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“Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin 
imtizacıyla hakikat tecelli eder.” (Bediüzzaman) 
 

Giriş 
“Peygamberimiz (asm) “Ya Rab! Bana eşyanın hakikatini öğret!” diye dua etmiştir. 

Ancak imtihanlar devam ediyor. Kur’an-ı Kerimde yüce Allah “İnsanlar yalnız inandık 
demekle imtihana tabi tutulmadan rahat bırakılacaklarını mı zannediyorlar. Yemin olsun ki 
biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ 
O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır.” (Ankebut, 29:1-3.) buyurur. 

Yüce Allah’ın imtihan etmesi imandan sonra amel ile sorumluluk yüklemesi 
şeklindedir. Zira imanın gereği olan ameller işlenmezse yüce Allah neye göre insanları 
mükafatlandırıp neye göre cezalandıracaktır? Bu sebeple Kur’ân-ı Kerimde “Erkek olsun 
kadın olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir 
hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.” (Nahl, 
16:97.) buyurarak salih ameli mükafat için sebep kılmıştır. 

Şurası muhakkak ki “Eşya sırf Cenâb-ı Hakkın var etmesiyle mevcuttur. Varlığı 
Vacübu’l-Vücud olan Allah’ın varlığı ile kaimdir” der Muhiddin-i Arabî. (ks) Mesleği olan 
Vahdet-i Vücudun mahiyeti budur. O bütün eşyanın yok olduğunu söylemiyor, ancak her 
şeyin ondan olduğunu ifade ediyor. 

Ruh vardır; ancak en elle tutulur, ne de gözle görülür. O batındır, mahiyeti biz insanlara 
meçhuldür. Ancak görmek, işitmek, bilmek ve anlamak onun eseridir. Öyle ise ruh eserleri ile 
aşikardır, zatı ve mahiyeti ile gizlidir. Biz beden aynasında ruhun eserlerini görüyor ve ondan 
ruhun varlığını anlıyoruz ve yaptığı işlerine şahit oluyoruz.  

Aynı şekilde kâinat ve mevcudat bize Allah’ın varlığını lisan-ı haliyle anlatmaktadır. 
Her şey Onun eser-i sanatı olduğu için ustasını milyarlar dillerle bize tanıtmaktadır. Bir harf 
kendisini bir harf kadar anlatırken, kâtibini bir satır veya bir paragraf kadar tarif eder ve 



tanıtır. Bu sebeple Mevlânâ Câmî “Alemler Senin vahdetinin cilvegâhıdır / Varlığına şahittir 
ve vahdetine ayinedirler” demektedir. 

 
1. Âlemler 
Âlemler ikiye ayrılır: 
1. Alem-i Emir (Melekût Âlemi): Allah’ın ilim ve iradesinin hükmettiği “Lâ Mekân” 

alemidir. Bütün fizik kanunları alem-i emirdendir. Bu Yüce Allah’ın levh-i 
Mahfuzunda kayıtlı olan “Kader” defteri ve “İmam-ı Mübîn” denilen alemdir. 
Burada Allah’ın ilmi, kanunlar ve kader hakimdir. 

2. Âlem-i Halk (Mülk Âlemi): madde, ölçü ve zamanın cereyan ettiği alemler. Bu 
kaderde yazılanların zuhur ettiği, kaza edildiği varlık alemidir ki buna “Kitab-ı 
Mübîn” denilmiştir.  

“Alem hâdistir. Yani, sonradan yaratılmıştır. Allah’ın zatı, isim ve sıfatlarından hariç 
olup Allah’ın varlığının, isim ve sıfatlarının bilinmesine vasıta olduğu için “Delil” anlamında 
yaratılan her şeye “Âlem” denilmiştir. Buna ayrıca “Ayet” de denilmektedir. Alemin muhdes 
olması, yoklultan varlığa çıkarılmış olmasındandır. “Her muhdesin bir yaratıcısı vardır. O da 
Allah’tır. Allah’ın sıfatları âlem tarifi dışında kalır. Zira ilâhi sıfatlar Allah’ın zatının aynısı 
olmadığı gibi gayrısı da değildir. 

 
2. Madde ve Arazlar  
Varlıklar kendi zatları ile kaim iseler buna “madde/cisim” denir, varlıkları maddeye tabi 

ise bunlara da “araz” denir. Çiçek maddedir, ama kokusu ve rengi kendi başlarına bir varlık 
olmadığı ve maddeye tabi olduğu için bunlara “araz” denir.  

Arazlar da iki nevidirler.  
Birincisi: Sadece canlılara has olan ilim, idrak ve irade gibi arazlar… 
İkincisi: Canlılar ve cansızlar arasında müşterek olan tat, koku, şekil, ağırlık ve kuvvet 

gibi olan arazlardır. 
İlm-i Kelam ulemasına göre Hayat ve Ruh da birer cisimdirler. Ancak kesif ve latif 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ruh ve hayat, melek ve cin cism-i latiftir. Su, hava, toprak, ateş 
ise cism-i kesiftirler. Latif cisimler gözle görünmezler. Biz bu sebeple ruhu ve cinni 
göremeyiz. Bir kısım müteaahirîn kelamcıları ise ruhu cevher kabul etmişlerdir.  

 
3. İlm-i Kelam Ulemasına göre varlıkların sınıflandırılması 

a. Vacip ve zaruri varlık: Vacibu’l-Vücût olan Allah’tır. 
b. Mümkün varlıklar: Allah’tan başka tüm varlıklar onun yaratması ile 

mümkünattan olan varlıklardır.  
c. Cevherler: Bunlar da beş nevidirler.  

i. Heyula: Şekilsiz maddedir. 
ii. Suret (form): Heyulanın ve maddenin şekli. Heyulanında sureti 

vardır. 
iii. Cisim: heyula ile suretin birleşmesiyle cisimler yaratılmıştır. 
iv. Nefs (ruh): Maddi varlıkları sevk ve idare eden bir cevherdir. 
v. Akıl: Beden üzerinde tasarrufu yoktur, ama tüm bedenin nasıl 

davranacağını gösterir.  
Bütün bu alemleri yaratan, yaşatan, rızık veren, dirilten ve öldüren Allah’tır. Buna 

kelamcılar “Alemin muhdisi, mucidi, mübdii, muhterii, sanii ve hâlıkı Allah Teâladır” derler.  
 
4. Yaratılışın Amacı 
Bu konuda Peygamberimiz (asm) bir Hadis-i Kutside yüce Allah’ın “Ben gizli bir 

hazine idim, bilinmek ve tanınmak istedim ve kâinatı yarattım” buyurarak varlığın amacının 



Allah’ın varlığını, birliğini, isim ve sıfatlarını tanıtmak ve hazinelerini ortaya çıkararak 
Rububiyetini, Uluhiyetini, İzzetini ve Haşmetini ilan etmesinden dolayıdır.  

İmanla Allah’ın tanıyan ve ibadetle itaat eden bir insan yaratılış amacına uygun 
davranmış ve mükafatı hak etmiştir. İnkâr eden ve şirk koşan ise yartılış amacı dışında hareket 
etmiştir. Yüce Allah “Ben insanları ve cinleri beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye 
yarattım” (Zariyat, 51:56.) buyurarak yaratılış amacını ifade etmiş ve “Allah şirki asla 
affetmez, bunun dışında dilediğini affeder” (Nisa, 4:48, 116.) buyurarak da şirkin yaratılış 
amacına aykırı affedilmez bir suç olduğunu haber vermiştir. “Şirk en büyük zulümdür” 
(Lokman, 31:13.) buyurarak da küfrün ve şirkin insanın kendisine ve insanlığı yapılacak en 
büyük haksızlık ve zulüm olduğunu ifade etmiştir.  

 
5. Arş ve Kürsi 
Allah’ın Arş-ı Azamı âlem-i emir ile âlem-i halk arasında berzahtır. Her şeyin içini, 

dışını, altını ve üstünü kuşattığı ve her şeye her şeyden yakın olduğu için “Arş-ı Azam” 
denilmiştir. Arşın yaratılması yerlerin ve göklerin yaratılmasından öncedir. Yüce Allah 
“Allah’ın arşı, henüz su üzerinde idi; yeri ve semaları altı günde yarattı” (Hud, 11:7.) 
buyurmuştur. 

Kürsi ise Arş’ın altındadır. Alem-i Emir ise Arş’ın üzerindedir. Arş mahall-i zuhurdur. 
Kürsi ise yerleri ve gökleri kaplamıştır. Kur’ân-ı Kerim “Onun kürsisi, yeri ve semaları 
kaplamıştır” (Bakara, 2:255.) buyurur. Peygamberimiz (asm) “Yâ Eba Zer! Yedi göğün 
Kürsî'ye olan nispeti, ancak geniş düzlük bir çölde bırakılmış bir halka gibidir. Arşın Kürsî'ye 
büyüklüğü / üstünlüğü ise bu geniş düzlük arazinin halkaya olan büyüklüğü, üstünlüğü 
gibidir.” (İbn Hibbân, Sahîh, Beyrut-1993, 1:76; Taberî, Kurtubî, İbn Kesir, Ayete’l-Kürsî 
tefsiri; Beyhaki, Esma ve’s-Sıfat, H. No:861, 862; Kenzu’l-Ummal, H. No: 44158.) 

Kâinat âlem-i kebir, insan ise âlem-i sağirdir ve kâinatın bir numunesidir. İnsanın kalbi 
de âlem-i sağirin arşı, Arş da âlem-i kebirin kalbidir. Arş kalbin aslıdır. Âlem-i sağirde seyr 
nasıl kalpten başlıyorsa, âlem-i kebirde de seyir Arş’tan başlar. (İmam-ı Rabbani, Mektubat, 
s.257.) 

Yüce Allah buyurdu: “Ben yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım.” 
(Acluni, Keşfu’l-Hafa, 2:195; Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, s. 301.) Peygamberimiz 
(asm) “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün 
vücut iyi, doğru ve düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O kalptir.” 
(Buhârî, Îmân, 39.) buyurmuşlardır. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri kalbi şöyle tarif eder: “Kalbden maksat, sanevberî 
(çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı 
hissiyatı vicdan, mâkes-i efkârı dimağdır.” (İşâratu’l-İ’câz, s.78.) Kalbin bir fiziki bir de 
manevi yüzü vardır. Fiziki yüzü tıbbın alanına girer, manevi yüzü ise dinin sahasıdır. Üstad'ın 
izah ettiği kalp manevi kalptir. Beyin ile akıl arasında da benzer bir ilişki vardır. Beyin fiziki 
bir organdır, akıl ise soyut ve manevi latifedir. Tabi aralarında bizim anlamakta zorluk 
çektiğimiz ince ve latif bir ilişki bulunabilir. Bu iki azayı bütünü ile biri birinden koparmak 
kabil değildir. Şeytan vesveseyi manevi kalbe atar, lakin maddi kalbin içinde de dolaşacak 
kabiliyete sahiptir. Zira şeytan cinlerden bir taife olduğu için insanın damarlarında rahatlıkla 
dolaşabilir. Ruh, nurani ve latif bir mahluk iken, cesedin her zerresinde müdahale tasarrufu 
vardır. Aynı şekilde manevi kalbin maddi kalp üzerinde de etkisi bulunabilir. 

İnsanın en mühim cihazı olan kalbde en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazifesi vardır. 
Bu vazife ise iman-ı tahkikiyle kalbi parlattırmak ve “kalb bir kumandan gibi, insanın akıl, 
ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaif askerleriyle kendilerine mahsus ayrı ayrı tarîk-ı 
ubudiyette, hakikat canibine sevketmek kahramanane maksada yürümektir.” (Sözler, 804.)  

Kalp iman mahallildir. “Cüz-i iradenin sarfından sonra insanın kalbine Cenab-ı Hak 
tarafından ilka edilen iman nuru” (İşâratu’l-İ’caz, 74.) ile kalbi ışıklandırıp kuvvetlendirip, 



“bütün mahlûkat üstünde bir muhatab-ı İlahî ve Cennet’e lâyık bir misafir-i Rabbanî olmak” 
(Sözler, 496.) gerekir. 

 
6. Nefis 
Yüce Allah’ın zâtî sıfatları zatına hastır ve hiçbir mahluka vermemiştir; ancak “Hayat, 

ilim, irade, kudret, görme, işitme, konuşma” sıfatlarını cüz’î olarak mahlukatına ve insana 
vermiştir, ta ki bunlarla kendini tanısınlar ve itaat etsinler. Bütün bunlar Allah’ın “Rahman” 
isminin ve rahmetinin eseridir. 

İmam Maverdî, “Edebu’d-Din ve’d-Dünya” eserinde “İnsanlardan Rabbini en iyi 
tanıyan kimdir?” diye sorulduğunda, Peygamberimiz (asm) “Nefsini en iyi tanıyan kimsedir.” 
diye cevap verdiği anlatılır. 

Allah’ın rahmetine en çok mazhar olan insandır. Bu hakikati peygamberimiz (asm) 
“Kendini bilen Rabbini bilir” (Aclunî, 2:262.) “Allah insanı Rahman suretinde yarattı” 
(Buhari, İstizan, 1; Müslim, Bir, 115.) buyurmuştur. Kendini bilen Rabbini bilir hadisinin 
anlamı insanın kendisini tanıması ölçüsünde yaratıcısının varlığına ve birliğine delil olması ve 
kendisindeki sıfat-ı sebâsı ile Rabbinin tanımasından dolayıdır.  

Rahman suretinde yaratmasının anlamı ise “İnsanın Allah’ın Rahman ismine tam bir 
ayine olması ve rahmetinin azam mertebede üzerinde tecelli etmesidir.” Nitekim 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri şöyle izah eder: 

Bu hadis-i şerifi, bir kısım ehl-i tarikat, akaid-i imaniyeye münasip düşmeyen acip bir 
tarzda tefsir etmişler. Hattâ onlardan bir kısım ehl-i aşk, insanın sima-yı mânevîsine bir suret-i 
Rahmân nazarıyla bakmışlar. Ehl-i tarikatın ekserinde sekir ve ehl-i aşkın çoğunda istiğrak ve 
iltibas olduğundan, hakikate muhalif telâkkilerinde belki mâzurdurlar. Fakat aklı başında 
olanlar, fikren, onların esas-ı akaide münâfi olan mânâlarını kabul edemez. Etse hata eder. 

Evet, bütün kâinatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi 
hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerrâtı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zât-ı 
Akdes-i İlâhînin şerîki, nazîri, zıddı, niddi olmadığı gibi, “Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O 
herşeyi hakkıyla işitir, herşeyi hakkıyla görür.” (Şûrâ, 42:11.) sırrıyla, sureti, misli, misali, 
şebîhi dahi olamaz. Fakat, “Göklerde ve yerde tecellî eden en yüce sıfatlar Onundur. Onun 
kudreti herşeye galiptir; Onun hikmeti herşeyi kuşatır.” Rum, 30:27.) sırrıyla, mesel ve temsil 
ile şuûnâtına ve sıfât ve esmâsına bakılır. Demek, mesel ve temsil, şuûnât nokta-i nazarında 
vardır. 

Şu mezkûr hadis-i şerifin çok makàsıdından birisi şudur ki: “İnsan, ism-i Rahmân'ı 
tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, kâinatın simasında bin 
bir ismin şuâlarından tezahür eden ism-i Rahmân göründüğü gibi ve zemin yüzünün 
simasında rububiyet-i mutlaka-i İlâhiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ism-i Rahmân 
gösterildiği gibi, insanın suret-i câmiasında, küçük bir mikyasta, zeminin siması ve kâinatın 
siması gibi yine o ism-i Rahmân'ın cilve-i etemmini gösterir demektir. 

Hem işarettir ki, Zât-ı Rahmânü'r-Rahîmin delilleri ve âyineleri olan zîhayat ve insan 
gibi mazharlar o kadar o Zât-ı Vâcibü'l-Vücuda delâletleri kat'î ve vâzıh ve zâhirdir ki, 
güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir âyine parlaklığına ve delâletinin vuzuhuna işareten 
"O âyine güneştir" denildiği gibi, "İnsanda suret-i Rahmân var" vuzuh-u delâletine ve kemâl-i 
münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehl-i vahdetü'l-vücudun mutedil kısmı Lâ 
mevcude illâ Hû bu sırra binaen, bu delâletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemâline bir 
ünvan olarak demişler. (Sözler, 37-38.) 

İşte insan nefsi onun bedenidir ve bu sıfat-ı seb’aya ayinedir. İnsan bu bedeni ile kaniat 
ve eşya ile münasebet kurarken, Allah’ı bu şekilde bilir ve tanır ve bu bedeni ile Allah’a itaat 
eder. Allah namına hareket ettiği zaman âlây-ı illiyyine çıkarken, nefis hesabına çalıştığı 
zaman esfel-i sâfiline sukût eder.  

 



7. Sebepler (Esbab-ı Tabiî) 
İmam-ı Rabbani (ks) “Allah’ın nurdan ve zulmetten yetmiş bin perdesi vardır.” 

(Mektubat, 3:26.) Yüce Allah zatını bu hicaplar arkasında gizlemiş, eserlerini ve sanatlarını 
ortaya koymuş ve onlarla kendisini tanıtmış, akıllı ve şuurlu varlıkların akılları ile sebeplerden 
yola çıkarak “Müsebbibü’l-Esbabı” tanımalarını, inâm ve ihsandan “Münim-i Hakiki ve 
Muhsini” rızıktan “Rezzak-ı Hakikiyi” tanımalarını istemiştir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri sebeplerin zahiri birer perde olduğunu şöyle ispat 
eder: “Sebeb, yalnız zahirî bir perdedir. Çünki gayet hakîmane gayeleri ve mühim semereleri 
irade etmek, gayet Alîm, Hakîm birinin işi olmak lâzımdır. Sebebi ise şuursuz, camiddir. Hem 
semere ve gayetini zikretmekle âyet gösteriyor ki; sebebler çendan nazar-ı zahirîde ve 
vücudda müsebbebat ile muttasıl ve bitişik görünür. Fakat hakikatta mabeynlerinde uzak bir 
mesafe var. Sebebden müsebbebin icadına kadar o derece uzaklık var ki; en büyük bir sebebin 
eli, en edna bir müsebbebin icadına yetişemez. İşte sebeb ve müsebbeb ortasındaki uzun 
mesafede, Esma-i İlahiye birer yıldız gibi tulû' eder. Matla'ları, o mesafe-i maneviyedir. 
Nasılki zahir nazarda dağların daire-i ufkunda semanın etekleri muttasıl ve mukarin görünür. 
Halbuki daire-i ufk-u cibalîden semanın eteğine kadar, umum yıldızların matla'ları ve başka 
şeylerin meskenleri olan bir mesafe-i azîme bulunduğu gibi; esbab ile müsebbebat 
mabeyninde öyle bir mesafe-i maneviye var ki, imanın dûrbîniyle, Kur'anın nuruyla görünür. 
Meselâ: “İnsan, yediklerine bir baksın. • Biz suyu bol bol indirdik. • Toprağı yardıkça yardık. 
• Ondan dâneler • Üzümler ve sebzeler, • zeytinlikler ve hurmalıklar, • bol ağaçlı bahçeler, • 
çeşit çeşit meyveler ve otlar bitirdik. • Size ve hayvanlarınıza rızık olsun diye.” (Abese, 
80:24-32.) 

İşte şu âyet-i kerime, mu'cizat-ı kudret-i İlahiyeyi bir tertib-i hikmetle zikrederek esbabı 
müsebbebata rabtedip en âhirde “Size rızık olsun diye” lafzıyla bir gayeyi gösterir ki; o gaye, 
bütün o müteselsil esbab ve müsebbebat içinde o gayeyi gören ve takib eden gizli bir 
mutasarrıf bulunduğunu ve o esbab, onun perdesi olduğunu isbat eder. Evet, “Size ve 
hayvanlarınıza rızık olsun diye” tabiriyle bütün esbabı, icad kabiliyetinden azleder.  

Mânen der: "Size ve hayvanâtınıza rızkı yetiştirmek için su semâdan geliyor. O suda, 
size ve hayvanâtınıza acıyıp, şefkat edip rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından, su 
gelmiyor, gönderiliyor demektir. Hem toprak nebâtâtıyla açılıp, rızkınız oradan geliyor. 
Hissiz, şuursuz toprak sizin rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak 
olduğundan, toprak kendi kendine açılmıyor; Birisi o kapıyı açıyor, ni’metleri ellerinize 
veriyor. Hem otlar, ağaçlar sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri, hubûbâtı 
yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, âyet gösteriyor ki, onlar bir Hakîm-i Rahîmin perde 
arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki, ni’metlerini onlara takmış, zîhayatlara uzatıyor. İşte 
şu beyânâttan Rahîm, Rezzâk, Mün’im, Kerîm gibi çok esmânın matlaları görünüyor.” 
(Sözler, 25. Söz, 387-388.) 

“Dalâletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neş’et eden çirkin bir temerrüd 
sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam 
ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgâh yerine, 
küçücük çekirdeği gösterir, “İşte bu ağaç bundan çıkmış” diye, Sâniinin o çamdaki gösterdiği 
bin mu’cizatı inkâr eder misillü, bazı zâhirî sebepleri irâe eder. Hâlık’ın ihtiyâr ve hikmet ile 
işlenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok 
ehemmiyetli, bin cihette de hikmeti olan bir hakikate fennî bir nam takar. Güya o nam ile 
mahiyeti anlaşıldı. Âdileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. 

İşte gel, belâhet ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki, yüz sahife ile tarif edilse 
ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat-i meçhuleye, 
bir nam takar, malûm bir şey gibi, “Bu, budur” der. Meselâ, “Güneşin bir maddesi, elektrikle 
çarpmasıdır.” (Sözler, On Dördüncü Söz’ün Zeyli, s. 201.) 



Kainattaki bütün kanunlara, prensiplere, kurallara, Allah'ın ilim, irade ve kudret 
sıfatının birer tecellisi, birer cilvesi nazarı ile bakabiliriz. İrade sıfatının arşı olan alem-i 
emirde, kanunların emri yazıldıktan ve verildikten sonra, o emrin tatbik ve uygulamasını 
kudret sıfatı yapar. Mesela; alem-i emirde suya kaldırma kuvveti, güneşe itme ve çekme 
kuvveti, emir olarak verilir; verilen bu emrin tatbik işini ise kudret sıfatı yapar. 

