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Özet
İbn Arabî’de Hayâl ve Vücûd Paradoksu Özelinde el-Futûhâtu'l-Mekkiyye ile
Fusûsu'l-Hikem’in Karşılaştırılması
Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî’nin (560-638/1165-1240) öğretilerinin, gerçek görüşleri hiç
merak edilmeden benzetilmiş veya bulandırılmış olduğu ezoterik, okültik, majik, hermetik ya da
sözümona mistik, sinkretik ya da çağdaş spiritüalist yanılsamalardan, saplantılardan ve hezeyanlardan arındırılması, alanda çalışanlara bu gidişle herhalde bir çeyrek, belki de bir asır daha
harcatacak gibi görünmektedir. Bu küçük denemede, Şeyh-i Ekber’in önce hayâl, vücûd ve
şuhûd kavramları hakkındaki görüşleri ele alınacak; daha sonra fikir babalığı kendisine nisbet
edilmekte olan vahdet-i vücûd kavramına ne kadar uzak olduğu gösterilmeye çalışılacak; ardından bu konuların gerçek erbâbı olan ehlullâh arasında kendi yerinin neresi olduğu ise bizzat
kendi kaleminden gösterilmeye çalışılacaktır. Zira bu konuda aşağıda nakledeceğimiz cümleleri,
Şeyh-i Ekber’in kendi özgün görüşleri olmayıp, farklı konuları işlerken dolaylı olarak değinmiş
olduğu fikirler ya da o konularla paralellik arzeden zorunlu sonuçlardır. Kendi kanaatları ise
bunların tamamen dışındadır.
Anahtar kelimeler: Hayâl, Vücûd, Âlem, Kevn, Şuhûd, Vahdet-i Vücûd, Vahdet-i Şuhûd,
Ehlullâh, Ehlü’l-cem’ ve’l-vücûd, Ehl-i Şuhûd.
Abstract
A Comparison between “The Meccan Revelations” and “The Bezels of Wisdom”
with Special References to Paradox of Imagination-Being in İbn Arabi
Sheikh Akbar Ibn Arabi’s (A.H. 560-638/A.C. 1165-1240) doctrines are muddied and mistaken
for many unrelated notions without curiousing about his true ideas. It’s apparent that to purify
the Sheikh’s doctrines from these unrelated notions like esoteric, occultic, magic, hermetic, and
-so called- mystic, syncretic, contemporary spiritualist illusions, idee fixes and drivels; will take
up long time as a quarter century, maybe hundred years of each person who works on this
field. In this small essay, first; we will handle notions of imagination, being, consciousness,
etc., then try to show how long he is far from the notion of “Oneness of Being” which is referred
himself as if he is “prime mover” of this notion. And following, we will try to show from his own
expressions; where is his place between “The People of Allah’’ who are real competent of these
themes. Forasmuch some sentences which we mentioned below on this subject, aren’t Shaikh
Akbar’s distinctive ideas but imperative results which are shows parallelism with diffirent
matters touched on when he worked on different subjects. As for his own opinion are
completely out of these.
Key words: Imagination, Being, Cosmos, Universe, Consciousness, Oneness of Being, Oneness
of Consciousness, The People of Allah, The People of Union and Being, The People of Consciousness.
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1. Giriş
Mevcut baskılarıyla Fusûsu’l-Hikem’deki görüşlerin en azından bir düzinesinin Şeyh-i Ekber’e ait olup olmadığında hep tereddüt etmişimdir. Tabiki
bulabildiğim üç beş argumanla, bu eserin, en azından şimdilik tümüyle ona
ait olmadığını söylemem elbetteki büyük bir iddia olur.
Fakat İslâm Tasavvuf Tarihi’nde, üzerinde emsalsiz çalışmalar yapılmış
olan Fusûs’un, henüz müellif hattına, ya da yazıldığı söylenen 627/1229’dan
sonraki tarihlere dayanan orjinal bir nüshasından, en azından ben henüz
haberdar değilim.1
O halde, şimdilik elimizdekilerle iktifa ederek yola çıkmak zorundayız.
Peki, Futûhât için de aynı tereddütler vâki mi? İki açıdan kısmen evet. Birincisi; müellif hattıyla olan nüshanın tıpkıbasımının yolda olmasına rağmen,
henüz piyasaya çıkmamış olması. İkincisi; mevcut en kadim baskılarından,
en modern ve nâkıs, merhum Osmân Yahyâ tahkikli baskısına kadar tümünde, ne yazık ki fahiş hataların bulunması!
Bu durumda, bir yanılgıya düşmemek için tek yolun, mevcut metinlerin
tamamı taranmak suretiyle kendi içerisinde yapılacak karşılaştırmaların en
doğru işlem olduğunu kabullenmek gerekir. Olası bir yanılgıyla karşı karşıya gelmemek için de, aşağıda seçmiş olduğumuz metinlerde, Futûhat’ın
mevcut en yaygın olan dört ciltlik baskısı sırasıyla takip edilecek, diğer ciltlerdeki benzer metinlere ise ilk yerinde işaret edilecektir.
Bu yazıda takip edeceğimiz usûl; asıl metinler üzerinde çalışmak olduğundan merhum Ahmed Avni Konuk Bey’in (1285-1357/1868-1938) şerhi
hariç hiç bir şerhe başvurmamaktır. Çünkü onun Fusûs şerhi, geleneksel
vahdet-i vücutçu yorumların günümüz türkçesine en yakın ve en güzel örneklerindendir. Ve yine erbabınca malûm olduğu üzere, Ekberiyye Ekolü
içinde, Şeyh-i Ekber’i en iyi özümseyenlerden birisi de, aynı zamanda bir
mevlevî dedesi olan merhum A. Avni Konuk Bey’dir.
Bilindiği gibi Şeyh-i Ekber’in Fusûs’u üzerinde olumlu ya da olumsuz
anlamda yapılan ve yapılmakta olan çalışmalara, İslâm kültüründe ancak
Zemahşeri’nin Keşşâf’ı örnek olarak gösterilebilir.
Şerhler bizi zorunlu olarak başka yollara sokacağından, eğer satırlardan
değil de, satır aralarından bir şeyler çıkartılacaksa, hiç olmazsa bunun, Şeyhi Ekber’in kendi satırlarının arasından çıkartılması daha doğru olmaz mı?
Dolayısıyla, tek bir örnekle bile olsa, bir metni şerhlerinden, hatta çeviri1

Osman Yahyâ, Histoire et classification de l’œuvre d’Ibn ‘Arabî, Damas 1964, c. 1, s. 240-257.
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lerinden okuma tarzının, orjinalinden nasıl bir kopma olduğunu bu
mütevâzi çalışmada gözler önüne sermeye çalışacağız. Aslında buna bir
kopma değil, irfânî kültürümüzde farklı bir ada oluşturma da diyebiliriz ve
bunda kötü bir taraf ta yoktur. Çünkü söylenerek ya da yazılarak ifâde edilen her cümle, artık kaynağından çıkmış olduğundan, onun anlamı üzerinde
tasarruf hakkı ve sorumluluğu, dinleyen ve okuyanlara geçmiş demektir.
Tabiki bir sözden dolaylı olarak anlaşılan ile, o sözün doğrudan anlamı arasındaki farkı ayırdetmek kaydıyla...
Aslında Şeyh-i Ekber’in Futûhât’ından, İmam Şa’rânî’nin (ö.973/1565) de
söylediği gibi, her ilim erbâbı istifade edebilir ve bu yolla her bir meslek
sahibinin düşüncesinde yeni ufuklar açılabilir. Örneğin fıkıh müçtehidi,
Kur'ân müfessiri, hadis şârihi, kelamcı, muhaddis, sözlük uzmanı, kırâat
ehli, rüya yorumcusu, fizik, matematik, geometri ve tıb bilgini, dil bilimci,
mantıkçı, sûfî, ilâhî isimlerin mertebelerini bilen ve harf bilgisine vâkıf olanların kendi alanlarında tahmin bile edemedikleri bilgilere ve nüktelere
ulaşma imkanını Futûhât’tan elde edebilirler.2
Nitekim ister Ekberî ekole mensup olsun ister olmasın her sûfî, hatta
İbn Teymiye gibi muhalifleri bile, kendi zevk ve meşrebince Şeyh-i Ekber’in
eserlerinden ve düşüncelerinden etkilenmiş, feyz almış ve hâlen de zevk
almaya devam etmektedirler. Çünkü muhalif bile olsa her okuma; aynı şeyin
zihinde ya da dilde ezberden tekrarı değil, yeni bir anlamadır. Nitekim bir
anlam, karşıtlık içinde başka bir anlama gönderme yapmaksızın doğamaz ve
anlamın sınırları dil’in tarihselliği içerisinde sürekli yer değiştirir; çünkü
göstergeler her zaman başka anlam bağlamlarından geçerler, başka anlamlara gelirler ve asla kapatılamazlar. Bağlamdan bağlama değişen göstergeler
zincirinde anlam, durmadan değişen bir nitelik arz eder. Hele bu okunan
metin bir de başka dilden çeviri ise, yalnızca bu şekildeki anlam değişiklikleri değil, tam anlamıyla anlam kaymalarına da açık olabilir. Çünkü, nasıl
yapılırsa yapılsın her çeviri, yeni bir yorumdur. O halde bir metnin ilk ifade
edildiği dil’i, daima bir nirengi noktası gibi görmek ve oradan yola çıkmak
gerekir.
İşte buna en güzel örneklerden biri, Şeyh-i Ekber’in öğrencisi
Sadreddîn-i Konevî’nin (606-673/1209-1274), ‚el-Fukûk fi Esrâri Mustenidâti
Hikemi’l-Fusûs‛ adıyla bilinmekte olan Fusûsu’l-Hikem şerhine, kendi deyimiyle Fusûs’un mühürlerini açmak anlamında ‚Fekku Hutûmi’l-Fusûs‛ demiş
2

Abdu’l-Vehhâb b. Ahmed b. Ali eş-Şa’rânî, el-Kibrîtu'l-Ahmer fî Beyâni Ulûmi'ş-Şeyhi'lEkber, Beyrut-Lübnan, ts., c. 1, s. 3.
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olmasıdır.3 Ve o, bu şerhte ne metinden okuma tarzını, ne de Şeyhi İbnu’lArabî’nin neşvesine göre açıklama tarzını benimsemiştir. Aksine Şeyhi’nin
görüşlerini açıklamak yerine, Fusûs’un mühürlerini çözmeyi, kaynağının
sırlarını açıklamayı ve kapalı olan ifadelerin kilitlerini açmayı denemektedir.4
2. Futûhât ve Fusûs’ta “Hayâl” ve “Vücûd” Kavramları
İbn Arabî’nin düşüncesinde temel kavram ‚Vücûd‛ (varoluş) tur. Bu kavramın çatılmasında çok önemli olan, hatta bir köprü görevi gören kavram ise
‚Hayâl‛dir. Bu durumda hayâl kavramını vücûd kavramının bileşenlerinden
birisi olarak ta görmek mümkündür. Fakat aşağıda İbn Arabî’nin
Futûhât’ından seçtiğimiz tanımlarda da açıkça görüleceği gibi, vücûd kavramını tanımlarken kullandığı hiçbir cümlede hayâl kelimesini kullanmamış,
hatta varoluş gerçekli ğini, beklenilenin aksine, tam zıddı olan kelimelerle
ifade etmiştir.
Nitekim varoluş tanımlanırken, sözlükte bulunan kök anlamlarıyla;
‚ger çek dışı‛, ‚hayal‛, ‚şüpheli‛, ‚kibirli‛, ‚ütopya‛, ‚vehim‛, ‚kuruntu‛,
‚rol‛, ‚varsayım‛, ‚farazî‚, ‚rast gele gibi görünme‚, ‚tasavvur etme‚,
‚imaj‚, ‚silü et‚, ‚hallüsinasyon‚, ‚gölge‚, ‚tayf‚, ‚yansıma‚ ve ‚görüntü‚
anlamlarına ge len bir kelimenin, yani hayâlin, gerek Arapça’da, gerek Türkçemizde hemen ilk akla gelen anlamlarından birisiyle kullanılması ne derece
doğru olur?
O halde Şeyh-i Ekber'in, hem vücûd, hem de hayâl kelimelerini hangi
anlamda kullandığını çok dikkatli bir şekilde tetkik etmek gerekir. Zira İbn
Arabî’nin düşüncesinde vücûd gibi, hayâl kelimesi de kavram olarak yeni ve
başka unsurlarla karılarak çatılmaktadır. Futûhât’ta, ‚hayâlun kulluhû‛ diye
nekra şeklinde belirsiz bir tanımlama olmadığı halde; ‚vucûdun kulluhû‛
tanımlaması yalnız bir yerde, isim cümlesinin haberi olarak geçmektedir:
ٍٗ‚ فبخلري وجىص وٍٗ واٌشغ ػضَ وHayır, tümüyle varoluştur. Şer ise, tümüyle yokluktur.‛5

