
3 Adab’us-Salat, s. 7, 1. makaleden 1. fasıl 

                                                 



bütün meşakkat ve riyazetlere rağmen helak eder. Dolayısıyla ilmi ve 
ameli gurur, bencillik ve kendini beğenmek de insanı şekavete sürük-
leyen, helak edici hususlardan biridir.  

Eğer kamil bir şekilde dikkat edilmez, uzman bir doktor ve şefkatli 
bir hasta bakıcısı gibi insan kendini korumaz ve nefsani ayıplarına 
karşı çıkmazsa, o ibadi ameller ve zahiri salih fiiller insanı helake sü-
rükler ve insanın çökmesine neden olur. Sürçmeyecek bir şekilde ye-
terli miktarda nefsi korumak, en zor işlerden biridir. Bu konuda Allah-
u Teala’ya sığınmak ve ondan yardım etmesini dilemek gerekir.  

Nefsin ve şeytanın hileleri bazen o kadar incedir ki hiçbir gözlem-
lemeyle Allah’ın başarısı ve yardımı olmaksızın o hilelerin incelikle-
rini keşfetmek mümkün değildir.  

İtaatler hususunda sabrın altıyüz derecesi vardır ki her bir derece-
nin arası, yerin derinliklerinden arşa kadardır. Sabrın bu derecesi, ön-
ceki dereceden, hem derece sayısı açısından daha üstündür, hem de 
derecelerin genişliği açısından. Zira ki burada her derecenin genişliği, 
yerin derinliklerinden arşa kadardır.  

İtaatler hususunda sabretmenin başka bir takım makamları da var-
dır ki bu hadis belki de onlara işaret etmemiştir. O da şu taktirdedir ki 
itaati tevhidin sırları ve hakikatlerini kapsayacak şekilde genişletmek-
tir. Bu durumda sahibinin sevabı hesaplanamaz. Derece genişliği ve 
kesreti, onun mukaddes dergahından uzaktır. O kimsenin ecri, Allah’a 
kalmıştır. Hatta belki de Allah’ın bizzat kendisidir. Nitekim onlar 
hakkında cennete ve nimetlerine teveccüh etmedikleri yer almıştır. 1  

İçinde Allah’tan başkasının olmadığı selim kalpte, melekelerin ve 
kalp sırlarının zuhur ettiği alem olan ahirette de Allah’tan gayri hiçbir 
şey yoktur.  

“Kalbimize dosttan başkası sığmaz.  
Her iki alemi düşmana ver ki bize dost yeter.”2  
Belki de “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da 

senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına ka-
tıl ve cennetime gir.”3 ayeti de bu tür şahısların ve kamil velilerin 
makamına işaret etmektedir. Zira itminana ermiş nefsin sahibi, isimsiz 
olarak rabbine –ki elbette Hak Teala’dır- dönmekle muhatap kılınmış-

1 Hürlerin ibadetinin Allah’ın sevgisi üzerine olduğunu beyan eden rivayetlere 
işarettir. (bkz. Usul-i Kafi, c. 2, Kitab’ul-İman ve’l-Kufr, Bab’ul-ibadet, s. 68, 5. ha-
dis ve Nehc’ül-Belağa, s. 510, 237. hikmet) 

2 Divan-i Hafız Şirazi, s. 200 
3 Fecr/27-30 

                                                 



tır. Razı edici ve razı edilmiş olmak, seven ve sevilen arasındaki cez-
bedir ki kendisi de Allah’a doğru seyrin bineğidir ve Allah’ın kulları-
nın –ki bütün renklerden münezzehtirler ve ihlas hakikatiyle nitelendi-
rilmişlerdir. - arasına katılmanın neticesidir ve bunun semeresi de 
likaullah cenneti olan zat cennetine girmektir.  

Sabrın üçüncü derecesi ise, günahlar karşısında sabretmektir ki, in-
sanın nefisle ve İblis’in askerleriyle cihat ederken sabretmesidir. Bu 
sabrında direnerek onlara galebe çalmasıdır. Bu derece için de bir çok 
makamlar, hakikatler ve incelikler vardır. Her derecede bu makamda 
sabretmek, itaatte sabretmek hususundan daha zor ve incedir. Eğer bi-
risi bu makamdan geçerse, onun için itaat hususunda sabretmek kolay-
laşır. Dolayısıyla Allah’a doğru seyreden kimse için her şeyden önem-
lisi günahlar karşısında sabretmektir.  