Bir şeyin var olması için ille gözle görülür, elle tutulur olması gerekmiyor. Elle 
tutamadığımız gözle göremediğimiz o kadar çok varlıklar var ki, hesaba sığmaz. Şimdi bunlar 
tutulmuyor ve görülmüyor denilerek inkâr mı edilecek. Halbuki fen ilimleri bunların varlığını 
kati olarak ispat ediyor. Üstad bu hususa şöyle işaret eder; 

“Fakat caizdir ki, her bir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def, hareket, kuva gibi 
emirler, adetullahın kanunlarına birer isim olsun. Lakin kanun, kaidelikten tabiiliğe ve 
zihnilikten hariciliğe, itibariden hakikate ve aletiyetten müessiriyete geçmemek şartıyla kabul 
ederiz.” (Mesnevi-i Nuriye, Nokta.) 

Evet, sebepler kudretin tasarrufuna bir perdedir. Zira izzet ve azamet perdeyi iktiza 
eder. Lakin iş gören, tasarruf eden kudret-i Samedâniyedir; tevhid ve celal öyle ister.” 
(Mesnevi-i Nuriye, Lem’alar, s.22.) Bundan dolayı sebepler sonuçları doğurmazlar. Sebepleri 
de sonuçları da yaratan Allah’tır. Allah sebepleri yaratmış, ancak onlara tesir gücü 
vermemiştir. Sebepleri yaratan da o sebepleri perde yapıp ondan sonuçları yaratan da 
Allah’tır. Allah dilerse sebepsiz de yoktan yaratır. Nitekim alemi yoktan yarattığı gibi 
Peygamberlerin mucizelerini de yoktan ve hiçten yaratır. Mucize, sebeplerin ortadan kalkması 
demektir. Allah dünyada hikmeti gereği sebepleri perde yaparak haşmetini ve kudretini 
gösterirken ve kendisini gizleyerek insanları imtihana tabi tutarken; ahirette kudreti ile iş 
göreceği için sebeplere ihtiyaç kalmayacak her şeyi doğrudan kudreti ile yoktan yaratıp 
verecektir. 

 
8. Seyr-i Süluk Nedir? 
Seyr, yürümek; sülük ise yol edinmek, yola girmek demektir. Tarikat ıstılahında tarikata 

intisap eden kimsenin takip ettiği sünnete uygun yol demektir. Aklı ehl-i sünnet itikadıyla, 
bedeni ibadetle ve kalbi zikirle meşgul ederek düşmanlık, kin, haset, gurur ve kibir gibi 
hastalıklardan temizlemek demektir. 

Tarikata girmek isteyene mürid denir. Bir insan yirmi sene şeyhe hizmet ederek sünnete 
uygun yaşarsa buna “Mürid” denir. Seyr-i süluk ise nefsi terbiye ederek nefs-i emmareyi nefs-
i kâmile mertebesine çıkarmak demektir.  

Ruh temiz yaratılmış ancak cisim makamında inince nefsin günahları ile kirlenmiştir. 
Onu temizlemek için seyr-i süluk ile ibadetle meşgul etmek gerekmektedir. Tarikatın amacı 
bunu yapmaktır. Ancak bu yolda “helal lokma yemek” her şeyden önemlidir. Zira haram kalbi 
karartır, aklı şaşırır ve nefsi şımartır. 

Seyr-i sülukun döret merhalesi vardır: 
1. Seyr-i İlallah: Şeriatın emir ve yasaklarına uyarak, kâmil bir iman ile Allah’ın 

emrettiği ve peygamberin (asm) takip ettiği “Sünnet” yoluna girmektir. Böylece 
Allah rızasına giden yola girmiş olur. Kalb bu şekilde masivadan uzaklaşınca “fena” 
hasıl olur ve “Seyr-i illallah” tamam olur. 

2. Seyr-i Fillah: Allah’ın isimleri, sıfatları ve şuûanatını anlamak ve Esmâ-i Hüsna 
ayna olmaya başlaması halidir. Bu makamda kişi Allah’ın zatı, esma ve sıfatının 
hiçbir şeye benzemediği ve taklidinin yapılamayacağını anlar. Esbab dağdağasından 
kurtulup nimetten Mün’im-i Hakikiyi, mahluktan Hâlıkı, sebeplerden Müsebbibü’l-
Esbabı görür. Doğrudan her şeyi Ondan bilir. Sebeplerin hiçbir tesirinin olmadığını 
anlar. Böylece bu mertebeye varır. (İ. Rabbani, Mektubat, 1:144.) Böylece kişi her 
şeyin hakikatinin Esma-i İlâhiye olduğunu anlar. 



3. Seyr-i Anillah: Kainata ve eşyaya “Manay-ı Harfi” olarak görür ve varlığın Onun 
varlığına delil olduğunu bilir, eşyaya ve kainata esbab hesabına “Manay-ı İsmi” ile 
bakmaz. Böylece her şeyden “Marifetullah’a” bir pencere açar. Sanattan Sania, 
mahluktan halika intikal ederek her an Allah ile beraber olduğunun idrakinde yaşar.  

4. Seyr-i Fi’l-Eşya: Bu makamda kişi kesretten vahdete, çokluktan birliğe intikal eder. 
Eşyanın ve varlığın Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisi olduğunu bilir ve görür. 
İlimler bu durumda “Marifetullah” olur. Kişi döner kesrette boğulan ve sebepleri 
müessir gören avamı ve halkı irşada başlar.  

 
9. Âfak ve Enfüste Tefekkür 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Biz onlara, âfakta (dış âlemde) ve enfüste (kendi 

nefislerinde) ayetlerimizi göstereceğiz ki böylece onun hak olduğu kendilerine açıkça belli 
olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?” (Fussilet, 41:53.) 

Tefekkür ise, düşünmek, aklı ve fikri belli bir sahada çalıştırmak demektir. Enfüsî 
tefekkür, nefse ait teemmül demektir. İnsanın öncelikle kendi varlığı üzerinde kafa 
yormasıdır. Buradaki nefis kelimesi, ruhla bedeni birlikte ifade eder ve zat manasına gelir. 
Buna göre, enfüsî tefekkürün iki ayrı sahası vardır: Birisi ruhani, manevi donanımı, diğeri ise 
bedeni, cismani donanımı... 

Afakî tefekkürde ise bedenimizi kuşatan hava tabakasından yıldızlara ve ötelerine kadar 
bütün kâinatın düşünülmesi, tefekkür edilmesi söz konusudur. İnsanın, önce evinden çıkıp 
sonra çarşıları, pazarları dolaşması gibi, tefekküre de nefsinden başlaması, sonra dış âlemi 
dolaşması en doğrusudur. Afaki tefekkürde, detaylara dalmamak gerekir. Çünkü, kâinattan 
ibaret olan afaki tefekkürde, detaylara girildikçe zihinler çatallaşır ve dağınıklık gösterir. 
Dipsiz bir denize benzeyen bu sahada gezmek her an boğulmaya sebep olabilir. 

Demek ki, sınırlı bir sahaya mahsus olan enfüsi tefekkürde detaylara inildikçe, 
tefekküre konu olan unsurları bir araya getirmek, onların birlikte hareket ettiklerini, aynı 
hedefe koştuklarını, aynı maksat için yardımlaştıklarını görme imkânı artacaktır. Bu şuursuz 
yaratıkların birlikteliğinden hareketle Yaratıcı'nın birliğine, kesretten vahdete varmak 
kolaylaşacaktır. Halbuki, afaki tefekkürde, detaylara girmek, tefekkür konusu olan unsurların 
-âdeta- sınırsız boyutta olmaları sebebiyle çoğu zihinler kesretten vahdete geçme imkanını 
bulmadıklarından kesret içinde boğulmaya mahkûm olacaklardır. 

Bediüzzaman hazretleri bu konuyu şöyle açıklar: 
“İ’lem Eyyühel-Aziz! Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümatını 

dağıtıyor. Lâkin nefsinde, bâtınında, hususî ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine 
tafsilât ile tedkikat yap. Fakat âfâkî, haricî, umumî ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, icmalî 
düşün, tafsilâta geçme. Çünki icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilâtında yoktur. 
Hem de âfâkî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. İçine dalma, boğulursun. 

Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtlı (detaylı), âfâkî tefekkürde ise icmali (özet halde 
inceleme) yaparsan, vahdete takarrüb edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, 
evham seni havalandırır. Enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. İşte 
dalalete îsal eden kesret yolu budur.” (Mesnevi-i Nuriye, s. 147.) 

Evet, her bir hücremizin, her bir duygumuzun hizmetini, faydasını inceden inceye 
araştırabiliriz, ama aynı şeyi hariç âlemde yapmamız yanlış olur. Çünkü haricimizdeki her 
şeyi nefsimiz gibi net olarak bilemeyiz. Hariç alemde özet bilgi yeterlidir. Bununla beraber, 
kâinat kitabının belli bir sayfasını inceleyen ilim adamları, o sayfayı incelikleriyle kavramaya, 
anlamaya çalışabilirler. Ancak, onlar da başka ilim dallarına ait sayfaları okumada yine 
“icmalî tefekküre” mecbur kalırlar. 

Âlemler çeşitlidir:  
1. Alem-i Şahadet: Duyularımızla algıladığımız madde alemidir. Madde, ses, tat, koku, 

eşyanın mahiyetini beş duyumuzla anlarız. Bu maddi aleme âlem-i şahadet denir. 



2. Âlem-i Manâ: Aklımızla anladığımız alemdir. Eşyanın lisan-ı hal ile ifade ettiği 
manaları, kelimelerin ve sözlerin manalarını da yine aklımızla anlar ve yorumlarız. 
Her şeyi bir anlamı vardır. Buna biz “Akliyat” ve “Hissiyat” deriz. Aklımızla 
kavradığımız, manalar, sanatlar, güzellikler akliyat, duygularımızla anladığımız beş 
duyu dışındaki sevgi, nefret, aşk, şevk gibi hususlara da “Hissiyat” deriz. 

3. Âlem-i Misal: Eşyanın aynalardaki hakiki olmayan görüntüsü onun misali olduğu 
gibi her şeyin mahiyetinin yansıdığı bir alem vardır ki biz ona “Alem-i Misal” deriz. 
Bu alemin varlığına en güzel delil gördüğümüz rüyalardır. Rüyalarda her şeyi 
sembollerle görür ve bunu doğru yorumlayabilirsek hakikatini de anlamış oluruz. 
Rüyada gördüğümüz âlem “âlem-i misal”dir. Bu âlem, akla ve hayale gelen şeylerin, 
mana ve düşüncelerin ve hayallerimizin de yansıdığı alemdir. Bizim maddi âlemde 
yaptığımız fiillerin ve ibadetlerin de âlem-i misalde çok geniş yansıması ve tekâmül 
etmiş suretleri vardır. Dünyada bir kelime, bir ibadet ve bir zikir toprak altına atılan 
bir tohum gibidir; bu âlem-i misalde bir ağaç gibi görünür. Âlem-i misal da âfaktan 
sayılır. 

4. Âlem-i Emir: Bir şey âlem-i şahadette zuhur etmeden önce “Âlem-i Emir”de 
Allah’ın iradesinde sureti ve mahiyeti vardır. Yüce Allah her şeyi “Emir ve İrade” 
ile yaratır, kudret ona vücut verir.  

Hace Burhaneddin Nakşibend “Ehlullah, fena ve bekâdan sonra ne görürlerse onu kendi 
nefislerinde de görürler. Zira kâinat âlem-i kebir, büyük âlem, insan alem-i suğra olup 
kâinatta ne varsa insanda da onun nümunesi vardır” demektedir. 

 
10. Nefsin Dereceleri 
Nefis insanın maddi ve bedene ait olan zevkleri, heva ve hevese uygun amelleridir. 

İnsanın yedi azası vardır. Bunlarla günah işler. Bunlar göz, kulak, el, ayak, mide, dil ve alet-i 
tenasülüdür. Bunun dışında manevi olarak akıl ve kalbi vardır. Akıl ve kalb ilim ve iman ile 
nurlanmazsa bedene, nefse tabi olur ve o insan felakete sürüklenir. Akıl ilimle, kalp de imanla 
nurlanırsa nefis de akla ve kalbe tabi olursa o meleklerden daha üstün duruma yükselir. Bu 
durumda nefis ıslah olur ve Allah’ın rızasını kazandıran en önemli aletler haline gelir.   

Nefsin en aşağı mertebesi kötülüklerden hoşlanan ve onları isteyen, dünyevi zevklere 
müptela oselan “Nefs-i Emmare” mertebesidir. Nefs-i emarenin özellikleri serkeşlik, inkâr, 
tuğyan, azgınlık ve münazaa ile çekişerek kendisini haklı görüp avukat gibi müdafaa 
etmesidir. Hata ve kusur kabul etmemesi halidir. Nefis ıslah olursa dünyada ve ahirette kalbin 
fevkinde bir yüceliğe kavuşur. Bu sebeple yüce Allah ıslah olmuş nefisleri cennete alarak 
cennetin maddi nimetlerinden istifade ettirecektir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hususu şöyle izah eder: 
“Nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nisbeten kesafetli, karanlıklıdır, fakat masnuât-ı 

İlâhiyenin bütün envâına menşe ve medar olduğundan bütün anâsır-ı sairenin mânen fevkine 
çıktığı gibi; hem kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî etmek şartıyla 
bütün letâif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi; öyle de, cismaniyet en câmi', en muhit, en 
zengin bir âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâhiyedir. Bütün hazâin-i rahmetin müddeharâtını 
tartacak ve mizana çekecek âletler cismaniyettedir. Meselâ, dildeki kuvve-i zâika, rızık 
zevkinde, envâ-ı mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, herbirini ayrı ayrı hissedip 
tanımazdı, tadıp tartamazdı. 

Hem ekser esmâ-i İlâhiyenin tecelliyâtını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihâzâtı 
yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek 
istidatlar yine cismaniyettedir. 

Madem şu kâinatın Sânii, şu kâinatla bütün hazâin-i rahmetini tanıttırmak ve bütün 
tecelliyât-ı esmâsını bildirmek ve bütün envâ-ı ihsânâtını tattırmak istediğini, kâinatın 
gidişatından ve insanın câmiiyetinden, On Birinci Sözde ispat edildiği gibi, kat'î anlaşılıyor.  



Elbette, şu seyl-i kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat destgâhının işlediği mahsulâtın 
bir meşher-i âzamı ve şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedîsi olan dâr-ı saadet, şu kâinata 
bir derece benzeyecektir. Hem cismanî hem ruhanî bütün esâsâtını muhafaza edecektir. Ve o 
Sâni-i Hakîm ve o Âdil-i Rahîm, elbette cismanî âletlerin vezâifine ücret olarak ve hidemâtına 
mükâfat olarak ve ibâdât-ı mahsusalarına sevap olarak, onlara lâyık lezâizi verecektir. Yoksa 
hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir hâlet olur ki, hiçbir cihetle Onun cemâl-i rahmetine ve 
kemâl-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz. (Sözler, 28. Söz, s.670-671.) 

Nefsin yedi mertebesi vardır: 
1. Nefs-i Emmare: Kötülükleri emreden ve günahlara dalan nefis demektir. Tembellik 

ve tenperverlik ile kendisini düşünen, heva ve hevesine göre hareket eden şehvetin esiri ve 
şeytanın arkadaşı olan nefistir.  

Peygamberimiz (asm) “Senin en büyük düşmanın iki yakan arasında olan nefsindir” 
(Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:143; Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, 3:4.) buyurur. Bediüzzaman Said 
Nursi hazretleri bu nefsi şöyle tarif eder: “Tezkiyesiz nefs-i emmâresi bulunmak şartıyla, 
kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zâhirî sevse de samimî 
sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve 
sevdirmeye çalışır. Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie 
eyler. Mübalâğalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, adeta takdis eder ve 
derecesine göre “Hevâ ve heveslerini kendisine mâbud edinen kimse...” (Furkan, 25:43.) 
âyetinin bir tokadını yer.” (Lem’alar, 469.) 

Atâullâh el-İskenderî “Sen asıl nefsinden kork! O nefs ki senin aleyhine çalışır. Üstelik 
ölünceye kadar da sahibinden hiç ayrılmaz. Oysa şeytan bile hiç olmazsa Ramazan ayında 
insandan ayrılır. Çünkü Ramazan’da şeytanlara kelepçe vurulur. Fakat buna rağmen Ramazan 
ayında da devâm eden cinâyet, hırsızlık ve ahlâksızlık vak’aları, şeytanın kandırmasından 
değil, nefsin azdırmasından ileri gelmektedir” der. 

Cenâb-ı Hak bu nefisle ilgili olarak: “Muhakkak ki nefs, kötülüğü şiddetle emreder.” 
(Yûsuf, 12:53.) buyurur. Nefs-i emmare hayvanlardan zehirli yılana benzetilmiştir. Şâir 
Nev’îzâde Atâî, bu hakîkati “Döndü ahlâk-ı zemîme mâre / Şâh-ı mârânı anın emmâre” 
dizeleri ile dile getirmiştir. Bu nefisle cihadı Peygamberimiz (asm) en büyük cihad olarak 
vasıflandırır. Tebük Seferinden dönerken “Mücahid nefsiyle cihad edendir.” (Tirmizî, 
Fezâʾilü’l-cihâd, 2.) hadisi ile mücahidi tarif ederken “Küçük cihaddan büyük cihada döndük” 
(Ali el-Karî, s. 206-207.) buyurarak asıl cihadın nefisle yapılması gerektiğini ihtar etmiştir. 

Peygamberimiz (asm) ayrıca “Ümmetin içinde yapmayacakları şeyleri söyleyen ve 
emrolundukları şeyleri yapmayan nesiller ortaya çıkacağını haber vererek, “Kim onlarla eliyle 
cihad ederse o mümindir, kim onlarla diliyle cihad ederse o mümindir, kim onlarla kalbiyle 
cihad ederse o mümindir” (Müslim, Îmân, 80.) buyurarak onlarla da manevi olarak cihad 
edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Bu yüzden akl-ı selîm sâhibi her mü’min, nefs-i emmâre ile dâimî bir cihâd hâlindedir. 
Bu cihâdda akıl ve irâde kılıcını, gaflet kınına sokmaktan daha büyük bir ziyân düşünülemez. 
Zîrâ nefs, pek çok ulvîliklere mazhar olan nice kimselerin, bir anlık gafletlerinden istifâde ile, 
ebedî hüsrân ve bedbahtlığına âmil olmuştur. Şu fânî rüyâ âleminin beş dakîkalık sahte 
lezzetleri uğruna, hakîkî saâdeti ve ebedî âhiret saltanatını terk ettirip insanı, âlâ-yı illiyyînden 
esfel-i sâfilîne düşüren de yine nefs-i emmâredir. Ancak Allâh’ın yardım edip koruduğu 
ihlâslı kullar bundan müstesnâdır. 

Kur’ân-ı Kerîm’de nefs-i emmârenin âfetlerinden korunmaya karşı en güçlü silahın 
takvâ olduğu bildirilmektedir. Takva ise haramlardan kaçmak ve farzları yapmaktır. İhlasla, 
hiçbir beklenti içinde olmadan sadece Allah emretmmiş olduğu için itaat eden kulu nefis ve 
şeytan aldatamaz.  

Nefs-i emmârede rûh-i sultânî, tamâmen rûh-i hayvânînin esîri hâline gelmiş, insanlık 
sıfatı kaybolup, hayvanlık sıfatı hâkim olmuştur. Böyleleri hakkında âyet-i kerîmede Cenâb-ı 



Hak şöyle buyurur: “Yemin olsun biz, cinlerin ve insanların birçoğunu cehennem için 
yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; 
kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hattâ daha da aşağı 
seviyededirler. İşte asıl gâfiller onlardır.” (A’râf, 7:179.) 

Nefsine esir olmuş insanları şeytan Allah’ın rahmeti, affı ve mağfireti ile aldatarak 
günah işletmeye devam eder. Yüce Allah kullarını ikaz eder ve şöyle buyurur: “Ey insanlar! 
Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası şeytan da 
Allah’ın rahmetine güvendirerek Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin 
düşmanınızdır, siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin 
mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur.” (Fatır, 35:5-6.) 

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı ne evlâdın babası 
nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allâh’ın verdiği söz gerçektir. Sakın 
dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allâh’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” 
(Lokman, 31: 33.) 

Bu mertebedeki bir mü’min, tedâvîye muhtaç bir hasta gibidir. Onun nefs-i emmâreden 
kurtulup nefs-i levvâmeye geçebilmesi için, mânevî tedâvîde tâkib etmesi gereken en mühim 
usûl ise, kendini ciddî bir sûrette hesâba çekmektir. Kul, azamet ve celâl sâhibi Rabbinin her 
şeyi bilmekte olduğunu, kabirdeki suâlleri, mahşerdeki hesâbı, cehennemdeki şiddetli azâbı 
düşünmeli ve tevbeye azmetmelidir. Tevbe, gerçekten pişman olup, bir daha dönmemek üzere 
kötülüklerden vazgeçerek Cenâb-ı Hak’tan mağfiret dilemektir. 

2. Nefs-i Levvâme: Nefs-i emmâresini pişmanlıkla hesâba çekip, onun çirkin hâl ve 
hareketlerinden kurtulmak için gayret gösterenler, nefs-i levvâmeye doğru mesâfe alırlar. 
Böyle kimseler, nefs-i emmâredeki gibi “nasıl olsa Allâh affeder” düşüncesiyle avunma 
gafletinden nisbeten arındıkları için, kendilerini tesellî edemezler. Bu sebeple de nefslerini 
kınar, pişmanlıkla tevbe-istiğfâr ederler. İlmiyle âmil olamadığı için pişmanlık duyanlarla, 
ilim ve irfan meclislerinde gözyaşı döküp tevbe-istiğfâr ettikten sonra yine aynı kötülüklere 
dönenler de bu sınıfa dâhildirler. 

Levm etmek, kınamak ve ayıplamak demektir. Nefs-i levvâme; yaptığı kötülüklerden, 
Allâh’ın emir ve yasaklarına karşı gösterdiği ihmâl ve kusurlardan pişmanlık duyarak vicdânı 
muazzeb olan ve bu sebeple de kendisini şiddetle kınayan nefstir. Bu mertebede olan kişi, 
nefs-i emmâredeki fiillerin bâzılarından tevbe edip kurtulmuştur. Yâni gafletten bir nebze 
sıyrılmış ve günah arzusu azalmıştır. Ancak bu hisler yeterince olgunlaşmadığı için 
dayanamayıp tekrar günahlara düşmekten de kendini kurtaramaz. 

