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Mukaddime 
Fahredd-in-i Irâkî Muhiddin-i Arabî’den feyz ve ilham almıştır. Konya’da şeyh-i 

Ekber’in üvey oğlu Sadreddin-i Konevî ile görüşmüştür. Şiirlerinde “Mağribî” mahlasını 
kullanır.  

Lemaat’ın pek çok şerhleri yapılmıştır. Sultan Hüseyin Baykara’nın veziri Ali Şir 
Nevâî’nin ricası ile de güzel bir şerh yapılmıştır. Bu şerhi Molla Gürânî’nin “Eşi’atü’l-
Lemaat” isimli eserinde cem etmiştir. Molla Câmî ayrıca Muhddin-i Arabî’nin “Füsus” 
şerhini de bir araya getirip “Nakdu’n-Nüsûs fî şerh-i Nakşi’l-Füsûs” unvanlı eseri ile ortaya 
koymuştur. 

 
Mânây-ı Tasavvuf 
Abdülkerim Havazinu’l-Kuşeyrî (ks) H. 473 yılında yazdığı “Risale” ile tasavvufî 

terimleri, mutasavvıfların yaşayışlarını en güzel şekilde açıklamıştır. Buna göre “Sofi” “Cem-
i Sofiya” Feylesof” “Hikmet” gibi birbiri ile münasebettar kelimelerin tamamı manâ ve 
muhtevasını içine alan “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona pek çok 
hayır verilmiştir” (Bakara, 2:269.) ayetinin mana ve muhtevası içine dahildir.  

İmam-ı Gazali hikmeti “El-hikmetü, ma’rifetü efdalü’l-eşyâi bi-efdali’l-ulûmi” yani 
“eşyanın en iyisini en efdal ilimle bilmektir” şeklinde tanımlamıştır. Filozof da hikmet-sever 
anlamındadır. Eşyanın efdali ve ulumun efdali de “Marifetullah” ilmidir. Allah’ın her şeyi 
hikmetle yaratan “Hakîm” olarak bilmektir. Zira Allah her şeyi binlerce fayda ve maslahat 
için yaratmıştır. İnsanlar ancak kendilerini alakadar eden, ihtiyaç duydukları şeyleri bilebilir 
ve araştırırlar. Bu sebeple “Merak ilmin hocasıdır. İhtiyaç medeniyetin üstadıdır” denilmiştir. 

Tasavvuf “Marifetullahı” ders veren ve envâr-ı mârifete süluk eden bir yoldur. 
Tasavvufun konusu Allah’ın mukaddes varlığı, zatı, zatına has olan isim ve sıfatları ve 
marifetullahın hakikatleridir. Allah rızasını kazanmak, Allah’ın kurbiyetini elde etmek için 
takip edilecek prensipler, yollar ve usullerdir. Tasavvufun konusu Allah’ın zatı, sıfatları, 
isimleri ve ef’âl-i ilahiye ile envar-ı ilâhiye nail olabilmenin yol ve usullerini öğretip 
uygulamaktır. 



Tasavufun mesaili bu hakâıkı neşirle beraber bunların müteallekatıdır. Aşk ve şevk ile 
bu yola süluk eden, bu bahtiyarlığa ulaşanlar sâlikin istidadına göre, aklî delillerin belirtisi ile 
ilâhî bilgilerinhakikatleri sabit olur. Veyahut hârici esbaba muhtaç olmaksızın gönlünde 
bulacağı vâridatın tecellisi ile hakâıkı kavrar. 

Müfessir Fahrettin-i Râzî, mutasavvıf Necmeddin-i Kübrâya sordu: 
- Rabbini ne ile buldun?  
Cevap verdi:  
- Gönüllere gelip nefsin yalanlayamayacağı ilâhî vâridat ile buldum ve bildim. 
Kelam ve hikmetin metafizik kanunları tasavvufun etrafından hâleler çizseler de 

bunlarda Muhabbetullah’a vesile olacak ibadetler ile, kulun Rabbine yakınlığı keyfiyetinden 
bahsetmezler.  

Marifetullah’a dair tüm hakâıkı cem eden Cadde-i Kübrâ-i Kur’âniyeyi doğrudan 
Kur’an ve Sünnetten ahzederek bu asır insanına sunan, akıl ve kalbi birleştirerek, ilim ve 
fenni barıştırarak, fenni marifet-i ilâhiye ve felsefeyi hikmet-i Rabbaniye haline getiren 
Bediüzzaman’ın ilham ve sünühat ile telif ettiği Kur’ân tefsiri Risale-i Nur eserleridir. Bu 
sebepler Risale-i Nurlar hem medrese ve mektep ilimlerini, hem tasavvuf hakikatlerini 
bünyasinde cemetmiştir. Zira kapatılan medreselerin, siyasete ve ticarete alet edilen tarikat ve 
tasavvufun ve dinsizliğe alet edilen fen ve felsefe ilimlerinin hakikatlerini Risale-i Nur 
bünyesine toplamış ve hakikatlerini ortaya koymuştur.  

 
Vücûb-u Vâcibü’l-Vücûd 
Aklın üç hükmü vardır. Vacip, mümkün ve muhal… Bu üç terim de ilm-i kelam ve 

tasavvufun terimleridir. Allah “Vacibu’l-Vücûttur.” Bu sebeple Allah’ın varlığına “vücûd-u 
mutlak” denir. Hiçbir şeye izafe ve nispet edilemeyen, her nevi kayıttan mücerret ve 
münezzeh sırf varlık demektir. Bu varlık mukaddes zatının aynıdır. Vücud gibi kıdem, beka, 
vahdaniyet, muhalefetün lil-havadis ve kıyam bi-nefsihi” sıfatları da zatının aynıdır. Bunlara 
sıfat-ı zâtiye denir. Bu sıfatlardan ayrılmayan ne aynı ve ne de gayrı olan “hayat, ilim, irade, 
kudret, görme, konuşma ve işitme” sıfatları olan “sıfat-ı seb’a” da Allah’ın “Sübutî 
sıfatlarıdır.” Yüce Allah bu sıfatlarla bilinir. Mâsivâ ise Allah’ın ilim, irade ve kudreti ile 
yarattığı eserleri ve sanatları olup zatının gayrıdır. Allah bu sıfatları ile kâimun bi-nefsihîdir. 
Allah’ın zatının gayrı olan her şey Allah’ın irade ve kudreti ile var olmuştur. 

Peygamberimiz (asm) “Kânellahu ve lem yekûn maahû şey’un ve hüve el’ân kemâ 
kâne” buyurmuşlardır. Yani, “Allah vardı, ondan başka hiçbir şey yoktu. O şimdi de olduğu 
gibidir.” Allah’da asla değişme ve tekâmül olmaz. Zira o kâmil-i mutlaktır.  

Mâsivâ yaratılmadan önce İlm-i Ezelî’de malum ve sabit idi. Buna “âyân-ı sâbite” 
denilmiştir. Bu ezeldeki malumiyet kendilerinin mahiyetleridir. Bu mahiyet mec’ul değildir. 
Mec’ul olmak “mahall-i havadis” olmak demektir ki bu yanlıştır. Eşyanın mahiyetleri ilm-i 
ezelî de malum ve sabit fakat hakikat-ı eşyâda mâdumdurlar. 

Bu mâhiyet-i eşya İrade ve Kudret-i Ezelî’nin hikmet ve rahmetle tecellisi ile hâriçte 
vücut bulmuşlardır. Bunlar bir nevi ayinelerdir, tecelliyât-ı ilâhiye ile vücut sahasına 
çıkmışlardır. Muhiddin-i Arabî “Fütühât” isimli eserinde der ki: “El-âyanü’s-sâbitetü mâ 
şemmet râihatü’l-vücûd” yani, “Ayan-ı sabitede varlığın kokusu dahi yoktur.” 

Yüce Allah bir kutsi hadiste buyurdu: “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek ve tanınmak 
istedim mahlukatı yarattım.” 

 
Hüviyetin Gayrı Olan Ehadiyet ve Vahidiyet 
Hakikat-ı ilâhiye bilinmek ve anlaşılmaktan münezzeh ve mukaddestir. Peygamberimiz 

(asm) bu mertebeye “Amâ” mertebesi olduğunu ifade buyurmuşlardır. Amâ, bilinmezlik 
demektir.  

Ebu Rezîn (ra) Peygamberimize (asm) sordu: 



- “Eyne kâne Rabbünâ kable haleka’s-semâvâti ve’l-arz?” “Semavat ve arz yaratılmadan 
önce Rabbimiz nerede idi ve ne yapıyordu?” 

Peygamberimiz (asm) buyurdular: 
- “Kâne fî amâin, mâ tahtehu havaûn ve lâ fevkahû havâün.” “O bir amâda idi ki ne 

altında ve ne de üstünde hiçbir şey yoktu.”  
Peygamberimiz (asm) bu ifadeleri ile altında ve üstünde havanın bulunmayışını da 

varlığından başka hiçbir varlığın bulunmadığını ifade etmişlerdir.  
Amaiyet mertebesi ile Ehadiyet mertebesi arasındaki fark şudur. Ehadiyet mertebesi 

sıfat-ı ilâhiyeyi mülâhaza etmeksizin zât-ı mukaddesin hüviyet-i gaybiyesidir. Allah irade ve 
kudretini vâhidiyet içinde tecelli ettirerek zât-ı ilâhisi ile zatına tecelli edip esmâ ve sıfatı ile 
ilm-i ezelideki âyân-ı sabiteye vücut giydirerek amhlukatı yaratmıştır. “Ben gizli bir hazine 
idim, bilinmek ve tanınmak istedim mahlukatı yarattım” hadis-i kutsisi ile bunu ifade etmiştir. 

Mahlukatın yaratılışı Allah’ın bilinmek istemesinden ve bunu sevmesinden neş’et 
etmiştir. Bu sevgi yaratılış sebebi olduğu için muhabbet tüm eşya ve şuûnâta şâmil olmuştur. 
Bediüzzaman Said Nursi (ra) bu sebeple “İnne’r-rahmete ve’l hikmete ve’l muhabbete 
muhitatütün bi-cemîi’l-eşyâi ve şuûnâtihâ” buyurmuştur. Yani, “Allah’ın rahmeti, hikmeti ve 
muhabbeti bütün eşya ve şuûnâtı kuşatmıştır.” 