3
4
5

Sadruddin Konevî, Şerhu Erbaîne Hadisen, tahk.: H. Kâmil Yılmaz, MÜİFV Yay., İstanbul
1990, s. 50; çev.: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 2003, s. 64.
Krş. Konevî, el-Fukûk fi Esrâri Mustenidâti Hikemi’l-Fusûs, Fusûsu’l-Hikem’in Sırları, çev.:
Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2003, s. 13-14, 46, 59.
Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbnu’l-‘Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye fî Ma‘rifeti’l-Esrâri’lMâlikiyye ve’l-Mulkiyye, Dâru Sâdır, Beyrut, ts. c. 3, s. 373.
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Hiç kuşkusuz bu iki kavramın kesiştiği birçok alan vardır. Örneğin İbn
Arabî’nin ‚el-vucûdu’l-hayâlî‛ kavramı böyledir.6 Bununla birlikte hayâl kavra mı da, İbn Arabî’nin paradoksal düşünce sisteminde merkez kavramlardan birisidir.
İbn Arabî'nin çatmış olduğu bu hayâl kavramı çerçevesinde üretmiş
oldu ğu diğer terimleri ise şöyle sıralamak mümkündür: ‚‘ilmu’l-hayâl‛,7 ‚elkeşfu’l-ha yâlî‛,8 ‚hadratu’l-hayâl‛,9 ‚el-hadratu’l-hayâliyye‛,10 ‚‘âlemu’l-hayâl‛,11
‚el-hayâlu’l-mutlak‛,12 ‚el-hayâlu’l-muhakkik‛,13 ‚el-hayâlu’l-muttasıl‛,14 ‚elhayâlu’l-munfasıl‛.15 Nitekim Şeyh-i Ekber, bu kavramlar aracılığıyla, âyet ve
hadislerdeki, hatta dünya ve âhireti de içine alacak şekilde tüm varoluştaki
müteşâbihliğe, yani çift anlamlılığa da bir çözüm getirmeye çalışmaktadır. 16
İbn Arabî’nin hayâl konusundaki görüşlerini M. M. el-Gurâb, ‚el-Hâyâl
‘Âle mu’l-Berzah ve’l-Misâl‛ (Dimeşk,1404 /1984) adlı eserinde toplamıştır. Bu
konu da değerli hocam Mustafa Tahralı Bey de, "Hayal ve Gölge Varlık" başlıklı bir ma kale yayınlamıştır. 17
Hayâl kavramı gibi, vücûd kavramı da Şeyh-i Ekber’in düşüncesinde
temel motiftir. Bu iki temel kavramın birlikte kullanılması, herhalde yanlış
anlaşıldı ğından sürekli tartışma konusu yapılmaktadır.
Şeyh-i Ekber, Fusûsu’l-Hikem’de şöyle der:
‚ اٌىجىص وٍٗ سُبي ىف اخلُبيVaroluş tümüyle hayâl içinde bir hayâldir.‛ 18

Bu tanımlamanın şerhine geçmeden önce, aşağıda Futûhât’tan verilecek
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İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 2, s. 313; c. 4, s. 211.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 2, s. 299, 309, 313, 333, 576; c. 4, s. 389.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 34; c. 2, s. 365.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 304, 307, 662, 723; c. 2, s. 58, 66, 279, 296, 306, 311, 312, 375,
377, 390, 472, 536, 544, 597, 677; c. 3, s. 38, 42, 43, 70, 104, 119, 198, 235, 361, 364, 365, 450,
507, 509, 525; c. 4, s. 384, 430.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 2, s. 334, 379, 536, 622; c. 3, s. 42, 113, 198, 508, 510, 561; c. 4, s. 185,
386.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 57, 105, 158, 274; c. 2, s. 129, 304, 632; c. 3, s. 38, 42, 235, 287,
288, 450, 497, 508; c. 4, s. 185, 325, 361.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 2, s. 310.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 2, s. 310.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 2, s. 310, 311, 312, 377.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 2, s. 311, 313, 377, 544.
Krş. Ali Vasfi Kurt, Endülüs’te Hadis ve İbn Arabî, İnsan Yayınları, İstanbul 1998, s. 467-507.
Mustafa Tahralı, ‚Hayal ve Gölge Varlık‛, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, MÜİFV Yay.
no. 37, ikinci baskı, İstanbul 2000, c. 3, s. 44-56
İbnu’l-‘Arabî, Fusûs, tahk.: Afîfî, 2. baskı, Beyrut-Lübnan, 1400/1980; c. 1, s. 104; tahk.:
Gurâb, Suriye-Dımaşk 1406/1985, ss. 137-138.
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olan tüm vücûd tanımları içerisinde böyle bir ifadenin bulunmadığına işaret
etmiş olalım. Ayrıca Şeyh Sadreddîn-i Konevî, Fukûk’ta, bu ibârenin geçmiş
olduğu IX. Yûsuf Fassı’nda, ne hikmetse bu konuya hiç değinmemektedir. 19
Şeyh-i Ekber’in Fusûs’taki bu cümlesini A. Avni Konuk merhum şöyle
tercüme ve şerhetmektedir:
‚Emr, bizim sana takrir ettiğimiz vech üzere oldukta, bil ki sen hayâlsin.
Bütün idrâk edip hakkında ‚sivâ‛, ya‘nî ‚gayr‛, ‚ben değilim‛ dediğin
hayâldir. İmdi vücûdun küllîsi, hayâl içinde hayâldir.‛ Ya‘nî takrir olunan
hakâyıkı anladıktan sonra bil ki, âlemin vücûdu nasıl mütevehhem ise,
sen de öylece mütevehhem olan bir hayâlsin. Ve idrâk edip hakkında
‚Hakk’ın sivâsı ve gayridir; ve o benim vücûdum değildir‛ dediğin cemî‘i eşyâ-yi müdreke, hep hayâldir. Senin vücûd-i müstakıll tasavvur ettiğin
eşyânın kâffesi hayâl içinde hayâldir. Zîrâ a‘yân-ı sâbitenin zıllidir.
Şu halde bizim vücûdumuz zıllin zıllidir. Halbuki zıllin vücûd-i müstakılli
olmayıp, zî-zıll ile kâim idi. Biz ise, vücûdumuzun ve âlemin emr-i zâid ve
kendi nefsiyle kâim ve Hakk’tan hâriç olduğunu tahayyül ederiz. Bu, ancak ma‘nâ-yı hayâldir. Binâenaleyh zıll, hadd-i zâtında hayâldir. Vücûd-i
hakîkîye nisbet-i ittisâliyyesinden başka onun vücûdu yoktur.
İmdi eşyâ-yı müdreke zıllin zılli olunca, hayâl içinde hayâl olur. Meselâ
gece insanın gölgesi duvara düşer. O gölge aynı zamanda odadaki âyine
içinde mün‘akis olan duvar üzerinde de görünür. İşte bu zıll, hayâl içinde
hayâl olur. Çünkü duvara düşen zıll hayâl idi; âyineye akseden sûretler
dahî hayâldir. Binâenaleyh âyinedeki gölge hayâl içinde hayâl olur.
وً ِب ىف اٌىىْ وُ٘ ؤو سُبي ؤو ػىس ىف ِغاَب ؤو ظالي
الح ىف ظً اٌسىي مشس اذلض ال رىٓ درياْ ىف رُٗ اٌؼالي
کَسذ آصَ ػىس ٔىع مل َؼي چَشذ ػبمل ِىط حبغ ال َؼاي
‚Kevnde olan her bir şey ya vehim veya hayâldir. Yâhud âyinelerde olan
akisler veya gölgelerdir. Şems-i hüdâ, sivâ zıllinde parladı, beyâbân-ı
dalâlde hayrân olup kalma! Âdem kimdir? Lem-yezel nûrunun aksidir.
Âlem nedir? Lâ-yezâl deryâsının mevcidir.‛20

Yine bu hayâl kavramıyla ilgili olarak, her ne kadar paradoksal bir biçimde de olsa Fusûs’ta şöyle bir şiir geçmektedir:
بمنب اٌىىْ سُبي و٘ى دك ىف احلمُمخ
دبػ ؤسغاع اٌطغَمخ
19
20

واٌظي َفهُ ٘ظا

Konevî, Fukûk, s. 62-72.
Ahmed Avni Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, haz.: Mustafa Tahralı, Selçuk
Eraydın, MÜİFV Yay., İstanbul 1997, c. 2, s. 250-251.
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"Varlık ancak bir hayâldir. Halbuki o gerçekte haktır. Ve bunu böyle anlayan kişi tarîkatın sırlarını elde etmiştir.‛21

Şeyh Sadreddîn, mühürlerini açmaya çalıştığı Fusûs şerhi Fukûk’ta, hayâl
konusundaki bu şiirle ilgili de bir şey söylememektedir. 22
Şeyh-i Ekber’in Fusûs’taki bu şiirini A. Avni Konuk merhum şöyle tercüme ve şerhetmektedir:
‚Şiir: Muhakkak kevn hayâldir; o da hakîkatte Hak’tır. / Ve bunu anlayan
kimse esrâr-ı tarîkatı hâizdir.‛ Ya’nî bu âlemin, anâsır-ı basîtanın eşkâl-i
hendesiyye dâiresinde ictimâından hâsıl olan nukûş-ı cismânîleri ve
suver-i hissiyyeleri ancak hayâlden ibârettir. Zîrâ her ne kadar onların
vücûdları, gölgelerin vücûdları gibi, âlem-i histe mevcûd ise de, o eşkâl
bozulup gâib olur. Ve zıllin vücûdu gibi zâil olur. Beyt-i Câmî (ks): ‚Ârî
‘âlem heme hayâlest velî / Peyveste der vü hakîkatî cilvegerest‛: Evet
âlem, bütün hayâldir. Fakat onda dâimâ bir hakîkat cilve-gerdir. Ve o cilve-ger olan hakîkat dahî, vücûd-i vâhid-i Hak’tır. Nitekim bir kimse bir
âyine mukâbilinde kâim olsa, onun sureti âyinede zâhir olur. Âyinedeki
sûret hakîkatte ma’dûm ise de âlem-i histe mevcûddur; zîrâ basar-ı hissî
onu görür. Ancak o bir hayâlden ibârettir. Onun hakîkati şahs-ı kâimin
sûretidir. Şahs-ı kâimin tecellî-i kıyâmı zâil olunca o zıll ü hayâl dahî zâil
olur. Binâenaleyh o vücûd-i hayâlînin kayyûmu, şahs-ı kâimdir. İşte bunun gibi suver-i âlemden her bir sûret Hakk’ın esmâsından bir isim
âyinesi olup, onda o ismin suver-i ahkâmı cilve-gerdir. Ve Hakk’ın vücûdi mutlak-ı latîfî, her bir ismin muktezâsına göre, o suret-i kesîfede
müteayyin ve mütekayyid olmuştur. Buhâr-ı latîfin tekâsüf edip, bilfarz
mik‘ab şeklinde ve sâir eşkâlde incimâdı gibi. Buzun vücûdu histe
mevcûd ve meşhûd ise de, buhâr-i latîfin o şekilde takayyüd ve taayyün
etmesinden mütehassıl bir vücûd-i izâfîdir. O taayyün ve takayyüd zâil
olunca, mutlakiyyete rucû’ eder. Binâenaleyh buzun vücûdu bir hayâl
olup, onda cilve-ger olan hakîkat buhâr-ı latîfin vücûd-i mutlakıdır.
İşte bu misâller ile de zâhir olduğu vech ile, bu âlem-i kevnin hayâl olduğunu ve hakîkat cihetinden Hak olduğunu zevkan anlayan kimse, esrâr-ı
tarîkatı hâiz ve hakîkat-i hâle vâkıf olur. Ve Allâh’a sülûke muvaffak bulunur.‛23