Nitekim şehvet, gazap ve zahiri günahların kaynağı olan şeytanlık 
kuvvesiyle mücadelede sabretmek de insan için işlerin en zor olanla-
rındandır. Bu konuda sabretmek, zahiri itaatlerde sabretmekten daha 
zordur. Aynı şekilde büyük şeytan ve kalbi ve batıni günahların kay-
nağı olan nefis karşısında kıyam etmek ve onlarla mücadelede sabret-
mek de cihatların en zor olanıdır. Zira bu cihatta iki alem terk edilmeli 
ve reddedilmelidir. Salik kimse, kendi bencilliğini aşmalı, büyük ben-
lik putunu, gönül kabesinden, velayet eliyle dökmeli ve kırmalıdır ki, 
ihlasın hakikatlerine ayak basabilsin ve hulusun sırlarını elde edebil-
sin. Bu da Allah’ın yardımı ve başarısı olmaksızın asla hasıl olmaz.  

Günahlar konusunda sabretmenin de dokuz yüz derecesi vardır ki 
her derecenin arası, yer yüzünün derinliklerinden arşın sonuna kadar-
dır. Sabrın bu makamının dereceleri, önceki derecelerden, hem derece 
sayıları olarak fazladır ve hem de derecelerin genişliği olarak. Zira 
bunun arası, arşın sonuna kadardır.  

Günahlar karşısında sabretmenin bir takım hakikat ve sırları da 
vardır ki, derecelerin ölçüsü ve cismani genişliği altında değerlendiri-
lemez. Zira bu ruhani makamlardan ve ilahi marifetlerden sayılmalı-
dır.  

Burada söylenecek bir söz vardır. O da şudur ki Allah-u Teala cen-
neti, “genişliği göklerle yer kadar”1 olarak nitelendirmiştir. Bu hadis 
de sabredenler için bir takım dereceler zikretmiştir ki her derecenin 
genişliği gökler ile yerin arasından daha geniştir. İlk etapta bu konuda 
yazarın aklına gelen şey, bu iki husustan biridir:  

1 Al-i İmran/133 
                                                 



Birincisi şudur ki Kur’an-ı Kerim’in zikrettiği cennetten maksat, 
ameller cennetidir. Bu yüzden de “takva sahipleri için hazırlanmış-
tır.”1 diye buyrulmuştur. Başka bir ayette ise şöyle buyrulmuştur: 
“İman edenler için hazırlanmıştır.”2 Hazırlamak ise ameller cenne-
tine uygundur. Hadiste zikredilen derecelerden maksat ise ahlak cen-
netinin dereceleridir. Zira bu dereceler de sabır içindir. Sabır ise ah-
laktır. Ahlak cennetinin genişliği, orta derecede insani kemalin geniş-
liği ölçüsüncedir ve onun için bu tür ölçülerle bir sınır tayin etmek 
mümkün değildir.  

İkinci yorum da şudur ki, Kur’an-ı Kerim’de yer alan yer ve gök-
lerden maksat, cismani yer ve göklerden daha genel bir anlamdır. 
Böylece ruhlar göklerini ve bedenler yerini de kapsamaktadır. Riva-
yetteki derecelerden maskat ise, cismani cennetin dereceleridir.  

 
ÜÜççüünnccüü  BBööllüümm  
SSüülluukk  EEhhlliinnee  vvee  KKaammiill  VVeelliilleerree  MMaahhssuuss  OOllaann  SSaabbrrıınn  MMeerrtteebbee--

lleerrii  
“Nakledildiği üzere muhabbet ehlinden bir genç, Şibli’ye sabır 

hakkında şöyle bir soru sordu: “Hangi sabır daha zordur? Allah için 
sabır mı?” Şibli şöyle dedi: “Hayır” o genç, “Allah ile sabrı mı?” di-
ye sordu. Şibli, “hayır” cevabını verdi. O genç, “Allah hakkında sabır 
mı?” diye sordu. Şibli, “hayır” dedi. O genç, “eyvahlar olsun sana, o 
halde hangi sabır?” diye sorunca Şibli, “Allah’tan ayrılıktan sabır” 
diye cevap verdi. Ardından Şibri feryat ederek kendinden geçerek yere 
yıkıldı.”3  

Bu ifadelerde yer alan bazı mertebeleri kısaca açıklamak zorunda-
yız.  