Aşk Değil, Muhabbet Esastır 
Kur’an ve sahih hadislerde aşk kelimesi geçmez; “sevgi” çoğunlukla “hub” ve 

“muhabbet”, bazen da “meveddet” kelimeleri ve bunların müştaklarıyla ifade edilir. Allah 
sevgisinden çok Allah korkusuna ağırlık veren ilk zahitler de aşktan söz etmemişlerdir. İlk 
defa VIII. yüzyılda Allah ile kul arasındaki sevgiyi anlatmak üzere nadiren de olsa aşk 
kelimesinin kullanılmaya başlandığını gösteren rivayetler vardır. 

Aşk kelimesini mutasavvıfların bazıları kullanmış, bazıları da karşı çıkmışlardır. İslam 
muhakkikleri “Aşk insanı insan yapan aklı, fikri ve muhakemeyi yok eder. Çünkü aşk bir çeşit 
cinnet hâlidir. Bu sebeple aşk yolunu tutan mutasavvıflar çoğunlukla akıl ve mantığa meydan 
okumuşlar, düşüncenin ürünü olan ilmi hiçe saymışlardır. Düşünce hâliyle aşk hâli birbirine 
zıttır. Düşünce yok olduğu nispette aşk hâkim olur. Onun için şuur ve idrak hâlini yok eden 
aşk bir fazilet olamaz. Aklın duyguya hâkim olmasına fazilet, duygunun akla hâkim olmasına 
rezilet denir. Şuuru yok eden ve hissî bir hâl olan aşk bu bakımdan makbul bir şey değildir. 
Gerek iradelerine hâkim olamayıp arzuların esiri olmaları bakımından, gerekse şuur ve idrak 
hâlini kaybetmeleri bakımından âşıklar hayvanların seviyesine, hatta daha da aşağılara 
düşerler. Aşk bir ifrat hâlidir. Hâlbuki fazilet ifratla tefrit arasında bulunan itidal hâlidir. Şu 
hâlde aşk bir fazilet değildir; zira hiçbir şeyin ifratı makbul değildir. Aşk ölçüsüzlüktür, âşık 
da dengesizdir. Ölçüsüzlük ve dengesizlik hiçbir zaman iyi bir şey değildir” demişlerdir. 

Buna rağmen özellikle Mevlânâ gibi mutasavvıflar “Vellezînâ âmenû eşeddü hubben 
lillah” yani, “Müminlerin Allah’a olan sevgileri daha fazladır” (Bakara, 2:165.) ayetini delil 
getirerek aşk kelimesini kullanırlar. Aşk, sevgide şiddet ve aşırılıktır. Ağlamak ve gülmek de 
sevginin iki ayrı mertebesidir. Aşk ve bürudet gibi. Ağlayan sevgilinin müfarakatından ağlar, 
gülen de sevgiliye kavuşmaktan güler. Ehl-i tasavvuf bu sevgiyi hakiki sevgiliye ve 
muhabbet-i ilâhiyeye yöneltmek gerekir demişlerdir. 

Mertebe-i vahidiyette ise gayb-ı sânî, yani ikinci yokluk, gayb-i taayyün vardır. Bu 
mertebede eşyanın mahiyetine âyân-ı sâbite nâmı verilir. Bu âlem-i kutside geçen tecelliyât 
sâlik için membâ-ı aşk ve şevktr. İşte orası “vatan-ı aslidir.” Ruh nereden geliyorsa vatan-ı 
aslî orasıdır. Âlem-i ervâh maddeden mücerrettir.  

 
Ruh nedir? 
Ruh, tahdir ve temsilden münezzeh olan “Emr-i İlâhidir.” Âlem-i Emirdendir. Yüce 

Allah buyurdu: “Elâ lehu’l-halku ve’l-emr. Tebârekallahü Rabbu’l-âlemîn” “Dikkat ediniz ki, 
hem yaratmak, hem de emretmek O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah, bütün 



bunlardan müstağni ve yücedir!..” (Ârâf, 7:54.) Burada emir maneviyata ve halk maddiyata 
işarettir.  

Peygamberimize (asm) “Ruh nedir?” diye soruldu. Buna yüce Allah şöyle cevap verdi: 
“Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi 
verilmiştir.” (İsra, 17:85.) Ruh, bedenin zıddı olan, yani insanın mânevî cevherini ve özünü 
oluşturan, onu insan yapan ve diğer bütün varlıklardan ayrı olmasını sağlayan soyut varlık” 
olarak anlaşılmıştır. Özellikle ilk dönemlerin kelâm âlimleri arasında ruhu “latîf bir cisim” 
şeklinde tanımlayanlar da olmuştur.  

İnsanın bedeni değişmekte, gelişmekte, başkalaşmaktadır; halbuki onun kişiliği daima 
aynı kalmaktadır. Bu değişmeyen kişilik ruhun varlığının dışa yansımasıdır. Herkes, insanın 
ahlâkî, hukukî yönden sorumluluğunu kabul eder. Eğer ruh olmasaydı sorumluluktan söz 
etmek anlamsız olurdu. Nitekim ruh taşımayan nesneler için böyle bir şey söz konusu 
edilmez. Şu halde bizim ahlâkî ve hukukî kişiliğimizi oluşturan varlığımız bize ait 
ruhumuzdur. 

İnsandaki bilinç, irade, seçme özgürlüğü gibi yetenek ve kapasitelerin bedene ait 
özellikler olmadığı açıktır. Bu yeteneklere sahip olan ve bunlarla bedeni hareket ettiren, 
durduran vb. işlevleri gerçekleştiren güç ruhtur. İnsanın sırf maddî ve bedensel varlığı 
açısından bakıldığında kendisinden çok daha güçlü olan varlıklardan daha üstün olmasını 
sağlayan da akıl, zihin, muhâkeme, irade, seçme ve karar verme özgürlüğü gibi ruha ait 
yeteneklerdir. 

 Ölüm olayının gerçekleşmesinden önce ortada gerçek bir insan varken ölümle birlikte 
artık cesedin insan olarak varlığının son bulduğunu herkes kabul eder; bunun da sebebi ruhun 
bedeni terk etmiş olmasıdır. 

Bu tesbitlere rağmen ruhun varlığını ilmi ölçülerle kanıtlamak ve mahiyetini tam olarak 
kavramak bugüne kadar mümkün olmamıştır. Nitekim âyette de ruh konusunda insanlara pek 
az bilgi verildiği belirtilmiştir. İnsana pek az bilgi verildiği ifadesini genel anlamda 
yorumlayarak, “Bütün insanlara her konuda az bir bilgi verildi” şeklinde açıklayanlar da 
vardır (Taberî, Tefsir, 15:157; Kurtubî, Tefsir, 10:331.) Çünkü Allah’ın sınırsız ilmi dikkate 
alındığında insanın bilgisi daima az ve sınırlıdır. (Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 :516-518.) 

 
Fahreddin-i Irâkî’nin “Lemaat” Kitabı 
Lemaat, “Lem’alar” demektir. Lem’alar ise Kur’an ayetlerinin güneşinden pırıltılar, 

ışıklar anlamına gelir. Kur’an-ı Kerimin her bir ayeti her bir alemi aydınlatan bir güneştir. Her 
bir ayet birçok ilmin kaynağıdır ve pek çok ilimlerin hazinesidir. Bu hazineyi gösteren 
güneşin ışıkları da Allah’ın alim ve veli kullarının kalbine gelen ilham, sünûhat ve varidattır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin de hem “Lem’alar” hem de “Lemaat” isimli iki 
eseri vardır. Bunlar da Kur’an ayetlerinin güneşinden Bediüzzaman’ın kalbine doğan ışıklar 
ve parıltılardır.  

Evet, “Lem’alar” şems-i hikmet-i Kur’âniyeden süzülen parıltılardır. Parıltılar, ışık 
huzmeleri güneşe işarettir ve büyük bir güneşin varlığını ispat ederler. Her bir parıltı ve lem’a 
o güneşten haber verir. 

Fahreddin-i Irakî’nin “Lemaat” eseri de bu nevidendir. 
M. Ali KAYA 

 



 
 

 
Giriş 
Güzellik ve iyilikle övünmek Allah’a yakışır. O Allah güzelliklerin tümünü sevgilisi 

Hz. Muhammed Mustafa’da (asm) cem etmiştir. Onun nurunu yarattığı zaman ne Âdem (as) 
yaratılmıştı, ne de Kalem-i Â’lâ ve Levh-i Mahfuz yaratılmıştı. O “Livâu’l-Hamd” ve 
“Makâm-ı Mahmud” sahibidir.  

Onun mertebe-i âliyesi şu veciz sözlerdedir: 
“Ve innî ve in küntü ibn-i Âdem suretün, 
Fe-liye fîhi ma’nen şahidün bi-ebevetî…” 
İbn-i Fârıd’ın bu “Taiyye” kasidesinin başından sonra Fahreddin-i Irâkî “Evvelü mâ 

halekallahü nûrî” (Allah önce benim nurumu yarattı.) “Küntü nebiyyen ve lâ Âdemü ve lâ 
mâun ve lâ tînün” (Ben nebi iken ne Âdem ne su ve ne de toprak vardı.) hadisinden yola 
çıkarak diyor ki: 

“Ben görünüşte gerçi Âdemin evlâdıyım 
Mertebe yönünden herhalde daha üstünüm. 
 
Ayineye benzeyen kendi cemâlime bakınca  
Bütün cihan karşımda bana mutasavverdir. 
 
Zuhûr-ı âsumânın şemsiyim, hiç taaccüp etme! 
Zerrât-ı kâinât mazhar-ı suretimdir benim… 
 
Kutsal cânlar nedir? Mânâmın âyineleri, 
İnsanın karaltıları nedir? Suretimin bekçileri. 
 
Deryalar coşkun feyzimin bir damlasıdır. 
Aydınlık, benim berrak nurumun parıltısı. 
 
Kendi sıfatlarımın perdesini bir aralarsam 
Zâtımın aydınlığı tüm cihanı kuşatır. 
 
Hızırı ebedi yaşatan su kevserimin katresi 
Mesihin dirilten nefesi nefesimden bir üfürmedir. 
 
Hülâsâ zâtım tüm Esmâ-i İlahiyenin mazharıdır. 
Hakikatte bakılırsa belki de ben “İsm-i Azam”ım. 
 
Esma-i Hüsnâ’nın her biri kendi mertebesinde İsm-i Azam olmakla beraber, herkese 

göre o esmadan birine azam mertbede mazhar olmakla ayrı ayrıdır. Peygamberimiz (asm) ise 
her isme azam mertebede mazhar olduğu için “İsm-i Azam”ın kendisi oluyor. 