Rûh-i sultânî, hayvânî rûhun esâretinden kurtulup ondan ayrıldığı için, günahların 
hemen akabinden pişmanlık zuhûr eder. Kul nefsini kınar ve istiğfarda bulunur. Ancak nefs, 
henüz mağlûb edilemediğinden tevbede tam olarak sebatkâr olunamaz. Böyle kimseler, 
kötülüklerden vicdânen rahatsız olsalar bile, hâriçten gelen menfî tesirleri reddedebilecek 
dirâyet henüz kendilerinde gelişmediği için günahlardan kurtulamazlar. Meselâ arkadaşlarını 
kıramadığı için onlarla birlikte günâha dalmak gibi... 

Böyleleri, ekseriyâ yaptığı hasenât ile mesrûr, işlediği seyyiât ile de mahzundur. Şehevî 
arzuların taşkınlıklarından kendini korumaya ve onlara direnmeye çalışmaktadır. Tevbe 
temâyülleri kuvvetlenmiştir. Kalbi bir miktar nurlanmış ve o ölçüde de gafletten uyanmıştır. 
Böyleleri Allah Teâlâ’nın emirlerine bağlılıkta ve sâlih amellerinde çoğalma görülür. 
Amelleri ekseriyetle Allâh içindir. Ancak ilâhî ilhâmların bahşettiği huzûr ve sükûna tam 
mânâsıyla kavuşamadıklarından, Allâh için yaptıkları sâlih amellerinin halk tarafından 
bilinmesini de içten içe isterler. Yâni nefs-i emmârenin bâzı kötü huyları devâm etmekte, 
ancak kul bu hâlinden dolayı kendini kınamaktadır. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Levvâme (pişmankâr) nefse yemin ederim…” (Kıyâme, 
75:2.) buyurarak bahsetmektedir. Cenâb-ı Hak: “Yemin olsun ki insanı Biz yarattık; nefsinin 
kendisine fısıldadıklarını da biliriz. Zîrâ, Biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kâf, 50:16.) 



buyurmaktadır. Bu itibarla insan, nefsini levm ederken bile, nefs-i emmârenin gizli 
desîselerinden ve kendisini emniyette hissetmek gafletinden şiddetle ictinâb etmelidir. 

Kişi nefsini dâimâ hesâba çekmeli, kendisinde hangi kötü ahlâk varsa bunların her birini 
tedricî bir sûrette terk etmeye azmedip tevbe etmelidir. Daha sonra da bu kötü huyların tersi 
ve mukâbili olan güzel ahlâk ile ahlâklanmaya çalışmalıdır. Meselâ kibre mağlûb biriyse, 
tevâzû ve mahviyete bürünmelidir. Kin ve hasedle mâlul biriyse, mü’min kardeşlerini 
kendisinden üstün görüp, onların kusurlarından önce kendi kusurlarıyla meşgûl olmalıdır. 
Mü’minin mü’min için bir ayna olduğunu, kötü gözle baktığında kötülükler; iyi gözle 
baktığında ise güzellikler göreceğini düşünmeli ve nefsini, din kardeşlerinin güzel yönleriyle 
meşgûl etmelidir. Yine bu mertebede zikrullâha devâm edip mâsiyete karşı âgâh bulunmalı ve 
kalb âlemini muhabbetullâh nurlarıyla aydınlatmaya gayret etmelidir. Bunun için ilimle ve 
hikmetle meşgul olmalı, ulema meclislerine devam etmeli, tefekkür ve tedebbür ile 
“Marifetullah” konusunda ilerleyerek kalbine Allah korkusu ve ahiret duygusunu yerleştirme 
gayreti içinde olmalıdır. 

3. Nefs-i Mülheme: Nefs-i emmâreden pişmanlık duyarak levvâmeye yükselen 
mü’min, bu merhalede de tevbe, istiğfar, günahlardan sakınmak, mânevî irşâda gönül vermek 
ve bâzı nefs mücâhedeleriyle mülheme mertebesine vâsıl olur. Bu mertebede kul, Allâh’ın 
lutfuyla hayır ve şerri hassas bir sûrette ayırt edebilme ve şehevî duygularının aşırılıklarına 
direnebilme dirâyetine kavuşur. Kalbi Allah’tan gâfil kılan her şeyden uzaklaşır. Artık halk 
nazarındakinden çok, Hak katındaki mevkiinin endîşesiyle dolar. Îmânın hakîkatleri kalbde 
inkişâf hâlindedir. 

Nefsin bu mertebesinin “mülheme” tâbiriyle ifâde olunması da Kur’ân-ı Kerîm’deki: 
“Nefse ve onu yaratılış maksadına uygun olarak şekillendirip, ona fücûr ve takvâsını ilham 
edene andolsun!” (Şems, 91:7-8.) âyetlerinden gelmektedir.  

Nefs-i mülheme, ilhâma mazhar olan nefstir. Nefsin bu merhalesini yaşayanlar, ilâhî 
emir ve yasaklara güzelce riâyet bereketiyle, ledünnî hakîkatlerden, mârifet ve keşiften de bir 
nebze nasibdâr olmaya başlarlar. Kul, aşk ile rûhlar âlemine müteveccih bir hâle gelir, taraf-ı 
ilâhîden bâzı ilhâmlara ve kısmen Rabbânî esintilere mazhar olacak bir kıvâma ulaşır. Lâkin 
bu ilham esintilerinin Rahmânî olup olmadığını anlayabilmek için, bir mânevî rehberin 
kontrolüne mutlak sûrette ihtiyaç vardır. 

Zîrâ girilen mücâhedede nefs mağlûb durumda ise de yine boş durmayıp rûh-i sultânîyi 
gâlip mevkiinden düşürmek için gizli hîle ve vesveselerle kalbi meşgûl etmeye devâm eder. 
Bu sebeple mülheme mertebesindekilerin Cenâb-ı Hakk’a tevekkül ve teslîmiyetleri, kâmil 
mânâda değildir. Yâni zâhirî ve fiilî kemâlât, henüz bâtında gerçekleşmemiştir.  

Yine bu merhalede, nefsin arzu ettiği şeyleri terk edip, istemediklerini yapmak sûretiyle, 
nefs terbiyesinde bir nebze muvaffak olunmuştur. Ancak rûh-i hayvânî mağlûb olmuşsa da 
rûh-i sultânîden kaynaklanan temiz huylar ve güzel ahlâk henüz tam olarak yerleşmemiştir. 

Cenâb-ı Hakk Peygamberine hitaben “Resûlüm! Rabbinin yoluna hikmet ve güzel 
öğütle çağır.” (Nahl, 16:125.) buyruğundan hisse almaya başlar, sözleri güzel ve hikmetli 
olur. Çünkü o, artık ilhâma mazhar olmuş bir kuldur. Bu minvâlde mesâfe alındıkça da 
hayvânî rûh, yâni nefs, sultânî rûhun emrine râm olmaya ve bu sâyede de süflî temâyüllerin 
iğvâsından kurtulmaya başlar. Müsâmaha, sabır ve tahammül gücü artar; tevâzû, kanaat ve 
cömertlikte yüksek bir seviye kazanır. 

Ancak bu mertebenin âfeti de, “bir şey oldum” zannına kapılarak gaflet ile kibir ve 
ucuba sürüklenivermektir. Bu sebeple mülhemedeki bir mü’min, dâimâ ilâhî müşâhede 
altında bulunduğunu bilip, hâl ve tavırlarını tevâzû ve fânîlik duygularıyla tâyin etmelidir. Öte 
yandan dünyâ hayâtını âhiret düşüncesinden gâfil olmaksızın mütâlaa edebilecek bir görüş 
ufkuna ulaşarak, tefekkür-i mevt olgunluğuna bürünmelidir. 

Hazret-i Peygamber Efendimiz (asm): “Ölümü çokça hatırlayın! Çünkü ölümü 
hatırlamak, insanı günahlardan arındırır, dünyâya karşı zâhid kılar. Eğer siz zenginken onu 



anarsanız, zenginliğin âfetlerini giderir. Fakirken onu anarsanız, hayatınızdan hoşnûd kılar.” 
buyurmuştur. (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, 1: 47.) Hz. Ömer (ra) da: “Hesâba çekilmeden evvel 
kendinizi hesâba çekin. Henüz ilâhî terâzide tartılmadan önce amellerinizi bir tartın. Hiçbir 
amelinizin kendisine gizli kalmayacağı Cenâb-ı Hakk’ın huzûruna çıkmadan evvel, o büyük 
mahkemeye hazırlanın. Şüphesiz dünyada iken nefsini hesaba çeken kimse için kıyâmet 
günündeki hesap hafif olacaktır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25; İbn-i Kesîr, Tefsîr, 1: 27.) buyurarak 
bu konuda bizleri ikaz etmiştir. 

4. Nefs-i Mutmainne: Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine lâyıkıyla uyup, men ettiklerinden 
titizlikle sakınmak sûretiyle mânevî hastalıklardan kurtulmuş, hakîkî ve kuvvetli bir îman ile 
de huzûr, sükûn ve itmi’nâna kavuşmuş nefstir. Kalb, zikrullâh bereketiyle şüphe ve 
tereddütlerden arınmış, her an şükür ve senâ hâlindedir. 

Bu mertebede kötü ve çirkin vasıflar, yerini güzel ahlâka terk etmiştir. Davranış 
olgunluğunda zirveyi teşkîl eden ve bütün beşeriyyete numûne olan Hazret-i Peygamber -
sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yüksek ahlâkı, târifsiz bir zevk ile güzelce yaşanmaktadır. 
Kulun kalbi, sabır, tevekkül, teslîmiyet ve rızâ ile taçlanmıştır. Mutmainne, ârif-i billâh olan, 
takvâ ve yakîn ehlinin nefsidir. Böyle kimselerin gönülleri dâimâ Hakk’ın zikriyle meşgûldür. 
Ahkâm-ı şer’iyyenin bâtınına da vâkıf olmuşlardır. 

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri: “Nefs-i mutmainneye kadar yapılan ibâdetler ve kulluk 
taklidîdir. Nefs-i mutmainnede ise bunlar taklidden tahkîke dönüşür” buyurmuştur. Kullukta 
tahkîke yükselmek ise şeriat, tarîkat, hakîkat ve mârifet sıralamasındaki “hakîkat 
mertebesine” vâsıl olmak demektir. Erişilen bu kemâlât, mes’ûliyet anlayışında da yüksek bir 
hassâsiyeti berâberinde getirir. 

Nefs-i mutmainne, Cenâb-ı Hakk’ın tevfîk ve inâyetiyle hakîkat, sekînet ve yakîne 
kavuşarak, keder ve endîşelerden kurtulmuş ve Allah’a tam bir tevekkül ile güvenmiştir. Bu 
mertebede kalbin üzerindeki gaflet perdeleri kalkmıştır. Kalb, tereddüt ve şüphelerden 
arınmış, gerçek bir teslîmiyetle tam bir itmi’nân ve huzûra ermiştir. Bu hâle erişen bir kul, 
dînî mükellefiyetleri hem zâhiren ve hem de bâtınen tereddütsüz olarak kabul edip güzel bir 
şekilde îfâ eder. Üstelik bu kabul ve inanış öylesine sağlamdır ki, cümle âlem bir olup 
inandığının zıddını iddiâ etseler, onda en ufak bir tereddüt hâsıl edemezler. Çünkü o, maddî 
ve mânevî âlemi artık hakîkat penceresinden seyretmektedir. Böylelerin imanı kemale 
ermiştir. İmanları uğruna hiçbir çile ve mücâdeleden korkmazlar.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey itmi’nâna ermiş itaatkâr nefs! Rabbine dön ve 
cennetime gir” (Fecr, 89:27-29.) şeklindeki iltifatkâr hitâb-ı ilâhîye mazhariyet nasîb 
olmuştur. Mutmainneye nâil olan bahtiyar kullar, sırasıyla râdıye, merdıyye ve kâmile denilen 
üç yüce mertebeye daha yönelmiş olurlar ki, muvaffakıyetleri nisbetinde bunlarla Hakk’a 
yakınlık ve vuslatın zirvesine ererler. 

5. Nefs-i Râdıye: Dâimâ Hakk’a yönelmek sûretiyle Allâh ile beraber olma şuuruna 
erişmiş, hikmetine ve hükmüne râm olarak Rabbinden râzı ve hoşnud hâle gelmiş olan nefstir. 
Bu mertebeye yükselen kul, kendi irâdesinden vazgeçip Hakk’ın irâdesinde fânî olmuştur. 

Kur’ân-ı Kerîm “Sen O’ndan, O da senden râzı olarak Rabbine dön!” (Fecr, 89:28.) 
âyetindeki “Sen O’ndan râzı olarak” hükmünün bu makâma işâret ettiği beyân olunmaktadır. 
Bu rızâ hâli, Hak’tan gelen bütün çileli imtihanlara karşı sabır göstermek ve bu hususta O’nun 
irâdesini cân u gönülden kabullenmektir. Âyet-i kerîmede buyrulur: “Andolsun sizi biraz 
korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden noksanlaştırmakla imtihân 
edeceğiz. Sabredenleri müjdele!” (Bakara, 2:155.) İşte nefs-i râdıye de, ilâhî irâdenin hayır 
veya şer olarak tecellî eden bütün kazâ hükümlerine tereddütsüz teslîm olup rızâ 
gösterenlerin, aslâ şikâyet etmeyenlerin makâmıdır. 

Bu makâmın imtihanları öncekilere nisbetle daha ağırdır. Zîrâ insan mânen yükseldikçe 
iptilâlar artar. Nitekim Allah Rasûlü (asm) şöyle buyurmuştur: “İnsanlar içinde en şiddetli 



iptilâlara uğrayanlar peygamberlerdir. Sonra da onlara yakınlık derecesine göre diğer 
kimselerdir. İnsan dindarlığı ölçüsünde iptilâlara mâruz kalır.” (Tirmizî, Zühd, 57.) 

İnsan, ancak nefs engelini aştıktan sonra, iptilâ ve meşakkatlere lâyıkıyla sabır 
gösterebilecek ve onları verene karşı râzı olabilecek bir dirâyete erişir. Bunlar, mâneviyat 
yolunun cilveleridir. Onun için büyük mükâfâtlar, dâimâ büyük mukâvemet, sabır, sebat ve 
tahammüllerin ardından gelir. Bu mertebedeki mü’minlerin nazarında, hayatın gam ve sürûru 
birdir. Zîrâ dünyâya kalben bağlanmadıkları için, hayâtın sevinç ve kederleri onlar için 
müsâvî hâle gelmiştir. Hayır veya şer, her ne takdîr olunmuşsa hepsini Cenâb-ı Hak’tan bilip 
râzı olurlar. Yunun Emre bu makamı şöyle ifade eder:  

Hoştur bana Sen’den gelen, 
Ya gonca gül, yâhud diken! 
Ya hil’at ü yâhud kefen 
Kahrın da hoş, lutfun da hoş!” 
Râdıye makâmındaki bir kul, esrâr-ı ilâhîye muttalî olmaya başlar. Vahdet-i ilâhîyi 

kâmil mânâda idrâk ederek, mânâ âlemindeki kemâlâtı müşâhedeye nâil olur. Cenâb-ı 
Hakk’ın isim ve sıfatlarının husûsî tecellîlerine mazhariyetle şereflenir. Onun şahsiyeti, 
hayrın, güzelin ve doğrunun feyyâz bir menbaı hâline gelir. İlâhî emir ve yasaklara huzûr ile 
ittibâ eder. İbâdetler, hâlisâne ve Allâh için îfâ edildiğinden, aslâ yorgunluk vermez.  

Hak Teâlâ, biz kullarına şah damarımızdan daha yakındır. Mühim olan bizim de bu 
yakınlığı idrâk ederek Rabbimizin yakınlığına nâil olabilmemizdir. Cenâb-ı Hak kullarından 
râzı olur. Yeter ki, kulları da O’nun yolunda gayret etsin, O’nun takdîr ve kazâsına rızâ 
göstersin, muhâtab olduğu ilâhî imtihan tecellîlerini olgunlukla karşılayabilsin ve O’ndan râzı 
olsun. 

6. Nefs-i Merdıyye: Râdıye mertebesinde bulunanların, bu mertebenin bütün 
füyûzâtından istifâde edebilmeleri için, Cenâb-ı Hakk’ın da onlardan râzı olması îcâb eder. 
Yâni kulun Allah’tan râzı olması yetmeyip, kâmil bir terakkî için Allâh’ın da kulundan râzı 
olması gerekir. Diğer bir ifâdeyle Hak’tan rızâmız, O’nun yüce rızâsına mazhar olabilecek bir 
kıvam ve güzellikte olmalıdır. Bu gerçekleştiği takdirde “merdıyye” sıfatı Allâh’a râcî 
olmasına rağmen, kulun bunu temine medâr olan amelleri bereketiyle bu makam kula da izâfe 
edilmiştir. Buna göre râdıye, Allah’tan râzı olanların; merdıyye ise Allâh’ın da kendisinden 
râzı olduğu kimselerin makamıdır. 

Cenâb-ı Hakk’ın bizzat râzı ve hoşnûd olduğu bir nefs olan merdıyyede kötü huylar yok 
olmuş, güzel huylar ve ahlâkî meziyetler inkişâf etmiştir. Öyle ki; Yaratan’dan ötürü 
yaratılanlara şefkat, merhamet, muhabbet, cömertlik, affedicilik ve hassâsiyet onda bir lezzet 
hâlindedir. Bu mertebedeki bir mü’min, nefsini en güzel bir şekilde muhâsebe ve murâkabe 
eder. Her nefeste varlık ve benlik keyfiyetlerini gözeterek şeytânî hîlelere karşı boş 
bulunmaktan sakınır. 

Yine bu mertebede kul, her hâlükârda ve bütün mevcûdiyetiyle Hakk’a teslîm olmuştur. 
Allah’tan gelen kahır veyâ lutuf tecellîlerinin her ikisine de gösterdiği rızâ bereketiyle 
ebediyyet âlemine göçerken, ilâhî rızâ ile müjdelenerek kendisine cennet hil’ati giydirilmiştir. 

Kur’ân-ı Kerimde “Sen O’ndan, O da senden râzı olarak dön Rabbine!” (Fecr, 89:28.) 
âyetindeki “Rabbin de senden râzı olarak” hükmü, bu hâli ifâde etmektedir. Ayrıca “Allâh 
onlardan hoşnud olmuş, onlar da Allah’tan hoşnûd olmuşlardır...” (Beyyine, 98:8.) ayetinin 
beyânı da bu hakîkatin diğer bir ifâdesidir. 

7. Nefs-i Kâmile/Nefs-i Sâfiye: Nefs-i kâmile, tezkiye netîcesinde arınmış, sâf, berrak, 
ulvî ve olgun nefstir. Bütün mârifet sırlarının tahsîl edildiği ve ancak Cenâb-ı Hak tarafından 
vehbî olarak lutfedilen bir makamdır; Hak vergisidir, sırf çalışmakla elde edilmez. Kader 
sırrına mebnî, ilâhî bir ihsandır. 

Nefs-i kâmileye erişenlere umûmiyetle irşad hizmeti tevdî edildiğinden bu makâma aynı 
zamanda “irşad makâmı” da denilir. Cenâb-ı Hak, bu makamdakilerin hâl ve 



davranışlarındaki mükemmellikle, insanları gafletten îkaz edici bir tesir halkeder. Böyle 
zâtlar, bir fâsık ile görüşseler, o fâsığın hâlini anlar, kalbî hastalıklarının ilâcını, hâl lisânıyla 
kendilerine bildirirler. Fâsık, eğer kalbi mühürlenmemişse insafa gelir ve pişmanlıkla 
gafletten uyanır. 

 
Kaynak: https://www.islamveihsan.com/nefsin-mertebeleri.html  
Not: Nefsin Mertebelerine ait bu bölüm özetlenerek alınmıştır. (M. Ali KAYA) 
 

 
 



TARİKATIN VE TASAVVUFUN HAKİKATİ 
Niyazi MISRÎ 

Mukaddime 
Malum ola ki ehl-i tasavvuf ne kadar yüce mertebelere ulaşırsa ulaşsınlar onların imanı 

yeni iman eden bir müminin imanından fazla olamaz. Onun için Peygamberimiz (asm) “Ahir 
zamanda ihtiyare kadınların saf ve samimi inancına tabi olunuz” ferman buyurmuşlardır.  

Şu hâlde bu manayı bilip tasavvuf yolunun şerefli şeriat yolundan başka, üstün bir yol 
zannedip dalalet yoluna düşmeyin. Avam ile havas arasındaki farkın marifet (Allah’ı tanıma) 
mertebelerinde olduğunu bilip taklidi imandan tahkiki imana sefer yapmaya talip olsunlar. 
Tahkiki imanı elde etmek tarikatın son merhalesidir. Bunun böyle bilmelidir. 

 
SUALLER VE CEVAPLAR 

 
S- Tasavvufun başlangıcı nedir? 
C- İmanın altı erkanını kalp ile tasdik edip dil ile ikrar etmektir. 
 
S- Tasavvufun sonu nedir? 
C- İmanın altı rüknünü dil ile ikrar ve kalp ile tasdik etmektir. Zira Cüneyd-i 

Bağdadî’ye sordular: “Tasavvufun intihası nedir?” Cevaben; “Başlangıcıdır” dedi. 
 
S- Avam ile Sofi arasındaki fark nedir? 
C- Avamın imanı taklididir; sofinin imanı tahkikidir. Alimlerin ilimlerinin istidlâlî 

olduğu gibi. Ulema delillerle iddialarını ispat ederek bilgilerini gösterir, hakikatleri izah 
ederler. 

 
S- Taklidî iman nedir? 
C- Babasından, mahallesinden, imamından veya bir alimden öğrenmiş ve inanmıştır. 

Ama bilmez ki asılları nedir? Niçin ebedi azaptan kurtuluşa sebeptir? Bunlar inci bulan kimse 
gibidir, değerini bilmezlerse bir içim suya satarlar, değerini bilirse onunla hazineler elde 
ederler.  

 
S- Tahkiki iman nedir? 
C- Tahkiki iman, imanın altı rüknünün hakikatini ve aslını öğrenip o asla, o hakikatlere 

vakıf olmaktır. Tarikat ise taklit köyü ile tahkik şehri arasındaki bir yoldur. O şehre o yoldan 
gidilmiştir.  