Görüldüğü gibi, merhum A. Avni Konuk Bey bu şiiri de geleneksel vahdet-i vücûd düşüncesine göre yorumlamaktadır. Hâlbuki yukarıdaki cümleyi,
tam bu şekliyle, ne yazık ki Futûhât’ta bulamıyoruz. Bununla birlikte
Futûhât’ta, bu ifâ delere en yakın olarak şu cümleler mevcuttur:
21
22
23

İbnu’l-‘Arabî, Fusûs, tahk.: Afîfî, c. 1, s. 159; tahk.: Gurâb, s. 273.
Konevî, Fukûk, s. 106-111.
Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c. 3, s. 253.
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‚ فبٌؼبمل وٍٗ ىف طىع ِضً ِٕظىثخ فبحلؼغح اٌىجىصَخ بمنب ٍ٘ دؼغح اخلُبيBöylece âlem tümüyle, dikili
kalıpların sûretlerinin içindedir. O halde varoluş hazreti, yalnız hayâl

hazretidir.‛24
Cenâb-ı Hakk’ın tecellîsinin, âlemde, dâimâ sûretlerin perde gerisinde
olduğu anlatılırken şu ifade geçmektedir:
 واٌىً حبّض اهلل سُبي ىف ٔفس األِغ ألٔٗ ال صجبد ذلب صائّب ػًٍ دبي وادضح: ‚Her şey gerçekte, Allâh’a
hamdolsun ki, hayâldır. Çünkü sûretler devamlı olarak tek bir hâlde sâbit
kalmaz.‛25
ِٓ فبٌؼبمل وٍٗ سذغ خيًُ بٌُه ؤٔٗ دك و ٌُس حبك و خيًُ بٌُه ؤٔٗ سٍك و ٌُس خبٍك بط ٌُس خبٍك ِٓ وً وجٗ و ٌُس حبك
ٗ وً وج: ‚O halde âlem bir sihirdir. Sana Hak gibi görünür, halbuki Hak değildir. Yine sana halk gibi görünür, halbuki halk değildir. Çünkü âlem, her
yönden halk olmadığı gibi, yine her yönden Hak değildir‛26

Nitekim aşağıda gelecek olan bir vâkıa, bu paradoks ve yanılsamaya
daha açık bir biçimde ışık tutmaktadır.
Şeyh-i Ekber, kendi mânevî mi‘râcını, etap etap tasvir etmiş olduğu,
Futûhât’ın 367. bölümünde, beşinci semâ’ya ulaştığında, Hz. Mûsâ’nın (s) kardeşi Hz. Hârûn(s) ile karşılaşır ve ardından onunla hemen şöyle bir diyaloğa
girişir:
‚Ey Hârûn! Âriflerin çoğu iddia eder ki, kendilerince varlık yok olmaktadır ve bu nedenle onlar sadece Allâh’ı görmektedirler. Onların nezdinde
âlem’in, Allâh katında ilgiye layık hiç bir gerçekliği yoktur. Bununla birlikte onların manevi derecesinin, senin ve hem cinslerinin (Peygamberlerin) dûnunda olduğunda da hiç bir kuşku yoktur. Hâlbuki bize Cenâb-ı
Hak, senin kardeşine, o sana, altın buzağı olayı esnasında öfkelendiğinde;
‚Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma!‛
(A’râf, 7/150) dediğini bildirmiştir. Bu durumda sen, bu cümleyle, düşmanlara objektif bir gerçeklik atfetmiş oluyorsun. Bu ise, hiç kuşkusuz
âriflerin hâline muhâlif bir hâldir?‛

Hz. Hârûn(s) şöyle cevap verir:
‚Onlar doğru söylemektedirler. Çünkü onlar, zevklerinin sonucundan fazlasını elde edememişlerdir. Fakat bir düşün! Âlem, onların gözünde yok
olmakla, gerçekte de yok olmuş mudur?‛

Hayır, diye cevap verdim. Bunun üzerine şöyle devam etti:

24
25
26

İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 3, s. 525.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 19.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 119, 714; c. 4, s. 151.
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‚Onların, eşyânın hakikatıyla ilgili bilgilerinin eksikliği, âlem gerçeğinin
onların gözünden kaçtığı orandadır. Onların Hakk’ı tanıma konusundaki
kayıpları, Hakk’ın âlem’de onlardan perdelendiği kadardır. Çünkü gerçek
anlamda Hakk’ı tanıyan kişi için âlem’in tümü, Hakk’ın tecellîsinin
(théophanie) ‘aynı’dır.‛27

Görüldüğü gibi, bu örnekte de Şeyh-i Ekber’in paradoksal düşünme
biçiminin karşısında bulunmaktayız.
Şimdi de varoluş konusunda Fusûs’ta yapılmış olan benzer bir tanımlama üzerinde duralım:
ْ‚ فبٌؼبمل وٍٗ ِسشغ ثبحلبي ِٓ ال ديىٓ ؤْ َطٍك ػٍُٗ ؤٔٗ ِسشغ لبي رؼبىل وً َىَ ٘ى ىف شإBöylece âlem tümüyle sürekli dönüşüme mahkum olup, kendisine hükmedilen denileme
yecek olan Cenâbı Hak şöyle buyurmuştur: ‚O, her ân yeni bir yaratmadadır.‛ (Rahmân, 55/29)28

Bu metin şu şekilde de okunmaktadır:
ْفبٌؼبمل وٍٗ ِسزِّ ع ثبحلبي ِٓ ال ديىٓ ؤْ َطٍك ػٍُٗ ؤٔٗ ِسزَّ ع لبي رؼبىل وً َىَ ىف ٘ى شإ

Bu okuyuşa göre, A. Avni Bey’in çeviri ve açıklaması şöyledir:
‚İmdi âlemin küllîsi Zât-ı Hakk’ı musahhırdır, ya’nî teshîr edicidir. Fakat
âlem Zât-ı Hakk’ı teshîr etmekle beraber O’na ‚Musahhar‛, ya’nî ‚Tâbi’‛
ismini vermek mümkün değildir. Ve Hak Teâlâ ‚kulle yevmin huve fî
şe’nin‛ ya’nî ‚O her anda bir şe’ndedir‛ buyurdu. (Rahmân, 55/29) Bu şân
ise, ancak ibâdının şuûnudur.‛ Ma‘lûm olsun ki, diğer fasslarda dahi
kirâren beyân buyurulduğu üzere vücûd-ı hakîkî, ancak Hakk’ın vücûd-ı
vâhid-i latîfinden ibârettir. Bu vücûd-i latîfi hakîkî esmâ-i nâmütenâhîsi
hasebiyle, merâtib-i kesâfete tenezzül edip, suver-i muhtelife ile taayyün
ve takayyüd etmiştir. Binâenaleyh ibâdın şuûnunda vücûd ve hakîkat cihetinden mütecellî olan ancak Hak’tır; aslâ ortada gayr yoktur. Tesmiye-i
gayriyyet onun taayyün ve takayyüdü cihetinden vâki’ olur. Ve Fassı
İlyâsî’de ‚Vücûd‛un müessir ve müesserun-fîh kısımlarına münkasım olduğu beyân edilmiş idi.29 Ya‘nî ayn-ı vâhide-i Hak bir i‘tibâr ile ‚müessir‛
ve bir i‘tibâr ile ‚müesserün-fîh‛dir. Âlem Hakk’ın zâhiri olup müesserünfîhdir; ve Hak ise âlemin bâtını olup müessirdir. Binâenaleyh teshîr eden
ve teshîr olunan ancak Hakk’ın kendi nefsidir; ve gayr yoktur ki Hak,
onun müsahharı olsun.
Misâl: İnsanın şahsı ayn-ı vâhidedir; ve insanın bâtını onun endîşesidir; ve
zâhiri onun cismidir. Ve bu cism-i zâhiri, endîşesiyle müteharriktir. Ve
bâtını ‚Kalk yazı yaz!‛ demedikçe, yed-i zâhiri kalemi alıp yazı yazmaz.
27
28
29

İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 3, s. 349.
İbnu’l-‘Arabî, Fusûs, tahk.: Afîfî, c. 1, s. 194; c. 2, s. 286-287; tahk.: Gurâb, s. 365-371.
Krş. Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, MÜİFV Yay., İstanbul 1992, c. 4, s. 41-44.

Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), yıl: 10 [2009], sayı: 23

520 | Dr. Ali Vasfi KURT

Binâenaleyh bâtını müessir ve cismi müesserun-fîh olmuş olur. Zîrâ bâtını
zâhirine te’sîr eder. Maahâzâ gerek müessir ve gerek müesserun-fîh o şahsın ayn-ı vâhidesidir. İşte bunun gibi insanın zâhiri olan cismi, bâtını olan
endîşesinin musahharı ve tâbi‘idir; ve bâtını olan endîşesi dahi zâhiri olan
cismininn müsahhırı ve metbû‘udur. Şu halde teshîr eden ve teshîr olunan, ancak şahsın ayn-ı vâhidesinden ibârettir. Burada gayrin vücûdu
yoktur.‛30

Burada çok ince bir nükte vardır. Ve görebildiğim kadarıyla, her iki
okuma tarzında önemli bir çelişki de yoktur. Ama yine de tercihim; aşağıda
gelecek olan âlem tanımlamalarına uygunluğu nedeniyle, ilk okuduğum
şekilden yanadır.31
Nitekim tercihimi te’yid eden Fusûs’taki bu ibârenin bir benzerini
Futûhât’ta da görmekteyiz ki; bu aynı zamanda varoluş konusunda İbn Arabî’nin tüm görüşlerinin bir hülâsası durumundadır:
‚Her şey, bizim hesâbımıza âmâde kılınmıştır. Çünkü âlemin varoluş
amacı biziz. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: ‚O, göklerde ve yerde olan her
şeyi, Kendinden bir bağış olarak emrinize vermiştir.‛ (Câsiye, 45/13) Allah,
Tevrat’ta şunları indirmiştir: ‚Ey Âdem oğlu! Her şeyi senin için yarattım. Seni de Kendim için yarattım.‛ 32 İşte böylece Melik, her gün mülkünde olan
halkının durumuyla ilgilenmeli ve kontrol altında tutmalıdır. Cenâb-ı Hak
şöyle buyurmaktadır: ‚O, kâinâtta her ân hükmetmektedir.‛ Çünkü göklerde
ve yerdeki bütün mevcûdât kendi güvenliği ve yaşamı için dileklerini hem
hâl diliyle, hem de sözlü olarak O’na arzederler (Rahmân, 55/29). Âlemin
korunup desteklenmesi O’na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan
yalnızca O’dur (Bakara, 2/255). Zirâ O, âlemden başka bir şeyle meşgul
değildir. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: ‚Göklerden yere kadar bütün
mevcûdâtı O düzenleyip yönetir.‛ (Secde, 32/5); ‚Her işi yerli yerince idâre eden
ve bütün bu mesajları açık açık dile getiren O’dur‛ (Ra‘d, 13/2). Eğer mülkün
varoluşu olmasaydı Melik, melik olarak isimlendirilmezdi. Çünkü mülkünün korunması, kendisinde Melik isminin korunması anlamına gelmektedir. Eğer yalnızca; ‚Allâh, yarattığı bütün âlemlerden bağımsızdır.‛ (Âl-i
İmrân, 3/97; Ankebût, 29/6) buyurduğu gibi olsaydı, O’nun Esmâ-i
Hüsnâ’sı içerisinde Melik ismi olmazdı.33 Çünkü bir tamlamanın içinde bulunmak durumunda olan isimler, mutlaka bir tamlanan ile birlikte olmak
zorundadır. Nitekim her hangi bir padişah ki, vatandaşlarının durumuyla