Bir ârife sordular: 
- İsm-i Azam hangi isimdir? 
O zât şöyle cevap verdi: 
- Sen bana asgarını söyle, ben âzamını sana söyleyeyim.” 



İmam Muhammed Gazali’nin kardeşi Ahmed Gazali’nin Farsça “Sevânih Risalesinde” 
“Sünühât” aşkın merâtibi hakkında izâhat verilmiştir. Bununla birlikte “keşif” ve “ıyân” ile 
onun cemâl-i hakikisini seyretmek imkansızdır.  

“Teâle’l-aşkı an fehmi’r-ricâli / Ve an vasfı’t-teferrukı ve’l-vısâli 
Metâ mâ halle şeyin an hayâli / yecillü an ihâtati ve’l-misâli…”  
Mukaddes zatının perdeleri kendi sıfatlarıdır. Sıfatları zatının aynıdır. Cemâlinin aşıkı 

kendi celâlidir. Celâli de cemâlinde gizlenmiştir.  
Aşk perdede saz çalıyor, kim işitecek? 
Her zaman ayrı bir nağme, her nefes ayrı teganni. 
 
Tüm âlem nağmesinin sedasıdır, kim işitir? 
Sırrı cihanda âşikâr oldu: Sırrı nasıldır? 
 
Esrarının her zerresini dilinden işit. Dinle… 
Her zaman her dil ile kendi sözünü işitir. 
 
Her lahzâ her göz ile güzelliğini temâşâ eder. 
Her lemhada her çehre ile varlığını şuhuduna arzeder. 
 
Onun evsafını olduğu gibi işitmeye bak… 
Zuhurun şiddetinden görünüşü belli olmaz. 
 
Her dil ile söyler, her kulak ile işitir. 
Ne gariptir ki dili ve kulağı belli değildir. 
 
Âlemde ne varsa Ondan olduğu için… 
Her iki âlemde de eşi benzeri yoktur. 
 
** 



TAKDİM 
Bilmelisin ki her bir lem’anın sünuhatında taayyünden münezzeh bir hakikate işaret 

edilmektedir. Bu hakikate ister “muhabbet” de, istersen “aşk” de fark etmez. O hakikatin etvar 
ve edvarda gidiş ve iniş keyfiyeti bilinir ve suretiyle zuhur eder. Merâtibi istidâ ve istikrarda 
vaziyetleri tavazzuh eder. Aşıkın mâşuka istivâsı, maşukun ise aşkta hükmünü icrası ve her 
ikisinde de vahdetin galebesini ve indiracını gösterir.1 

Neticede vahdetin galebesiyle ayrılık birleşmiş, nur üstüne nur örtülmüş, zuhur içinde 
zuhur gizlenmiş olur. İzzetin perdeleri ardında “Elâ küllü şey’in mâ halâ’llahü batıl” “Dikkat 
et! Allah’tan başka her şey batıldır” (Lebid) nidaları gelir.2 

Seyr-i Sülûk-u İlâhinin iki makamı vardır. Bunlar “Kurb-u ferâiz” ve “Kurb-u 
nevafil”dir. Birincisi, farzlarla Allah’a yakınlık, ikincisi ise farzlara ilaveten nafilelerle 
Allah’a yakınlık kazanmaktır. 

Peygamberimiz (asm) bir hadis-i kutside şöyle buyurur: “Her kim bir dostuma 
düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, 
daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilâveten 
işlediği nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihâyet ben onu severim. Kulumu sevince de 
ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse, onu 
mutlaka veririm, bana sığınırsa, onu korurum.” (Buhârî, Rikak, 38.) 

Bu hadis-i şerif bu hakikatlere işaret eder. Bu da ilâhî sıfatların tecellisi neticesindedir. 
Bu âşıkın mâşukta intifasıdır. Hep lillah için işitir ve lillah için söyler, lillah, li-vechillah rızası 
dairesinde hareket eder. 

 
Birinci Lem’a 
Yüce Allah zât, isim ve sıfatlarının yüceliklerini göstermek için âşıklık mâşukluk 

arasında kendini kendine arz eyledi. Böylece Tâlip ve Matlûb sıfatları zuhur eyledi. Vâcip 
varlığın dışında mümkün olan bâtına gösterdi. Mümkünden âşıklık gelmeye başladı.  

Müttefik bir ayn ki ondan başka zerre yok 
Zâhir olunca onda tüm bu ağyar vücuda geldi. 

 
1 İntivâ, inzivâ, indirâc kelimeleri “infiâl” babından dürülmek, görülmemek ve daire-i ilme geçmek 
anlamındadır.  Etvâr: “Lekad halekaküm etvâren” “Miktarınıza ve âyan-ı sabitenize göre sizi tavırdan tavıra 
geçirerek yarattık” anlamındadır. Bu da melekût ve ervah âlemine işarettir. Edvâr, ise “devr”in cemidir, mülk ve 
şehâdet alemine işârettir. İstidâ, “vedia”dan müştak olup “emanet” anlamına gelmektedir. İstikrar ise karar 
kılmaktır. “Ve hüvellezî enşeeküm min nefsin vâhidetin fe-müstekarrün ve müstevda’” ayeti bu tenezzülât-ı 
ilâhiye ile anne-babaya vedia edildikten sonra bu emanet geldiği gibi yine geldiği yere miracına, uruc edeceğine 
işarettir. 
 
2 Bu mısra cahiliye şairlerinden Lebid’in bir fıkrasıdır. Bu mısra için Peygamberimiz (asm) “Arabın söylediği en 
doğru söz Lebid’in bu sözüdür” buyurmuşlardır. “Her şey helak olur, Allah’ın veçhi müstesnâ” ayeti bunu 
müeyyeddir. “Hâlik” ism-i fail sığasıdır. Anlamı da her şey el-ân hâliktir, yoktur. Ehl-i basiretin nazarında zaten 
her şey ezelden ebede hâliktir. Vechini ise âyet helakten kurtarıyor. Vech ise her şeyin hakâıkıdır ve iç yüzüdür. 
Eşyanın iç yüzleri hakâıkı ezelî ilimde eşyanın malum oluşlarıdır. Bunlar ise mâhiyet-i eşyadır. Buna da ehl-i 
tahkik “Âyân-ı Sâbite” demişlerdir. Bunlar helâkten masundur.  
 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri buna ilaveten “Lillah ve livechillah yapılan amel ve ibadetlerin bu ayet 
kapsamında niyet ve ihlas ile hayat ve vücut bulup indallahta makbul olması ile bakileşeceğini ve sahibine 
cennette ebedî nimetler olarak takdim edileceğini” ifade eder. Lillah ve Li-vechillah olmayan ameller ise 
“Ademe” inkılap ederek sahibine cehennem ateşi şeklinde iade edileceğini, dolayısıyla vücut sahasına Allah’ın 
çıkarttığı hiçbir şeyin ebediyen yokluğa mahkûm edilmeyeceği Allah’ın “Hafîz” ismi gereği muhafaza 
edileceğini izah etmektedir. Dolayısıyla Allah’ın yokluktan varlık alemine çıkarıp hayat ve vücut verdiği her şey 
bir hayal değil, gerçektir ve hiçbir zaman ebediyen yokluğa mahkûm edilerek zulmedilmez. Allah’ın sanatı ve 
eseri olarak bekaya mazhar olur. Ancak ahiret âleminde yeniden ihya edilene kadar “Alem-i Berzah”ta muhafaza 
edilir. İslam muhakkikleri bu sebeple “Hakâıku’l-eşyâi sabitetün” yani, “Eşyanın hakikati sabittir” demişlerdir. 
(M. Ali KAYA) 



“Kânellahu ve lem yekün maahû şey’un”1 hadis-i şerifi mucibince “Allah vardı ve 
ondan başka bir şey yoktu.” Sonra bilinmek ve tanınmak istedi tüm esma ve sıfatın tecelliyatı 
ile zahir olunca tüm meşhûd olan ağyâr küret-i ilâhi ile vücuda geldi. Her ne kadar “şuhut” 
görünürde yalnız bir yüz meşhut olmakta ise de bir yüz iki ayna ile karşılaşıca iki yüz 
olmaktadır.  

“Ve me’l-vechu illâ vâhidun gayru ennehû 
İzâ ente adedte’l-merâyâ teaddedû…” 
 
“Yüz birdir ancak ondan başka yüz yoktur. 
Lâkin merâyâ artınca taaddüd eder.” 
 
Bundandır ki tecelliyât-ı ilâhî birdir, lâkin merâyânın kabiliyeti ve kabiliyetsizliğine 

göre taaddüt eder. Şems birdir lâkin her çiçek kabiliyetine göre bir renk gösterir.  
 
İkinci Lem’a 
Bu lem’ada cilânın kemali görünmektedir. Tecelliyat ciladandır. “Kenz-i mahfî” olan 

Allah bilinmeyi isteyip sevince ilm-i ezelîdeki âyan-ı sâbitesi olan hakikat-ı eşyaya isim ve 
sıfatlarıyla ikinci kez tecelli edince ikinci taayyün mertebesinde görünmesidir. 

Sultan-ı Aşk olan Allah âşıklık maşukluk mertebesine tenezzül edince hazinelerinin 
kapılarını açtı ve buradaki hazineleri âleme saçtı. 

Otağın siperini açtı. Bayrağı çekti. Varlığı yokluğa vurdu. 
Bî-karâr âşık-ı şû-engiz, âlemi şer ve heyecana düşürdü. 
Güzelliğinin pertevi belirince âlem bir nefeste âşikâr oldu. 
O nûr olmasaydı güzellikler aslâ görülemezdi. 
“La yahmilu atâyâhüm illâ matâyâhüm.” 
Padişahın atıyyelerini ancak matiyyeleri taşıyabilir. 
“Kün” emr-i ilâhisini işitince “Hava güneşin rengini alınca karanlık pılıyı pırtıyı 

topladığı gibi yokluk gitti. 
“Allah bir şeyin olmasını irade ettiği zaman ona ‘ol!’ der o da hemen oluverir. Her şeyin 

melekût elinde olan Allah’ı tesbih ederiz.” (Yasin, 36:82-83.)  
Zuhurun sebahati teneffüs eyledi. İnayet nesimi esmeye başladı. Cûd ve kerem dünyası 

cûşa geldi. Peygamberimiz (asm) “İnnellaha haleka halkahû fî zulmetin sümme reşşe aleyhim 
min nûrihî” şerefli hadisince “Allah mahlukatını karanlık içinde yarattı, sonra üzerine nurunu 
saçınca birden ortaya çıkıp göründü.” Sonra o kadar yağmur yağdırdı ki, “Eşrakati’l-arzu bi-
nûri rabbihâ” ayetinin işaretiyle istidat zeminlerini Rablerinin nuruyla aydınlattı. Aşk âb-ı 
hayâta kandı. Adem uykusundan uyandı, kalktı şuhûd külahını giydi. Şevk kemerini kuşandı. 
İrade ayakkabısını giydi.  