Bu uzun bir yoldur. Bu yolda niceleri on yılda, niceleri 30 – 40 yılda katederler. Niceleri 
de o yoldan azıp kimi cebrî, kimi mutezilî, kimi kaderi ve kimileri de tenasühçü oldular ve 
helak oldular. Hülasa 73 güruh bu yola girdi bunlardan biri İMAN şehrine ulaştı. Onlara da 
“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” dendi. 

Bunlar imanın ve Resulullah’ın sünnetinin değerini bilmişler, mum ile giderken güneşe 
ulaşmışlardır. Taklidî imandan tahkiki imana ulaşmışlardır. Bunlar tahkika ulaşınca dönüp 
taklidi olan imanlarını tatbik ve mukabele kıldılar. Birbirlerine muhalif bulmadılar. Yani 
şeriatı hakikate, hakikati de şeriata muvafık gördüler. Böylece imanlarını güçlendirdiler, 
Allah’a olan marifetleri, marifetlerine göre korkuları arttı ve haramlardan kaçarak farz olan 
ibadetleri şevkle yaptılar.  

Bunlar can ile beden gibidir. Can ile beden hakkında Resulullah (asm) “Azasının birisi 
eksik olanın bir hissi de eksik olur” buyurdular. Bundan anlaşıldı ki şeriattan bir meselesi 
eksik olanın tahkiki de eksiktir, imanı da zayıftır. 

 
S- Sofiler inanç ve amelde hangi mezheptedirler? 



C- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaattirler. İnançta Eş’ârî ve Maturudî’dirler. Amelde ise dört 
mezhep üzeredirler. Hangi mezhep üzere olsa olsunlar hak ve hakikat üzeredirler. İtikatları 
şudur ki: “Bir kimse ehlullah olsa, her ne kadar keramet sahibi olsa da bu dört mezhep 
imamının mertebesine çıkamazlar. Zira onlar ilim ve ameli kendilerinde toplamış, şeriat 
dairesinde insanlığa imam olmuş ve şeriatı öğretmişlerdir. Tarikattaki bir veli hangi 
mertebeye ulaşırsa ulaşsın bu imamlardan yükseğe çıkamaz. Bu sebeple Gavs-ı Azam da 
Kutb-u Azam da hak bir mezhebe tabi olmuş, itikatta ve amelde hak bir mezhep imamının 
arkasından gitmiştir. Zira bu imamlar kendi fikirlerini değil, Kur’an ve Sünnetin emirlerini 
izah etmiş ve Allah rızasına giden yolu tarif edip sistemleştirmişlerdir. 

Bu imamların mertebesine ulaşamayanlar nerede kaldı ki sahabe ve enbiya mertebesine 
ulaşsınlar. Buna imkân var mıdır? Bu sebeple bunlar mezhep imamlarını taklit ve onlara 
uymaktan asla kurtulamazlar. Bir mümin tarikat şeyhinin dediğini yapmazsa bir şey lazım 
gelmez; ancak mezhep imamlarının bir sözüne aykırı hareket ederse şeriata muhalif hareket 
etmiş ve şerait dairesinden çıkmış olur. Şeriattan kıl kadar ayrılan asla necat bulamaz, 
kurtuluşa eremez. 

 
S- Beyazıd-ı Bistamî “Ben Allah mezhebindenim” demiş. Buna ne dersiniz? 
C- Onun muradı “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebindenim” demektir. Zira Allah’ın 

rızasına götüren mezhep ve yol budur. Şafi, Hanefi, Maliki, Hanbel’i, Eş’âri ve Maturudî 
demek mecazendir. Beyazıd-ı Bistamî ise hakikatle cevap vermiştir.  

 
S- İnsanların kimi veli, kimi salih, ve kimi fasık ve facirdirler. Aralarındaki bu farklılık 

nedendir? 
C- Farklılık marifettendir. Yoksa imanın aslında hepsi eşittirler. Ancak marifette eşit 

değillerdir. Nitekim padişahla köle insanlıkta eşittiler; ancak marifette, ilimde ve makamda 
eşit değillerdir. Padişahın padişahlığı ve alimin ilmi bedeni ile değil, ilmi, mertebe ve mansıbı 
iledir. Makamı yükseldikçe sorumluğu da mükafat ve cezası da ona göre artar ve şiddetlenir. 

 
Niyazi Mısrî’nin sözleri burada tamamlandı. 



 
 

ŞERİAT NEDİR? 
İbadet ve muamelata müteallik olan dini ahkamın hey’et-i mecmuasına “Şeriat” denir. 

Buna “Ahkâm-ı Şer’iye-i İlmiye” de denir. Cemi, “Şerâyî”dir.  
Şeriat, din” anlamında da kullanılır. Bu durumda şeriat “Ahkâm-ı Asliye”dir. İtikat, 

ibadet, muamelât, ukubat ve ahlakı içine alır. Elmalılı “Sonra seni, Allah’ın emrinde şeriat 
üzere kıldık. Öyleyse ona (o şeriate) tâbî ol! Ve bilmeyenlerin hevalarına uyma!” (Casiye, 
45:18.) ayetinin tefsirinde “Şeriat nasın ırmaklarından ve emsalinden su almaya vardıkları 
mevzidir. Zira nas ondan Allah’ın rahmetine ve kurbüne erer” (Tefsir, 5:4317.) demektedir. 
Burada şeraitten kast edilen “Allah’ın dini, emir ve yasaklarıdır.” 

Şeriat, ayrıca kanun ve nizam demektir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Şeriat, 
insanlardan sudur eden ef'âl-i ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdit eden 
kaidelerin hülâsasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların 
mecmuasıdır… şeriat ile devlet nizamı, mâkul ve itibarî emirlerden oldukları gibi, tabiat dahi 
itibarî bir emir olup, hilkatte, yani yaratılışta câri olan âdetullahtan ibarettir.” (İşaratu’l-İ’caz, 
203.) demektedir.  

İmam-ı Rabbani, “Şeriat; ilim, amel ve İhlastır” der.  
Özet olarak şeriat “İltizâm-ı ubudiyetle emir, hakikat ve müşahede-i rububiyetten 

ibarettir. Şeriatla müeyyed olmayan hakikat matrud ve matruhtur. Hakikat ile mukayyet 
olmayan şeriat da müstahsilu’l-husûldür. Hakikat, Hak Sübhanehu ve Teâlâ’nın marifetini 
bilmek ile memur oldukları cihetten şeriattır. 

“Şeriat kim saray-ı Kibriyâdır 
Hakikat mülküdür, muhkem binadır 
Anın bir taşını her kim koparsa 
Yerine başını koymak revadır. (İbn-i Kemâl) 
 
 

 
RABITA NEDİR? 

 
Rabıta, Arapça “bağ” ve “düzgünlük” demektir. Sofi ıstılahında ise, “Dervişin Şeyhine 

suret-i mahsusada teveccühüdür.” 
Salikin râbıtaya ihtiyacı envâr-ı tecelliyât-ı İlâhiyeyi istifazaya takdir olamadığı 

cihetledir. Zira şeyh matlub ile salikler beyninde vasıtadır. Salik terakki edip kendisinde 
istifazaya kudret hasıl ve tecelliye mazhar oldukta rabıtayı terk eder, lâkin şeyhe muhabbeti 
terk etmez. Zira ona vesile olmuştur. Talebenin hocasına bağlılığı ve ilmi almakta hocası 
vasıta ve vesile olduğu gibi… Şeyhe tazim de Resulullah’a ve Allah’a tazim muhalefet de 
onlara muhalefettir. Zira şeyh kendinden değil, Allah’ın ve Resulünün emir ve tavsiyelerini 
öğretmeiş ve uygulamasını göstermiştir. 

Peygamberimiz (asm) “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a şükretmez” buyurmuştur. 
(İrşâdü’r-Râğibîn) 

Rabıta, gözü kapayarak zihni her türlü havatır ve düşünceden hali tutarak mürşide 
teslmiyet ve ondan istimdâd ve istifsardır. Rabıta, “Nefsini bilen Rabbini bilir” sırrının 
hakikatine, âfâk ve enfüs ünvanı vâsisinin ihiva ettiği merâtüb-i irfâna suûd ile ulûm-u 
mâfevkaattabiiyyeden olan ilm-i ledünî serâirine ve muammây-ı hilkatin halline vusul 
mümkün olsun. Rabıtadan gaye; bu yolda kat-ı merâtip eden bir adama kesb-i irtibat ile usulü 
marufesi dairesinde mücahede-i maneviyedir. Rabıta kuvvetin, teveccühün aynı nispette 
izdiyâdına mucip olur. 

 



 
 

VAHDET-İ VÜCUD KONUSUNDA TARTIŞMA 
Molla CÂMÎ 

Giriş 
Şeyh Cemaleddin Abdurrezzâk el-Kâşî Molla Cami’ye bir mektup yazarak Muhiddin-i 

Arabî’nin görüşlerini savunur. Molla Camî’de ona cevap yazar.  
 
Molla Câmî der ki: 
“Her bilenin üstünde bir bilen vardır.” (Yusuf, 12:76.) 
“Biz onlara, âfakta (dış âlemde) ve enfüste (kendi nefislerinde) ayetlerimizi 

göstereceğiz ki böylece onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Rabbinin her şeye 
şahit olması yetmez mi?” (Fussilet, 41:53.) 

İnsanlar üç mertebededirler: 
1. Nefs Mertebesi: Heveslerine tabi olan ehl-i dünyadırlar. Bunlar Hakk’ı inkâr 

edicidirler.  
2. Kalb Mertebesi: Akılları saflaşmış ve Hakk’ın ayetlerini tefekkürle istidlal 

mertebesine ulaşmışlardır. İlâhi tasarruf ve fiilleri kavrarlar, âfâk ve enfüsteki 
Allah’ın ayetlerini okurlar. Hakkın ilim, kudret ve hikmetlerini akıl gözleriyle heva 
ve hevesten arınmış olarak görürler. Bu taife bürhan ehlidir, düşüncelerini delillere 
dayandırırlar. Zât-ı Ehadiyete ulaşmakta akılları “Basiret” haline gelmiştir. Nefs-i 
nâtıkası kalb nuru ile temizlenmiş, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmış, kalpleri kötü 
huylardan temizlenmiş akıl sahipleridirler. Dileriz ki bizler de onlardan olalım. 

3. Ruh Mertebesi: Bunlar sıfat tecellisi makamından geçip müşâhede makamına 
ermişlerdir. Şuhud ve Ahadiyet cem’ini bulmuşlar, Hafâ’dan geçmişlerdir. Hz. 
Ahadiyet onların hallerini “Evelem yekfi birabbike alâ külli şey’in şehîd” “Her 
şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi?” (Fussilet, 41:53.) ayeti ile anlatır. 
Bu taife halkı Hakk’ın aynası veya Hakkı halkın aynası görürler. Bundan ötesi 
Zât’ın Ehadiyet aynında tamamen yok olmasıdır. 

 
** 
Hz. Ali (ra) “Hakikat, Hakk’ın celâl nurunun işaretsiz olarak keşfidir” demiştir. 
Akla dayanan bilgiler ilm-i ilâhi bahsi ve ona bağlı nesneler kişiyi marifete eriştirir ve 

tereddütlerden kurtarır. Daha ilerisi anlaşıldı ki matlubun maarifeti aklın tavrından daha 
yüksektir. İlimle her ne kadar cisimlerin suretinde teşbihten kurtuluş bulunmuşsa da ruhlara 
teşbih etmeye yönelmişlerdir. O vakit de ehl-i tasavvuf ve riyazetin ve erbâb-ı mücâhedenin 
sohbeti ihtiyar olundu. Hakk’ın tevfiki elden tuttu. Nureddin Abdussamed Natanzî’nin (ks) 
sohbetiyle Tevhidin manası hasıl oldu. Füsûsu ve Şeyh Yusuf Hemedânî’nin keşfini 
beğenirdi.  

Mevlânâ Kuşeyrî Şemseddin’in (ks) sohbetine erdim, ki onun marifette bir eşi yoktu. 
Derdi ki: “Nice erbainden sonra bu manâ açıldı: 

“Bu varlık levhası üzre her ne ki görünür 
İyi bak nakşedip süsleyenin suretidir. 
Sakın deryayı bu dalgadan ayrı sanma 
Dalgalar birbiri ardınca yine o deryadır.” (M. Şemseddin Kuşeyrî) 
 
Bu manâ “Füsûs-u Hikem”de vardır.  
Gönlüm karar kılmadı. Halvetler çıkardım. Yemeği azalttım ve bu mana gönlüme açıldı. 

Allah’a hamd olsun.  
 



** 
Her ne kadar yüce Allah “Nefislerinizi temize çıkarmayın” (Necm, 53:32.) buyurdu ise 

de “Rabbinin nimetlerini insanlara anlat!” (Duhâ, 93:11.) fermanı da vardır. Bununla Cafer-i 
Sâdık’ın “Ben bir ayeti o kadar çok tekrar ederim ki onu konuşandan işitimirim” sözü 
anlaşılır.  

Musa’nın (as) “Hiç şüphesiz ben Allah’ım!” (Tahâ, 20:14.) diye ağaçtan işitilen sesin 
anlamı da ortaya çıkar. Kur’ân-ı Kerimin “Yerde ilah, gökte ilâh ancak O’dur” sırrı ve 
Peygamberimizin (asm) “Sizden birisi ipini derin bir kuyuya salıverirse Allah’ın üzerine 
düşer” hadisini manası ve “Nerede olursanız olun Allah elbette onlarla beraberdir.” 
(Mücâdele, 58:7.) ayetinin anlamı ortaya çıkar.  

Hz. Ali (ra) demiştir ki: “O bitişme olmaksızın her şeyle beraberdir ve ayrılmaksızın her 
şeyden gayrıdır.” 

 
** 
Şeyh Rükneddin Alaüddevle bu mektuba cevaben şunu yazdı: “Muhiddin-i Arabi hak 

Teâlâya ‘Vücûd-ı Mutlak’ demekle yanılmıştır. Bunun altından tabiiyûn ve maddiyyûn fikri 
çıkar.”  

Yüce Allah buyurdu ki: “Allah de! Bırak onları münakaşalar içinde yuvarlanıp 
dursunlar.” (En’am, 6:91.) Yakîn yolunda giden din büyükleri demişlerdir ki “hakkın 
marifetinde bahtiyarlığa erişen o kimselerdir ki temiz lokma ve doğru söz onların şiarıdır. 
Madem bu iki şey ortada yoktur. Boş sözleri bırakmak gerekir.”  

 
** 
Fütühât’a haşiye yazıyordum. Orada demiş: “Eşyayı zuhura getiren ve onun aynı olan 

Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarıyla takdis ederim.” 
Dedim: Şeyhin dışkısı şeyhin varlığının aynısıdır desem gadab edersin. Akıllıya nasıl 

caiz olur ki böyle bir hezeyânı Hak Teâlâya nispet etsin. Bundan Dehriyyun, Tabiiyyun ve 
Yunaniyyun ar ederler. 

Her kim Hakk’ın vücubuna iman etmezse kâfirdir. Vahdaniyete iman getirmezse 
müşriktir. Kim Hakk’ın mümkinata mahsus olan evsaf ve ahvalden tenzih ve takdisine iman 
getirmezse zâlimdir. Zira Onun kutsiyetine layık olmayan şeyi Ona nispet etmiş olur. Zulüm 
ise bir şeyi kendi yerinden başkasına koymaktır. Yüce Allah “Dikkat edin! Allah’ın laneti 
zalimler üzerinedir!” (Hud, 11:18.) buyurur. 

Kuşeyrî’nin Rubâî’sine gelince, başlangıçta birkaç gün o zayıf makama düştü, o makam 
ona hoş geldi. Fakat o makamdan uçup gitti. Mükaşefe makamınn başlangıcından ortasına 
geçti, nihayete ulaştı. Onun yanlışlığı güneşten daha parlak ortaya çıktı. 

Muhkem ayet şudur: “De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim.” (Fussilet, 41:6.) Bunun 
benzeri ayetleri de tevil ederler. “Attığın zaman sen atmadın; fakat Allah attı.” (Enfal, 8:17.) 
Bu müteşabih bir ayettir. Padişah bir elçi gönderse ve “Onun eli elimdir, dili de dilimdir” 
derse maksat odur.  

“O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 57:3.) ayetinin 
anlamı da şudur: O evveldir, ihtiyaç silsilesi onda müntehi olur. O ahirdir, ebedidir, ebedidir 
bütün işler ona döndürülür. O Zahirdir; Gerünen eserler isim ve sıfatlarında sudur eden 
fiillerdir. Batındır, zatında gözler onu idrak edemez. Zat-ı Uluhiyetini kendisinden başkası 
bilemez.  

Resulullah (asm) buyurdu: “İnsanlar Hakk’ın zatını bilmekte ahmaktırlar.” Yine 
buyurdu: “Hak Teâlânın nimetlerini düşünün Zâtını düşünmeyin buna güç yetiremezsiniz. 
Sizin aklınıza ve kalbinize ne gelirse O bundan başkadır.” 

“Ve sana, yakîn; yani, ölüm gelinceye kadar, Rabbine ibadet et!” (Hicr, 15:99.) 
“Menâzili’s-Sâirîn” de denilmiştir ki: “Tüm makamların sonucu Tevhid’dir.” Öyle değildir; o 



sekizinci makamdır. Yüzüncü makamın sonu “Ububiyettir.” O da kulun velayet makamının 
başlangıcı olan kulluktur.  

Cüneyd-i Bağdadi’ye soruldu:  
- Bu işin nihayeti nedir?  
Dedi ki: 
- Yine başlangıca dönmektir. 
 
Netice:  
Hak Teâlâ “Allah’ın şanına uymayan, emsaller, benzetmeler yapmaya kalkmayın. 

Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.!” (Nahl, 16:74.) kelamına uymak gerekir. 
 



DÖRT KAPI VE KIRK MAKAM 
Hacı Bektaşi Veli (ks) 

Hararet sacda değil nârdadır. 
Keramet kavukta değil baştadır. 

Ne ararsan kendinde ara! 
Mekke’de, Kâbe’de hacda değil… 

H. Bektaş-i Veli 
 

Hacı Bektaş-ı Veli “Makalat” isimli eserinde “İnsan-ı Kâmil”in özelliklerini sayar ve 
şöyle der: “Bir insan dört büyük kapıdan ve kırk makamdan geçmedikçe Bektâşi olamaz.”  

Dört Kapı: “Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat”tir. Her kapıdan girişte on makamdan 
geçmek gerekir. Böylece kırk makamdan geçen kimse “İnsan-ı Kâmil” olur. 

 
ŞERİAT KAPISININ ON MAKAMI VARDIR 
 
1. İmanın altı şartına inanmak. Allah’a inanmak gerekir ki; bu imandır; buyruğunu 

tutmak imandır; “sakının” dediğinden sakınmak Allah’a imandır. 
 
Yine Allah’ınn meleklerine inanmak imandır ki, bir kişiye üç üz altmış melek 
görevlendirilmiştir. Öyle iken bunca meleklerin arasında edepsizlik edersin, ama 
senin gibi bir kişi yanında etmezsin. Nerede kaldı senin meleklere inandığın. 
 
Ve yine Ulu Allah’n Kur'an'ına inanmak gerekir ve onun diğer kitaplarına inanmak 
imandır. Öyleyse, şimdi kibir, hased cimrilik açgözlülük, öfke, gıybet, kahkaka ve 
maskaralık için dolu iken, bunlardan birisinin iman ehlinin içinde bulunacağını 
hangi kitap buyurur. 
 
İbadet şu kadar ki, ibadet imandır. Şu kadar ki, ibadet imandır, iman ibadettir; 
birbirinden ayrı olmaz, her ibadet imana ulaştırmaz ve belki de günahtır. Ancak her 
günah küfre ulaştırmaz. Bu iki söz kişilere dosttur. 
 

2. İlim öğrenmek ve ihlâs sahibi olmak. Allah Teala şöyle buyurmuştur. "Rabbe 
halis kullar olunuz." 
 

3.  İslam’ın beş şartını ifa etmek. Bunlar, zekattır, oruçtur. Gücü yetince hacca 
gitmektir ve yine Allah yolunda savaşmaktır. Cünüplükten temizlenmektir. Yine 
Allah’ın sözüdür. Namazı kıl ve zekâtı ver. Ramazan ayında oruç tut. Ve yoluna 
gücü yetenlerin o evi haccetmesi genel bir seferberlik olduğu zaman cihad. 

 
4. Helal kazancı yemek ve faizi haram bilmek. Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır." 
 

5. Nikâh kıyarak evlenmek. 
 

6. Hayızlıya yaklaşmamak. 
 

7. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat itikadı üzere olmak. 
 

8. Merhamet ve Şefkatli olmak. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Onlar öyle fasıklar 
ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler." Şefkat imandandır. 



 
9. Temizliğe dikkat etmek; gusül ve abdeste devam etmek. 

 
10.  Emr-i bil-ma’ruf ve Nehy-i Anil-Münkeri yapmak. Allah Teala şöyle 

buyurmuştur. “Onlar Allaha ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emr ederler, 
kötülükten men ederler hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar 
salihlerdendir.” 

 
TARİKAT KAPISININ ON MAKAMI VARDIR 
 
1. Pirden el alarak tövbe etmek. Allah Teala şöyle buyurmuştur. "Hep birlikte 

Allahın ipine islama sımsıkı yapışın. Samimi bir tövbe ile Allaha dönün." 
 
Öyle ise kul kötü halden dönünce tövbeyi kabul eden Allah’ın kendisidir. Nitekim 
bir ayette şöyle buyrulmuştur: “Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların 
tövbesini kabul etti.” Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. 
Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurur. "O, kullarından tövbeyi kabul eden 
kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." 
 

2. Mürit olmak. Ayette şöyle buyurulur: “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine 
sorunuz.” 
 

3. Saç kestirmek ve tarikat elbisesi giymek. Ayette şöyle gelmiştir. “Saçınızı 
kazıtmış veya kısaltmış olarak korkusuzca Mescid-i Harama gireceksiniz.” 

 
4. Nefisle mücadele etmek, (Seyrü sülûk). Ayette şöyle buyurulmaktadır: “O hâlde 

yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının.” 
 

5. İnsanlara hizmet etmek. 
 

6. Allah’tan korkmak. Ayette şöyle geçmektedir. “O hâlde Allah'a koşunuz 
yöneliniz.” 

 
7. Allah’ın rahmetini ummak. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Allah'ın rahmetinden 

ümişnidinizi kesmeyiniz.” 
 