30
31
32
33

Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c. 4, s. 110, 112.
Krş. İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 19, 370.
Bk. ‘Abdurraûf el-Munâvî, Feyzu’l-Kadîr Şerhu’l-Câmi’i’s-Sagîr, Mısır, 1356 / 1937, c. 5, s.
466.
Krş. Fâtiha, 1/4; Âl-i İmrân, 3/26; Tâhâ, 20/114; Mu’minûn, 23/116; Haşr, 59/23; Cum‘a,
62/1; Nâs, 114/2.
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ilgilenmez, aralarında adâleti gözetmez ve hakettikleri ödülleri onlardan
esirgerse, gerçekten de o kendi kendisini azletmiş demektir.‛34

3. Şeyh-i Ekber’e Göre “Vücûd”, “Âlem” ve “Kevn” Tanımları
Şeyh-i Ekber, Futûhât’ta, varoluş kavramını içeren; ‚el-vucûd kulluhû, el-‘âlem
kulluhû ve el-kevnu kulluhû ya da ve’l-kullu‛ şeklinde başlayan birbirinden
farklı birçok tanım yapmaktadır ki, aslında bunlar doğrudan vücûd kavramını tarif etmek amacıyla da ele alınmamıştır.
Nitekim bu tariflerin bulunduğu bölümler, hem siyâk hem de sibâk açısından birbirlerinden tamamen farklı bağlamlardadır. Bu sebepten, asıl bağlamlarından kopartılarak takdim edilecek olan uzun ya da kısa cümlelerin,
merâmı anlatacak bir biçimde tesbiti bir hayli zor olduğu gibi, bunların anlaşılmasının çok kolay olacağını da zannetmemek gerekir.
Bu cümleleri ise şöyle sıralayabiliriz:
ثً وً ِىجىص سىاٖ ِفزمغ بٌُٗ رؼبىل ىف وجىصٖ فبٌؼبمل وٍٗ ِىجىص ثٗ و٘ى ودضٖ ِزظف ثبٌىجىص ٌٕفسٗ ال افززبح ٌىجىصٖ وال
ٗ هنبَخ ٌجمبئٗ ثً وجىص ِطٍك غري ِمُض لبئُ ٌٕفس: ‚Bilakis, O’nun dışındaki her varlık, (öncelikle) varoluşunda O’na muhtaçtır. O halde âlemin tümü, O’nunla
varolmuştur. Halbuki O’nun varlığı, tek başınadır ve kendiliğindendir.
Varlığının bir başlangıcı olmadığı gibi, devamlılığının da bir sonu yoktur.
Hatta O, yalnızca kendisiyle varolan mutlak sınırsız bir varlıktır.‛35
فبٌؼبمل وٍٗ ِٓ ؤوٌٗ بىل آسغ ٖ ِمُض ثؼؼٗ ثجؼؼٗ ػبثض ثؼؼٗ ثؼؼب ِؼغفزهُ ِٕهُ بٌُهُ ودمبئمهُ ِٕجؼضخ ػٕهُ ثبٌسغ اإلذلٍ اٌظي
ُ ال َضعوىٔٗ و ػبئضح ػٍُه: ‚Âlemin tümü, başından sonuna, birbirine bağımlı, birbirine kuldur. Kendileri hakkındaki bilgileri ise, kendilerinden kendilerinedir. Kendi hakîkatları ise, hiç bir zaman idrak edemiyecekleri ilâhî bir sır
nedeniyle kendilerinden doğmuş ve kendilerine aittir.‛36
 اٌؼبمل وٍٗ األِالن و األفالن: ‚Âlem tümüyle, mülkler (melekler?) ve feleklerdir‛ 37
ٖ واٌىً ِىاىل احلك و عمحزٗ وسؼذ وً شُئ و وً شُئ ػت صٖ و ِىال: ‚Her şey Hakk’ın mevâlîsidir,
andlaşmalı veya âzadlı kölesidir. O’nun rahmeti ise herşeyi kuşatmıştır
(A’râf, 7/156). O halde herşey O’nun hem kulu, hem de âzadlısıdır.‛38
 فبٌؼبمل وٍٗ ػٕضُ٘ آَبد ثُٕبد: ‚Ehlullah katında, âlemin tümü apaçık âyetlerdir.‛39

34
35
36
37
38
39

İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 295, 580; tahk.: OsmanYahya, Kâhire, 1972-1989, c. 4, s. 358359.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 36.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 86; c. 3, s. 412.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 119.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 108, 169, 197, 554, 658.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 206.
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َٓ فبٌىىْ وٍٗ ىف ؤطٍٗ ِظٍُ فال َغي بال ثبٌٕىع: "Varlığın tümü, aslında karanlıktır. Sadece
iki nûrla, ilim ve hayâl’le görülebilir.‛40
ٕٗػ

ٍوّب بْ وً ممىٓ لبثً ألدض احلىّني ؤػىن اٌؼضَٓ ٘ى لبثً ؤَؼب الٔزفبء ؤدض اٌؼضَٓ فبٌؼبمل وٍٗ ممىٓ فجبئؼ ؤْ َٕزف
ٓ ؤدض احلىّني فال ٍَؼَ اخلٍىص ىف اٌضاع اِسغح ىف اٌؼظاة و ىف إٌؼُُ ثً طٌه وٍٗ ممى: ‚Nitekim her mümkün varlık, her iki hükmü –yani iki zıddı- kabul edebilir. Aynı şekilde her
iki zıddı red de edebilir. Âlemin tümünün varlığı mümkün olduğuna göre; bu iki hükümden yalnız birisini de reddetmesi câizdir. O halde âhiret
yurdunda ne cehennemin ne de cennetin ebedîliği zorunludur. Bilakis
bunların hepsi mümkündür.‛41
 اٌؼبمل وٍٗ وٍّبد اهلل ىف اٌىجىص: ‚Âlem tümüyle, varoluşta Allah’ın kelimeleridir.‛42
 فبٌؼبمل نٌٗ طب٘غ: ‚O halde âlem tümüyle temizdir.‛43
 واٌؼبعفىْ ثبهلل ػٕضُ٘ اٌىجىص وٍٗ وٍّبد اهلل ال رٕفض ؤثضا: ‚Âriflerin katında varoluşun tümü,
Allâh’ın, hiç sonu gelmeyecek olan kelimeleridir.‛44
 فبٌىجىص وٍٗ ىف اجلرب اٌظايت: ‚Varoluş tümüyle kendi özünden kaynaklanan zorunlu
bir ihtiyaç içindedir.‛45
 فبٌىجىص وٍٗ دك ظب٘غ و ثبطٕٗ األشُبء: ‚O halde vücûd tümüyle haktır zâhirdir, bâtını
ise eşyâdır.‛ 46
 واٌىجىص وٍٗ دك: ‚Varoluşun tümü haktır, gerçektir.‛47
 واٌؼبمل وٍٗ ِظب٘غ ٘ظٖ األمسبء اإلذلُخ: ‚Âlem tümüyle, ilâhî isimlerin zuhur mahalleridir.‛48
ُٕٗ واٌىجىص وٍٗ ٘ى ػ: ‚Varoluşun tümü O’dur, O’nun ‘aynıdır, O'nun
tecellîsıdir.‛49
 واٌؼبمل وٍٗ ػٕضٔب ٌُس ٌٗ رمُُض بال ثبهلل سبطخ: ‚Bizim katımızda tüm âlem, özellikle yalnız
Allâh ile sınırlıdır.‛50
فبٌؼبمل وٍٗ رفظًُ آصَ و آصَ ٘ى اٌىزبة اجلبِغ فهى ٌٍؼبمل وبٌغوح ِٓ اجلسض فبإلٔسبْ عوح اٌؼبمل واٌؼبمل اجلسض فجبجملّىع
َىىْ اٌؼبمل وٍٗ ٘ى اإلٔسبْ اٌىجري واإلٔسبْ فُٗ و بطا ٔظغد ىف اٌؼبمل ودضٖ صوْ اإلٔسبْ وجضرٗ وبجلسُ ادلسىي ثغري عوح و
 وّبي اٌؼبمل ثبإلٔسبْ ِضً وّبي اجلسض ثبٌغو ح واإلٔسبْ ِٕفىر ىف جسُ اٌؼبمل فهى ادلمظىص ِٓ اٌؼبمل: ‚O halde
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âlem tümüyle Âdem'in parçalarıdır, açıklamasıdır. Âdem ise, her şeyi
içinde toplamış olan bir kitaptır. O, âleme göre, bedendeki ruh gibidir. İnsan bu durumda âlemin ruhu, âlem ise onun bedeni olmaktadır. Her ikisinin birleşiminden âlemin tümü; büyük bir insan, insan da onun içinde olmaktadır. İnsansız olarak yalnız âleme baktığında, göreceğin şey ruhsuz
bir cesettir. Cesedin kemali ruhla olduğu gibi, âlemin kemâli de içindeki
insanladır. Bu durumda insan âlemin cismine üflenmiştir. O halde âlemin
varlığından maksad o’dur.‛51
 واٌؼبمل وٍٗ مسبء و ؤعع ٌُس غري طٌه: ‚Âlemin tümü, gök ve yer’dir. Başkası değildir.‛
52