Varlık bilgi mertebesinden belirti ve işitilme mertebesinden görülme safhalarına geldi. 
Gözünü açtı “Felem enzuru aynî bi-aynî” “Gözümle kendimden başkasını göremiyorum” 
dedi. Her şey ilm-i ezelide olduğu gibi tecelli etti.  

“Kânallahu ve lem yekün maahû şey’un” “Allah vardı başka bir şey yoktu” şerefli 
hadis-i şerifi “Hüve el-ân alâ mâ kâne” “Evvelce nasılsa o yine aynısıdır” şeklinde ehl-i keşf 
ve şuhuda göründü. Mâşuk, âşik ve aşk her üçü de bu makamda birdir, bir oldu. 

Karanlık mümkünlerin imkânıdır. Mümkün olan bir fert âlem-i ezalîde, âyân-ı sâbitede 
mâlûm-u ilâhî iken Ehadiyyet mertebesinden Vâhidiyet mertebesine, melekût âleminden 
âlem-i mülk ve şehâdete geldi. Sonra karanlıkta olan o fert Allah’ın saçtığı nûr-u hidâyetle 
imana kavuşarak aşk ve şevk ile seyr-i sulûk-i rûhâniye başlar. Âlem-i mülke hangi mertebe 
ve makamdan gelmiş ise tekrar o mertebede birer birer yukarı doğru aslına rücu eder. 

 
1 “Kâne” “idi” anlamındadır. Ama bu Allah’a râcî olunca “dır” anlamına gelmektedir. “İnnellahe kâne Alimen 
Hakîmâ” ayetinde “Allah Alim ve Hakimdir” ayeti buna delildir. 



Üçüncü Lem’a 
Bu Lem’a isticlânın mezahirde kemâliyle kendi kendini görüşünü beyan eder. 
 
“Yuhibbuhum ve yuhibbûnehû” “Onlar Allah’ı severler, Allah da onları sever” (Maide, 

5:54.) ayetinin zemzemesi içinde “Nakkaş kendi nakşı ile fitnelenmektedir.” Müsterih ol! Ay 
güneşe ayine olunca ne güneşin zatında aynada ne de aynanın zatında güneşte bir şey vardır. 
Zahir ve mazhar da böyledir. Güneşin nuru aynaya aksedince onu aya nispet ettiği gibi, 
mahbubun sureti de mertebelerde zahir olunca muhibbe izafe edilir.  

Varlık sahasında zahir olan her nakış o nakşı süsleyen zatın suretidir. Kadim bir derya 
dalgalanınca da ona dalga derler. Dalgalanma suretini dalgaya nispet ederler. Dalgaların 
çokluğu denizi, deryayı çoğaltmaz. İsimler her ne kadar çok ise de müsemma birdir. Hararetin 
tesiriyle uçuşan su zerrâtına “buhar” derler. Yukarıda teraküm edince “bulut” derler. Aşağıya 
inmeye başlayınca da ona “yağmur” derler. Sular deryaya akarken “sel” derler. Deryaya 
ulaşınca yine “derya” olur. 

 
“El-bahru bahrun alâ mâ kâne fî kıdemin 
İnne’l-havâdise emvâcun ve’n-nehâru. 
 
La yahcübenneke eşkâlün teşakülihâ… 
Ammen teşekkele fîhâ fe hiye estâru. 
 
Suya ait tüm şekiller seni aldatmasın, hepsi perdedir. Deryanın dibi ebeddir, sahili ve 

derinliği nihayetsizdir. Ezel ile ebed arasındaki fasıl sensin. Derya senin vehnminde ikiye 
ayrılır. Ezel ve ebede münkasim olur. 

Sen kendini deryaya versen aradan kalkarsın. Benliği bırakırsan ezel – ebed birbirine 
karışır. Evvel – ahir ir olur. Dün, bugün, yarın ve öbür gün gibi itibarî şeylerin hepsi bir olur.  

Ey söz anlamaz adam! Hep sen olmak istersen git! Kendiliğine hiç yakın olma! 
 
Dördüncü Lem’a 
Maşuk ve mahbub ile âşık ve muhibbin ilâhî mertebelerde nasıl ve ne için 

bulunduklarını beyan eder.  
 
“Zaharet şemsuhâ ve fe-gabet fîhâ / Fe-izâ eşrakat fe-zâke şürûkuhû” 
 
Güneş zâhir olunca gölge silineceği gibi, ben de o zuhur içinde kayboldum. O ne zaman 

doğacak olursa benim de doğacağım odur. Bundan “La yuhibbullah gayrullah” “Allah 
Allah’ın gayrını sevmez” “Lâ yerallah illallah” “Allah’ı ancak Allah görebilir.” “La 
yezkurullaha illallah” “Allah’ı ancak gerçek anlamda Allah zikreder.” 

Peygamberimiz (asm) “Allahümme meteanî bi-sem’î ve basarî” “Allahım beni 
gözümden ve kulağımdan faydalandır” diye neden dua ederdi? “Meteanî bike” “Seninle 
faydalandır” demek içindi. Zira kurb-u nevafil ile Allah’a takarrub edenin Allah gözü ve 
kulağı olur.   

Bu makamda kul ne yaparsa Allah yapar. Nitekim “Attığın zaman sen atmadın, Allah 
attı” (Enfal, 8:17.) ayeti ve Hadis-i Kutside “Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de 
ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz 
kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya 
devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü 
gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm, benden 
sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum” (Buhârî, Rikak 38.) belirtildiği gibi kul 
Allah’ın iradesinin vasıtası olur. 



“Tebarekkallahu ve eddet aynuhû hücubun / Fe leyse ya’lemu illahhahu mallâhu. 
Huz haysü şi’te fe innellâhe sümme kul / Mâ şi’te fe inne’l vâsia allahu.” 
 
“Zatını perdelerle gizleyen Allah ne yücedir; Allah’ın kimse tam bilemez ancak Allah 

bilir. Hangi cihete yönelirsen yönel Allah o cihettedir. Allah’tan ne istersen iste Allah vasidir 
verecektir.” 

Zahirî ve bâtınî ilimlerde riyâset makamını ihraz eden, “Seyyidü’t-tâifeteyen” 
tasavvufun a’mâl ve makâmatı nazariyattan ziyade ameliyyât ile kendisine maluk olan evliyâ-
i azîmeden Cüneyd-i Bağdâdî (ks) “Otuz sene oluyor, ben Hak ile konuşmakayım, halk 
kendisiyle konuştuğumu zannediyor” der. Hz. Musa (as) Eymen vadisinde sağ taraftaki 
ağaçtan “İnnî Enellahu Rabbü’l-Âlemîn” “Ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!” (Kasas, 
28:30.) sesini kulağıyla işitiyor. Sırrı söyleyen ve işiten yine kendisidir. Bizler ise arada 
perdeleriz.  

 
Beşinci Lem’a 
Bu Lem’a her an mazharlardaki değişikliğin ve bu değişikliğin zahiri görünüşündeki 

değişikliklerin ayrılığı beyan eder. 
 
Mahbub, her lahza her âyinede başka bir yüz gösterir ve her zaman ayrı bir surette 

görünür. Çünkü daima değişmektedir. Ahvâl ve istidatların değiştikçe göstereceği suret dahi 
değişir. Kâh Âdem, kâh Havva’nın suretini açıklar. 

Tecellide tekerrür yoktur. Mutasavvifînden Ebu Talip Mekkî der ki: “Lâ yetecellâ fî 
suretin vâhidetin merrateyni, ve lâ fî suretin vahidetin le-isneteyn” yani, “Allah bir surette iki 
kere tecelli etmeyeceği gibi, bir surette iki şahsa dahi tecelli etmez.” 

Sayıların aslı birdir ama her zaman bir başka kayda giriftar olur. Her âşık ondan bir 
nişan verir, her ârif onu bir başka ibare ile söyler. “İbârâtünâ şettâ ve hüsnüke vâhidun. / Ve 
küllü ilâ zâke’l-cemâlü yüşîru.” “Sözlerimiz parekende ve doğruluktur; ama senin bir olan 
güzelliğini söyler. Her şey o güzel cemali tarif eder ve ona işaret eder.” 

Cüneyd-i Bağdâdî “Levnu’l-mâi levnü anâihî” yani, “Suyun rengi kabın rengidir” 
sözündeki mana “Men arefe nefsehû fekad arefe Rabbehû” hakikati “Limen kâne lehû 
kalbün” yani “kalbi olanlar için muhtelif halde kalbin halden hale girmesinden ilâhî 
tecelliyâtın suretlerdeki tecelliyatını anlar. Kenarlardan senin güzel yüzüne bakanlar senin 
yüzünden kendi yüzlerini görürler. İşte görnüşteki değişiklikler bu sebepledir.  

Peygamberimiz (asm) kalbi şöyle tarif eder. “Meselü’l-kalbi ke-rîşetin fî felâtin 
yukallibuha’r-rîhu zahru’l-batni” yani, “Kalbin misali çöldeki bir tüy gibidir. Rüzgâr onu alt-
üst eder. Bunun için şöyle dua ederdi: “Ya mukallibel-kulûbi sebbit kalbî alâ dinike’l-İslam” 
“Ey kalpleri değiştiren Rabbim kalbimi din-i İslam üzere sabit kıl!”  

Yine Peygamberimiz (asm) “La tesübbü’r-rîhe fe-innehâ min nefesi’r-Rahman” yani, 
“Rüzgâra sebbetmeyiniz, zira o Rahmanın nefesidir” buyurmuşlardır. Bu hadis “La 
tesübbü’d-dehr” “Zamana sövmeyin” şeklinde de rivayet edilmiştir. 

 Bu nefes konusunu anlamak istiyorsan “Külle yevmin hüve fî şe’nün” “O her an ayrı 
bir haldedir” “Fa’âlün limâ yürîd” “Dilediği şekilde çok fa’âldir” ayetlerinin tefsirine 
bakmalıdır. Tâ ki şuûn ve ef’âldeki ve sendeki değişiklikler Onun değişikliklerinden ve 
tecellinin taaddüdünden ileri geldiğini aşikar göresin ve anlayasın. Böylece suyun renginin 
kabın rengi olduğunu bilesin. 