8. Hırka, seccade, tesbih, iğne ve makas taşımak. Her şeyden ibret alıp hidayet üzere 
yaşamaktır. Hidayet ise azizdir ve de azizlere verilir. 

 
9. Makam sahibi, cemaat sahibi, nasihatçi ve muhabbet ehli olmak, 

 
10. Aşkla, şevkle, sefa ile fakirliği tercih edip kazancı dine ve fakire hizmette 

harcamak. 
 

MARİFET KAPISININ ON MAKAMI VARDIR 
 
1. Her hâlinde edep ve terbiye hâlinde olmak. 

 
2. Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek ve Allah korkusu ile günahlardan 

sakınmak. 



 
3. Zühde ve perhize devam etmek: (Az yemek, az konuşmak ve az uyumak.) 

 
4. Sabır ve kanaat ehli olmak. 

 
5. Hayâ sahibi olmak (Hatası söylenince yüzü kızarmak). 

 
6. Cömert olmak. (Kapısı, sofrası ve eli açık olmak.) 

 
7. İlme ve âlime değer vermek. 

 
8. Miskinliği benimsemek. (Benlikten geçip, kendinin çok aciz ve her şeyde Allah’a 

muhtaç olduğunu bilmek.)  
 

9. Ehl-i marifet olmak. (Allah’ı isim ve sıfatları ile tanımak.) 
 

10. Kendini bilip nefsin isteklerinden vazgeçmek. Nefsini hiçe saymak. Enaniyet ve 
benlikten geçmek. Nefsini kusurlu bilerek hata ve kusurlarını düzeltmekle meşgul 
olmak. 

 
HAKİKAT KAPISININ ON MAKAMI VARDIR 
 
1. Tevazuda toprak gibi olmak. (72 milleti ayıplamamak.) 
 
2. Herkese elinden gelen yardımı yapmak. 
 
3. Herkesi kendinden emin eylemek, yaratılan 
 
4. Her şeye güven vermek. Herkesin güvenini kazanmak. 
 
5. Mülkü Allah’a teslim ederek O’nun resulüne uymak. 
 
6. Seyrü sülûku tamamlamış olmak. 
 
7.  Sırr-ı Hikmet-i Eşyayı kavramak. 
 
8. Sohbetlerde hakikat sırlarını insanlara söylemek. 

 
9.  Münacat ve Evrad-ı Ezkara devam etmek. 

 
10. Allah’ın hükmüne razı olmak, her şeyi ondan bilerek teslim olmaktır. 
 
Bir kimse bu kırkı makamı bilip, elinden geldiği kadar riayet etmez ise, o kimse ne 

“Bektaşi” ve ne de “İnsân-ı Kâmil” olabilir. Kâmil bir insan olmak için bunları yapmak 
gerekir. 

 
Bu Kırk makamın hepsine “şeriat” kapısından girilir. Şeriata uymayan hepsinden 

mahrum kalır. Diğer kapılara ve makamlara çıkmak şeriate uymaya bağlıdır. Şeriatten kıl 
kadar ayrılanın tarikattan, marifetten ve hakikatten hiçbir nasibi yoktur. 

 



 
ALEVİLERE GÖRE DÖRT KAPI KIRK MAKAM 

 
İnsan-ı Kâmil olma yolunda ki 4 kapı 40 makam nedir? 
Dört Kapı Kırk Makam ilkesi ile insanı, olgun insan (İnsan-ı Kâmil) olabilmesini 

sağlayan kuralları Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli tespit etmiştir. Bu kurallar devre devre olup 
insanı olgunluğa taşır. Hacı Bektaş-ı Veli bunları şu şekilde özetlemiştir: 

“Kul, Tanrı'ya Kırk makamda erer, ulaşır ve dost olur. Sırayla Şeriat, Tarikat, Marifet 
ve Sırr-ı Hakikat olan bu dört kapının ayrı ayrı 10 da makamı vardır. 

Olgun insan olma yolunda olan her can bu dört kapı ve dört kapı içerisinde oluşan kırk 
makamdan sırasıyla geçerek ruhunu ve benliğini olgunlaştırarak “İnsan-ı Kâmil” olur. 

“Ela gözlü pirim geldi 
Duyan gelsin işte meydan 
Dört kapıyı kırk makamı 
Bilen gelsin işte meydan. (Şah Hatayi) 
 
 
ŞAH İSMAİL HATÂYÎ KİMDİR? 
Şah İsmail Hatayi (17 Temmuz 1487; Erdebil, Akkoyunlular - ö. 24 Mayıs 1524; 

Erdebil, Safevî Devleti) Safevi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükûmdarı. 37 yaşında vefat 
etmiştir. Şiilik mezhebinin resmî kurucusu olarak bilinir. Şiirlerinde Hatayî mahlasını 
kullanmıştır. Şiirlerinde propaganda dili hâkimdir. Eserleri: “Hatayî Divanı, Dehname, 
Nasihatname” isimli eserleri vardır. 

Hayatı: 
İran'da Savefi soyundan gelen bir Türk. (1487 – 1524) Yedi Ulu'lardan Şah Hatayi; 

1487 yılında İran-Erdebil'de doğdu. Anadolu'daki Alevi cemlerinde nefesleri en sık yer alan 
ululardandır. Babası Şeyh Haydar, anası Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kızı Alemşah 
Halime Begüm Sultan'dır. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'le 19 Mart 1514'de yaptığı 
Çaldıran'dakı savası kaybetti. Bu onun için sonun başlangıcı oldu. 1524'de 37 yaşında iken 
Azerbaycan'da Hakk'a yürüdü. Cenazesi Erdebil'e götürülerek, dedesi Seyh Safiyüddi'nin 
türbesi yanında toprağa verildi. Şah Hatayi çok iyi bir eğitim almıştır. Hz. Ali ve Hacı 
Bektaş'ı Veli üstüne pek çok içtenlikli nefesler yazmıştır. 

Babası Haydar'ın ölümünden (1488) sonra dayısı tarafından iki kardeşiyle birlikte 
düşmanlarından kaçırılarak Şiraz'a gönderildi. Şiraz valisinin, üç kardeşi bir süre hapsettiği 
söylenir. Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup'un ölümü üzerine oğlu Rüstem saltanat 
mücadelesinde onlardan yararlanmak amacıyla üç kardeşi hapisten kurtarır. 

Şah İsmail'in ağabeyi Sultan Ali, katıldığı iki savaşı da kazanarak Tebriz'e döndüğünde 
parlak bir törenle karşılanır. Ama üç kardeşin halk üzerinde manevi etkisi, Sultan Ali'nin 
kazandığı zaferler Rüstem Bey'i korkutur, onları ortadan kaldırmanın yollarını ararken 
durumu sezen Sultan Ali kardeşleriyle birlikte Erdebil'e kaçar. 

Sultan Ali yolda kendilerini izleyen Rüstem Bey'in askerleri tarafından öldürülür. Ama 
iki kardeşini yedi müridiyle Erdebil'e göndermeyi başarır. Şah İsmail ve kardeşi İbrahim 
burada müritlerince korunur. Sürekli izlendikleri için bir süre sonra Bağru dağına, oradan da 
Gilan, Gaskar, Reşt ve Lahican'a kaçırılırlar. Lahican'da Kar Kaya'nın evinde saklanan Şah 
İsmail ilk öğrenimini özel bir öğretmenden gördü. Babasının müritleri dört bir yandan onu 
görmeye geliyorlardı. 

Yakalanamadığını gören Rüstem Bey, Lacihan üzerine yürümeye hazırlanırken 
öldürülünce (1497), Şah İsmail harekete geçer. Müritlerini toplayıp Hazer kıyılarındaki 
Aravan'a (1500), oradan Erdebil'e gelir. Kendisine katılan Türk oymaklarıyla birlikte 



yeterince kuvvet topladığını görünce ilk olarak babasının ve Şiilere yapılan eziyetlerin öcünü 
alma yolunu tutar. 

Tebriz'e gelip taç giydiğinde (1502), babasının öcünü almış, Baku'yü zaptetmiş, 
Nehcivan'da Elvend Bey'i yenmiştir. Şah İsmail'in bundan sonraki hayatı Şiiliği yaymak, 
Safevi devletinin sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşlarda geçer. Devletin sınırları 
genişleyip Şiilik Anadolu'ya doğru hızla yayılınca Osmanlılar'la çatışır. 

Sonunda Çaldıran'da Yavuz'a yenilir (1514) ve kaçar. Bu yenilgiden sonra Tebrız'e 
döndüyse de eski gücünü yitirdiği gibi uğradığı ruhsal çöküntüyle de kendisini şaraba verir. 
Oğlu Tahmasb'ı yerine atabey olarak bırakır, her yılını ayrı bir kentte geçirerek hayatını 
tamamlar. Azerbaycan'da vefat eder. Cenazesi Erdebil'e götürülür. 

Şah İsmail, “Hatayi” mahlasıyla şiirler yazdı. Sanatçı kişiliği çok zor koşullar altında 
geçen çocukluğu sırasında oluştu. Aruz ve heceyle yazdığı şiirler Azerbaycan edebiyatının 
Nesimi ve Fuzuli arasındaki döneminin en güçlü temsilcisi olduğunu kanıtlar. Özellikle 
heceyle yazdığı şiirler Anadolu'da gelişen tekke edebiyatını büyük ölçüde etkiler. Alevi 
Bektaşi Edebiyatının en güzel örneklerini sunar. 

 
 

Dört Kapı Kırk Makam İlkeleri 
Dört Kapı-Kırk Makam ilkeleri, halk arasındaki ifadesiyle, "Şeriatta bu benim şu senin; 

Tarikatta ve Marifette hem senin hem benim; Hakikat'te ne senin ne de benimdir. "Hakikat 
kapısı, senliğin ve benliğin yok edildiği birlik kapısıdır. Bu makamda "atam gök, anam 
yerdir." 

Mürşid-i Kâmil olmanın manevi aşamaları olan dört kapının “Şeriat, Tarikat, Marifet ve 
Hakikat'ın” onardan kırk makamı ve yüzal tmış menzili (mertebesi) vardır. Belli simgelerle 
ifade edilen Dört kapının anlamı hakkında tasavvuf çevrelerince çeşitli görüşler ileri 
sürülmektedir. Konuyla ilgili bilgiler, daha çok İmam Cafer Sadık'ın “Buyruk” ve Hacı 
Bektaş Veli'nin “Makalat” adlı eserlerinde yer almaktadır. Buna göre: 

1. Bab (Kapı): Şeriat Kapısı Bel-oğlu; simgesi yel'dir. 
2. Kapı: Tarikat Kapısı Yol-oğlu; simgesi od' tur (ateştir). 
3. Kapı: Marifet Kapısı Atam gök, anam yer; simgesi su 'dur. 
4. Kapı: Hakikat Kapısı İloğlu, Kemaloğlu; simgesi topraktır. 
 
İmam Cafer Sadık'a göre: 
·Şeriat gemdir, tarikat denizdir, marifet gavvastır (dalgıçtır), hakikat ise dürr'dür. 

(İncidir.) Pir olan kimse, gemiye binip tarikat denizinde yüzmesi ve marifette dalgıç olup 
hakikat incisine erişmesi gerekir. 

· Şeriat tendir; Tarikat ettir; Marifet iliktir; Hakikat candır. 
· Şeriat kapıdır; Tarikat eşiktir; Marifet sövedir. (Çerçevedir); Hakikat kilittir. 
· Şeriat Kaledir, Tarikat Kapısı, Marifet Kilidi, Hakikat anahtarıdır. 
· Ve diğer bir tanıma göre, Şeriat çerağdır; Tarikat fitildir; Marifet yağdır; Hakikat 

şuledir. (Işıktır.) İmdi taliplere dahi öyle gerektir ki, çerağ gibi doğru duralar; fitil gibi 
yanalar; yağ gibi eriyeler; nur gibi şule vereler. Erenler meydanından dönmiyeler. Tarikat 
halinde duralar. Dahi hakikatten çıkmayalar; mürebbiden, müsahipten dönmüyeler; talip 
olalar, kalıp olmayalar... Hakikat, dil ile ikrar, kalp ile tasdik, vücut ile ameldir. Hakikat Hak 
yoludur. Hakikata giren taliplerin külli işleri Hakk'a layık olması gerekir.  

Diğer bir tanımla, Hakikat doğru rah-ı kadimdir (ulaşılan, ezelden beri sürüp gelen 
doğru bir yoldur) ve hem doğru binadır. 

· Şeriat: ilkolkul; Tarikat: Ortaokul; Marifet: Lise; Hakikat: Universite'dir. 



· Şeriat abdesti su ile olur. Tarikat abdesti pir elinden biat etmektir. Maarifet abdesti 
nefsini bilip Rabbini tanımaktr. Hakikat abdesti, öz kendi ayıplarını görüp sairlerin 
(diğerlerin) ayıbını örtmektir. 

· Şeriat: Anadan doğmak, Tarikat: İkrar vermek; (dil ile ikrar vermek, kalb ile tasdik 
etmek) Marifet: Nefsini bilmek;  Hakikat: Mürşid-i kamil olmak, Hakk'ı kendi özünde kendi 
özünü Hak'ta görmek ve Hak ile Hak olmaktır. 

“Şeriat, Tarikat yoldur varana 
Hakikat, marifet andan içeru” 
Diyen halk ve Hak aşığı Yunus Emre, Imam Cafer Buyrugunda da belirtildiği gibi, 

şeriatı bir gemiye, hakikatı deryaya benzetmektedir: 
 
“Şeriatın haberin şer ile diyem işit 
Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır 
Ol geminin tahtası ne kadar muhkem ise 
Deniz mevc uruncağız  soyub uşadasıdır 
Bundan içeri haber dinlegel benden ey yar 
Hakikatın kafiri, şer'in evliyasıdır. 
 
Kaygusuz Abdal'a göre: "Ademin başı arşdır ve cesedi kandildir ve ruhu nurdur ki, her 

biri bedene hayat verir: 
“Alemde, karakış, Şeriat gibidir 
Yaz, Tarikat gibidir 
Güz, Marifet gibidir 
Bahar, Hakikat gibidir.” 
 
İngiliz yazarı John Kingsley Birge, 1937'de yayımlanan "The Bektashi Order of 

Dervishes" adlı yapıtında dört kapının anlamını bir Bektaşi mürşidinden edindiği bilgilere 
dayanarak şöyle açıklamaktadır: 

 
Alevi-Bektaşi ozanlarından Genç Abdal, dört  kapıyı bir şehire benzetmektedir; bu ilim 

şehirinin kapısı ve mimarı Şahı Merdan Ali'dir: 
 
“Dört kapı içinde bir şehir gördüm; 
Mimarımız Şah i Merdan AIi'dir. 
Açılmış kapısı, içeri girdim; 
Pazarımız Şahı Merdan AIi'dir.” 
 
ŞERİAT MAKAMLARI: 

1. İman etmek 
2. İlim öğrenmek 
3. İbadet etmek 
4. Haramdan uzaklaşmak 
5. Ailesine faydalı olmak 
6. Çevreye zarar vermemek 
7. Peygamberin emirlerine uymak 
8. Şefkatli olmak 
9. Temiz olmak 
10. Yaramaz ve sakıncalı işlerden sakınmak 

 
Şeriat Kapısı’nı ve makamlarını şöyle özetleyebiliriz: 



Kendi öz benliğini kötülükten arıtmayan, gelişmemiş, olgunlaşmamış insanın, din 
kuralları ve yasalar zoruyla eğitilmesi, kişilere ve topluma zarar verecek hareketlerde 
bulunmasına meydan verilmemesidir. 

 
TARİKAT MAKAMLARI: 

1. El almak / Tövbe etmek 
2. Mürşidin öğütlerine uymak 
3. Temiz giyinmek 
4. İyilik yolunda çalışmak 
5. Hizmet etmeyi sevmek 
6. Haksızlıktan korkmak 
7. Ümitsizliğe düşmemek 
8. İbret almak 
9. Nimet dağıtmak 
10. Özünü fakir görmek 

Tarikat kapısını ve makamlarını şöyle özetleyebiliriz: İnsanın kendi öz iradesiyle hiç bir 
dış zorlama olmadan her türlü kötülüğü benliğinden kovabilmesi, elinden gelebilecek tüm 
iyilikleri hiç kimseden esirgememesi aşamasıdır. 

 
MARİFET MAKAMLARI: 

1. Edepli olmak 
2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak 
3. Perhizkârlık (İsraf ve müsriflikten kaçınma) 
4. Sabır ve kanaat 
5. Utanmak 
6. Cömertlik 
7. İlim öğrenmek 
8. Hoşgörü olmak 
9. Özünü bilmek 
10. Arif olmak (kendini bilmek) 

Marifet kapısını ve makamlarını şöyle özetleyebiliriz: 
Duygu ve ilimde en yüksek düzeye ulaşmak, tanrısal sırları fark etmektir. 
 
HAKİKAT MAKAMLARI: 

1. Alçak gönüllü olmak 
2. Kimsenin ayıbını görmemek 
3. Yapabileceği hiçbir iyiliği esirgememek 
4. Allah’ın her yarattığını sevmek 
5. Tüm insanları bir görmek 
6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek 
7. Gerçeği gizlememek 
8. Manayı bilmek 
9. Tanrısal sırrı öğrenmek 
10. Allah’ın varlığına ulaşmak 

Hakkı görmek, zaman ve mekân üstü İlâhî Dem’in kudreti içinde Devr-i Alem’e 
dönmektir. 

 
 



İNSAN-I KÂMİL 
Şeyh İbrakim Hakkı Erzurûmî 

Mukaddime 
İnsan-ı Kâmil olan Resul-i Ekrem (asm) buyurdular: “Şeriat sözlerim, tarikat işlerim, 

hakikat hallerimdir.” Kimde bu üç alamet bulunursa “İnsan-ı Kâmil” odur. İkisi bulunursa o 
kişi “Ârif”tir. Biri bulunursa o kişi gafil bir mümindir. Hiçbiri bulunmazsa o kişi âtıl, câhil ve 
kâhildir.  

Fülk-i mülk olamaz ol emâneti hâmil 
Ki yüklenir onu insan-ı hakikat-i kâmil 
Ol kim sığışmazdı arz-u semâsın hergîz 
Müdâm olur dil-i kâmilde ruh ona vâsıl… (İ. Hakkı Erzurumî) 
 
1. Fasıl 
İnsan-ı kâmilin sıfatı Mevlâ’nın zatına muhabbettir. Tevhid, tevekkül, tefviz, tahammül, 

teslim, zıll, kemâl ve rızadır. Tam huzur, devamlı sürur, hamd ve senâdır. Hevânın 
unutulması, mâsivânın terk olunması, fakr ve fenadır. Zira bu kâmil müşahede denizinde 
müstğrak olur. Âlemdeki her şeyi gönül hoşluğuyla kabul eder. Rabbinin huzurunda son 
derece edeblice olur.  

 
2. Fasıl 
Kâmilin duası Mevlânın katında red olunmaz. Fakat edeb ve hayâsı falip olduğundan 

Ondan bir şey isteyemez. Her şeyi Allah’ın hikmet ve kudret elinde görür. “Allah nasıl isterse 
öylece yapar” der. Böylece duâ ve himmete, rica ve minnete kesinlikle yer bulamaz. Allah’ın 
işlerini teslimiyetle ve hoşnutlukla temaşâ eder.  

 
3. Fasıl  
Kâmil kişi Mevlâsı katında yücelmiş, ikram ve iltifata mazhar kılınmıştır. İnsanlar 

içinde de kalplerin sevgilisidir. Saygı duyulan bir kişidir. Halkın ona sevgi duyması sebepsiz 
ve zanlıdır. Dostların saygısı sevgiden, düşmanların sevgisi ise kahırdandır. Onun saygıya ve 
sevgiye asla meyli olmaz. Zalimlere asla muhabbet etmez. Ne kadar ona iyilik yapsalar da 
yine o çekilir ve Rabbi ile yalnız kalmayı sever. 

O insanlardan istiğna ettikçe insanların ona muhabbet ve meyli artar. Yine o bilir ki 
onların malında nasibi varsa o gelir onu bulur. O gönüller aleminde öyle saltanata maliktir ki 
cisimler alemi onun yanında gölge kalır. O nasıl cisimlere itibar eder? 

 
4. Fasıl 
Kâmil insan “Ey Sevgili! Ben senin sırrınım ve sen de benim sırrımsın” ilhamıyla 

ıstıraplardan mutmain olmuştur. İlme’l-Yakîn’den Ayne’l-Yakîn’e, ondan da Hakka’l-
Yakîn’e gelip temkin makamını kurmuştur. Bu oluş-bozuluş âleminin âleminin hakikati ona 
âyan olmuştur. “Küllü men aleyhâ fân…” “Her şey fena bulur; ancak Rabbin rızasına uygun 
ameller bakidir” remzini ilham ile bilmiştir. 

Bu kâmile arız olan hayret makbul bir hayrettir ki iyi bir haslet olup “Rabbi zidnî fîke 
tahayyüren” “Rabbim Sana olan hayretimi artır” duası “Sıddîk-i Ekber”den rivayet 
olunmuştur. Avamın hayreti gafletten ibarettir. Kâmil ise Hakk’ın zikrinden bir an bile boş 
kalmaz. O bedenin bütün uzuvlarıyla eliyle ve diliyle ve kalbinin muhabbetiyle dâima 
zikredicidir. Hiç gafil olmaz. 

 
5. Fasıl 
Bu kâmilin katında yiyeceklerin, giyeceklerin ve kokuların değerlisi de değersizi de 

birdir. Küçükle büyüğün, az ile çoğun farkı olmaz. Bunları birbirine tercih ve arzu etmez. 



6. Fasıl 
Kâmil insan, açlıkta, toklukta, uyku ile uyanıklıkta, yalnızlıkta ve toplulukta, susmada 

ve konuşmada, ibadet ve işlerinde en iyi olan orta hali, istikameti bulur. Her işi ifrat ve tefrit 
arasında olur.  

Kâmillerin mürşidi Resul-i Ekrem (asm) buyurdu: “Şüphesiz benden fazla Allah’tan 
korkanınız ve sakınanınız yoktur. Bununla beraber ben oruç tutarım, orucumu da açarım, 
namaz kılarım, uyurum ve kadınlarla evlenirim” buyurdular.  