Allah için sabır, kendinden ve nefsani arzularından soyutlanıp Al-
lah’a doğru hicret eden saliklerin düşük makamlarından biridir. O hal-
de, bu soyutlanmada ne yaparlarsa Hak içindir; kendileri için değil. 
İnsan nefsaniyet ve bencillik örtüsünde olduğu müddetçe bütün hare-
ketleri, duruşları, ibadetleri, kendi içindir. Hak Teala’yı tevhidi ve ita-
ati kendisi için ister, insan nefis evinde olduğu müddetçe ve batınına 
doğru seyrettiği müddetçe Allah’a doğru hicret ediyor sayılmaz. Bu 

1 Al-i İmran/133 
2 Hadid/21 
3 İhya-u Ulum’id-Din, c. 4, s. 80, Fesl’un Fi Beyan-i Deva’is-Sabr ve ma 

Yusteanu bihi Aleyh; Şerh-u Menazil’is-Sairin, Molla Abdurrezak Kaşani, s. 202-
203, Bab’us-Sebr 

                                                 



kimse yolcu veya salik değildir. Tıpkı beldelerde gezen kimse gibidir. 
Bir beldeden diğer bir beldeye gitse bile yolculuk tahakkuk etmiş ol-
maz.  

Dolayısıyla nefis evinden ve bencillikten dışarı çıkılmadığı müd-
detçe Allah’a doğru yolculuk ve hicret tahakkuk etmez. Marifet ehli 
nezdinde bu kimsenin bütün riyazetleri batıldır. Nefis evinden dışarı 
çıktığı zaman ise salik olur ve bu makamda sabır, Allah için sabırdır.  

Allah sayesinde sabrın ise, iki makamı vardır. Birinci salik kimse 
için sabittir. Diğeri ise fenadan sonra ayılma ehli içindir.  

Burada maksat birinci makamdır ve o da şudur ki salik kimsenin, 
nefis evinden çıktıktan ve Allah’ın evine hicret ettikten sonra bütün 
hareket ve duruşlarının Allah’ın kuvvetiyle gerçekleştiğini ve kendisi-
nin hiçbir rolünün olmadığını müşahade etmesidir. Dolayısıyla sabrını 
da her şeyi gibi Allah sayesinde kabul etmektedir. Bu inanç veya de-
lilden başka bir şeydir. Apaçık bir şekilde müşahade etmektir. Zira 
inanç ve burhan, hicap ehli içindir.  

Ayılan sahv (ayılma) ehli için olan ikinci makam ise, süluk ma-
kamları katedildikten sonra, tümel fena ve mutlak yok oluştan sonra 
söz konusudur. Bu kimseler, Hak Teala’nın inayetiyle düşen kimsele-
rin elinden tutmak için kendi memleketlerine geri döndürülmüşlerdir. 
Bu makamda, varlığı ve varlık ile ilgili boyutları hakkani renge bü-
rünmüştür. Bu makamda bütün hareket ve sükunetleri, Allah iledir. 
Yani varlık olarak hakkani hale gelmiştir. Dolayısıyla o, aynullah, 
uzunullah ve yedullah (Allah’ın gözü, Allah’ın kulağı ve Allah’ın eli) 
makamındadır. “Ali’Allah’ın gözü, Allah’ın kulağı ve Allah’ın eli-
dir.”1 

Allah hakkında sabretmek ise bu makamın yerleşmesinden sonra-
dır. Yani ilk anlamıyla, Allah ile sabretmek makamıdır. O halde salik 
kimse, kendini bütün tasarruflardan münezzeh görüp her şeyin Al-
lah’ın elinde olduğunu ve kendinden hiçbir şeye sahip olmadığını gö-
rünce onun sabrı Allah hakkında sabır olur. Böyle bir kimse bütün be-
laları ve musibetleri, isim ve sıfatların cilvesi olarak görür, hicap ehli 
kimseler belalara sabrettiği gibi bunlar da Allah’a, esmai ve zati işle-
rine sabrederler.  