“Râka’z-zücâcü ve râkatü’l-hamrü / Fe teşâbehâ ve teşâkele’l-emrü 
Fe keennemâ hamrun ve lâ kadehun / Ve keennemâ kadehun ve lâ hamr.” 
 
“Şarap kadehiyle şarap o derece inceldi ki / Kadeh ile şarap birbirine uyum sağladı 
İş karıştı, görünen sanki şarapsız bir kadeh / Yahut kadehsiz bir şarap oldu.” 



Altıncı Lem’a 
“Bu Lem’a aşıkla mahbubun her birinin diğerinin aynası olduğunu beyan eder.” 
 
“Seyr-i sülûkun nihayeti şudur ki, muhîb mahbubun kendi aynası olduğunu görmekle 

kendisi de ona ayna olur.” (Aslında bu seyr-i sülûkün başlangıcıdır. Nihayeti kulun acz-fakr 
içinde olduğunun şuuruna varıp ona ibadet etmesidir. Makam-ı mahbubiyet ve kurbiyet ancak 
abd olmaktadır. Nitekim kelime-i şahadet “Eşhedü en-Lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 
muhammeden abdühû ve Resûlühü” demektir. Hz. Muhammed (asm) kulluğunu kabul ve 
itiraf etmiştir.) 

İsbat-ı Sani-i Vâhid noktasında her şey onun esmâ ve sıfatının ayinesidir; yoksa zatının 
değildir. Yalnız Vahdet-i Vücut mesleğinde giden bu makamın cazibesine kapılarak sekir 
halinde Beyazıd-ı Bistamî (ks) gibi “Sübhânî mâ a’zame şânî ve hel fi’d-dâreyni ğayrî” yani 
“kendi zatımı takdis ederim, şanım ve celâlim ne büyüktür! İki cihanda benden başkası var 
mıdır?” demeye başlar.  

Burada âşık kisvesini maşuka giydirmiştir. Sonra “İnnî le-eşeddü şevkan ilâ likâihim” 
“Hakikaten benim onların görme iştiyakım daha şiddetlidir” der. Âşık maşukunun sözcüsü 
olur. “Raeytü Rabbî bi-ayni Rabbî fe-kultü ‘Men ente?’Kale ‘Ente Ente’” 

Sığınan kimseye eman ver. “Fe ecirhu hattâ yesmea kelâmallah” ayeti “Hakka sığınanın 
işiteceği Allah kelamı peygamberden çıkar, işitir. 

 
Yedinci Lem’a 
Muhabbetin mutlak surette bütün mezâhirde belirmesiv ve tüm duygularda baş 

göstermesine dairdir. 
 
Aşk ve muhabbet tüm eşyada sâridir ve kâinatın mayasıdır. “Ve keyfe yünkiru’l aşku ve 

mâ fi’l-vücûdi illâ Hû” yani “Aşk nasıl inkar edilebilir ki, varlıkta mevcut olan ancak odur.” 
“Ve mâ zahara fe mine’l-hubbi ve bi’l-hubbi zahera’l-hubbu sâre fîhi” “Ne zuhur ettiysel 
ondan ve onunla zuhur etmiştir. Muhabbet onda sâridir. Belki zuhur eden hep muhabbettir. 
Muhabbet hiçbir şeyden ayrılmaz. Belki bir mahbubdan diğer bir mahbuba sirayet eder, 
intikal eder.  

Bu sirayet eden muhabbetler ilk mahbuba bağlanan veya bağlanması icab eden 
muhabbettir. “Nakale fuâdeke haysü şi’te mine’l-hevâ ma’l-hubbu illâ’l-habîbu’l-evvel” 
âlem-i muhabbette gönlünü nereye çevirirsen çevir, hakiki muhabbet ancak ilk mahbuba olan 
sevgidir. Her neyi seversen sev, bilmeden sevdiğin ve yüzünü çevirdiğin yine odur. Hep birer 
mahbuba düşkündürler. Aslında hepsi sana boyun eğerler; sana düşkündürler ama bilmiyorlar. 

 
“Cümle âlem halkının meyli bilesin bilmesin hep sanadır. 
Senin gayretinle sana dostluk etmeye güç yetmeyince, 
Başkalarıyla dostluk etmeye ve onları sevmeye koşarlar. 
Bu sevgi muhabbet her şeyden senin kokun geldiği içindir.” 
 
Güzellik ve iyilik Allah’tan gayrıya yakışmaz.  
 
“Fe küllü melihin hüsnühû min cemâlihâ 
Meârun lehû bel hesenün küllü melihin” 
 
Her güzelin güzelliği onun cemalinden âriyettir.  
Görünüşte melâhetinin güzelliğidir, hakikatte o sebeptir. 
Mecnunun sevgide kıblegâhı gerçi sevgili Leylâsıdır 
Hakikatte Leylâ mutlak cemalin ayinesi ve gölgesidir. 



 
Bunun için Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Men aşaka ve affe ve keteme ve mâte 

fekad mâte şehîden” “Kim âşık olur da iffetini muhafaza için aşkını gizler de ölürse karşılığı 
şehitliktir.” İffet aşkın gayesinin mecâzî olduğu ve mektum tutulması mecâzî güzellik 
münasebetinin hakikatinin mahbûb-u bâkiye râci olduğunu göstermektedir. 

Leylâ’nın güzelliği mutlak güzelliğe râcidir. Bu nevi bakışla güzellik Leylâ’ya has 
değildir. Bu güzellik tüm mazharlarda parlamaktadır. O’ndan başkası hep çirkindir. “İnnellahe 
cemîlün yuhibbu’l-cemâl” “Allah güzeldir, güzeli sever.” Bütün mazharlardaki güzellik 
Allah’ın cemâlinin tecellisidir. 

“Aşkın kahramanı yine sensin ki, sen daima cemâlini görmektesin.” 
“Dâvay-ı aşk-ı mutlakı âdemoğlundan işitip dinleme! 
Şehr-i aşk olan bir yerde İnsanın ne işi olabilir ki…” 
 
Her ne görsen Cemalullah’ın ayinesi olmak hasebiyle her şey cemildir. Cemâl-i 

mutlaktan ancak güzellik gelir. “Ellezî ahsene külle şey’in halekahû” “O Allah yarattığı her 
şeye güzellik vermiş ve en güzel surette yaratmıştır. “El-mü’minu mir’âtu’l-mü’min” Mümin 
müminin ayinesidir. Mü’min iman sahibinin sıfatı olduğu gibi Allah’ın güzel sıfatlarından 
birisi de Mü’mindir. 

 
Mâsivâ baştan başa esmâ ve sıfatın tecellisidir. Bu sır tüm eşyaya şamildir. Bir insan 

hangi dinde olursa olsun, neyi severse sevsin, neye taparsa tapsın o seviş, o tapış neticede 
Allah’a racidir. Kur’ân-ı Kerimde “Ve kazâ Rabbüke en-lâ ta’büdû illâ iyyahu” “Rabbin 
ancak kendisine ibadet edilmesini kaza buyurdu, ezelî hükmüyle hükmeyledi.” “Lâ râdde li-
kazâihî” “Onun kazasını hiç kimse ve hiçbir şey reddedemez.”  

Mahmud-u Şebisterî “Gülşen-i Râz”da şöyle der: 
“Eger kâfir zebet âgâh-i keştî / Gecadir dîn-i hud gümrâh-ı keştî”  
“Puta tapan kâfir putun nasıl ilâhî bir sırra mazhar olduğunu bilseydi, nasıl yolunu 

kaybedip kâfir olurdu?” 
 
Sekizinci Lem’a 
Bu Lem’a surî, zevkî ve berkî tecellinin ahvalini beyan eder. 
 
Surî tecelli bütün eşyanın surtindedir. Zevkî tecelli ilim ve marifettedir. Berkî tecelli ise 

müntehilere has ihtisas tecellileridir. Sevgili ya suret veya mânâ veyahut bunların fevkında 
erginlere has ihtisas ve berkî tecelli ile yüzünü muhibbine gösterir. 

Peygamberimiz (asm) “Raeytü Rabbî fî ahseni suretin” “Rabbimi en güzel surette 
gördüm. Şerefli hadisi ile yüce Allah’ın “Fe eyne mâ tevellû fe semme vechullah” “Nereye 
dönseniz Allah’ın veçhi oradadır.” (Bakara, 2:115.) ayeti bunu ifade eder.  

Cümle cihân Onun bir yönüne âyinedir. Her biri bir cihette sanilerine ve kâtiplerine ve 
hâlıklarına âyine olurlar.  

“Zahartü limen abkayte ba’de fenâihî  
Fe kâne bilâ kevnin li enneke küntehû” 
Fani olsuktan sonra ibkâ eylediğin muhibbine zâhir olmaktasın. Onun imkân âlemindeki 

varlığı kalmayınca yerini tutmaktasın. Eğer mahbûb cemâl ve celâlin önünden manâ 
perdelerini kaldırırsa perdesiz muhibbine bunları söyler. “İzâ câe nehrullahi batala nehr-u İsâ” 
“Allah’ın yağmuru yağmaya başlarsa İsâ’nın nehri hiç olur” demişlerdir. 

Bir sivrisinek Hz. Süleyman’a rüzgârdan şikâyet etti. Hz. Süleyman (as) “Rüzgârı getir, 
davanıza bakalım” deyince Sivrisinek “Bizim için rüzgârla beraber bulunma imkânı yoktur. O 
gelince biz burada kalabilir miyiz?” der.  

 



On Birinci Lem’a 
Bu Lem’a hulûl ve ittihadı reddeder. 
 
İttihat bir şeyin diğer şeyle birleşmesi, hulûl ise, bir şeyin diğerine girmesidir. Bu iki şey 

arasında olur. Ayna ile aynaya akseden suretin bunlara benzer yönü yoktur. Hak ile abd bunun 
misalidir.  

Tecellide bir şeyden başka bir şey yoktur ki hulûl ve ittihad mümkün olsun. Şuhut 
gözüyle bak; birlik var, katiyyen ikilik yoktur.  

“El-aynü vahidetün ve’lhukmü kuhtelifetün 
Ve zâke sırrun li-ehli’l-ilmi yenkeşifu…”  
Ehl-i keşf çokluğu ahkâmda görür. Zât için vahdet bir kemâldir, tagayyür ve teessürden 

münezzehtir. Nasıl bir nur, ışık mhtelif aynalarda muhtelif renklerde görünür. Nurun ise rengi 
yoktur. 