Bu orta hal, hallerin en güzelidir. Huyların en şereflisidir. Böyle bir kâmil nefsine hür 
olmuş ve Mevlâ’sına vasıl olmuştur. 

 
7. Fasıl 
Kâmil insanın alametlerindendir ki, vadine vefa edip asla caymaz. Her nesneyi yerli 

yerine koyup adaletten ayrılmaz. Yerinde öyle verir ki, gören onu müsrif zanneder. Halbuki o 
cömertlik madenidir. 

Orta hallidir. Ayıpları örtücüdür. Sırrı kimseye söylemez. Öyle tok gönüllüdür ki, cümle 
nastan müstağnidir. Öyle güzel ahlaka sahiptir ki, kesinlikle kimseye gadap etmez. Hiç 
kimseye ve bir nesneye kötü bir söz söylemez. 

 
8. Fasıl 
Kâmil insanın hareketleri seçkin iyilikler ve ibadettir. Nefesleri tesbih ve inayettir. 

Sözleri ilim ve hikmettir. Fasih lehçesi lezzet ve tatlılıktır. Şirin konuşması huzur ve 
nezakettir. Onu görenin kalbine Mevlâ’nın fikri ve zikri gelir. 

 
9. Fasıl 
Kâmil insanın şerefli yüzünden ve güzel sözlerinden bakanların gözleri ve duyanların 

kulakları zevk ve lezzet alır.  Zaman boyunca konuşsa yarânı yorulmaz ve usanmaz. Sevinç 
ve sürur alırlar.  

Zira onun dili Hakk tarafından ilkâ olunan eşyanın hakikatlerinin, mânanın 
inceliklerinin ve parlak şeriatın tercümanı olurlar. 

Sözleri hep Kur’ân ve Hadise muvafıktır. Bundan huzur verir. 
 
10. Fasıl 
Kâmil insan halkın arasına karışır. Mecliste başını önüne eğer ve susar. Kalbine gelen 

hikmetten onlara söyler. Satırlar ilmini ikmâl edip sadırlar ilmini isteyen dostlarını istidat ve 
kabiliyetlerine göre irşad edip hisse sahibi eder.  

Çoğu zaman yalnız kalıp vaktini zikir ve fikirle meşgul eder, kimsenin işi ile meşgul 
olmaz kendi işi ile iştigal eder.  

Eğer Hak Teâla onu halkın gözünden gizleyip şöhret afetinden korursa bu ne güzel 
kerâmet ve ne güzel selâmettir. Bu şekilde yalnızlıkla yücelip üns lezzetiyle Hazret huzurunda 
kalır. İki cihan saadetine nâil olur.  

Eğer meşhur edip irşad makamına geçirirse bunu kabul eder. Fakat bu kâmil onu ne 
talep eder ve ne de arzu eder ne de yüz çevirip bu vazifeden kaçar. Allah sevdiklerini hakkı 
seven itaatli, dinleyici kullarını ona mürid eder. 

Kâml halkın dilini Hakk’ın dili, onların sözünü Hakk’ın sözü bilir. 
 
11. Fasıl 
Kâmil malı Allah yolunda müritlerine harcamak için talep eder. Kimseden nesne 

istemeden tok gönüllülükle kendisine verileni kabul eder.  
Bu da Allah için bir sevgi olup övülmüştür. 
 



12. Fasıl 
Kâmilin şânı Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmaktır. Ahlak güzelliğidir. Kusurları 

bağışlamak, ayıpları örtmek, herkese hoş davranmak, iyilik etmek, yumuşaklık ve şefkat 
göstermektir. Halka muhabbet ve meyli onları karanlıktan kurtarmak ve Nura çıkarmak 
içindir. Bu muhabbet de Allah katında makbuldür. 

Kâmil insan zahiren avam gibidir; fakat bâtınan toprağı altına çeviren madde gibidir. 
Eşi bulunmaz değerli bir madendir. 

 
13. Fasıl 
Kâmil insan hassın hasıdır. Nurların kaynağıdır. Sırların madenidir. İyi insanların 

rehberidir. Hâli de ilâhi ilim dairesinin kendisidir. Kendisine bağışlanan Hakkı tanıma ilmini 
halka anlatır.  

Herkese gerekli olan hikmeti halkın anlayacağı dille anlatır. İyilikleri emredip 
kötülükleri nehyedeceği zaman bunu hilimle, yumuşaklıkla yapar. Kimseye karşı içinde 
çirkinlik olmaz. Herkese mütevazii ve merhametlidir. Allah için işler. Levmedenin levminden 
çekinip korkmaz. Hak tâlibi olana anne-babasından daha fazla şefkatli olur. 

 
14. Fasıl 
Kâmil mürşidin en güzel âdeti, Rabbu’l-Âlemîn’in marifet ve muhabbetini isteyip 

yanına gelenlere din ilmini öğretip itikadını düzeltir. Şüphelerini giderir. Karanlık noktaları 
açığa çıkarır. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebine uygun hale getirir.  

Sonra temizlik ve namaz işlerini öğretir. Teslim, tevekkül, tefviz, tahammül, teslim, züll 
ve rızayı anlatır ve sevdirir. Nefsini hakir gösterir ve nefsin hilelerinden kurtuluş yollarını 
gösterir.  

“Toprağa benzer o derviş–i hakir 
Ki onu çiğneye her bay u fakir 
Etseler canına bin türlü âzab 
Söylemez kimseye manend–i türab.” 
Sonra öğüt verir ve der ki:  
“Ne sanatın varsa onu işle. Yoksa insaf ile alım-satıma başla. Zira Allah Teâla tembel 

ve âvâre kullarını sevmez. Gevşeklik ve ihmal ile bu yolda gidilmez. Nefsiyle mücadelesiz, 
mücahedesiz mükâşefe edilmez. Enaninyet ve benlik sahibi zül ve iftikar edemez.  

“Ne bu can senden incinsin ne de sen nâsdan incin 
Ko nâs-u nefsi gel kalbinde bul cânın nihân gencin.” (Sonsuz hazinesi) 
Kâmil mürşid zihin karıştırıcı ve ihanet edici olmaz. Kendisinde sanmadığını Allah’ın 

yarattığında sanmaz. Kendisi için sevip istediğini mü’min kardeşleri için de sevip ister. 
 
15. Fasıl 
Kâmil insan herkese aklı kadar konuşur. Haddi kadar iş görür. Bütün işlerde yumuşaklık 

ve orta halde gider. Yavaşlığı tembellikten değil, teenniden ve iyice düşündüğündendir. İleriyi 
düşünerek konuşur. Akılsız insanların bir zararına tahammül etmekle on zarardan kurtulur ve 
on faydayı kazanır.  

Herkese hayır söyler ve tatlı cevap alır. Herkesin hayrını isteyip aynı şefkatle davranır. 
Herkese hüsn-ü zan edip herkesi kendisinden yüce ve iyi bilir. İki cihanda kimseden bir şey 
istemez. Yolda giderken geriye iltifat etmez. Kendisinden bir şey düşünce kıymetli de olsa 
iltifat etmez, kendi almaz, başkasına da aldırmaz. Geriden çağıranın cevabını vermez. 
Dönecek olsa tüm vücudu ile döner.  

Hiçbir şeyi uğursuz saymaz her şeyi iyiye tefe’ül edip iyiye ve hayra yorar. Zenginler 
üzerine fakirleri tercih edip ahiret ehlini üstün tutar. Tam haliyle din-i mübînin edebleri ile 
edeplenir. Hadis, Tefsir ve Şeriat ilimlerinden çok haz alarak tam istifade eder.  



Müderris, Vaiz, Müezzin, İmam, Kadı ve Müftü olmayıp başkaları tarafından 
hazırlananları da imza etmez. Hâkim kapısına gitmez. Kimseye vekil, kefil, vasi, sebep ve 
mütevelli olmayıp hiçbir mansıpla kayıtlanmaz. Emirlerle ve ileri gelenlerle sohbet etmez. 
Delikanlılar ve kadınlarla da sohbet etmez. 

Kimseden bir şey itemediği gibi emanet de kabul etmez. Kimseyi işinde istihdam etmez. 
Dünya ehlinin hizmetine de gitmez. Harama el uzatmayıp dinini dünyaya satmaz. Kendi evine 
bağlı olup evladına adaletli davranır. Onların terbiyesinde de yumuşak söz söyler. Bir kimseyi 
incineceği bir şeyle ne yüzüne ve ne de gıyaben zikretmez, anmaz. Kendine söven ve 
zulmedenleri affeder ve suçundan vaz geçer. 

Mütecâvizlere tevâzu gösterir, mütekebbirlere de müsamaha eder. Hizmetçilerle yemek 
yer. Asâ ile camiye gider. Yolda eziyet veren şeyleri giderip çocuklara tebessümle selam 
verir. Yalnız fakirlerle oturur ve onların görüp gözetir. Çarşıdan evine lâzım şeyi bizatihi 
kendisi götürür. Merkebe biner, suvarır, arpasını verir. Koyunu sürüye, ineği ahıra götürür. 
Komşusunun hizmetini de minnetsiz görür. 

“Halvet ve uzlette gördüm çünkü şöhret âfetin 
Hizmet ve sohbetle erdim Hazret-i Mevlâya ben.” 
Alimlere hürmet eder, büyükleri ağırlar, zayıfların yardımına gider. Hediyeyi 

sahibinden saygı göstererek kabul eder ve mükafatını ziyade eder. Yetimin başını okşayıp 
güler yüzle hatırını görür, ona meyve ve para verir. Misafirini yedirir. Ziyaret edene ikram 
edip her hizmetini kendisi görür.  

Bütün ehlî ve vahşî hayvanlara, kuşlara, haşerelere merhamet edip şefkatle muamele 
eder ve onları incitmez. Kediye lokma verir. Biti öldürür, başka hayvanın canını acıtmaz.  

“Revadır gerçi öldürmek yılanı 
Velî derviş isen incitme canı.” 
 
16. Fasıl 
Kâmil insan kendi muradı ile bir şey elde edemeyeceğini bildiği için murat ve ihtiyarını 

tamamen terk etmiştir. Âleme muratsız olup Hakk’ın muradı ile gitmiştir. Ahlak ve irfan 
cihetinde kâmildir; ama meramını elde etmede âciz ve yetersizdir. Allah’a tefviz-i umur 
etmiştir.  

Murad Allah’ın dilemesi ile olur; yoksa taleple değildir. Ârif olan buna vakıf olmuştur. 
Bu sebeple hoşnutluk ve teslimiyetle barışık ve alışık yaşayarak her korku ve hüzünden azat 
olup iki cihan saadetine ermiştir.  

 
17. Fasıl 
Kamilin tefviz ve teslimiyet ve rıza ile tedbir ve muradı kalmadığından, işlerin sonucu 

hakkında bilgi sahibi olmadığından, kâinatın zerrelerini merhametli ve hikmetli zâtın tasarrufu 
dışında bulmadığından onun hareket ve hareketsizlikleri, susması ve konuşması lillah ve fillah 
için olup her halde işâretle yürür. 

“Olsa istidâd-ı ârif kâbil-i idrâk-i vahy 
Emr-i Hak irsaline her zerredir Cebrâil.” 
Böylece onun işleri düzenli, sağlam ve yüce olup her işi rast gelir. Her küçük şerde bir 

hayır, her zararda nice faydalar bulur. Zira Hak Teâla buyurmuştur: 
“Sizin sevdiğiniz ve hayır gördüğünüz şeyde şer, şer gördüğünüz şeyde sizin için 

hayırlar vardır. Siz bilemezsiniz Allah bilir.” (Bakara, 2:216.) Bu ayetle yüce Allah işlerin 
sonunun hayır ve şer olduğu insanın malumu olmadığını ifade etmiştir. Peygamberimiz (asm) 
efendimiz “Nice cüz’î şerler vardır ki külli hayırları tazammun etmektedir” buyurdular. 

Kâmil bu sırrı da bilmiştir.  
Bütün cihânın işlerini Mevlâ’nın muradına uygun, hüküm ve hikmetine muvafık 

bulmuştur. Zira İmam-ı Gazali’nin dediği gibi: “Mümkünatta Allah’ın yarattığından daha 



mükemmeli yoktur.” Böylece her şeyi sağlamca yerli yerinde yapan Allah’ın takdiriyle gönlü 
şâd olup onun hükümlerine teslim ve razı olmuş, fiillerine de itaatli ve bağlı olmuştur. 

Zihin bütünlüğü, fikir birliği devletine kavuşup Hak ile hazır olup huzura gelmiştir. Asla 
bir tedbir ve tercihi, azim ve iradesi kalmayıp hepsi gitmiştir. Bütün istek, dua, umut ve 
bekleme ve kırılmayı aradan kaldırmıştır. Kendi muradını Allah’ın muradında yol edip, nefis 
yönüyle ölmüştür. Aşk derinliği ile içeri girmiştir. Böylece “Ölü iken bulup dirilttiğimiz 
kimse,” (En’âm, 6:122.) ayetinin sırrına ermiştir. “Ölmeden önce ölün” hadis-i şerifine 
uymuştur.  

“Kâmili zinde sanma ölmüştür 
Cismi Ruhuna merkad olmuştur.” 
 
Şu yedi beyt ile bu risâle son bulmuştur: 
 
“Hakîkat sırrını kâmil velîdir kâşif ü dânâ 
Lehu fadlun alâ ehli’n-nühâ ilmen ve irfânâ 
 
Sözü remz ü işarettir sanırsın istişarettir 
Ger anlarsan beşarettir değil tedris, Mevlânâ 
 
Hadîsi mahz– ı hikmettir huyu îsâr u şefkattir 
İşi çün halka hizmettir, fesaren li-külli ihvânâ 
 
O kim aşk ehli olmuştur, gönülde dostu bulmuştur 
Dem-i aşk ile dolmuştur, metâ zürnâhu ahyânâ 
 
Çü bulmuş vecd ü hoş hâli, unutmuş kîl u boş kali 
Mukaddem baht odur tâli, lekad kân’ellezi kânâ 
 
Erişmiş cezb-î rabbânî, kılıp mi’râc– ı ruhânî 
Sen anla ayn-ı aşk ânı, yerâhu’n-nâsu insânâ 
 
Turuk sedd olmuş ey Hakkı, hemân kendinde bul aşkı 
Fekünnâ minhu a’yânâ ve fînâ sârâ ke-vânâ 

İbrahim Hakkı Erzurumî 
  
** 
Kâmil bir alimin beş vasfı vardır: “Konuşunca sözleri sizin şüphelerinizi giderir, 

imanınızı güçlendirir. Kibirden tevazuya davet eder. Riyadan ihlasa yöneltir. Düşmanlıktan 
dostluğa götürür. Dünyadan ahirete rağbet ettirir.” (Hadis) 

 
** 
Hz. Ali (ra) Kâmil İnsan’ı şöyle tarif eder: 
1. Rahat hayata çetin hayatı ve mücadeleyi tercih eder. 
2. Allah’ın irade ve mağfiretine sığınmayı kendine güvenmeye tercih eder. 
3. Tevazuyu, büyüklenmeye ve kibre tercih eder. 
4. Az yemeyi fuzuli yemeklere tercih eder. 
5. Ahireti dünya hayatına tercih eder. 
Kâmil insan Allah’tan korkan, düşmanını ve dostunu bilen, ihlas sahibi olup Allah’ın 

rahmetine ulaşma yolunu arayan insandır. 
 



** 
Peygamberimiz (asm) buyurdu: 
“Ümmetim yağmur gibidir, başı mı sonu mu hayırlıdır, bilinmez.” Bilmem demedi. 

Benzerliğe dikkatimizi çekti.” (İmam-ı Rabbânî) 
Bu çekirdek, ağaç ve meyve misalidir. Başı da sonu da mükemmel oldu. Hem bütün 

kemâlatı cem etmek uzun bir zamanı alır. Onun için Allah’a yakınlıkta çocukla ihtiyar müsabi 
oldu. Peygamberimiz (asm) “Süt emen çocuklarla beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı belalar 
başınıza sel gibi yağardı” buyurdular.  

Bütün ilimleri kendisinde cem eden Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Asr-ı Saadet ile 
onun en mükemmel tefsiri olan Risale-i Nurların intişar ettiği dönem birbirinin benzeri oldu. 

 
Evliyaya eğri bakma, 
Kevnü mekân elindedir. 
Mülke hükmü veren odur, 
İki cihan elindedir. 
 
Sen anı şöyle sanursun, 
Sencileyin bir ademdir. 
Evliyanın sırrı vardır, 
Gizli ayan elindedir. 
 

Hakk bunda getirdi ani,  
Kullarını irşad için.  
İsteyene iman verir,  
Kahr u ihsan elindedir. 
 
Hak zatıyla sıfatıyla,  
Tecelli eyledi ona. 
Varlığı hak varlığıdır,  
Emr-i Sübhan elindedir. 
 

Kaygusuz Abdal bu sırrı,  
Okudum anladım yazdım.  
Şimdi bu alemin hükmü,  
Kâmil insan elindedir. 

Kaygusuz Abdal 
 

İmam-ı Rabbannî (ra) “Mektubat”ında der ki:  
“Allah’a giden yol ve velayet iki nevidir. Birincisi, “Kurb-u Nübüvvet” ikincisi ise 

“Kurb-u Velâyet”tir. Birincisi Allah’ın sevdikleridir. Kısa zamanda maksada ulaşır. İkincisi 
ise Allah’ı sevenlerin yoludur. Zordur, tehlikelidir.  

Birinci yol Peygamberin (asm) ve sahabelerin yoludur. Bu ahirzamanda Mehdi’ye 
açılacaktır. Ne mutlu onlara! Çünkü onlar Allah’ın seçtiği ehl-i hizmettir. İstihdam 
edilenelerdir. Allah bu dini onlarla te’yid edecektir.  

“Allah dilerse bu dini “Racul-i Facirlerle de te’yid eder.” Hadisi-i Şerifinin sırrına ermiş 
ve Allah’ın dinine, imana ve Kur’an’a hizmet ettikleri halde kendilerini “Racül-i Facir” 
bilmişlerdir.   

Bediüzzaman bu meseleyi “Birincisi akrebiyetin inkişafı” sırrı ile olduğunu, ikincisinin 
ise kurbiyet-i ilâhiyeye bir mürşid vasıtası ile ulaşmaya çalışmak şeklinde izah eder. 
Tasavvufta bir mürşide bağlılık esastır. Mürşidsiz olmaz.  

 
Tasavvuf vahye dönmektir; mistisizm ise ruha dönmektir. Mistisizm her dinde görülür. 

Batıl dinlerde ve mezheplerde de mistisizm vardır. Mistisizm tasavvuf değildir.  
 

Allahümme nevir kulûbenâ bi-nûri’l-iman ve’l-Kur’ân! Amin! 
Allahümme veffiknâ fî hidmeti’l-iman ve’l-Kur’ân! Amin! 

 
 



ZİNDAN-I ATÂLETE NEDEN DÜŞTÜK? 
Bediüzzaman Said Nursi 

 
“Der tarik-i acz-i mendî lâzım âmed çâr-ı çiz: 

Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak,  
şevk-i mutlak ey Aziz!”  

Bediüzzaman 
S- “Zindanı atâlete düştüğümüzün sebebi nedir? 
C- Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte, himmetiniz şevke binip 

mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedîd olan yeis rastgelir. Kuvve-
i mâneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı “Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” 
(Zümer, 39:53.) kılıncını istimal ediniz. 

Sonra müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapteden meylüttefevvuk istibdadı 
hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Siz “Allah için hareket ediniz.” 
hakikatini o düşmana gönderiniz. 

Sonra da ilel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden aculiyet çıkar, 
himmetin ayağını kaydırır. Siz, “İbadette, musibette ve günahtan kaçınmakta sabırlı olun; 
sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın, her an cihada hazırlıklı bulunun ve murabıt 
olun." Âl-i İmrân, 3:200.)  ayetini siper ediniz. 

Sonra da medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını 
onlar içinde aramaya mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî 
karşı çıkar. Siz de “İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır.” (Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 
2:463; Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:481) olan mücahid-i âlî-himmeti mübarezesine çıkarınız. 

Sonra, başkasının tekâsülünden görenek fırsat bulup, hücum edip belini kırar. Siz de 
“Tevekkül etmek isteyenler, başkalarına değil, sadece Allah'a tevekkül etsinler.” (İbrahim, 
14:12.) olan hısn-ı hasîni himmete melce ediniz.  

Sonra da acz ve nefsin itimatsızlığından neş'et eden ve işi birbirine bırakmak olan 
düşman-ı gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur. Siz de “Siz doğru yolda oldukça, 
sapıtmış olanlar size zarar veremez.” (Mâide, 5:105.) olan hakikat-i şâhikayı üzerine çıkarınız. 
Tâ, o düşmanın eli o himmetin dâmenine yetişmesin. 

Sonra, Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir; himmetin yüzünü 
tokatlar, gözünü kör eder. Siz de “Efendine emretme! Efendine efendi olmaya çalışma!” 
“"Emr olunduğun gibi dos doğru ol.” Şûrâ, 42:15.) olan kâr-aşina ve vazifeşinas olan hakikati 
gönderiniz. Ta onun haddini bildirsin. 

Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor. 
Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar. Siz de “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı 
vardır.” (Necm, 53:39.) olan mücâhid-i âlicenabı o cellâd-ı sehhara gönderiniz.  

Evet, “Size meşakkatte büyük rahat var. Zira, fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı 
yalnız sa'y ve cidaldedir.” 

Bediüzzaman Said Nursi 
 
 

 
 



 
ŞEVK VE GAYRET 
 
Şevk, gönlün bir şey hakkında meyil ve hevesinin kemalidir. “Eş-şevku hubûbu’l kalbi 

ilâ gâib” yani, gönlün bilmediği bir şeye esmesidir. Fahrettin-i Râzî “Tefsir-i Kebir” de “İman 
edenlerin Allah’a olan sevgisi daha şiddetlidir” (Bakara, 2:165.) ayetinin izahında şöyle der: 

“Eş-şevku ilallah” şevk ancak min vecd-i müdrik olmayan şeyde mutasavver olur. Ol 
şey ki ona asla müdrik olmaya ona iştiyak olunmaz. Ve dahi bi-kemâlihî idrak olunana da 
iştiyak olunmaz. Maşuka şevk iki şey iledir. Biri ânı görenin ve sonra gayb olanın rüyetine 
iştiyak olunur. Biri dahi mahbubun yüzünü göresin velakin başka mehâsin görmeye, 
görmediği mehasinin münkeşif olmasına müştak olur. Bu iki vecih Cenab-ı Hak hakkında 
mutasavver olur.  