 فبٌؼبمل وٍٗ سؼائٓ احملضصني ِٓ األوٌُبء: ‚O halde tüm âlem, muhaddes velîlerin hazîneleri
durumundadır.‛53
 فبٌؼبمل وٍٗ حمت هلل و حمجىة: ‚O halde âlemin tümü, Allâh için sevendir ve O’nun
için sevilendir.‛54
 و ِب مث سالء واٌؼبمل وٍٗ لض ِأل اخلالء: ‚Halâ’dan başka bir şey yoktur. O halde tüm
âlem, halâ ile dolmuştur.‛55
 و سظ اٌىجىص وٍٗ ػًٍ ِب ثُٕزٗ ٌه فةٔٗ ِب ِٓ شُئ ىف اٌىىْ بال و فُٗ ػغع و ٔفغ: ‚Varoluşun tümünün,
sana açıkladığım şekilde olduğunu düşün; çünkü varlıkta bulunan her
şeyde ya zarar, ya da fayda vardır.‛56
 ِب ىف اٌىجىص بال اهلل فبٌىجىص وٍٗ ػظُُ فال َزغن ِٕٗ شُئ: ‚Varoluşta Allâh’tan başkası yoktur. O
halde varoluş tümüyle yücedir ve hiç bir şey dışarıda bırakılmamıştır.‛ 57
ٗ وذلظا جؼً اٌىجىص وٍٗ ٔبطمب ثزسجُذٗ ػبدلب ثظالر: ‚İşte bu nedenle Allâh, varoluşun tümünü,
O’nu tesbih eder halde ve ibâdetinin bilincinde olur bir vaziyette kılmıştır
(Nûr, 24/41.‛ 58
 فبٌىجىص وٍٗ ِزذغن ػًٍ اٌضواَ صُٔب و آسغح: ‚O halde tüm varoluş, hem dünyada, hem de
âhirette devamlı bir biçimde hareket halindedir.‛59
فبٌىجىص وٍٗ عق ِٕشىع واٌؼبمل فُٗ وزبة ِسطىع ألٔٗ ِٕؼىع لض ػُ ثؼؼٗ بىل ثؼغ فهى ِغ اإلٔب س ىف وً دبي ٍَض فّب مث
 بال ثغوػ ؤػُبْ ػًٍ اٌضوا َ و ال َىجض ِىجض شُئب بال دىت َخة بجيبصٖ فىً ِب ىف اٌىجىص حمجىة فّب مث بال ؤدجبة: ‚Böylece varoluş tümüyle açılıp yayılmış ince bir deri, onun içindeki âlem de
satır satır yazılmış bir kitaptır. Çünkü âlem birbirine sıkı sıkıya bağlı bir
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şekilde eklenmiştir. Ve her halukârda dişilerle çocuk meydana getirmektedir. O halde âlemde, devamlı bir biçimde ’ayınların zuhûrundan başka
bir şey yoktur. Ve bir mûcid, îcât edeceği şeyi îcât etmekten hoşlanmadıkça îcât etmez. Bu durumda varoluşta bulunan her şey sevilmiştir. O halde
âlemde yalnız dostlar vardır.‛60
ٍفىً ػني ِزظفخ ثبٌىجىص فهٍ ال ٍ٘ فبٌؼبمل وٍٗ ٘ى ال ٘ى واحلك اٌظب٘غ ثبٌظىعح ٘ى ال ٘ى فهى احملضوص اٌظي ال حيض وادلغئ
 اٌظي ال َغي: ‚Varoluşla sıfatlanmış her ‘ayn, hem odur, hem o değildir. Tümüyle âlem de, hem âlemdir, hem değildir. Bir sûretle zâhir olan Hakk,
hem odur, hem değildir. O, sınırlanamaz sınırlı; görülemez görülendir.‛61
 فبٌىجىص وٍٗ ٔىَ و َمظزٗ ٔىَ فبٌىجىص وٍٗ عادخ واٌغادخ عمحخ فىسؼذ وً شُئ فةٌُهب ادلأي: ‚Varoluşun tümü
uyku, uyanıklığı da uykudur; varoluşun tümü râhat, râhat da rahmet,
rahmet ise her şeyi kuşatmıştır ve dönüp dolaşılıp varılacak son da onadır.‛62
 واٌؼبمل وٍٗ ِىٍف: ‚Âlem tümüyle mükelleftir.‛63
فجبٌٕفس وبْ اٌؼبمل وٍٗ ِزٕفسب وإٌفس ؤظٗ عٖ و ٘ى ٌٍذك ثبطٓ و ٌٍشٍك ظب٘غ فجبطٓ احلك ظب٘غ اخلٍك و ثبطٓ اخلٍك ظب٘غ
 احلك: ‚Rahmânî nefes ile tüm âlem nefeslenmiş, işte onu ortaya çıkaran da
bu nefes olmuştur. Âlem Hakk açısından zâhir, mahlûkât açısından
bâtındır. Bu durumda Hakk’ın bâtını, mahlûkâtın zâhiri; mahlûkâtın
bâtını ise, Hakk’ın zâhiridir.‛64
 واٌؼبمل وٍٗ ػًّ اهلل فؼٍّٗ ػًٍ شبوٍزٗ فّب ىف اٌؼبمل شُئ ال َىىْ ىف اهلل: ‚Âlemin tümü, Allâh’ın amelidir. O’nun ameli ise âlemin kendi yapısına göredir. O halde âlemde
Allâh’a âit olmayan hiç bir şey yoktur.‛65
 فبٌىجىص وٍٗ ػطبء ٌُس ػٕض اهلل ِٕغ وً ِب ِٕٗ ػطبء: ‚Vücûd tümüyle (ilâhî) bir bahşiştir.
Allâh katında da, O’nun bahşişi olan hiç bir şeyin mâni’i yoktur (İsrâ,
17/20).‛66
ْواٌؼبمل ػالِخ ػًٍ دمبئك األمسبء ال ػٍٍ و ػالِخ ؤَؼب ػًٍ ؤىن ِسزٕضٖ ال غري فبٌؼبمل وٍٗ طو ؤٔس ثبهلل وٌىٓ ثؼؼٗ ال َشؼغ ؤ
 األٔس اٌظي ٘ى ػٍُٗ ٘ى ثبهلل: ‚Âlem ise, bana değil, ilâhî isimlerin hakîkatlarına alâmettir. Ve aynı zamanda âlemin dayanağının, varolma nedeninin ben olduğuna alâmettir. Âlem tümüyle, Allâh’a sevgi ile doludur. Fakat bir kısmı, içinde hissettiği yakınlığın gerçekte Allâh’a ait olduğunun farkında
değildir.‛67
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ًُفبٌؼبمل وٍٗ مج: ‚O halde tüm âlem güzeldir, tutarlı ve derli topludur.‛68
ً فبٌؼبمل وٍٗ دبب فُٗ ػغة ِض: ‚Böylece tüm âlem, tüm içeriğiyle Allâh’ın onunla verdiği bir örnek konumundadır.‛69
ًِ فبٌؼبمل وٍٗ وب: ‚Böylece âlem tümüyle kâmildir.‛70
 فبٌؼبمل وٍٗ ثإسغٖ ٔبػي ؤثضا ىف طٍت ادلغوؼ: ‚Böylece âlemin tümü, dâimî olarak merkezine
ulaşma arzusu içinde inmeye bütün varlığıyla devam etmektedir.‛71
فبٌؼبمل ن ٌٗ ػٕضٔب اٌظٌ ٘ى ػجبعح ػٓ وً ِب سىي اهلل دُىاْ ٔبطك ٌىٓ زبزٍف ؤجسبِٗ وؤغظَزٗ ودسٗ فهى اٌظب٘غ ثبٌظىعح
احلُىأُخ و٘ى اٌجبطٓ ثبحلُبح اٌظارُخ اٌىبئٕخ ػٓ اٌزجٍٍ اإلذلٍ اٌضائُ اٌىجىص فّب يف اٌىجىص بال اهلل رؼبىل وؤمسبئٖ وؤفؼبٌٗ فهى األوي
ً ِٓ االسُ اٌظب٘غ و٘ى اِر ع ِٓ االسُ اٌجبطٓ فبٌىجىص وٍٗ دك ِب فُٗ شٍء ِٓ اٌجبط: ‚Bizim katımızda,
Allâh’ın dışındaki her şey demek olan âlemin tümü, konuşan bir canlıdır.
Fakat fizikî yapıları, gidâları ve duyusu farklı farklıdır. Âlem canlılık biçiminde zâhir; sürekli varolmaya devam eden ilâhî tecellîden oluşan kendisine ait bir yaşam ile bâtındır. O halde varoluşta yalnız Allâh, isimleri ve
fiilleri vardır. O, Zâhir isminde Evvel, Bâtın isminde Âhir’dir. O halde varoluşun tümü haktır ve içerisinde bâtıl olan hiç bir şey yoktur.‛72
ٗ فبٌؼبمل وٍٗ ربذ لهغٖ و ىف لجؼز: ‚Böylece tümüyle âlem, Allâh’ın kahrı altında ve
avucunun içindedir.‛73
 فبٌؼبمل وٍٗ ؤعع ممهضح ال رغي فُهب ػىجب وال ؤِزب: ‚O halde tüm âlem, içinde ne bir kıvrım ne
de bir tümsek göremiyeceğin (Tâhâ, 40/107) şekilde yayılmış bir yer gibidir.‛74
 واٌؼبمل وٍٗ ػًٍ اٌظىعح و ٌُس ٘ى غري اٌشاوْ اٌىت رظهغ هبب: ‚Âlemin tümü, ilâhî sûret üzeredir.
Sûret ise, kendisiyle ortaya çıkacağı ilâhî tecellîlerden başkası değildir.‛75
ٍ فبٌؼبمل وٍٗ طبٌغ غبعة و فٍه صائغ و جنُ سبثخ ظب٘غ ثني طٍى ع و غغوة ػٓ ودٍ بذل: ‚Böylece tüm âlem
ilâhî bir vahiyle; doğmaktadır, batmaktadır ve deverân etmekte olan bir
felektir. Doğup batmak arasında zuhûr ederek yörüngesinde yüzmekte
olan bir yıldızdır.‛76
 واٌؼبمل وٍٗ ِسزفُض طبٌت ِفزمغ طو دبجخ: ‚Âlem tümüyle, istifâde eden bir öğrenci, muh
taç olan bir fakirdir.‛77
 فبٌؼبمل وٍٗ ؤمسبئٗ احلسىن و طفبرٗ اٌؼٍُب: ‚O halde tüm âlem, Allâh’ın güzel isimleri ve yü68
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ce sıfatlarıdır.‛78
ُٗ فبٌؼبمل وٍٗ ِٓ دُش جى٘غٖ شغَف ال رفبػً ف: ‚Böylece âlemin tümü, özü bakımından şereflidir ve içerisinde birinin diğerine hiç bir üstünlüğü yoktur.‛79
فبٌؼبمل وٍٗ فبػً و ِفؼىي فبشزغن ػًٍ اٌؼٍّبء ِغ ؤٔؼذلُ ىف ػٍُ اٌظٕؼخ فبٌؼبمل طٕؼخ اهلل واٌؼٍُ ثظٕؼخ احلُبوخ ػٍُ احلبئه و
 ٘ى طٕؼزٗ و طٌه ىف اٌؼّىَ ؤٔؼي اٌؼٍىَ و ىف اخلظىص ػٍُ اٌظٕؼخ ؤعفغ اٌؼً وَ ألٔٗ ثبٌظٕؼخ ظهغ احلك ىف اٌىجىص: ‚Böylece âlemin tümü, üstün ve üstün olunandır. Buna göre san’at ilminde, en
yüksek âlimle en düşüğü eşit olmaktadır. Âlem ise, Allâh’ın san’atıdır.
Örneğin dokumacılık san’atı, dokumacının ilmidir. Dokuma da onun
san’atıdır. Bu ise halkın gözünde en değersiz bir ilimdir. Halbuki havassa
göre san’at ilmi, ilimlerin en yücesidir. Çünkü Cenâb-ı Hak varoluşta
san’atıyla zâhir (Neml, 27/88) olmuştur.‛80
ْ فبٌؼبمل وٍٗ آالد احلك ىف ِب َظضع ػٕٗ ِٓ األفؼبي ٌمىَ َؼٍّى: ‚Bilenler için, kendisinden sâdır
olan fiillerde tüm âlem Cenâb-ı Hakk’ın âletleridir.‛81
 فبٌىجىص وٍٗ سري ألٔٗ ػني اخلري احملغ و ٘ى اهلل رؼبىل: ‚Varoluş tümüyle hayırdır. Çünkü hayr-ı
mahzın ‘aynı’dır ve o da Allâh’tır.‛82
ٍٗ ٘ى األوي واِسغ واٌظب٘غ واٌجبطٓ رٕجُهب ؤْ ٖ اٌىجىص و: ‚O’nun İlk ve Son, Dış ve İç olması
(Hadîd, 57/3); varoluşun tamamının O olduğuna dair bir uyarıdır.‛83
ٍٗ فىً سري ٘ى ٌٗ و وً شغ ٌُس ٌٗ فهى اٌىجىص و: ‚İyiliğin tamamı O’nundur; kötülüğün ise
hiçbiri O’na ait değildir ve O’na isnad edilemez.84 Bununla birlikte O, tümüyle varoluştur.‛85
َٓو سظ اٌىجىص وٍٗ ػًٍ ؤٔٗ وزبة ِسطىع و بْ لٍذ ِغلىَ فهى ؤثٍغ فةٔٗ طو وجهني ٔبطك ثبحلك و ػٓ احلك رىٓ ِٓ اٌظ
 ٘ضَهُ اهلل: ‚Varoluşun tümünün, ister bir ki tapta yazılı olduğunu kabul et,
ister daha kalıcı olmasından dolayı, taştan bir kitâbeye vurulu olduğunu
söyle ki -çünkü onun Hak ile ve Hak’tan konuşmakta olan iki yüzü vardır; Allâh’ın hidâyete erdirdiklerinden olasın!‛86
ُُ واٌؼبمل وٍٗ إلِىبٔٗ دمري بال ؤٔٗ َمجً اٌزؼظ: ‚Tüm âlem, mümkün olması nedeniyle, değersizdir fakat büyüklüğü kabul edebilir.‛87
 واٌؼبمل وٍٗ دغَ اهلل: ‚Âlem tümüyle, Allâh’ın haremidir.‛88
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İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 3, s. 405; IV/89.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 3, s. 452.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 3, s. 457.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 3, s. 478.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 2, s. 66; c. 3, s. 528.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 70.
Bk. Muslim, Sahîh, Salâtu’l-Musâfirîn, 26, h.no: 771.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 87.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 366; c. 4, s. 106.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 110.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 115.
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ٓ فبٌؼبمل وٍٗ ػبمل األِغ سىاء وبْ ِٓ ػبمل اخلٍك ؤو مل َى: ‚Böylece âlem tümüyle âlem-i emirdir.
İster âlemi halk olsun, ister olmasın eşittir.‛89
 واٌؼبمل نٌٗ ػٕضٖ ػغع: ‚Kendisinin ilâh olduğunu söyleyen kişinin katında âlemin
tümü arazdır.‛90
فبٌؼبمل وٍٗ ػٕض اٌؼبعف عسىي ِٓ اهلل بٌُٗ و ٘ى و عسبٌزٗ ؤػىن اٌؼبمل ىف دك ٘ظا اٌؼبعف عمحخ بذلُخ ألْ اٌغمحخ اإلذلُخ وسؼذ
 وً شُئ فّب مث شُئ ال َىىْ ىف ٘ظٖ اٌغمحخ بْ عثه و اسغ ادلغفغح فال ربجغ واسؼب فةٔٗ ال َمجً اٌزذجري: ‚Ârif katında tüm âlem, kendisine Allâh’ın gönderdiği bir elçidir. O halde Allâh
ve elçi olarak gönderilen - yâni âlem - ilâhî bir rahmettir. Çünkü ilâhî
rahmet her şeyi kuşatmıştır. Bu durumda, bu rahmetin içinde olmayan hiç
bir şey yoktur. ‚Senin Rabbın, mağfireti her şeyi kuşatmış olandır.‛ (Necm,
53/32) O halde geniş olanı daraltma! Çünkü O, daraltmayı kabul etmez.‛91
ِٓ ًفهىظا فٍزؼغف األشُبء دمب ٘ىظا فبٌىجىص وٍٗ دغوف و وٍّبد و سىع و آَبد فهى اٌمغآْ اٌىجري ا ٌظي ال َإرُٗ اٌجبط
ثني َضَٗ و ال ِٓ سٍفٗ فهى حمفىظ اٌؼني فال َزظف ثبٌؼضَ ألْ اٌؼضَ ٔفٍ اٌشُئُخ واٌشُئُخ ِؼمىٌخ وجىصا و صجىرب وِب مث عرجخ
 صبٌضخ: ‚İşte böylece eşyâ, bu şekilde hak olarak bilinsin! Varoluşun tümü ise,
harfler, kelimeler, süreler ve âyetlerdir ve aynı zamanda, kendisine, ne ekleme veya çıkarmalar yoluyla açıkça, ne de düşmanca veya bilerek yapılan
saptırıcı ve yanıltıcı yorumlar yoluyla gizlice hiçbir boşluk ve anlamsızlığın yaklaşamayacağı büyük bir Kur’ân’dır. (Fussilet, 41/42) O, ‘ayn’ı korunmuş olduğundan, yokluk ile vasıflandırılamaz. Çünkü yokluk, şeyliğin
ortadan kaldırılması demektir. Halbuki şeylik, hem varoluşu, hem de sâbit
oluşu bakımından anlaşılan bir şeydir. Ve bu ikisinin dışında, üçüncü bir
kategori de yoktur.‛ 92
 فبٌؼبمل ثً اٌىجىص وٍٗ سزغ و ِسزىع و سبرغ فٕذٓ ىف غُجٗ ِسزىعوْ و ٘ى سزغ ػٍُٕب: ‚Âlem, hatta varoluşun tümü; örtme, örtülmüş ve örtendir. Biz ise, O’nun Gaybı’nda örtülmüşüz ve bizi örten de O’dur.‛93
ْ واٌؼبمل وٍٗ بٔسبْ وادض ٘ى احملجىة و ؤششبص اٌؼبمل ؤػؼبء طٌه اإلٔس ا: ‚Âlem tümüyle, gerçek sevgili olan tek bir insandır. Âlemdeki şahıslar ise, bu insanın uzuvlarıdır.‛ 94
 اٌىجىص طٍت اٌىّبي وادلؼغفخ طٍجذ اٌىّبي: ‚Varoluş kemâli talep etti, marifet te kemâli istedi.‛95
ُُ فبٌؼبمل وٍٗ ثغ عدُُ ثٕفسٗ ال ثض ِٓ طٌه فةٔٗ ِٓ اًف وص طضع ٌُس ىف اٌؼبمل بال ِٓ ٘ى اٌرب اٌغد: ‚Böylece tüm
âlem kendiliğinden iyidir, merhametlidir. Bu zorunludur. Çünkü o cömertlikten meydana gelmiştir. Âlemde, gerçekten iyilik eden ve merha-
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İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 1, s. 382; c. 4, s. 116.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 136.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 161.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 168.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 214.
İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 260.
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metli olan Allâh’ın dışında (Tûr, 52/28) hiç bir varlık yoktur.‛96
 اٌىىْ وٍٗ مسبع... ْ اٌىجىص وٍٗ ِىػو: ‚Varoluşun tümü, bir şiir, mûsıkî ve san’at eseri
gibi bestelenmiştir< O halde Varlığın tümü, bu bestenin icrâsıdır.‛97
 فبٌىجىص وٍٗ سالء ال َظخ اٌضجبد ػًٍ شإْ وادض: ‚Varoluşun tümü, herhangi bir halde sebat
etmeksizin, sürekli halden hale dönüşümdür.‛98
 فبٌىجىص وٍٗ ػجت فال ثض ؤْ حيضس اهلل ِٕٗ طوغا ٌٍّزؼججني: ‚Varoluşun tümü şaşkınlıktır. O
halde zorunlu olan; Allâh’ın, bu şaşkınlarda sürekli ve daima yepyeni bir
bilinç uyanıklığı meydana getirmesidir (Tâhâ, 20/113).‛99
ٗ واٌؼبمل وٍٗ ِاوف فال دغط ػٍُٗ دلٓ فزخ اهلل ػني ثظرير: ‚Âlemi’in tümü âfet içindedir. Allâh’ın
basîret gözünü açtığı kişiye göre, bu durumda hiç bir zorluk yoktur.‛100
 فبٌؼبمل وٍٗ ؤػًّ و ؤػغط ِغَغ: ‚Böylece âlem tümüyle kördür, topaldır, hastadır.‛ 101