“Lâ levnü li’n-nûri lâkin fi’z-zücâci bed’ün, 
Şuâuhû fe-terâ eyyü fîhi elvânun.. 
Binlerce billur camlar üzerinde düşen güneş ışığı her birini açıkça başka bir renk ile 

parlatmış olur.  
Mutlak varlık dâima kendi öz vahdetindedir. Nur ise âyân-ı sâbite billurlarına çarpan 

ışıktır. Görünen renkler ise muhteliftir. Âyân-ı sabitedeki ezelî istidat boyasını açığa verirler. 
Bunun hulûl ve ittihad ile ilgisi yoktur. 

 
On İkinci Lem’a 
Kim ki “Seyr-i İlallah” kapısını açar, kendi hiçlik halvethanesine oturur. Kendisiyle 

dostunu birbirine ayine edinerek kendisini dostunun aynasında görür, kendi aynasına Allah’ın 
sıfatlarını mütalaada bulunamaz. Çünkü “Seyr-i İlallah”ın tamamından sonra Zât’ın tecellisi 
“Fenâ Fillah” makamının başlangıcıdır. 

Mekke’nin fethine kadar Medine’ye hicret eden müminlerin kazandığı hasenât 
Mekke’nin fethinden sonra tamamlanarak “Lâ hicrece ba’de’l-Mekke” yani “Mekke’nin 
fethinden sonra hicret yoktur” şerefli hadisi gereği hicret hasenâtı kemâlini bulup 
tamamlandığı gibi, “Seyr-i İlallah” da “Zâtının” tecellisi ile tamamlanır. “Seyr-i Fillah” 
başlamış olur. 

“Âyine-i suret ez sefer dârest  
Kâne pezîrân-ı suret ez-nûrest”  
“Sureti gösteren ayna seferden uzaktır. Zira ki onun sureti göstermesi kabiliyeti nurdan 

parlak olduğu içindir.” “Fe-eyne tezhebûn” “Nereye gidiyorsunuz?” Burada gurbetin imkânı 
yoktur. “Lâ seyâhate fî ümmetî” “Ümmetimde seyahat yoktur” buyuran Peygamberimiz (asm) 
“Fenâ Fillah” makamında ümmetinin seyahat etmeyeceğini belirtir. Burada “Men” ve “İlâ”nın 
hükümleri tarh ediliyor. Varlığın “Vahdaniyet” deryasında iptida ve intihâ yoktur.  

Ehl-i halvet şöyle der: 
“Halevtü bimen ehvâ felem yekü gayrünâ 
Velev kane gayrî lem yesıh vücûduhâ…” (Molla Cami)  
 
“Sevdiğim vahdetle tenhalaştık, bizden gayrı kimse yok! 
Benim gayrım olsaydı, sevdiğimin varlığı sahih olur mu?” 
 
Bundan sonra da sefer olur; ama bu kendine ve ilâhî sıfatlara olur. Beyâzıd-ı Bistâmî 

(ks) “Yevme yahşuru’l-müttakîne ilâ’r-Rahmâni vefdâ” ayeti okununca bir nâra attı ve “Men 
yekûnu indehî ilâ eyne yuhşaru” “Yanında bulunan nereye haşr olur?” dedi. Sonra “Mine’l-
ismi’l-Cebbari” diyerek “İle’l-ismi’r-Rahmân! İle’l-ismi’r-Rahîm” demiştir. 

Seyr-i İlâllah tamam olunca “Seyr-i fillah” başlar ve bu bakidir ve dâimidir. 



On Üçüncü Lem’a 
“Hak ile Abd arasındaki 70 bin zulmetten ve 79 bin nurdan perde vardır” hadis-i şerifi 

izah edilmektedir. 
 
Muhib mahbubu bu hicapların arkasında görmeye çalışır. Vech-i İlâhiyi müşâhede için 

muhibbin sa’y-u gayreti ile âşinâlık husule gelerek aşkın imdadı, şevkin gayreti ile perdeler 
birer birer açılarak ilâhî cemâlin sübhâları pertev-i muhibbin mevhum gayrılığını yakar, 
mâşuk âşıkın yerine geçer.  

Bu perdelerin nuranileri, insanın ilmi, hâlleri, makamları ve güzel ahlakıdır. Zulmânileri 
cehâleti, âdetleri ve ahlâk-ı seyyiesidir. Yakîn ve şekke ait nur ve zulmet perdeleridir. Bu 
perdeler esmâ ve sıfat-ı ilâhinin tecellileridir. Nuranî perdeler ruhânî olanlardır, zulmani 
perdeler ise cismânî olanlardır. Yine nurânî perdeler lütuf ve cemâlin, zulmanî olanlar kahır 
ve celâlin perdeleridir.  

Ebu Talib-i Mekkî “İnnellâhe hacebe’z-Zâti bi’s-Sıfatı ve hacebe’s-Sıfâtı bi’l-ef’âli” 
buyurur. Yani, “Allah zatını sıfatlarla, sıfatlarını da fiilleri ile perdelemiştir.” Peygamberimiz 
(asm) hadis-i şerifinde “İnnellâhe seb’îne elfe hicâbin min nurin ve zulmetin lev keşefehâ le-
ehrekat subuhâti vechihî…” Yani, “Allah nur ve zulmetten yetmiş bin perde ile kendisini 
gizlemiştir. Eğer bunları açacak olursa yüzünün nuranî şiddeti daha ilk lemhada kendisine 
bakmadan ve görmeden ne varsa hepsini yakar. “Sübuhât” ilâhî nurun şuleleridir ki melek-i 
mukarrebîn daima bu envârın müşahedesiyle Allah’ı tesbih ve takdis ederler.  

Hakikatte bu hicab yine kendisidir. Zuhurunun şiddeti onu perdelemiştir, nurunun 
satvetine bürünmüştür.  

“Lekad batanet felem tuzhiru’llezî basar 
Fe keyfe yudriku men bi’l-ayni müstetir.” 
 
“Batın oldun, zahir olmadın, göze perdelenip görünmez olan nasıl görülür? Zira göz her 

şeyi görse de kendisini göremez.” 
“Yüzünün perdesi yine kendi yüzündür 
Alemde gizlisin, çünkü çok âşikârsın, 

Her nereye baksan senin suretindir 
Her yerde gözüme suretin görünür. 

Kimse seni tanımasın diye yine Sen 
Yüzünü bir başka libasla süslüyorsun. 

Sen hem zahirsin hem bâtınsın 
Sen hem evvelsin hem âhirsin. 

Aşikâr olduğun zaman gizlisin 
Gizlendiğinde ebedî âyânsın. 

Seni bilmek ve tanımak imkânsızdır 
Seni bilmemek, tanıyamamak bilmektir.” 
 

On Dördüncü Lem’a 
Vücup ve imkân kavisleri ve bunların batını “Ev Ednâ” makamı ile aralarındaki farkın 

beyanıdır. 
 
Vâcib ve mümkünü bir daire farzet. Bu daireyi merkez noktasından geçmekte olan bir 

çizgi ile ikiye ayırınca iki kavis şekli hasıl olur. Biri vücup diğeri imkân kavisleridir. 
Merkezden geçen çizgi ise vacipten ayrı imkân taayyünlerinin göstericisidir. Bunlar farazîdir. 
Var gibi gözükse de hakikatte varlıkları yoktur.  



Görünüşte bu cihan var görünüyorsa da hakikatte vücubun nuruyla imkân karanlığı 
arasında bir çizgiden ibarettir. Şayet bu mevhum hattı okuyabilirsen hudûsün hudus 
taayyünüyle kıdemden ayrıldığını bilirsin. 

 
Aşk ile Allah yolunda ilerleyen kimsenin kendinden geçip fani oluşuna “Münâzele” 

denir. Zât-ı Akdes’in Ferdaniyeti Ehadiyetin sır perdesi ayrı şeylerdir. Çünkü imkân eseri 
vardır. Fenâdan sonra sıfatını incelikleriyle istiğrakın mektum kalması, daha hızlı ve daha 
güzeldir. Bunlar hissî ve zevkidir.  

“Ve min ba’dü hâzâ mâ yedukku sıfâtuhu 
Mâ ketemehû ahtâ ledeyhi ve ecmelü…” 
 
Ahadiyet: Esmâda kesret ahadiyeti, Zât-ı Mukaddesin hüviyeti itibarıyla aynı 

ehadiyettir. Her iki surette de Ahaddir. Esmânın kesreti ve Zât-ı İlâhînin aynı olması ve Zât-ı 
İlâhînin de Esmâ ve Eşyâdan gınası sebebiyle ayn-ı Ahadiyettir. 

Ehad isminin sırrının eşyaya sirayeti bir sayının bütün sayılara sirayeti gibidir. Tüm 
sayılar bir sayısının tekerrürü ile nihayetsiz sayıların ayınları zahir olur. 

Onun vahdeti zevk ve vicdan yoluyla senin kendi vahdetinde de bilinebilir. Sayıların bir 
sayısındaki fertleri gibi 1x1=1 gibi… Böylece tevhid dürüst olur.  

Bunu zevk ve vicdan yoluyla bilenler pek azdır. 
 
On Beşinci Lem’a 
Bu Lem’a muhibbin işi ve ona her şeyin izafesi ile saadet ve şekavet bahsidir. 
 
Muhib mahbubun gölgesidir. Gölge nurdan nasıl ayrılabilir. Muhib mahbubun gölgesi 

olunca Allah’ın “Ve mâ min dâbbetin illâ hüve âhizun bi-nâıyetihâ.. İnne Rabbî alâ sıratın 
müştakîm” ayeti gereğince her mahluk doğru yol üzere gider. Her mahlukun dizgini Allah’ın 
kudret elinde olunca elbette gittiği yolda doğru yoldur. 

 
“Felâ abese ve’l-halka len yehlukû südâ 
Ve in lem yekun efâlehum bi’s-sedîde…” 
 
Karışık bir iş yoktur, halk boşuna yaratılmamıştır. 
Her ne kadar halkın işleri karışık ve sağlam olmasa da her biri ve ve işlerinin yaradılışı 

hep ezelî hikmet icabıdır. 
 
“Alâ semmetü’l-esmâi tecrî umûrahum 
Ve hikmetün vasafa’z-Zâti lil-hukmi uciret..” 
  
Halkın işleri isimlerin nişânesi üzerinde yürümetke… 
Zât-ı mukaddesin sıfatındaki hikmet hükmünü icra etmektedir. 
 