1 Hz. Ali’nin şu hadisine işarettir: “Ben, Allah’ın gözü, Allah’ın eli, Allah’ın 
yanı ve Allah’ın kapısıyım.” (Usul-i Kafi, c. 1, s. 113, Kitab’ut-Tevhitten 23. bab, 8. 
hadis) 

                                                 



Allah’da sabır esmai cemali müşahade eden huzur ehli için var olan 
makamdır. O müşahade ve cilvelerde ne kadar sabreder ve kalbi yok 
olmaktan korurlarsa, Allah da sabırdır.  

Allah ile sabır ise, esmai cemali müşahade makamından dışarı çı-
kan ve zat cemalini müşahade eden kimseler içindir. Onlar, bu cilve-
lerde ne kadar sabreder ve kendini tuttururlarsa Allah ile sabırdır. Bu 
makamdan sonra da salik, sabır ve süluktan hiçbir isim ve resmin ol-
madığı fena makamı vardır.  

Allah’tan ayrılıktan sabır ise, iştiyak ehlinin ve cemal sevgililerinin 
sabrıdır. Bu kimseler, memleketlerine döndükten sonra sabretmelidir-
ler ve O’na itaat etmek için cemilin cemalinden örtülüdürler ve bu 
sabrın en şiddetli mertebesidir.”hiçbir nebiye benim gibi eziyet edil-
medi.”1 

Hadis-i şerifin bir anlamı da bu olsa gerek. Zira muhabbet ve aşk 
çok oldukça, ayrılığa sabretmek de zordur. Nitekim Ali (a.s) şöyle bu-
yurmuştur: “Farzedelim ki azabına sabrettim, ama ayrılığına nasıl sab-
redeyim.”2 Biz örtülü kimselerin eli, velilerin yüce makamına uzan-
maktan nakıs olduğu için, bundan daha fazla konuşmak uygun değil-
dir.  

 
DDöörrddüünnccüü  BBööllüümm  
SSaabbıırr  AAkkllıınn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  YYooğğrruullmmuuşş  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinn--

ddeenn  BBiirriiddiirr,,  TTaahhaammmmüüllssüüzzllüükk  iissee  CCeehhaalleettiinn  AAsskkeerrlleerriinnddeenn  vvee  ÖÖrr--
ttüüllüü  FFııttrraattıınn  GGeerreekklleerriinnddeenn  BBiirriiddiirr  

Bil ki insani asıl fıtrat, kemal ve cemal sevgisi üzeredir. Allah’ı is-
temekte ve Allah’ı görmektedir. Dolayısıyla Allah tarafından karşılaş-
tığı olayların tümünde her ne kadar tabiatına acı da gelse tahammül-
süzlük izharında bulunmaz ve Hak Teala’ya karşı sabırsızlık göster-
meyi ayıp sayar. Zira insan, tabii ve nefsani hicaplara büründüğü ve 
bencillik paslarına bulaştığı taktirde karşılaştığı olaylara karşı taham-
mülsüzlük gösterir ve doğal isteklerinin yokluğu karşısında şikayette 
bulunur.  

Allah vergisi asıl fıtratı baki kalan ruhani bir kimse, her şeyde sab-
reder, sebat gösterir, dizginlerini koparmaz, ruhunun kuvveti doğal is-
teklerine üstün gelir, olaylar karşısında el ve ayakları birbirine girmez, 
nefis ve dünya sevgisinden uzak olduğu için de bu yokluklar onu 

1 Bihar’ul-Envar, c. 39, s. 56, 73. bab, 15. hadis 
2 İkbal’ul-A’mal, Seyyid b. Tavus (r.a), s. 708, Dua-i Kumeyl (r.a) 

                                                 



sarsmaz. Zira bütün sürçmeler, nefis ve dünya sevgisinden kaynak-
lanmaktadır.  

Bütün örtülmelerin asıl kaynağı, dünya ve nefis örtüsüne bürün-
mektir. Hadis-i şerifte yer alan zulmani hicaplar, dünya ve nefis hicap-
larıdır. 1  

O halde mutlak kemal sevgisine sahip olan fıtrat, tabiat ve nefis 
perdesine bürününce kemali, doğal ve nefsani isteklerde görür. Bunun 
yokluğu karşısında sabırsızlık gösterir. Ama bu örtülerden sıyrıldığı 
zaman, sadece sevgiliye erişememek, kendisine acı gelir. Böylece sa-
dece hakiki sevgiliden ayrılma karşısında şikayette bulunur. Allah’tan 
ayrılıkatan dolayı sabretmek, onun için işlerin en zorudur. Hidayete 
erdiren şüphesiz Allah’tır.  