4. Vahdet-i Vücûd (Unicité de l’Étre) Kavramı
İbn-i Arabî ve Sadreddîn-i Konevî’de Vahdet-i Vücûd meselesi çok tartışılmıştır. Öncelikle şunun iyi bilinmesi gerekir ki, Vahdeti-i Vücûd terimini, İbn-i
Arabî’nin bir duâsında; Sadreddîn-i Konevî’nin ise Miftâhu Gaybi’l-Cem’inde
kullanmış olmaları, bu terimi kavram olarak onların çatmış olduklarını
isbatlamaz.
Vahdet-i Vücûd konusunda Michel Chodkiewicz şöyle der:
‚Vahdet-i Vücûd kavramına yeterince ilgi gösterildiği takdirde, İbn Arabî’nin müslüman karşıtlarının olduğu kadar, oryantalistlerce de yapılan
yaygın yorumun tam aksine, panteizmle hiçbir bir benzerliğinin olmadığı
görülmüş olur.
Bu konuda Miguel Cruz Hernandez’in, ‚El problema del Ser en Ibn Arabî
de Murcia‛102 başlıklı makalesi başlığına rağmen, gerçek anlamda yararlı
olması için çok fazla geneldir.
William C. Chittic ise, ‚Sadr al-Dîn Qûnawî on the Oneness of Being‛ 103
başlıklı makalesinde, üzerinde çok az çalışılmış fakat, hatırı sayılır bir servet değerinde olan; İbn Arabî’nin üvey evladı (?) ve doğrudan öğrencisi
96
97
98
99
100
101
102
103

İbnu’l-‘Arabî, Futûhât, c. 4, s. 314.
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olan Konevî’ye dikkatleri çekmektedir.
Öyle görünüyor ki, İbn Arabî’de bulamadığımız Vahdetu’l-Vucûd kavramını ilk defa kullanan odur. O bu kavramı Miftâhu’l-Gayb’ında tanımlamıştır. Bu durumda o, hiç kuşkusuz şeyhinin öğretisine önemli felsefî bir
şekil vermiştir fakat, sistematizmi yanlış anlaşılmalara neden olmuştur.‛ 104

Eğer Vahdet-i Vücûd tâbiri üzerinde ısrâr edilecek olursa İbn-i Arabî’nin
bu ifâdeyi sâdece bir yerde, Evrâd-ı Usbû’iyye’sinin, cuma gecesi virdinde
geçmekte olan bir duâsında, bir kavram olarak değil de, cümle içindeki bir
öznenin yüklemi olarak kullanmaktadır.
Kaldı ki Şeyh-i Ekber’e ait olduğu iddiâ olunan ve bazı nüshalarda, elEvrâdu’l-Yevmiyye, el-Evrâdu’l-Ekberiyye veya Evrâdu’l-Eyyâm ve’l-Leyâlî ve
Evrâdu’l-Eyyâmi’s-Seb’a adlarıyla bilinmekte olan bu Evrâdu’l-Usbû’ risalesi,
İstanbul, 1299/1881 ve Dimaşk, 1411/1991’de basılmış, ayrıca bu metin çevirisiyle birlikte Hece ve ayrıca Timaş Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Bu
eserin bilinen en eski yazmalarında bulunan istinsah tarihleri ise; 1107/1695
(Lala İsmail, no: 695, vr. 89-104), 1164/1750 (Lâleli, no: 1520, vr. 1-29b) ve
1292/1875 (‘Abdaliyye, no: 5110, vr. 1-5)’dir. Hâlbuki İbn Arabî bu eserini, ne
icâze’sinde, ne de diğer kitaplarında zikretmektedir.105
Sözkonusu cümle şöyledir:
 ؤسإٌه ثبٌسغ اٌظي مجؼذ ثٗ ثني ادلزمبثالد ؤْ ذبّغ ػٍٍ ِزفغق ؤِغي مجؼب َشهضىن ودضح وجىصن: ‚Ey Allâhım!
Mütekâbiller, zıtlar arasını cem’ ettiğin sır ile benim müteferrikâtımı, dağınıklığımı da bende cem’ et ki, bu sâyede vücûdunun birliğini müşâhede
edeyim.‛106

Münâcâtta da görüldüğü gibi, bu tâbir, gerçekten de İbnu’l-Arabî’ye ait
olsa bile; âlemin değil, Hakk’ın Vahdâniyetini ve Tevhîd esâsını belirtmek
için kullanılan bir sıfat cümlesi şeklindedir.
Vahdet-i vücûd’u, kavrama yakın bir çerçevede ilk kez kullanan ise
Sadreddîn-i Konevî’dir. Öncelikle Konevî’nin kullanmakta olduğu vahdet-i
vücûd tamlamasında geçmekte olan vahdet ve vücûd kavramlarını ne anlamda kullandığını görelim:
 و لىٌٕب ودضح... اػٍُ ؤْ احلك ٘ى اٌىجىص احملغ اٌظي ال اسزال ف فُٗ و ؤٔٗ وادض ودضح دمُمُخ ال َزؼمً ىف ِمبثٍخ وضغح
 ٌٍزٕـؼَٗ واٌزفهُُ ال ٌٍضالٌخ ػًٍ ِفهىَ اٌىدضح ػًٍ حنى ِب ٘ى ِزظىع ىف األط٘بْ احملجىثخ: ‚Bil ki Hak; hakkında hiç bir tartışma olmayacak bir biçimde hâlis varoluştur. Ve hiç bir

104 Balyani, Kitabu’l-Vahdeti’l-Mutlaka, haz. ve çev. Ali Vasfi Kurt, Mutlak Birlik, Nefsini Bilen
Rabbini Bilir, İnsan Yayınları, İstanbul 2003 s. 54-55.
105 Osman Yahyâ, Histoire, c. 1, s. 173-174.
106 İbnu’l-‘Arabî, Evrâdu’l-Usbû’, tahk.: Gurâb, Dimaşk 1411 / 1991, s. 188.

Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), yıl: 10 [2009], sayı: 23

530 | Dr. Ali Vasfi KURT

çokluğun karşısında düşünülemiyecek bir biçimde gerçek bir birlikle
Bir’dir< Buradaki ‚vahdeten-birlikle‛ kelimesini tenzih ve ta‘zîm için kullandık, yoksa perdeli zihinlerin tasavvur edebildiği sayısal ‚birlik‛
mefhûmuna delâlet etmemektedir.‛107

Konevî ‚vücûd‛ kavramını ise şöyle tarif etmektedir:
ِٓ ٌٗ و لىٌٕب وجىص ٘ى ٌٍزفهُُ ال ؤْ طٌه بسُ دمُمٍ ٌٗ بمسٗ ػني طفزٗ و طفزٗ ػني طارٗ و وّبٌٗ ٔفس وجىصٖ اٌظايت اٌضبثذ
ٗ ٔفسٗ ال ِٓ سىاٖ و دُبرٗ و لضعرٗ ػني ػٍّٗ و ػٍّٗ ثبألشُبء ؤػال ػني ػٍّٗ ثٕفس: ‚Vücud=Varlık‛ sözümüz ise, anlatmak içindir. Yoksa bu, O’nun için gerçek bir isim demek değildir. Bilakis, ismi sıfatının, sıfatı da zatının aynıdır. Kemali, başkasından
değil, kendisinden sabit olan zati vücudunun aynıdır. Hayatı ve ilmi, kudretinin aynıdır. Ezeli olarak eşyayı bilmesi, kendisini bilmesinin aynıdır.‛108

Şimdi de vahdet-i vücûd tamlamasını bileşenleriyle nasıl çatmakta olduğuna bakalım:
ومل َظخ اإلصعان ٌإلٔسبْ ِٓ وىٔٗ وادضا ودضح دمُمُخ وىدضح اٌىجىص ثً َظخ ٌٗ طٌه ِٓ وىٔٗ دمُمخ ِزظفخ ثبٌىجىص و
 اٌفَبح و لُبَ اٌؼٍُ ثٗ واإلعاصح: ‚İnsanın, varoluşun birliği gibi, gerçek bir birlikle bir
oluşunu idrak etmesi doğru değildir. Bilakis insandaki bu idrak; varoluşla
ve hayatla gerçek anlamda sıfatlanmış olmasının, ilim ve irâdenin ise
onunla birlikte kâim olmasının idrakidir.‛109
 واحلك سجذبٔٗ ِٓ دُش ودضح وجىصٖ مل َظضع ػٕٗ بال اٌىادض السزذبٌخ بظهبع اٌىادض غري اٌىادض: ‚Hak, varoluşunun birliği bakımından, bir’in bir’den başka bir sayıdan zuhûru muhâl
olduğundan O’ndan yalnız Bir ortaya çıkmıştır.‛110

Çok açık bir biçimde görüldüğü gibi Sadreddîn-i Konevî, ayrı ayrı olarak vahdet ve vücûd kelimelerinin Allah’a isnâdını, sözlük anlamında bile
olsa doğru bulmamaktadır. Yukarıda verdiğimiz örneklerde de açıkça görüldüğü gibi Sadreddîn-i Konevî, vahdet-i vücûd tamlamasını tarif etmesi bir
tarafa, bu kelimeyi bir kavram ya da bir terim olarak ta kullanmamaktadır.
Bununla birlikte vahdet-i vücûd tamlamasının bir kavrama dönüştürülme sinin daha sonrakiler tarafından gerçekleştirildiği de inkar olunamaz.
Hatta bu kavramın çatılmasında daha çok muârızlarının katkıları olduğu
bile söylenebi lir.
Bununla birlikte Vücûd ve Merâtibu’l-Vücûd ile ilgili olarak, gerek İbn-i
Arabî’nin, gerek Sadreddîn-i Konevî’nin düşünce sahâsında merkez kavram
107

Konevî, Miftâhu’l-Gayb, Süleymaniye ktp., Ayasofya, no: 1830, vr. 6a; çev. Ekrem Demirli,
İz yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 2004, s. 21.
108 Konevî, Miftâhu’l-Gayb, vr. 7a-b, çev. E. Demirli, s. 25.
109 Konevî, Miftâhu’l-Gayb, vr. 6a-b; çev. E. Demirli, s. 22.
110 Konevî, Miftâhu’l-Gayb, 6b; çev. E. Demirli, s. 22.
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görevini gören, örneğin el-âniye ve el-vechu’l-hâs gibi, o kadar önemli kavramlar vardır ki,111 Vahdet-i Vücûd kavramı bunların arasında bir hayli cılız
kalmakta dır.
Hatta, çok rahat bir biçimde diyebiliriz ki; Vahdet-i Vücûd kavramı, bu
konuda merkez bir kavram olmadığı gibi, İbnu’l-Fârıd’ın meşhur et-Tâiyye
fi’s-Sulûk’unun şârihi Sa‘îd-i Fergânî (ö.700/1300) gibi ilk kullanıcıları bile
onu, çok ciddiye alarak değil de, adeta tesâdüfî olarak kullanmaktadırlar.
5. Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd Konusu
Vahdet-i Vücûd kavramıyla birlikte, Vahdet-i Vücûd karşıtı gibi algılanılmakta
olan Vahdet-i Şuhûd karmaşası hakkında yeterince doyurucu izahı Mahmut
Erol Kılıç bey yapmıştır. 112
Vahdet-i Vücûd’un monizm’e veya panteizm’e parelel; Vahdet-i Şuhûd,
Vahdet-i Kusûd ve diğerlerine ters bir biçimde ele alınması, hatta bunların
birbirlerinin zıttı gibi gösterilmeye çalışılması, bu kavramların da soykütüğü
hakkındaki cehâleti kat kat pekiştirmektedir. Hâlbuki dikkatli, titiz ve temiz
bir yürekle yapılacak olan karşılaştırmayla, bu konudaki farklı görüşlerin
kendilerine ait düşünce sistemlerini bozmadan hakkını vermek ve değerlerini takdir etmek mümkündür. Nitekim bu meselede, her bir görüşün tarafı
olanların yazıp çizdiklerini, doğrudan ve birinci elden kaynaklarına inerek
inceleme imkânına sahip olanların katında ciddi bir sorun da yoktur. Aslında Şeyh-i Ekber, vücûd kavramını şuhûd terimiyle birlikte kullanmakta ve
her iki anlama tarzının da ayrı ayrı bir yol olduğunun farkındadır.
Şimdi de bu görüşlerine örnekler verelim:
ٖ ِٓ ػغف دمُمخ وجىصٖ فبػ ِٓ عثٗ ثشهىص: ‚Kim, O’nun vücûdunun hakîkatını bilmişse; o
kişi buna, Rabbisinin şuhûduyla ulaşmıştır.‛113
و ؤِب اٌؼبعفىْ ادلىٍّىْ فٍُس ػٕضُ٘ غغثخ وؤهنُ ؤػُبْ صبثزخ يف ؤِبوٕهُ مل َربدىا ػٓ وطٕهُ ودلب وبْ احلك ِغآح ذلُ ظهغد
ْطىعُ٘ فُٗ ظهىع اٌظىع يف ادلغآح فّب ٍ٘ رٍه اٌظىع ؤ ػُبهنُ ٌىىهنُ َظهغوْ حبىُ شىً ادلغآح وال رٍه اٌظىع ػني ادلغآح أل
ًادلغآح ِب يف طاهتب رفظًُ ِب ظهغ ِٕهُ وِب ُ٘ فّب اغزغثىا و بمنب ُ٘ ؤً٘ شهىص يف وجىص و بمنب ؤػُف بٌُهُ اٌىجىص ِٓ ؤج
ْدضوس األدىبَ بط ال رظهغ بال ِٓ ِىجىص فّغرجخ اٌغغثخ ٌُسذ ِٓ ِٕبػي اٌغجبي فهٍ َ ٔؼٌخ ؤصىن َٓـػذلب ادلزىسطىْ وادلغَضو
وؤِب األوبثغ فّب َغوْ ؤٔٗ اغزغة شٍء ػٓ وطٕٗ ثً اٌىاجت واجت وادلّىٓ ممىٓ واحملبي حمبي فزؼني وطٓ وً ِسزىطٓ وٌى
ػٍّبء
لبِذ غغثخ هبُ ال ٔمٍجذ احلمبئك وػبص اٌىاجت ممىٕبً وادلّىٓ واججبً واحملبي ممىٕبً واألِغ ٌُس وظٌه واٌغغثخ ػٕض اي
111 Kurt, Mutlak Birlik, s. 39-51, 138-142.
112 Mahmut Erol Kılıç, Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’de Varlık ve Mertebeleri, Vucûd ve Merâtibu’lVucûd, basılmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
1995. s. 251-256.
113 İbnü’l-Arabî, el-Hikemu’l-İlâhiyye, Kâhire 1988, 154. hikmet.
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 ثبحلمبئك يف ٘ظا ادلمبَ غري ِىجىصح وال والؼخ: ‚Kemâle erdirilmiş olan âriflere gelince, onların katında aslâ bir gurbet yoktur. Çünkü onlar, kendi mekânlarında asıl
vatanlarından uzaklaşmamış olan sâbit ‘ayın lardır. Zira Hak, onlar için
ayna olunca, sûretlerin aynada zuhur etmesi gibi onların sûretleri o aynada zuhur etmiştir. Bu durumda o sûretler, aynanın şeklinin gereğine göre
zuhur etmiş olduklarından, ne onların sâbit ‘ayınları olmakta, ne de o
sûretler bizzat aynanın ‘aynı ve tecellisi olmaktadırlar. Çünkü aynanın
bizzat kendisinde, onlardan zuhur eden şeylerin tafsilatı yoktur. O halde
gurbet içerisinde olanlar, onlar değildir. Bilakis onlar, varoluşun içerisinde
şuhûd ehli olan kişilerdir. Ve varoluşun onlara izâfe edilişinin sebebi ise,
ahkâmın onlarda sonradan meydana gelmiş olmasıdır. Çünkü ahkâm ancak bir mevcuttan zuhur edebilir. O halde gurbet mertebesi, ricâle mahsus
makamlardan değildir. Aksine o, yolu ancak ortalamış olanların ve müritlerin ulaşmış oldukları çok düşük bir makamdır. Âriflerin ekâbirine gelince, onlar, hiç bir şeyin kendi mekânından ve vatanından gurbette olmadığı
kanâ atındadırlar. Bilakis onlara göre; vâcip vâciptir, mümkün mümkündür, muhâl de muhâldir. Böylece her bir yeri yurt edinenin yurdu belirlenmiş oluyor. Eğer bunların konumunda bir gurbet gerçekleşmiş olursa;
bütün hakîkatlar altüst olmuş olur ki, bu durumda vâcip mümküne,
mümkün vâcibe ve muhâl de mümküne dönüşmüş olur. Halbu ki gerçek
bunun tam aksidir. O halde bu makamda hakîkat bilgisine sahip olanların
katında gurbet, ne mevcuttur ne de vukû bulmuştur.‛ 114
 فىً ِٓ ىف اٌىجىص دك و وً ِٓ ىف اٌشهىص سٍك: ‚Her ne şey ki Vücûd’tadır o Hak’tır. Ve
her ne ki Şuhûd’tadır o halktır.‛115
ّٓو ؤً٘ اهلل ربثؼىْ دلٓ ُ٘ ٌٗ ؤً٘ فُجغي ػٍُهُ دىّٗ و دىّٗ رؼبىل ػضَ اٌزمُُض فٍٗ ػّىَ ا ٌىجىص فألٍ٘ٗ ػّىَ اٌشهىص ف
 لُض وجىصٖ لُض شهىصٖ و ٌُس ٘ى ِٓ ؤً٘ اهلل: ‚Ehlullah, Allah’a layık olmuş olanlara tâbi
olduklarından, onlar hakkında da O’nun hükmü geçerli olmaktadır.
O’nun hükmü ise, herhangi bir sınırlamanın olmamasıdır. Buna göre,
umûm-i vücûd Allâh’ındır. Umûm-i şuhûd ise ehlullahındır. Kim
vücûd’unu kayıt altına alırsa, şuhûd’unu da kayıt altına almış olur ki böylesine ehlullah denemez.‛116
 َؼٍُ طاٌه وٍٗ اٌؼٍّبء ثبهلل ِٓ طغَك اٌشهىص واٌىجىص: ‚Bunların tümünü ulemâ-i billah olanlar,
şuhûd ve vücûd tarîklerinden bilmektedirler.‛117