Varlıklar ilm-i ezelîdeki varlıkları yönündedir.  
Allah katında bu mâlum-u ilâhî ile boyanmışlardır. 
 
Tecelli-i Esmâ ve Sıfat kemâline doğru devam eder. 
Kemâl ise tecelli ettiği Esmâ ve Sıfata tam mazhariyettir. 
 
Her şey mazhar olduğu isme göre doğru yoldadır. 
Her ne kadar diğer isme göre eğri yolda sayılsa da… 
 



Cüneyd-i Bağdâdîye sordular: “Tevhid nedir?”  
Cevaben dedi: Bir muğannî şöyle teğanni ediyordu: 
 
“Ve ğanâ lî minnî kalbî / Ve kefâ mâ haysü mâ kânû 
Ve ğaneytü kemâ ğannî / Ve kânû haysü mâ kânû…” 
 
“Sevgilim benim için tağannî ediyordu 
Ben de onun tağannisi gibi tağannî ettim. 
 
Onlar nasıl oldularsa biz de öyle olduk 
Biz nasıl olduksa onlar da öyle oldular.” 
 
“Kaşın doğruluğu eğriliğindedir.” Kemanin eğriliğinden doğruluğu bilinir. Hakikat küre 

gibidir, nereye parmağınızı koyarsanız ortası orasıdır. Bu ayet-i kerimeye bak ki Yüce Allah 
buyurdu:  

“Elem tere ilâ Rabbike keyfe medde’z-zılli” “Görmez misini Allah gölgeyi nasıl 
uzatıyor?” Bu gölge halka gidiştir. Gölgenin uzanışında beni görmüyor musunuz? “Kul küllün 
ya’melu alâ şâkiletih…” “Herkes kendi şakilesine, karakterine ve kabiliyetine göre iş yapar.  

“Ve lev şâe Rabbeke le-ceale sâkinen” “Allah dileseydi gölgeyi sakin kılardı.” Yani, 
mümkünü ezelî bilgisindeki gibi ortada kalıp varlığı bulunmazdı. Ehadiyet güneşi esmâ ve 
sıfatın perdesi olmaksızın gayb ufkunda parlasaydı gölge güneş gibi olurdu. 

Şeyhulislâm Abdullah Ensârî el-Hirevî der ki: “Her ne zaman mahuk olan şey mahluk 
olmayanla kâim olursa, mahluk olan şey mahluk olmayanda yok olmuş demektir. Hakikat saf 
olunca, benlik iğreti olur.”  

 
On Altıncı Lem’a 
Çeşitli şekillerde görülen çokluğun nasıl gerçek varlığın birliğine tesir etmediğini beyan 

eder. 
 
Bir usta perde arkasında gölge ve hayalle türlü suretler ve birbirine uymayan şekiller 

gösteriyor. Tüm hareketler ve duraklar onun iradesi altında, O ise perde ardında gizlenmiş…  
Üstad-ı Sani perdeyi açıp gösterdiği şekillerin hakimiyetini açıklayınca bunların ne 

olduğu anlaşılır. Nasıl ki insan harf sembolleriyle ve karakterlerle pek çok yazıları bir sahife 
üzerine yazar pek çok manaları ifade eder. 

  
“Küllü’l-lezî şâhedtühû fi’lün vâhidün 
Li-müfredihî lâkin yahcübü’l-ekinnetü” 
 
Her şey, gördüğün her iş tek bir yaratıcının işidir. 
O kendi yalnızlığı içinde türlü şekiller gösterir, sen çok sanırsın. 
 
“Ve izâ mâ zâle’s-setrü lem tera ğayruhû 
Ve lem yebka bi’l-eşkâli eşkâlü raybühû.” 
 
Perde açılıpta o şekiller meydana çıkınca ortada o tek, 
Yaratıcıdan başka bir şey göremezsin. Şüphenin verdiği zorluk ortadan kalkar.  
 
“Vallahü halekaküm ve mâ ta’melûn” “Sizi ve yaptıklarınızı da Allah yarattı” ayetinin 

sırrını herkes bilseydi bizim fiil ve iktidarımızın ancak onun yönünden geldiği, onun bizim 
suretimizde belirdiği anlaşılırdı. 



On Sekizinci Lem’a 
Aşıkın hareket ve isteği ve bunların gerçekleşmesi ile ebedî olarak terakkisi 
 
Âşıkın ayn mertebesinde oldu ve olmadı gibi düşüncelerden ırak ve durgun bir haldeydi. 

Maşukun yüzünü henüz görmemişti. “Kün” emrinin nağmesiyle yokluk uykusundan uyandı. 
Bu nağmeden bir vecde tutuldu. Hemen şu “Aşk şûrî der nehâd mâ nehâd” “Aşk bünyemize 
bir heyecan koydu” mısraıyla terennüme başladı. “Ve’l-üzünü ta’şiku kable’l-ayni ahyânen” 
“Göz görmeden ara-sera kulak âşık olur.” Aşk zahirini ve batınını kapladı.  

“Li enne’l-muhibbu limen yehvâhu züvâru” “Seven sevgiliyi sık sık ziyaret etmesini 
sever” Bu istek onu raksa ve harekete getirdi. Ebediyete kadar ne o raks bitti ne de o istek 
kesildi. Çünkü kulağını dikince senin sesini işittim” “Ve terâ’l-arza hâmideten ve hiye 
temurru merra’s-sehâb” 

Aşık nasıl durgun olabilir? O daima raks ve hareketlidir. Her zerre bir kelimedir. Her 
kelimenin bir ismi, her ismin bir dili, her dilin bir sözü vardır. Muhibbin kulağı keskin olursa, 
söyleyeni, işiteni cem mertebesinde birleşmiş görür.  

“Es-semâi tayrün yetîru mine’l-hakki ilâ’l-hakkı” Semâ bir kuştur, Hak’tan hakka doğru 
uçar.” Kur’ân-ı Kerimin “Fe beşşir ibâdillezîne yestemiûne’l-kavle fe-yettebiûne ahsenehû” 
ayetine güzel bir âyine olur. İşte aşk ve şevkle insanı hakka sevk eden bu semâdır.  

“Çün nâme-i bülbül ez-bî külli şenvâ  
Hem küllü kuveyd gerçi ze bülbül şenvâ” 
 
“Bülbülün güle nağmesini bülbülden dinliyorsun 
Şunu bil ki gerçekte nağmeyi söyleyen güldür…” 
  
On Dokuzuncu Lem’a 
Aşığın kalbindeki genişlik, tam kâbiliyeti, gönlün anlamının tahkiki ve gerçek birlik… 
 
Aşığın gönlü taayyünden münezzehtir. İzzetin kubbesi altında âlem-i gayb ve şehâdetin 

kavşağıdır. Himmeti çok yüksektir. Son derece genişliğinden bütün âleme sığmaz. Ferdâniyet 
ve vahdaniyet alanında saltanatın otağını kurar. 

Ne acâib iş!... 
“La yeseunî’l-arza ve lâ fi’s-semâi ve lakin yeseunî kalb-i abdi’l-mü’min ve’l-kalbü 

beyne esâbii’r-Rahmân”  
 
O gönülde, gönül de onun pençesinde… 
Hem aşk hem âşık ve hem mâşuk 
Hem âyine, hem cemâl ve hem beynâî… 
 
Yirminci Lem’a 
Bu Lem’a varlığın mâşuka, yokluğun âşıka izafesi ile yoksulluk anlamının tahkikini, 

mertebelerini ve “El-fakru sevadü’l-vehci fi’d-dâreyni” yoksulluğun her iki âlemde yüz karası 
olduğunu beyan eder. 

 
Aşk, saltanat ve istiğnayı mâşûka, düşkünlük ve ihtiyacı âşıka vermiştir. Gınâ mâşukun, 

yoksulluk âşıkın sıfatıdır. Âşık her şeye muhtaç bir yoksuldur. Bu eşyanın hakikati 
itibarıyladır. Varlık Allah’a aittir. Her şey Onundur ve Onu gösterir. Yoksulluk ise bir hâcet 
ve taayyün etmeksizin zâtî bir ihtiyaçtır. Üzerine varlık hilkati emanet olduğundan hiçbir şey 
âşıka muhtaç olmaz.  

Yüce Allah’ın “İnnellahe ye’murukum en tüeddü’l-emânâti ilâ ehlihâ” ayeti gereği 
emâneti ehli olan mâşuka vermiş, maşuk da hiçlik hırkasına bürünmüştür.  



“Der mezheb-i mâ sevâd-ı âzam 
Ânest-i sevâd-ı fakr-ı pûşined…” 
 
“Bizim mezhebimizde sevâd-ı âzam 
Yoksulluk libasına bürünmektir...” 
 
Zengin yakınlığın son mertebesinden uzaktır.  
Yoksul ayrılığın son derecesinde yakındır. 
 
Yoksulla zengin bir yolda gidiyorlardı. Muhabbet rüzgârı esince zenginin elindeki mum 

söndü. Yoksulun elindeki odun parçası ise parlamaya başladı. “En ınde’l-münkesireti 
kulûbuhum” “Ben gönlü kırıkların yanındayım” hadis-i kutsisi gerçekleşir.  

 
Yirmi Birinci Lem’a 
Bu Lem’ada âşıkın her türlü isteğinin mâşukun istek ve iradesine terk etmesini beyan 

eder.  
 
Aşıka gereken mâşuka karşı hiçbir dileği olmayarak sohbette bulunmak ve hiçbir istekte 

bulunmamaktır.  
“Terk-i murâd hûd negûyî sâd-bâr 
Yeki bâr-ı murâd derkenâred nâyed 
 
“Yüz kere muradı terk etmeyince 
Bir kere murad kucağa gelmez.” 
 
Aşıkın istekte bulunması gittiği yolu kapatır. Rızaya uygun olmayan şeyi aslâ 

istememeli, işlerini ona göre değiştirmelidir. Rızaya uygun olmayan şey maşukun isteği ile de 
olsa “Velâ yerdâ li-ibâdihi’l-küfr” “Allah ibadının küfrüne razı olmaz” hükmüne uyarak 
değiştirmelidir. 

Haram Hakkın cemâline uzaktır. Ondan sakınmalıdır. Hakkın kabul etmediğini Hak için 
kabul etmemek Hakkın rızasına muvafakattir. Mükâşefe sahibi muhib tecellinin mahkumudur. 
Tecelli iki nevidir: Zâtın tecellisi, isim ve sıfatların tecellisi. İsim ve sıfatların tecellisi kahır 
tecellisi, lütuf tecellisi ile kaldırılır. Meşrû olmayanda kahır tecellisi, meşru olanda ise cemal 
tecellisi görülmektedir. 