 
BBeeşşiinnccii  BBööllüümm  
BBuu  KKoonnuuddaakkii  HHaaddiisslleerr  
Kafi’de yer aldığına göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: 

“Kıyamet günü olduğunda insanlardan bir grubu ayağa kalkar ve cen-
net kapısına gelir. Onlara şöyle denir: “Sizler kimlersiniz.” Onlar şöy-
le derler: “Biz sabır ehliyiz.” Onlara şöyle denir: “Sizler neye sabretti-
niz?” Onlar şöyle derler: “Biz, Allah’a itaat hususunda sabrettik, Al-
lah’a karşı günah işleme hususunda sabrettik.” Bunun üzerine aziz ve 
celil olan Allah şöyle buyurur: “Bunlar doğru dediler, dolayısıyla cen-
nete giriniz. Allah-u Teala’nın “Şüphe yok ki, sabredenler için 
mükâfaatları hesapsız olarak ödenecektir.”2 sözünün anlamı da bu-
dur.”3 

Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Sabır iki çeşittir: Birincisi, 
musibetlere karşı sabretmektir ve o iyi ve güzeldir. Ondan daha iyisi 
ise Allah-u Teala’nın sana haram kıldığı şeyler hususunda sabretmek-
tir.”4  

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ali b. Hüseyin (a.s) vefat 
etmek üzereyken, beni göğsüne yasladı ve şöyle buyurdu: “Ey oğulca-
ğızım! Sana babamın vefat ederken bana söylediği şeyleri tavsiye edi-
yorum.” Daha sonra babasının kendisine şöyle vasiyette buyurduğunu 

1 bkz. Bihar’ul-Envar, c. 55, s. 42-44, Kitab’us-Sema ve’l-Alem, 5. bab, 3, 5, 10-
12. hadisler 

2 Zümer/10 
3 Usul-i Kafi, c. 2, s. 60-61, Bab’ut-Taat ve’t-Takva, 4. hadis 
4 a. g. e. c. 2, s. 74, 11. hadis 

                                                 



buyurdu: “Ey oğulcağızım! Ne kadar acı da olsa Hak karşısında sab-
ret.”1 

İmam Sadık’ın ise şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Dünyaya sab-
rediniz. Şüphesiz dünya bir anlıktır. Dolayısıyla dünyanın geçmişinin 
acı ve sevinci yoktur. Geleceğinin ise ne olduğunu bilmiyorsun. Şüp-
hesiz var olan senin içinde bulunduğun andır. Dolayısıyla o anda Al-
lah’a itaat hususunda sabret ve Allah’a günahlar karşısında sabırda bu-
lun.”2 

Sevab’ul-A’mal’da naklen İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğu 
yer almıştır: “Ben, kölem ve ehlim hakkında Ebu Cehil karpuzundan 
daha acı olan şeylere sabrediyorum. Şüphesiz sabreden bir kimse, sab-
rı vasıtasıyla, geceleri ibadetle geçiren, gündüzleri ise oruç tutan kim-
selerin derecesine ve de Muhammed’in (s.a.a) önünde vurulan şehidin 
derecesine ulaşır.”3 

Nehc’ül-Belağa’da ise İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sabırlı 
kimse her ne kadar zaman uzasa da zaman kaybetmez.”4 Hakeza şöyle 
buyurmuştur: “Sabrın zafere erdirmediği kimseyi tahammülsüzlük he-
lak eder.”5 

Bu konudaki hadisler buraya sığmayacak kadar çoktur. 6 

YYiirrmmii  BBeeşşiinnccii  MMaakkssaatt  
BBaağğıışşllaammaa  vvee  ZZııddddıı  OOllaann  İİnnttiikkaamm  HHaakkkkıınnddaa  
Burada iki bölüm vardır:  
 