Denilmiştir ki: “Pes salihân-ı râh-ı âlem “Elest” bezminde Rabbini gördüler ve “Belî” 
deyip ikrar kıldılar. Cenab-ı Hak buyurdu: “Şevku’l-Ebrâr ilâ likâî ve Ene eşeddü ileyhim 
şevkan” Yani, Ebrar olan en iyiler bana kavuşmak için şevkle yöneldiler, Ben onlardan daha 
şevkle onlara müştakım” demektir. 

 
 
 
 
 
MAKÂMAT-I BİRGİVİ 

İmam Muhammed b. Pîr Ali BİRGİVÎ 
Tahkik: İbrahim Subaşı et-Tokâdî 

 Tercüme: M. Ali KAYA 
Giriş 
Allah’a giden yol “İman, İhlas, Uhuvvet ve Marifetten” geçer. “Acz, fakr, şefkat, 

tefekkür, şevk ve şükürle” bu yola devam edilir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 
Kur’an’dan bu asrımıza ait “İstikamet ve Hidayet Yolunu” böyle çıkarmıştır. Şeriat, tarikat, 
marifet ve hakikat yolu budur. Cadde-i Kübra olan Sahabe Mesleği de budur. Bediüzzaman 
taklidi kırılmış ve akla değer vermiş, fenlerle terakki ve tekâmül etmiş bu medeni asırda 
Kur’an-ı Kerimden bu yol istihraç ederek yaşanabilir bir İslamiyet ortaya koymuştur. 

İmam Birgivî de Hicrî 981 Miladî 1573 tarihlerinde Tasavvuf ve Tarikat’ın istismar 
edilerek amacından çıkarılmaya çalışıldığı zaman “Dört Kapı ve Kırk Makam” olan Tarikat 
ve Hakikati Şeriata göre yeniden izah ederek hak ve hakikati ortaya koymuş ve bu sebeple 
pek çok düşmanlığı üzerine çekmiştir. Ama o Allah için hakikat yolundan ayrılmamıştır.  

Biz de onun bu gayretli çalışmasını yine Tarikatların “Ticarete ve Siyasete” alet 
edilmeye çalışıldığı ve amacından saptırıldığı dönemde tercüme ederek hakikat-i tarikatı 
ortaya koymaya çalıştık.  

Çalışmak bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. 
 
Bismillahirrahmânirrahîm 
Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ hayru’l-beriyyeti 

Muhammed’in ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn… 
 
Emmâ ba’d: 
“Allah bizleri saadet-i dareyne nail eylesin.” Şunu bilmelisin ki Allah’a giden yollar 

mahlukatın nefesleri sayısından çoktur. Erbab-ı tahkik bu yollardan dört geniş mertebeyi 
tespit etmişlerdir. 

Birincisi: Şeriat 



İkincisi: Tarikat 
Üçüncüsü: Marifet 
Dördüncüsü: Hakikat 
Bütün bu mertebeler ancak “Şeriat” ile tamamlanır. Şariatı mükemmel olmayan tarikat 

dairesine geçemez. Marifetten ve Hakikatten bahsedemez.  Bu mertebeleri tekmil etmiş olsa 
da şeriatı ifsat eden, yani şeriata uymayanın tarikatı da marifeti de hakikati de fasittir. 

Nitekim Peygamberimiz (asm) “Şeriat bir ağaçtır, tarikat onun dallarıdır, marifet 
yapraklarıdır, hakikat da onun meyveleridir. Ortada ağaç yoksa dalı da yaprağı da meyvesi de 
olmaz” buyurmuşlardır.  

Şunu bilmelisin ki kesinlikle şeriat asıldır; diğerleri onun fer’idir. Fer’in varlığı aslın 
varlığına bağlıdır. Asıl olmazsa füruatı da olmaz. Bundan anlaşıldı ki her mertebede şeriat 
hakimdir. Şeriatın bir adabına uymayanın tarikatı, marifeti ve hakikati olmaz.  

Şeriatın sınırlarından çıkan ve kendisini istikamette zanneden gerçekte hasarete, 
helakete ve ilhada kapılmıştır. Kendisi dalalette olduğu gibi insanları da dalalete sürükler, 
irşad edeyim derken ifsat eder. O gerçekte şeytanın yolundadır. Nitekim bunlar için yüce 
Allah “Onlar apaçık bir hüsrandadır” (Hac, 22:11.) buyurur.  

Bu dört mertebenin her birini on makamı vardır. Böylece kırk makam olur. Kişi ancak 
bu dört kapı ve kırk makamı aşarsa manen Allah’a yakınlık kazanmış olur. Bunların onu 
şeriat, onu tarikat, onu marifet, onu da hakikat makamlarıdır. 

 
ŞERİATIN MAKAMLARI 

Birincisi: İman’dır.  
Peygamberimiz (asm) buyurdular: “İman, Allah’a meleklerine, kitaplarına, 

peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerden bütün işlerin Allah’ın takdiri ile, kaderi ile 
yaratıldığına inanmaktır.” (Buhari, Müslim) 

Şayet denilse ki “İman bedende midir, yoksa ruhta mıdır?”  
Biz de deriz ki: “İmanın mahalli akıldır.” 
Ashab-ı tahkik demişlerdir ki: “İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Kalp ile tasdik edip 

diliyle ikrar etmeyeni kesinlikle kafirdir. Kalbi ile tasdik etmez de diliyle ikrar ederse o 
münafıktır. Münafık ise cehennemin en alt tabakasında olacaktır. Nitekim yüce Allah 
“Muhakkak ki münafıklar cehennemin en alt tabakası olan esfeldedirler” (Nisa, 4:145.) 
buyurur.   

 Biz kesinlikle deriz ki “iman akılla beraberdir.” Çünkü akıl insan cesedinin sultanı, 
padişahıdır, iman ise onun naibi ve vekilidir. Sultan yoksa vekili de olmaz. İman hazinedir, 
şeytan ise hırsızdır. Akıl onun bekçisidir. Bekçi olmazsa hırsız hazineyi çalar.  

Yine denildi ki, iman koyundur, akıl onun çobanıdır, şeytan da kurttur. Çoban koyuna 
sahip çıkmaz, korumazsa kurt onu yer.  

Yine denildi ki, iman süttür, akıl onun koruyucusudur, iblis de köpektir. Hepsi de bir 
odadadır. Sütü köpekten korumazsanız köpek onu içer.  

 
Burada latif bir nükte vardır: 
İslam tevhit dinidir. Mümin iman ettiğini Allah’ın vahdaniyetini, birliğini ve tevhidi 

tasdik etmek emirlerine itaat etmek ve yasaklarından da sakınmakla, imanın gereğini 
yapmakla ispat eder. Yüce Allah her insana üç yüz melek görevlendirmiştir. Bir insan kendi 
cinsinden olan birisinin yanında bir suç ve günah işlemekten sakınır ve utanır. Kişi meleklerin 
kendisini gördüğünü bildiği halde ondan utanmıyorsa bunun imanı zayıf demektir.  

Allah’ın kitabını tasdik etmek ve ona iman etmek demek emirlerini yapmak ve 
yasaklarından kaçmak şeklindedir. Kur’an okuduğu ve bunları bildiği halde farzları yapmıyor, 
haramlardan sakınmıyorsa onun imanı kâmil bir iman sayılmaz. Kişinin inandığı ve tasdik 
ettiği şeyleri fiilen, azaları ile yapması imanın kemalindendir. Peygamberimiz (asm) bunu 



“İman yetmiş küsür şubedir, en yücesi Allah’ın birliğini tasdik etmek peygamberine iman 
etmektir. En aşağı mertebesi de yoldan eza verecek şeyi kaldırmasıdır” buyurarak amelin 
imanı takviye ettiği ve kuvvetlendirdiğini ifade eder. Ayrıca güzel ahlakı imanın kemalinden 
sayar. “İmanca mükemmel olanınız ahlakça kâmil olanınızdır” buyurmuştur.  

Kişi Allah’ın emrini yapmıyor, yasaklarından sakınmıyor ve azabından da korkmuyorsa 
onun imanı zayıftır. Kalbinde kibir, haset, tamâ, öfke, gıybet, dedikodu gibi şeylerden 
sakınması gerekir. Bunlar Allah’ın kitabında yasakladığı şeylerdir. 

Peygamberlerin mucizelerini ve bu mucizelerin devamı olan evliyanın kerametini hak 
olarak kabul etmesi gerekir. Onların kerametleri iddia eseri olmayıp Kur’an’a ve şeriata 
bağlılıklarından ve imanlarından kaynaklanır. Onlar nefislerinin rızasını ve dünya 
muhabbetini, yemeyi içmeyi Allah için terk etmişler ve Allah’ın rızasını talep ederek fakirliği, 
mihneti, meşakkati, meskeneti, açlığı tercih etmiş, rahatı ve gece uykusunu terk ederek 
kendilerini ibadete vermişlerdir. Kolaylığı bırakıp zorluğa talip olmuşlardır. Bir gün tok olup 
iki gün aç kalmışlardır. Yüce Allah da onların zorluklarını kolaylığa çevirmiştir. “Muhakkak 
zorluk kolaylıkla beraberdir” (İnşirah, 5-6.) buyurmuştur. Peygamberimiz (asm) de “Ben bir 
gün tok olsam iki gün aç olurum” buyurmuştur.  

Allah’ın sevgili kulları da Allah rızasına yakınlaşmak için Rablerinin korkusunu 
kalplerinde hissederek onun huzurunda huşû ve haşyet içinde ibadete kendilerini vermişlerdir. 
Dünya sultanlarına yakınlaşmak için çalışmamışlar, onlardan uzak durmuşlardır. Yüce Allah 
onların hatalarını görür yüzlerine vurmaz. Sen ise her gün yüzlerce hata ve isyan ederek 
günahlara dalarsın ve zanneder misin ki, Allah onun hesabını sana sormayacaktır. Zanneder 
misin ki Allah sizi kabirlerinizden çıkarıp dirilterek hesaba çekmez. İyilerle kötüleri 
birbirinden ayırmaz mı zannedersin? 

Allah’ın yasakladığı haramlardan sakınmaz her bulduğun şeyi haram ve helal mi 
demeden yer içersin? Allah’ın nimetlerinden istifade edip Allah’a isyan edersin de bunun 
Allah’ın öfkesini çekeceğini bilmez misin? İsyanın sonunda Allah’ın öfkesinden ve azabından 
korkmaz mısın? 

Melikü’l-Allam olan Allah buyuruyor ki: “Ben Kerim, Ğafur, Mu’tî, Muîn ve 
Müsteânım. İkram ederim, veririm, işlerinize yardım ederim. Her gün kullarım yüzbinlerce 
günah işlerler ve bana isyan ettiklerini görürüm. Onların yüzlerine vurmam, sabreder tevbe 
etmelerini beklerim. Tevbe etmeden ölürlerse şayet meşietim onun iyi amellerinden dolayı 
dilersem onu affederim, dilersem ceza olarak cehenneme atar en şiddetli azaba duçar ederim. 
Dilersem onun hayırlı ve güzel amellerinden dolayı onun ömrünü uzatır hizmetimde tutarım.  

Bana yakınlaşmak için dua ederek ağlayan, bana ulaşmayı rızamı kazanmayı isteyen, 
benim sevgimle ve korku ile kalbi haşyet içinde olanları Ben de severim. Ondan razı olarak 
onu kendime yakınlaştırırım. O da her şeyde benim rahmetimi, hikmetimi ve iradetimi görür 
ve imanı kemale erer. Şayet benden dünyayı isterse onu dünyadan da ahiretten de amhrum 
ederim. O da günahkarlardan ve hüsrana uğrayanlardan olur.”  

Bu konuda yüce Allah buyurur: “Kim ahiret sevabını isterse, onun sevabını artırırız. 
Kim de dünya menfaatini isterse, ona da ondan veririz; fakat ahirette ona hiçbir nasib yoktur.” 
(Şura, 42:20.) 

Peygamberimiz (asm) “Ahiret ehline dünya haramdır. Ahiret de dünya ehline haramdır. 
Her ikisi de ehlullah’a haram kılınmıştır” buyurdular. 

 
İkincisi: İslam’dır. 
Peygamberimiz (asm) buyurdu: “İslam, Allah’ın birliğine ve Muhammed’in (asm) Onun 

kulu ve resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve gücü 
yetenin hacca gitmesidir.”  

Bunlar her akıl ve baliğ sahibi Müslümanın yapması kendisine farzdır. Nitekim yüce 
Allah buyurdu: “Namazı kılın ve zekâtı verin, peygambere itaat edin ki kurtulasınız.” (Nur, 



24:56.) Peygamberimiz (asm) “Ramazan orucunu tutun ve beytullahı haccedin.” (Buhari, 
Müslim.) 

 
Üçüncüsü: İlim öğrenmek 
Zira, ilimsiz amel dalalettir, boştur; amelsiz ilim ise kişiye vebaldir, sorumluluk getirir. 

Yüce Allah “Öğretmekte ve ders alıp vermekte olduğunuz kitap sayesinde, ilmi ile amel eden 
âlimlerden Rabbanilerden olun!” (Âl-i İmran, 3:79.) ferman etti. Peygamberimiz (asm) de 
“İlim öğrenmek kadın erkek tüm Müslümanlara farzdır” buyurdular.  

 
Dördüncüsü: İhsan 
İhsan ihlasla, huşû ve huzû’ ile edebine riayet ederek Allah’a ibadet etmektir. Nitekim 

Peygamberimiz (asm) “İhsan, Allah’ı görüyor gibi ibadet etmektir. Siz onu görmeseniz de O 
sizi görmektedir” (Buhari) buyurdular.  

 
Beşincisi: Evlenmek 
Nikah kıyarak evlenmek ve yuva kurmak gücü yetene vacip ve sünnettir. Yüce Allah 

buyurdu: “Size helal olan kadınlardan hoşunuz gideni nikahlayın” (Nisa, 4:3.) Peygamberimiz 
(asm) “Nikah benim sünnetimdir, kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” (İbn-i 
Mâce) 

 
Altıncısı: Helalinden yemek ve giyinmek 
Yüce Allah buyurdu: “Size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanları yiyin” (Bakara, 

2:57.) “Elbiseni temiz tut.” (Müddessir, 74:4.) 
 
Yedincisi: Ehl-i sünnet ve’l-cemaatten olmak 
Ehl-i bid’a ve dalaletten uzak durmak. İnanç ve ibadette ehl-i sünnet üzere olmaktır. 

Yüce Allah Ehl-i Sünnet olmamızı ister. Nitekim “Allah'ın öteden beri olagelen sünneti 
böyledir. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.” (Fetih, 48:23.) buyurur. 

 
Sekizincisi: Şefkat ve merhamettir 
Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size 

merhamet etsinler.” “Merhamet etmeyene merhamet görmez.” (Tirmizi, 5:192.) 
 
Dokuzuncusu: Helal kazanmak ve faizden sakınmak 
Yüce Allah buyurdu: “Allah alışverişi helal kıldı, faizi yasakladı.” (Bakara, 2:275.) 
 
Onuncusu: Emr-i maruf nehy-i ani’l-münker 
Bu Allah’ın şu emri ile farz kılınmıştır. “Yavrum, namazı gereği üzere kıl, iyiliği emret 

ve fenalıktan alıkoy. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan, çünkü bunlar, kesin olarak 
farz kılınan işlerdendir.” (Lokman, 34:17.) 

 
Ayet-i Kerimeler ve hadis-i şeriflerle belirlenen Şeriatın on makamı bunlardır. 
 
** 



 
TARİKATIN MAKAMLARI 

 
Birincisi: Tevbe etmek, bir meşayihten el almak ve fukara mesleğini ihtiyar etmek. 
Yüce Allah buyurdu: “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın!” (Âl-i İmran, 3:103.) Yine 

buyurdu: “Allah’a samimi bir şekilde tevbe-i nasuh ile tevbe edin.” (Tahrim, 66:8.)  
Çünkü kul Allah’a dönmek, işlediği günahlarına pişman olmak, samimi bir şekilde 

tevbe etmeyi gerektirir. Bir daha işlememeye samimi bir şekilde tevbe ederse Allah da onun 
tevbesini kabul eder ve günahlarını affeder. “Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok 
bağışlayandır.” (Bakara, 2:37.) 

Tevbe etmekten murat, samimi şekilde pişman olmak, yüce Allah’a yönelmektir. Allah 
Teâlâ kalben tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. İhlasla tevbe edenlerin Allah yüzlerini 
ahirette ak eder.  

Allah Teâlâ bir kutsi hadiste şöyle buyurur: “Ey kullarım! Özür dilemek ve ihlaslı bir 
şekilde tevekkül etmek sizden kabul etmek bendendir. ‘Kim Allah’a tevekkül ederse Allah 
ona kafidir.” (Talak, 65:3.) Şükretmek sizden artırmak bendendir. ‘Şükrederseniz artırırım, 
nankörlük ederseniz benim azabım şiddetlidir.’ (İbrahim, 14:7.) Sabretmek sizden hesapsız 
mükafat bendendir. ‘Sabredenlere hesapsız mükafat veririz.’ (Zümer, 39:10.) Taat ve ibadet 
sizden Cennet nimetleri olan saraylar ve huriler bendendir. ‘İyiliğin ve ihsanın karşılığı iyilik 
ve ihsan değil midir?’ (Rahman, 60.) Tevbe etmek sizden kabul etmek bendendir. ‘O, 
kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.’ (Şura, 
42:25.)  

Yüce Allah yine bir hadis-i kutside buyurdu: “Ey kullarım! Babanız Âdem bir defa 
emrime muhalefet etti ve bana isyan etti. Ben onun tevbesini ağlayıp yalvarmadan kabul 
etmedim. Sizin tevbe etmenizle yetmiş sene işlediğiniz günahlarınızı affederim. Bütün 
varlıklar cinler ve insanlar isyan etseler mülküme hiçbir zarar veremezler. Hepsi itaat ve 
ibadet etseler mülküme hiçbir katkıları olmaz” buyurmuştur. 

 
İkincisi: Mürid olmaktır. 
Kişi devamlı kendisini eksik ve noksan görüp öğrenme ve ibadette devam etmelidir. 

Yüce Allah buyurdu: “Bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” (Nahl, 16:43; Enbiya, 21:7.)  
Müridler de üç nevidir:  
Birincisi: Mürid-i Mutlak. Şeyhine karşı asla hayır dememek ve itiraz etmemektir. 
İkincisi: Mecazî Mürid. Görünüşte şeyhine bağlıdır, ama içinden nefsine uyar. 
Üçüncüsü: Riyakâr Müriddir. Şeyhin yanında gibi görünür, bilgisizliğinden her konuda 

nefsine uyar.  
 
Üçüncüsü: Başını tıraş etmek, elbiseyi değiştirmek ve ehl-i tarikin elbisesini giymek 

ve kendini onlara benzetmektir. Yüce Allah buyurdu: “Mescid-i Haram'a güven içinde, 
saçlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak giriniz.” (Fetih, 48:27.) Peygamberimiz (asm) “Kim 
bir kavme benzerse ondandır.” (Ebu Davud, 4:413.) 

 
Dördüncüsü: Havf ve Reca halinde bulunmak. 
Yüce Allah buyurdu: “Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden 

korkarlar.” (Nur, 24:37.) Yine buyurdu: “Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! 
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, 
çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Zümer, 39:53.) 

 
Beşincisi: Hizmet etmektir. 
Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Kim hizmet ederse kendisine hizmet edilir.”  



 
Altıncısı: Nefsini kusurlu bilerek tahkir etmek ve ıslahına çalışmak. 
Peygamberimiz (asm) “Sizin en büyük düşmanınız iki yakanız arasındaki nefsinizdir. 

Nefsinizle cihad ediniz!” buyurdular. 
 
Yedincisi: Allah’a yönelmek ve mâsivayı terk etmektir.  
Yüce Allah buyurdu: “O halde Allah'a koşun.” (Zümer, 51:50.) 
  
Sekizincisi: Yanında hırka, seccade, makas, zembil ve seccade bulundurmak. 

İcazet, İbret ve hidayet ehli olmak. Allah hidayeti kulun himmet ve gayretine göre verir ve 
hidayetini artırır. 

 
Dokuzuncusu: Cemaat sahibi olmak, cemaate devam etmek, Allah’ın kullarına 

nasihat ve muhabbet etmek. Yüce Allah buyurdu: “İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri 
daha güçlüdür.” (Bakara, 2:165.)  

 
Onuncusu: Acz, fakr, aşk, şevk ve kanaat sahibi olmak. 
Yüce Allah buyurdu: “Müslüman olarak canımızı al ve bizi salihler zümresine kat!” 

(Yusuf, 12:101.) Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Mükevvenat aşk ve muhabbetten 
doğmuştur.” Yine buyurdu: “Fakirlik övüncümdür ve ben ahirette bununla övüneceğim.”  

 
 
 

MARİFETİN MAKAMLARI 
 
Birincisi: Edebe uymaktır. 
Zira kişi istediği makam ve mertebeye ancak saygı ve edep sayesinde ulaşır. Hz. Ali (ra) 

“Edebi olmayanın aklı yoktur” buyurur. Hz. Mevlanâ (ks) “Edebi olmayan Allah’ın 
rahmetinden mahrum kalır” demiştir. 

Yine Hz. Ali (ra) “Kişinin şerefi neseb, mal ve makamla değil, ilim ve edebledir” 
demiştir. Peygamberimiz (asm) de “Edeb aklın suretidir” buyurmuşlardır. 

 
İkincisi: Allah korkusudur. 
Allah’ı tanıyan ve kemaliyle bilen Ondan korkar. Zira padişahı en çok vezirleri tanır ve 

en çok vezirler padişahtan korkarlar. Ârif-i billah da en çok Allah’tan korkan kimsedir. 
Nitekim yüce Allah buyurdu: “Allah’tan ancak gerçek alimler korkarlar.” (Fatır, 35:28.) 

Bir başka ayette “Rabbinin makamından korkanlara iki cennet vardır.” (Rahman, 
55:46.) Peygamberimiz (asm) “Rabbinizi en çok bilen ve en fazla korkan benim” 
buyurmuşlardır. 

 
Üçüncüsü: Kanaat, açlık ve riyazettir. 
Peygamberimiz (asm) buyurdular: “Açlık şimşek gibidir, kanaat da yağmur bulutları 

gibidir. Her ikisi beraber yağmuru netice verdiği gibi, açlık ve kanaat da hikmet ve marifet 
sebebidir.” 