İşte böyle tecellilerde “Eûzu bike minke” yani “Senden Sana sığınırım” istiâze edeni ve 
edileni gösterir.  

Senden Sana kaçmazsam dilekçeyi kime vereyim? 
Kimin huzuruna varayım? 
 
Yirmi İkinci Lem’a 
Teklifin esrarını beyan eder. 
 
Aşıklığın şartı maşuk neyi seviyor ve kimi dost ediniyor ise onu dost edinmelidir. Tâ ki 

maşukun cefasından aşkın sığınağına doğru kaçıp kurtulsun. 
“Ennâru savtun, yesûku ehlullahi illallah”  
“Ateş bir kırbaçtır, ehlullahı Allah’a kavuşturur.” 
 
“Urîdu visâluhû ve yurîdu hicrî 
Fe-etrukü mâ urîdu lemmâ yurîdu 
Kullü mâ yef’alu’l-mahcûbu mahcubun. 



 
Hicrî ki bûd murad mahbûb / Ez visâl hezâr bâr-ı hûşter. 
Li ennî fi’l-visâli abîd-i nefsî / Ve fi’l-hicrâni Mevlâ li’l Mevlâ 
Ve şuğlî bi’l-habîbi bî külli vechin / Uhibbu ilâ men şuğlî bi-halîlî..” 
 
Bir ayrılık ki sevgilinin isteğidir, 
Kavuşmaktan bin kere hoştur. 
 
Kavuşmakla ben nefsimin kölesiyim 
Ayrılıkla efendiler efendisi olurum. 
 
Sevgiliyle meşgul olmak daha sevimlidir 
Kendi halimle meşguliyetten daha hoştur. 
 
“Lâ uhsî senâen aleyke Ente kemâ esneyte alâ nefsike”  
“Ben Seni Senin kendini senâ edip övdüğün gibi övemem.” 
 
Abdullah Ensârî el-Hirevi (ks) der ki: “Allah kendi sıfatlarını izhar etmeyi isteyince 

‘Âlemi’, kendisini izhâr etmeyi isteyince de ‘Âdemi’ yarattı.”  
Kapı iyice kapalıydı. O yüce padişah Âdem’in hırkasını giydi. Ansızın kapıdan içeri 

girdi. “Allah Âdem’i Rahman suretinde yarattı.” Yani, “Rahman ismine tam bir ayine kıldı.” 
 
Yirmi Dördüncü Lem’a 
İlme’l-Yakîn, Ayne’l-Yakîn ve Hakka’l-Yakîn mertebeleriyle âşıkın bu mertebelerdeki 

ahvâlini beyân eder. 
Gözü kapalı bir insanın ateşin hararetiyle ateşin vücudunu tanıması ateşin varlığına 

delildir. Bu ilme’l-yakîn, ateşi görmesi ayne’l-yakîn, ateşe düşüp yanması ise hakka’l-yakîdir.  
Aşık her ne kadar birçok ayetlerin ve eserlerin delâletiyle maşukun varlığını biliyorsa da 

mâşukun cemâlini gözüyle görmek istiyor.  
 
“Se nurîhim âyâtinâ fi’l-âfâki ve fî enfusihim hattâ yetebeyyene lehum ennehu’l- Hakk”  
“Size nurâni ayetlerimizi afakta ve enfüste göstereceğiz, ta ki hak ve hakikat açık bir 

şekilde tebeyyün etsin” meâlindeki ayetten âşıkın sırlara açık olan kulağına şöyle bir ses gelir: 
Bir karınca yuvasından dışarı çıkar. Zaruri olarak güneşi görür, fakat neyi gördüğünü 

anlayamaz. Ne acâib iş! Maşukun cemâlini ayne’l-yakîn he görüyorlar. Çünkü görünen 
Ahadiyetten gayrı değildir. Zevk alamazlar. Zevk alacak olanlar, gördüklerinin ne olduğunu, 
neyi gördüklerini, ne ile niçin göründüğünü “Hakka’l-Yakîn” bilenlerdir. “Ve lâkin li-
yetmainne kalbî” “Kalbim tatmin olsun!” ayeti “Hakka’l-Yakîn” makamına işârettir. Kalbin 
tatmini hakka’l-yakîn mertebesidir.  

Sehl b. Abdullah (ks) “Yakîn Allah’tır” der.  
Yüce Allah “Va’büd Rabbeke hattâ ye’tiyeke’l-yakîn” “Rabbine yakin gelene kadar 

ibadet et!” “Elâ bi-zikrillahi tatmainne’l-kulûb” “Dikkat edin Allah’ın zikri kalpleri tatmin 
eder” buyurmuştur. 

 
Yirmi Yedinci Lem’a  
Bu Lem’a âşıkta şuhudun başlamasını beyan eder. 
 
Aşıkın şuhudu istemesi, varlığında fani olması içindir. İlm-i Ezelîde “Ayân-ı Sabite” 

varlıktan ve yokluktan uzak, mecazî varlık sıkıntısından müsterih ve “şahit – meşhut” idi.  



“İnne li-ğamâmetü alâ alâ şemsiki fe-eğrifu hakikatü nefsike” “Güneşin üzerindeki 
bulut, senin mecazî varlığındır. Nefsinin hakikatini bil. Senin senliğinin perdesi gözünün 
önünden gidecek olursa, maşukunu görmüş olur.” 

  
“Ve ente hicâbu’l-kalbi an sırrı gaybihî 
Ve levlâke lem yetma’ aleyhi hitâmuhû” 
 
“Gaybın sırrına karşı sen gönül perdesisin 
Sen olmasaydın üzerine mühür vurulmazdı.” 
 
Âşık devamlı şöyle dua eder. “Allahümme’c-alnî nûran” “Ya Rab! Nurumu artır, beni 

nur et! Varlığın karanlığından kurtar!” Daimâ makâm-ı şuhutta tut. Bende benlik varken Seni 
göremem. Şüphesiz “Nurânî erâhu” derim.  

Peygamberimize (asm) sordular “Hel raeytü Rabbeke!” Buyurdu: “Nurânî erâhu” “Onu 
nur olarak gördüm.” Diğer bir mana ile “O Nurdur, nasıl görebilirim?”  

 
“O halka nasıl yüz gösterebilir? Cemâli hangi aynaya gelebilir?” “Ve mâ kaderullaha 

hakka kadrihî” “Onun kadrini hakkıyla takdir edemediler.” Zira onun kadri nihayetsiz olduğu 
için ölçülü takdire sığmaz” demektir. 

 
Yirmi Sekizinci Lem’a 
Bu Lem’a aşıkta sıfatların değişmesini ve fenadan sonra bekâya ermesi, Cem’den farka 

geçerek tekmil ve irşada memuriyeti beyan eder. 
 
Mâşuk, âşıkını eksiklik ve ıraklık çukurundan çekip çıkarmak ve yakınlık ve kemâl 

şahikasına yükselmek isterse “ayân” ve “ervâh” ve “misâl” ve “his” aleminden geçirerek her 
âlemde kendisine yoldaşlık eden vasıflardan evvelâ onu kurtarır. Bunlar yine kendi sıfatının 
hil’atlerini giydirir.  

Bütün Esmâ-i Hüsnasıyla onu davet ederek kendi yerine oturur. Şu halde şuhut 
mertebesinde cem’in özü ve “istihkak” makamı olan durakların durağında durdurur. Veyahut 
başkalarını irşad için kendi âlemine geri çevirir. Nakısları ikmal için, tekmil için kendi 
alemine dönmesi ferman buyurulunca ondan sildiği renkler yerine kendi rengini giydirir. O 
zaman âşık şöyle terennüm eder. 

 
“Eşümmü minke nesîmen lestü a’rifuhu 
Ezunnu lemeyâi ceret minke erdânâ” 
 
Rüzgârın esmesiyle senden güzel bir koku alıyorum. 
Her nereye bakarsa sevdiğinin veçhini görür…”  
 
“Küllü şey’in hâlikun illâ vechehu” “Her şey fanidir, ancak onun veçhi bakidir.” 
“Vechuhû”nun Hakka râcî olduğunu müfessirîn söylüyorsa da “Şey’” kelimesine râcî 

olması da muhal değildir. Bu mânâda her şey hâliktir; ancak ilm-i ezelîdeki âyân-ı sabitesi 
olan “Aynı” hâlik değildir” demekte ne mahzur vardır? 

“Şey’” kelimesinin sarahati der ki: “Her şey sureti itibarıyla hâliktir, hakikati itibarıyla 
sabittir. Zira her şey mazhar-ı ilâhîdir. Zirâ “Ve yebkâ vech-i Rabbike” ayetindeki “vech” 
kelimesi “Rabbeke”nin muzaafı olması itibarıyla eşyanın veçhi ve hakikati olan Allah’tan 
gayrı ve aynı olmayan “ilm-i ezelî” demektir.  



Dostum! Eşyanın hakikati ve mahiyeti eşyanın veçhi olduğu bilinince “Allahümme 
erinâ’l-eşyâi kemâ hiye” duâsında Peygamberimizin (asm) buyurduğu gibi duâ etmenin sırrını 
anlarsın. 

  
“Fe fî külli şey’un lehu âyetün  
Tedüllü alâ ennehû vâhidun.”  
 
“Her şeyde Allah’ın bir âlâmeti vardır. 
Onun varlığına birliğine dellallık eder.” 
 
Yüce Allah buyurdu: “Kul, limeni’l-arzu ve men fîhâ in küntüm ta’lemûn. Seyekûlûne 

Lillâh!” “Gözleri perdelilere söyle! Siz ve yerde var olanlar kimindir? Ve kimin içindir biliyor 
musunuz? Gözleri açılınca Allah’ındır ve Allah içindir” diyeceklerdir.  

Biz ezelde ve ebedde Onunla kâim ve sabitiz… 
 
** 
Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i câmî-i aşk olan Mevlânâ Câmî gibi şöyle söyle: 
“Yekî hâh, yekî hân, yekî cûy, yekî bîn, yegî dân, yekî gûy!”  
“Neam sadakte ey Câmî! Hüve’l-matlûp, Hüve’l-mahbûb, Hüve’l-Maksûd, Hüve’l-

Ma’abûd, ki Lâ ilâhe illallah. Beraber mîzânend âlem… (Said Nursi (ra)) 
 

 
Temme 