1 a. g. e. c. 2, s. 74, 13. hadis 
2 a. g. e. c. 2, s. 328-329, 4. hadis 
3 Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 263-264, Cihad’un-Nefs bablarından 25. bab ve 5. hadis 

ve Sevab’ul-A’mal, Şeyh Seduk (r.a), c. 1, s. 235, Bab-u Sevab’is-Sabr, 1. hadis 
4 Nehc’ül-Belağa, s. 499, 153. hikmet 
5 Nehc’ül-Belağa, s. 502, 189. hikmet 
6 bkz. Vesail’uş-Şia, c. 15, s. 261, bab-u İstihbab’is-Sabr fi Cemi’il Umur 

                                                 



BBiirriinnccii  BBööllüümm  
BBaağğıışşllaammaannıınn  FFaayyddaallaarrıı  vvee  İİnnttiikkaammıınn  ZZaarraarrllaarrıı  HHaakkkkıınnddaa  
İnsani kemallerin en büyüklerinden biri de insanın kendisine kötü-

lük eden birini affetmesidir. Affetmek, Hak Teala’nın cemal sıfatla-
rından biridir. Bu sıfatla nitelenmek, yüce renklere bürünmektir. 
Alemlerin rabbinin terbiyesi altına giren ve Hak Teala’nın zatıyla ter-
biye olan bir kimsede Hak Teala’nın cemal sıfatları tecelli etmeli ve 
ilahi cemilin cemali aynası olmalıdır. Hak Teala’nın en büyük sıfatla-
rından biri de kullarına merhamet etmesi, kötülüklerini affetmesi ve 
hatalarını bağışlamasıdır. Eğer bir insanda bu sıfatlardan bir nasip bu-
lunmazsa, sırların ortaya çıktığı kabir aleminde kendisine, “rabbin 
kimdir?” diye sorulunca, “rabbim Allah’tır” diyemez. 1 

Zira isimler arasında bu ismin seçilmesi, belki de şu gerçeğe işaret 
etmektedir ki, “sen kimin terbiyesi altındaydın ve kimin kudret eli 
dünya hayatında sende tasarrufta bulundu?” 

O halde eğer insan, Hak Teala’nın terbiyesi altında terbiye olmuş, 
zahir ve batını o terbiye esasınca şekillenmişse bu soruya cevap vere-
bilir, aksi taktirde cevap veremez veya, “rabbim şeytandır” veya “rab-
bim nefs-i emmaredir” diyebilir.  

Dolayısıyla bilmek gerekir ki affetmenin kökü, dünya ve nefis sev-
gisini terk etmekten kaynaklanmaktadır. Nitekim yersiz intikam ve 
gazap da –ki burada bu anlam kastedilmektedir- dünya ve nefis sevgi-
sinden ve dünyevi isteklere önem vermekten kaynaklanmaktadır. Bu 
bilgilerden de anlaşıldığı üzere affetmek, akıl ve Rahman’ın askerle-
rinden biridir ve yoğrulmuş fıtratın gereklerindendir. Zıddı olan inti-
kam ise cehalet ve İblis’in askerlerinden biridir ve örtülü fıtratın ge-
reklerindendir. Zira asıl fıtratı ve fıtri ruhaniyeti üzere baki kalanlar, 
dünya ve nefis sevgisinden münezzehtirler ve yırtıcı nefsin özellikle-
rinden biri olan köpekleşme sıfatından uzaktırlar.  

Ama tabiat örtüsüne bürünmüş olanlar, nefsani arzular ve doğal is-
tekler içinde bulunduğu için bir leş üzerinde köpekleşir, gazap kuvve-
lerini tabiat yolunda harcarlar. Allah-u Teala’nın dünya ve tabiat tuza-
ğından kurtulmaları için kendilerine verdiği araçlar vasıtasıyla bizzat 
tuzağa düşerler. Allah’ın nimet ve emanetlerine ihanet ederler ve kirli 
nefs-i emmare elini onların üzerine uzatırlar.  