  
Dördüncüsü: İkrar ve tasdiktir. 
Yüce Allah buyurdu: “Bu, doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. 

Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan 
razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.” (Maide, 
5:119.) 



 
Beşincisi: Hayâ duygusuna sahip olmaktır. 
Peygamberimiz (asm) “Hayâ imandandır. Kimin hayası yoksa onun imanı yoktur” 

buyurmuşlardır. Hayâ, imanın gereğidir, güzel ahlakın kaynağıdır. Bir insan hata işlediği 
zaman yüzü kızarmıyorsa onda haya yoktur. Peygamberimiz (asm) “Hayanın hepsi hayırdır 
ve güzeldir” buyurmuşlardır. 

 
Altıncısı: Sehâ, yani cömertliktir.  
Peygamberimiz (asm) “Amellerin en faziletlisi, mümin kardeşini sevindirmen, borcunu 

ödemen, ekmek de olsa yemek yedirmendir.” (Beyhaki / Cami’ü-Sağîr) Cabir (ra) der ki: Hz. 
Peygambere (asm) “Ey Allah’ın Resulü! Amellerin hangisi daha faziletlidir?” diye soruldu. 
Cevap olarak şöyle buyurdu: “Sabır ve cömertlik.” (Ebu Ya’la, İbn Hibban) 

Cömertlik Allah’ın ahlakıdır. Peygamberimiz (asm) “Cömertlik Allah’ın en büyük 
ahlakıdır.” (İbnünneccar) İman cihetinde en üstün olan cömert olandır. “İnsanların iman 
yönünden en üstünü, eli en açık ve cömert olanıdır.” (Tahavî) 

Ebu Umame’den (ra) rivayetle: “Allah için seven, Allah için düşmanlık eden, Allah için 
veren ve Allah için vermeyen kimse imanını kemale erdirmiştir.” (Ebu Davud / Camiü’s 
Sağir) 

 
Yedincisi: İlim öğrenmektir. 
Peygamberimiz (asm) “Dünyanın bekası dört şeye bağlıdır. Alimlerin ilmine, 

idarecilerin adaletine, zenginlerin cömertliğine ve fukaranın duasına bağlıdır. Dirlik ve 
düzenlik bunlara bağlıdır” buyurmuşlardır. 

Yine Peygamberimiz (asm) “Cömertlik cennette bir ağaçtır dalları dünyaya uzanmıştır. 
Kim bu dala tutunursa cennete gider” buyurdular. Cömertlik yalnız maldan olmaz. Kişinin 
kendisini feda etmesi, şehit olması da büyük bir cömertlik olduğu gibi hayatını dine adaması 
da hiçbir karşılık beklemeden Allah için ilmini yayması da cömertliktir. 

  
Sekizincisi: Kusurlarını, aczini ve fakrını bilmek demek olan miskinliktir. 
İnsan aciz, fakir ve kusurludur. Zira nefiste bunlar vardır. Acizdir, bir sineğe ve bir 

mikroba mağlup olur. Fakirdir; hiçbir şeye malik değildir. Kusurludur, ancak Allah’a ve 
peygambere itaat etmekle doğru şeyleri yapmış olur.  

Peygamberimiz (asm) “Allahım! Beni miskinlerden eyle, miskinler zümresiyle haşret” 
şeklinde dua ederdi. 

 
Dokuzuncusu: Kalbin Allah rızasına yönelmesidir. 
Bir mürid her yaptığını Allah rızası için yapar. Bu da Peygamberimizin (asm) sünnetine 

uymakla mümkün olur. Bu sebeple mürid sünnet-i seniyyeye göre hayatını tanzim etmelidir. 
Peygamberimiz (asm) “Ameller niyetlere göredir” buyurur. Niyetin mahalli kalptir. 
Peygamberimiz (asm) bu sebeple “Kalb Allah’ın arşıdır” buyurmuşlardır. 

 
Onuncusu: Nefsini ve haddini bilmektir.  
Peygamberimiz (asm) “Nefsini bilen Rabbini bilir” buyurmuşlardır. Bir mürid 

“Enfüsteki ve âfaktaki Allah’ın ayetlerini okuyarak kendisini tanımalı ve haddini bilmelidir. 
Haddini ve sınırlarını aşmamalıdır. 

Kendini tanıyan acizliğini, ihtiyaçlarını bilir ve Allah’ın kudretine dayanır, her şeyin 
sahib-i hakikisi olan Allah’tan ister ve Allah’a olan ihtiyacını bilir. Kusurlarını, hatalarını, 
eksik ve noksanlarını bilir Allah’a tevbe ve istiğfar eder. Kusurlarını gidererek kâmil bir insan 
olur. Zira iyi olmayı isteyen kusurlarını görüp düzeltenlerdir. 

 



HAKİKATİN MAKAMLARI 
 
Birincisi: Kişinin halk arasında toprak gibi olmasıdır. Kendisine isabet eden her türlü 

eza ve sıkıntının Allah’tan geldiğini bilmek ve insanları suçlamamasıdır. Böylece gelen her 
nevi eza ve musibetten razı olup şikâyet etmemesidir. Her şeyin Allah’ın irade ve emri 
olduğunu bilir ve ondan razı olur. Zira Allah irade etmezse bir yaprak kıpırdamaz. Allah her 
şeyi irade eden ve her şeye hükmedendir.  

 
İkincisi: Allah’ın yarattığı varlıkların hepsini bir görmektir. İnsanlara şu iyidir, şu 

kötüdür demediğin gibi, “şu iş hayırdır, şu iş şerdir” dememelidir. Herkes kendi amelinden 
sorumludur. Birinin hatası ile başkası mesul olmaz. Yüce Allah buyurdu: “De ki: Allah bizim 
de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, O'nun hakkında bizimle tartışmaya mı 
girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na gönülden 
bağlananlarız.” (Bakara, 2:139.) 

 
Üçüncüsü: Allah’ın kendisine rızık olarak verdiği yiyecek, giyecek ve ilim gibi şeyleri 

Allah yolunda sarf etmektir. Yüce Allah buyurdu: “Mallarını Allah yolunda harcayanların 
hâli, her başağa yüz daneli yedi başak bitiren bir tohumun hâli gibidir. Allah dilediği kimseye 
daha kat kat verir. Allah'ın ihsânı çok geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara, 2:261.) 

 
Dördüncüsü: Ölmeden önce kendini ölmüş bilmek ve ölümü düşünerek hareket 

etmektir. Ahireti kalbine koyarak, ahireti düşünerek hareket etmektir. Peygamberimiz (asm) 
“Dünyada bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ehlinden say. Sabah olunca akşama yetişeceğini, 
akşam olunca sabaha çıkacağını umma. Veda namazı kılar gibi namazını kıl!” 
buyurmuşlardır.  

Yüce Allah buyurdu: “Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, Allah katındaki rahmet 
hazineleri ise bâkidir. Allah yolunda sabredenlere, yaptıkları amelin daha güzeliyle 
mükâfatlarını; elbette vereceğiz.” (Nahl, 16:96.)  

 
Beşincisi: Allah’ın yarattığı mahlukattan hiçbirisine eziyet etmemek ve onlardan gelen 

sıkıntılardan dolayı üzülmemektir. Peygamberimiz (asm) “Müslüman elinden dilinden hiçbir 
kimseye zarar gelmeyen, herkesin kendisinden emin olduğu kimsedir” buyurmuşlardır.  

 
Altıncısı: Tam bir irade-i kâmile ile mürşide uymak ve insanlarla sohbetinde 

hakikatlerin dışında başka boş konuşmalardan sakınmaktır. Onu görenin aklına Allah’ın zikri 
gelmelidir. 

Peygamberimiz (asm) “Kavimi içinde şeyh, ümmeti içinde peygamber gibidir” (İbm-i 
Hibban) buyurmuşlardır.  

 
Yedincisi: Ebrarın yoluna girip seyr-i süluk ile meşgul olmaktır. Yüce Allah buyurdu: 

“Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz 
onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması 
yetmez mi?” (Fussilet, 41:53.) 

 
Sekizincisi: Kendisinden sadır olan kerametleri, olağanüstü halleri setretmektir. Ancak 

ikram-ı ilâhi nevinden olanları Allah’ın ikram ve ihsanıdır diye “tahdis-i nimet olarak” 
Allah’a şükür için anlatabilir. 

Yüce Allah buyurdu: “De ki: Sinelerinizde olanı, gizleseniz veya onu açıklasanız da, 
Allah onu bilir. Ve (Allah), göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah herşeye kadîrdir.” (Âl-i 
İmran, 3:29.) 



 
Dokuzuncusu: Allah’ın rızasını kazanmak için tevhit hakikatini anlamak için ilme, 

ibadet, dua ve münacata sabırla devam etmektir. Yüce Allah buyurdu: “Ey iman edenler; din 
uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır 
yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleşin ve Allah'dan korkun ki, felâh 
bulasınız.” (Âl-i İmran, 3:200.) 

 
Onuncusu: İlm-i ledünnî talim ile batın ve kalp gözü ile hakikatleri müşahede etmektir. 

Yüce Allah buyurdu: “Biz ona kendi katımızdan ilm-i ledünnü talim ettik, öğrettik.” (Kehf, 
18:65.) 

 
Sonuç 
Dört kapı kırk makam burada tamam oldu. Şayet bu kırk makamdan birisi noksan olursa 

o noksandır, seyr-i sülûku itmam etmiş olmaz ve hakka vasıl olamaz. Çünkü şartlardan birisi 
noksan olmuş olur. Nasıl ki bir insan Allah’ın vahdaniyetini dili ile ikrar etse kalbi ile tasik 
etmezse imanı tamam olmadığı gibi… Bu kırk makamın her biri makamı hakikate ulaşmanın 
şartlarından birisidir. Şartlar tamam olmazsa meşrut da tamamlanmış olmaz. Sebepler tam 
olmazsa sonuç ortaya çıkmaz.  

Doğrusunu ve hakikati Allah daha iyi bilir.  
  
 

İmam Birgivî’nin (Rahimehullahi aleyhi ahmeten vasiaten)  
“Makâmat” isimli eseri burada itmam olundu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RİSALE-İ NUR MESLEĞİNİN KUR’ÂN’DAN İSTİHRAC ETTİĞİ 

DÖRT ADIMLIK HAKİKAT VE SAHABE MESLEĞİ 
 
Bediüzzaman Said Nursi der ki: 
“Cenab-ı Hakka vasıl olacak tarîkler pekçoktur. Bütün hak tarîkler Kur’ân’dan 

alınmıştır. Fakat tarîkatlerin bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umûmiyetli 
oluyor. O tarîkler içinde, kásır fehmimle Kur’ân’dan istifade ettiğim, acz ve fakr ve şefkat ve 
tefekkür tarîkıdır. 

Evet, acz dahi aşk gibi, belki daha eslem bir tarîktir ki, ubûdiyet tarîkıyla mahbûbiyete 
kadar gider. Fakr dahi Rahmân ismine îsal eder. Hem, şefkat dahi aşk. gibi, belki daha keskin 
ve daha geniş bir tarîktir ki, Rahîm ismine îsal eder. Hem, tefekkür dahi aşk gibi, belki daha 
zengin, daha parlak, daha geniş bir tarîktir ki, Hakîm ismine îsal eder. 

Şu tarîk, hatî tarıkler misillü, letâif-i aşere gibi on hatve değil ve tarîk-ı cehriye gibi 
nüfûs-u seb’a, yedi mertebeye atılan adımlar değil, belki Dört Hatveden ibarettir. Tarîkatten 
ziyade hakîkattir, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın; acz ve fakr ve kusurunu Cenâb-ı Hakka karşı 
görmek demektir. Yoksa, onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Şu kısa tarîkın 
evradı, ittiba-ı sünnettir; feraizi işlemek, kebairi terk etmektir ve bilhassa namazı tâdil-i erkân 
ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. 

Birinci Hatveye “Nefislerinizi temize çıkarmayın." (Necm, 53:32.) âyeti işaret ediyor. 
İkinci Hatveye “Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da onlara kendi nefislerini 

unutturmuştur.” (Haşir, 59:19.) âyeti işaret ediyor. 
Üçüncü Hatveye “Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o 

da kendi nefsindendir.” (Nisâ, 4:79.) âyeti işaret ediyor. 
Dördüncü Hatveye “Ona bakan yüzü müstesnâ, herşey helâk olup gidicidir.” (Kasas, 

28:88.) âyeti işaret ediyor. 
Şu Dört Hatvenin kısa bir izahı şudur ki: 
 
BİRİNCİ HATVEDE: 
“Nefislerinizi temize çıkarmayın.” Necm, 53:32.) âyeti işaret ettiği gibi, tezkiye-i nefis 

etmemek. Zira, insan, cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki, evvelâ ve bizzat 
yalnız zâtını sever; başka herşeyi nefsine feda eder. Mâbuda lâyık bir tarzda nefsini metheder; 
mâbuda lâyık bir tenzihle nefsini meâyipten tenzih ve tebrie eder. Elden geldiği kadar 
kusurları kendine lâyık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında, şiddetle 
müdafaa eder. Hattâ, fıtratında tevdi edilen ve Mâbud-u Hakikînin hamd ve tesbihi için ona 
verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek, "Nefsinin arzusunu kendine mâbud 
edinen kimse.” (Furkan, 25:43.) sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini 
beğenir. 

İşte, şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri, onu tezkiye etmemek, tebrie 
etmemektir. 

 
İKİNCİ HATVEDE: 
“Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur.” 

(Haşir, 59:19.) dersini verdiği gibi, kendiniunutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse, 
başkasına verir. Fenâ ve zevâli görse, kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini 
unutmak, fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam 
etmek, nefs-i emmârenin muktezasıdır. 

Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi, şu hâletin aksidir. Yani, nisyân-ı nefis içinde 
nisyan etmemek. Yani, huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek... 

 



ÜÇÜNCÜ HATVEDE: 
“Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi 

nefsindendir.” (Nisâ, 4:79.) dersini verdiği gibi, nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden 
bilip fahr ve ucbe girer. Bu Hatvede, nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp, 
bütün mehâsin ve kemâlâtını, Fâtır-ı Zülcelâl tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu 
anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. 

Şu mertebede tezkiyesi, “Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems, 
91:9.) sırrıyla şudur ki: Kemâlini kemâlsizlikte, kudretini aczde, gınâsını fakrda bilmektir. 

 
DÖRDÜNCÜ HATVEDE: 
“Ona bakan yüzü müstesnâ, herşey helâk olup gidicidir.” (Kasas, 28:88.) dersini verdiği 

gibi, nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan, bir nevi rububiyet dâvâ 
eder; mâbuduna karşı adâvetkârâne bir isyanı taşır. İşte, gelecek şu hakikati derk etmekle 
ondan kurtulur. Hakikat şudur ki: 

Herşey, nefsinde mânâ-yı ismiyle fânidir, mefkuttur, hâdistir, mâdumdur. Fakat mânâ-yı 
harfiyle ve Sâni-i Zülcelâlin esmâsına âyinedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibarıyla şahittir, 
meşhuddur, vâciddir, mevcuttur. 

Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki: Vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. 
Yani, kendini bilse, vücut verse, kâinat kadar bir zulümat-ı adem içindedir. Yani, vücud-u 
şahsîsine güvenip Mûcid-i Hakikîden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsî ziya-yı vücudu, 
nihayetsiz zulümât-ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enâniyeti bırakıp, bizzat 
nefsi hiç olduğunu ve Mûcid-i Hakikînin bir âyine-i tecellîsi bulunduğunu gördüğü vakit, 
bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira, bütün mevcudat, esmâsının 
cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcibü'l-Vücudu bulan, herşeyi bulur. 

 
Hâtime 
Şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarikindeki Dört Hatvenin izahatı, hakikatin ilmine, şeriatin 

hakikatine, Kur'ân'ın hikmetine dair olan yirmi altı adet Sözlerde geçmiştir. Yalnız, şurada bir 
iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: 

Evet, şu tarik daha kısadır. Çünkü dört hatvedir. Acz, elini nefisten çekse, doğrudan 
doğruya Kadîr-i Zülcelâle verir. Halbuki, en keskin tarik olan aşk, nefisten elini çeker, fakat 
mâşuk-u mecazîye yapışır. Onun zevâlini bulduktan sonra Mahbub-u Hakikîye gider. 

Hem şu tarik daha eslemdir. Çünkü nefsin şatahat ve bâlâpervâzâne dâvâları bulunmaz. 
Çünkü, acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki, haddinden fazla geçsin. 

Hem bu tarik daha umumî ve cadde-i kübrâdır. Çünkü, kâinatı, ehl-i vahdetü'l-vücud 
gibi, huzur-u daimî kazanmak için idama mahkûm zannedip Lâ mevcude illâ Hû hükmetmeye 
veyahut ehl-i vahdetü'ş-şuhud gibi, huzur-u daimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse 
mahkûm tahayyül edip Lâ meşhude illâ Hû demeye mecbur olmuyor. Belki, idamdan ve 
hapisten gayet zâhir olarak Kur'ân affettiğinden, o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri 
hesabına hizmetten azlederek Fâtır-ı Zülcelâl hesabına istihdam edip Esmâ-i Hüsnâsının 
mazhariyet ve âyinedarlık vazifesinde istimal ederek, mânâ-yı harfî nazarıyla onlara bakıp, 
mutlak gafletten kurtulup huzur-u daimîye girmektir; herşeyde Cenâb-ı Hakka bir yol 
bulmaktır. Elhasıl, mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek, mânâ-yı ismiyle 
bakmamaktır. 

 



 
 

 
HAKİKATPERVER ŞİİRLER 

M. ALİ KAYA 
 

HOŞTUR BANA SENDEN GELEN 
Yunus Emre 
 
Cana cefa kıl ya vefa 
Kahrın da hoş, lutfun da hoş, 
Ya derd gönder ya deva, 
Kahrında hoş, lutfun da hoş. 
 
Hoştur bana senden gelen: 
Ya hilat-ü yahut kefen, 
Ya taze gül, yahut diken.. 
Kahrında hoş lutfun da hoş. 
 
Gelse celalinden cefa 
Yahut cemalinden vefa, 
İkiside cana safa: 
Kahrın da hoş, lutfun da hoş. 
 
Ger bağ-u ger bostan ola. 
Ger bendü ger zindan ola, 
Ger vasl-ü ger hicran ola, 
Kahrın da hoş, lutfun da hoş. 
 
Ey padişah-ı Lemyezel! 
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel! 
Ey lutfu bol, kahrı güzel! 
Kahrında hoş, lutfun da hoş. 
  
Ağlatırsın zari zari, 
Verirsen cennet-ü huri, 
Layık görür isen nari, 
Kahrında hoş, lutfun da hoş. 
 
Gerek ağlat, gerek güldür, 
Gerek yaşat gerek öldür, 
Aşık Yunus sana kuldur, 
Kahrında hoş, lutfun da hoş. 
 
** 
 
HAK ŞERLERİ HAYREYLER 
Erzurumlu İbrahim Hakkı 
 
Hak şerleri hayreyler 



Zannetme ki gayreyler 
Ârif onu seyreyler 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Hakk’ın olacak işler 
Boştur gam-u teşvişler 
Ol hikmetini işler 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Deme şu niçin şöyle 
Yerincedir ol öyle 
Bak sonunu seyreyle 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Hiç kimseye hor bakma 
İncitme, gönül yıkma 
Sen nefsine yan çıkma 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Her dilde O’nun adı 
Her canda O’nun yadı 
Her kuladır imdadı 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Naçar kalacak yerde 
Nagâh açar o perde 
Derman eder ol derde 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Her sözde nasihat var 
Her nesnede zinet var 
Her işte ganimet var 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Her söyleyeni dinle 
Ol söyleteni anla 
Hoş eyle kabul canla 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Bil elsine-i halkı 
Aklam-ı hak ey Hakkı  
Öğren edeb ve hulku 



Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
İBRAHİM HAKKI ERZURUMÎ 
1705 – 1772 Tillo / Siirt 
 
** 
 
MÜSTAKİM OL! 
Said Paşa 
 
Sen usandırma eli el de usandırmaz seni 
Hilekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni 
Dest-i a’dâdan soğuk su içme ki kandırmaz seni 
Korkma düşmandan ki âteş olsa yandırmaz seni 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
Halk arasında adâvet sû-i zandandır bütün 
İhtilâl-i mülket-i âlem fitendendir bütün 
Öldürenden bilme cürmü suç ölendedir bütün 
Ne fenâlık görsen elden sanma sendendir bütün 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
İster isen hıfz ede ırzın Hudây-ı lem-yezel 
Irzına a’dây-ı bed-hâhın bile verme halel 
Tâ ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel 
Celb eder elbette insana mükâfatın amel 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
Halkı tahrîb eyleyib de kendin âbâd eyleme 
Bu cihânda ev yapıp ukbâyı berbâd eyleme 
Nef’in için zâlim-i bîrahme imdâd eyleme 
Âlemi tenfîr eden ahvâli mu’tâd eyleme 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
Seyyiât insana nefs-i kemterîninden gelir 
Her hacâlet âdeme sû-i karîninden gelir 
İzzet ü zâtı mekâna hep mekîninden gelir 
İstikâmet müstâkimü’l-hâ dininden gelir 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
Düşmanı tezlîl için hîleyle etme iştigâl 
Hüsn-i efkâra olur hâil cihanda sû-i hâl 
Yüz suyu dökme teessüf çekme etme kîl u kâl 
Sen sakîm olma verir maksûdun elbet Zül-celâl 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
At riyâyı elden islâha çalış ahvâlini 
Boşboğazlık etme ta’dil eyle kîl u kâlini 
Sen ne dürlü saklayım dersen de sû-i hâlini 



Hak Taâlâ senden a’lemdir senin ahvalini 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
Haline şeytân güler gördükde sende gafleti 
Üstüne güldürme öyle düşmen-i bed-sireti 
Hâin olma ver emânetle cihâna şöhreti 
Herkesin destindedir âlemde züll ü rıf’atı 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
Zâmin olan ey Saîd erzâka Hâlikdir sana 
Mâsivâye serfürû etmek ne lâyıkdır sana 
Iztırâbı celb eden meyl-i alâikdır sana 
Gayr için düşme lisân-ı nâsa yazıkdır sana 
Müstakîm ol Hazret-i Allâh utandırmaz seni 
 
** 
 