 

1 Kafirlere kabirde sorulan sorular hakkındaki rivayete işarettir.  
                                                 



İİkkiinnccii  BBööllüümm  
BBuu  KKoonnuuddaakkii  BBaazzıı  HHaaddiiss--ii  ŞŞeerriifflleerr  
Kafi’de Ebi Abdillah’tan (a.s) naklen yer aldığına göre Resulullah 

(s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Affedici olunuz. Şüphesiz ki affetmek, ku-
lun sadece izzetini arttırır. O halde affedin ki Allah sizi izzetli kılsın.”1 

Affetme üzere olan pişmanlık cezalandırma üzere olan pişmanlık-
tan daha üstün ve kolaydır.2 

Nehc’ül-Belağa’da ise Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Düşmanın 
üzerinde güç elde ettiğin zaman üzerinde kudret elde etmenin şükrünü 
onu affetmek kıl.”3  

Hakeza şöyle buyurmuştur: “İnsanların affetmeye en layık olanı, 
cezalandırma hususunda en güçlü olanıdır.”4 

Kafi’de yer aldığına göre Ebi Abdillah’tan (a.s) naklen, Resulullah 
(s.a.a) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Sizlere dünya ve ahiret ya-
ratıklarının en hayırlısını haber vereyim mi? Şüphesiz o kendine zul-
medeni affeden, kendinden kopana ulaşan, kendine kötülük edene ih-
sanda bulunan ve kendini mahrum kılanı bağışlayandır.”5 

Hz. Ali (a.s) Muhammed b. Hanefiye’ye yaptığı vasiyetinde şöyle 
buyurmuştur: “Seninle ilişkilerini koparmada kardeşin, onunla ilişki 
kurma hususunda senden daha güçlü olmasın. Aynı şekilde, sana kötü-
lük etmekte senin iyilik etmen hususunda senden daha güçlü olma-
sın.”6  

Zalimi affetmek ve öfkesini yenmek hakkında bir çok hadis-i şerif-
ler vardır.”7 

Kafi’de İmam Seccad’dan (a.s) naklen yer aldığına göre Resulullah 
(s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’a doğru olan yolların en sevimlisi 
iki damladır: “Hilim ve tahammül ile ortadan kalkan gazap damlası ve 
de sabırla ortadan kalkan musibet damlası”8 

1 Usul-i Kafi, c. 2, s. 88, Bab’ul-Afv, 5. hadis 
     2 a.g.e.s. 88,c. 2, 6. hadis 

3 Nehc’ül-Belağa, s. 470, 11. hikmet 
4 Nehc’ül-Belağa, s. 478, 52. hikmet 
5 Usul-i Kafi, c. 2, s. 87, Bab’ul-Afv, 1. hadis 
6 Men la Yehzuruh’ul-Fakih, c. 4, s. 279-280, 10. hadis 
7 bkz. Usul-i Kafi, c. 2, s. 87, Bab’ul-Afv ve s. 79, Bab-u Kezm’il-Gayz ve 

Vesail’uş-Şia, c. 12, Ahkam’ul-İşret bablarından 112-115. bablar 
8 Usul-i Kafi, c. 2, s. 90, Bab’ul-Kezm-i Gayz, 9. hadis 

                                                 



Kafi’de yer aldığına göre İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İc-
ra gücüne sahip olduğu halde öfkesini yenen kimsenin kalbini Allah-u 
Teala kıyamet günü güvenlik ve imanla doldurur.”1 

Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Herkim öfkesini ye-
nerse Allah onu mükafatlandırır. Herkim musibete sabrederse Allah 
ona mükafat verir.”2 

Hakeza Hz. Ali’den naklen Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
“Ey Ali! Sana bir takım şeyleri tavsiye ediyorum, onları aklında tut, 
şüphesiz vasiyetimi aklında tuttuğun üzere hayır üzere olursun. Ey 
Ali! Herkim icra gücü olduğu halde öfkesini yenerse, Allah-u Teala 
ona mükafat olarak tadını tadacağı bir güvenlik ve iman verir.”3  

Biz, burada hadis-i şerifin bu cildini bitirmiş bulunmaktayız. De-
vamını ise inşallah ayrı bir ciltte devam edeceğiz. Allah-u Teala’dan 
akıl askerleriyle donanmayı, cehalet ve şeytanın askerlerinden sakın-
mayı talep ediyorum. Başta da sonda da, zahirde de batında da hamd 
Allah’a mahsustur.  

Bu cilt, 1363 yılının Ramazan ayının 2. gününde Mahallat kasaba-
sında, Kum’daki sıcak havalardan dolayı oraya yaptığım yolculuk es-
nasında bitirmiş bulunmaktayım. Ve’s-Selam… 
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