6. Ehlullah’ın Mertebeleri
İbn Arabî, Ehlullah’ın mertebelerini tanımlarken, bu zümrelerin kimler oldu114
115
116
117

İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 2, s. 529.
İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 3, s. 306.
İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 3, s. 161.
İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 3, s. 101.
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ğu ve bunların bulundukları mertebelerde öğrenmekte oldukları derslerin
müfredât ve muhtevasını, varoluşu bir okul olarak tasavvur ederek şöyle
tasnif etmektedir:
‚Varoluş (el-vucûd) bir okuldur (medrasetun). Cenâb-ı Hak bu okulun hem
sâhibidir (Rab), hem de öğrencilere ders vermekte olandır. Öğrenciler, tüm
âlemdir. Peygamberler ise, asistanlarıdır (el-mu‘îdûn). Asistanların asistanları konumunda olan tâbiler (el-muzennibûn) de vârislerdir. Cenâb-ı
Hakk’ın bu okulda öğrencilere vermekte olduğu bilgiler, sayıca çok olsa
da, dört sınıfta toplanmaktadır.
Birinci sınıfta verilen dersler; lafız ve mânâların söz ile ifadesinde uyulması gerekli olan ölçülerle (mevâzînu’l-kelâm fi’l-elfâz ve’l-me‘ânî) ilgilidir. Bu
ölçülerle, Allâh âlimlerine göre hepsi sahih de olsa, sahih bilgilerle zayıf
bilgiler birbirinden temyiz edilirler. Çünkü bu bilgilerin bir kısmına zayıf
denilmesi, zıddına veya belirlenmiş herhangi bir amaca göredir.
İkinci sınıfta verilen dersler; zihinlerin düzene sokulması (tenkîhu’l-ezhân),
düşüncelerin mahâret kazanması (tedrîbu’l-efkâr) ve akılların bir süzgeçten
geçirilmesi (tehzîbu’l-ukûl) ile ilgilidir. Çünkü okulun sâhibi (Rabbu’lmedrase), onlara ancak kendisini tanıtmak istemektedir. Zâten bu da okulun kuruluş nedeni olan tek gâyedir. Cenâb-ı Hak, fakîhleri bu okulda topladı ve onlara Allâh bilgisine dahil olan konuları basamak basamak işledi.
Bunların bir kısmına, başlangıçlarında tecelli etti. Böylece melekler,
mâdenî, bitkisel ve hayvanî cisimler sağlıklı bir mîzâca sahip olmaları nedeniyle O’nu tanıdılar. Zira Cenâb-ı Hak sadece insanlar ve cinlerden (essakaleyn) perdelenmiştir. Bu ilimleri de, kendisini bilmek amacıyla alıştırma yapmaları için, onların müfredâtına koydu. Böylece Cenâb-ı Hak, kapalı bir perde ve kilitli bir kapı ardında, sürekli bir biçimde asistanların ve
akılların perdesi gerisinde olmaya devam etmektedir.
Üçüncü sınıfta verilen dersler şu konularla ilgilidir: Mevcûdâtın bulunmuş olduğu bu heykellerin varoluşunun ve mîzâclarının farklı oluşunun
nedeni, karışımlarının muhtevası, illet ve marazları ve bunlardan sıhhat
ve âfiyete kavuşma nedenleri, ne ile ayakta durdukları, sağlıklı ve hastalıklı bulunma larındaki etkenlerle, huyun (et-tabî‘a) anlamının ne olduğu,
âlemdeki mertebesinin nerede olduğu, varoluşunun ‘aynî mi yoksa ‘aklî
mi olduğu, ondan bir şey oluşmakta mıdır, yoksa âlemde sadece bir sınıf
olup, hükmü yalnız, oluş ve bozuluş, terkip ve çözülme özelliğine sahip
mürekkeb cisimlerde mi geçerlidir gibi konulardır.
Dördüncü sınıfta verilen dersler; ilâhî ilme dâhil olarak verilmekte olup,
dâima kendisine muhtaç olunan Allâh hakkında, vacip sıfatlar, muhâl sıfatlar ve mahlukatı içerisinde, yalnız O’nun yapması câiz olan fiiller ile ilgilidir.
İşte bu sınıfların beşincisi yoktur. Çünkü Allah’dan başka da hedef yoktur
Tasavvuf | İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), yıl: 10 [2009], sayı: 23

534 | Dr. Ali Vasfi KURT

(leyse verâallâhi mermâ). Kaldı ki bu ilimler, içerdikleri muhtevanın genişliğince birçok ilimlere ayrılmaktadırlar. Bu nedenle, kişi bulunamadığı
derslerden geri kalmakta; bu derslerden hangisinde bulunmuşsa, sadece
ona vakıf olmaktadır. O halde, kimin himmet ve gayreti yükselir de, bu
dersleri almaktaki gâyenin; ne derslerin kendileri, ne de derslerin içeriği
olduğunu, aksine bu okulun sâhibi olan Allâh’ı bilmek (el-‘ilmu billâh) olduğunu bildiği takdirde, arzusu bu ilâhî ilmi taleb etmek olur. Öğrenciler
içerisinde, bu ilimlerin öncüllerini (mukaddemât) öğrenmek isteyenler de
bulunmaktadır ki, bu aklî bir talebtir.
Yine bunlar içerisinde, bu ilimleri asistandan öğrenmek isteyip, sadece onlarla yetinenler de vardır. Çünkü öğrenci, asistanla hoca arasında bir ilişki
olduğunu (vuslat) görmektedir. Ve o, bir elçinin bazan perde gerisinden
olarak, bazan da öğretmenin yanına varıp, O’nun katından çıkarak,
O’ndan öğrendiği birçok şeyi derste bulunanlara aktardığını görmektedir.
Bu nedenle öğrenci; bu asistan vasıtasıyla Allah’ı bilmem, nefsim için, daha önce geçmiş olan diğer ilimlerde olduğu gibi, kendi düşüncemi ve fikrimi delil görmekten daha layık ve daha güvenceli olduğunu düşünür.
Öğrenci bu şekilde ilmini asistandan aldığında vâris, ve bu asistanın asistanı olmuş olur. Böyle bir kişiye, tâbi (el-muzennib) denilmektedir. Şerîatta
ise bu kişiye vâris denilir. Böylece onlar peygamberlerin vârisleri
(veresetu’l-enbiyâ) olmaktadırlar.‛ 118

Günümüzün toz duman haline gelmiş olan bu kavram kargaşasında,
bize bir ‚nefes‛ aldırtacak olan şu tesbîtleri, yine bizzat Şeyh-i Ekber’in kendisinden dinleyelim:
ودلب وبْ اٌىجىص وٍٗ فاػال ِفؼىال ؤصي طٌه بىل ادلسبواح وبْ َمبي ال فبػً وال ِفؼىي ثً وجىص شغَف وبًِ ربَ ال ٔمض
فُٗ وال سُّب وٌُس يف ادلشٍىلبد ػًٍ اسزالف ػغوهبب ؤِغ بال و٘ى ِسزٕض بىل دمُمخ ؤسجخ اذلُخ وال رفبػً يف اٌٍّٗ ألْ األِغ
ال َفؼً ٔفسٗ فال ِفبػٍخ ثني اٌؼبمل ِٓ ٘ظا اٌىجٗ و ٘ى اٌظٌ َغجغ بٌُٗ األِغ ِٓ لجً وِٓ ثؼض وػٍُٗ ػىي ؤً٘ اجلّغ واٌىجىص
 وهبظا مسىا ؤً٘ اجلّغ ألهنُ ؤً٘ ػني وادضح وّب لبي اٌٍّٗ رؼبىل وِب ؤِغٔب بال وادضح: ‚Varoluşun tümünün
bir yüksek, bir düşük olması, aslında ne üstün olan, ne de düşük olan vardır denilse de, varlıkta eşitliğin zuhûruna neden olmuştur. Halbuki varoluş yücedir, kâmildir, tamdır, eksiksizdir. Özellikle de, aksâmı birbirine
zıd olduğu halde mahlûkâtta bulunmakta olan her bir iş ya da karar (elemr), mutlaka ya bir hakîkata, ya da ilâhî bir nisbete dayanmaktadır. Allâh
konusunda ise üstünlük diye bir şey olmaz. Çünkü bir iş veya bir karar
(el-emr), kendi kendisine üstün olmaz. O halde, bu açıdan âlemde üstünlük diye bir şey yoktur. ‚Çünkü, her türlü iş veya karar yetkisi eninde sonunda
O’na, Allâh’a aittir.‛ (Rûm, 30/4) İşte cem’ ve vücûd ehli de bu gerçeğe dayanmaktadırlar. Bundan dolayı da onlara cem’ ehli denilmiştir. Çünkü onlar tek bir ‘ayn’ın ehlidirler. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

118 İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 2, s. 220; tahk.: Osman Yahya, c. 14, s. 317-321.
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‚Ve bizim emrimiz yalnız bir keredir.‛ (Kamer, 54/50)119

Aslında bu görüş ‚Hal‘u’n-Na’leyn‛ sâhibi İbn Kasiy’ye (ö.546/1151)
aittir. Her halde İbn Arabî’nin, cem’, vücûd ve ihâta ehli (ehlu’l-cem‘i ve’lvucûdi ve’l-İhâta) olduğunu söylediği bu kişiler; her ne kadar hiç birisini ismen zikretmese de;120 Mutlak Birlik Risâlesi’nin yazarı Balyânî’nin
(ö.686/1288) de içlerinde bulunduğu İbn Seb‘în ekolü olan, "ehlu'l-vahdeti'lmutlaka" olmalıdır.121
Nitekim varoluş konusunda, İbn Seb‘în’in (612-669/1215-1270) görüşlerinden birisi şöyledir:
ٗ فهى اٌىجىص وٍٗ و ال وجىص ٌشُئ ِؼٗ بال ٌؼٍّٗ ث: ‚Böylece O, tümüyle varoluştur. Ve O’nun
ilmiyle kuşatmış olduklarının dışında, O’nunla birlikte olan hiç bir şeyin
varoluşu sözkonusu değildir.‛122

İbn Arabî ise, ‚âlemdeki her cevher, âlemdeki her hakîkatı içinde toplamıştır‛
görüşü hâriç, varoluşta eşitlik düşüncesine katılmamaktadır. 123
Şeyh-i Ekber, Allah’ı bilen âlimleri şöyle katagorize etmektedir:
‚Allâh’ı bilenler, dört sınıftır. Birincisi; Allâh konusundaki bilgileri yalnız
düşünce yoluyladır (min tarîki’n-nazari’l-fikrî). Bunlar, Allâh’ı, varoluşta
bulunan hiçbir şeye benzetmediklerinden, tenzîh erbâbıdırlar. İkincisi;
Allâh’ı ancak tecellî yoluyla bilenler. Bunlar, isbat ve hudûd ehlidir.
Üçüncüsü; bilgileri müşâhede ile düşüncenin toplamından oluşur. Bunlar,
ne tecellî eden sûretlere takılıp kalırlar, ne de görenlerin gözünde zâhir
olan Zât’a ulaşabilirler. Dördüncüsü; ne diğer üç sınıfa dâhildirler, ne de
onların tümünün dışındadırlar. Bunlar; Allâh’ın, hangi inanç şekliyle olursa olsun, her türlü inancı kabul ettiğini bilirler. Bunlar da iki kısımdır: Birinci kısım; mümkün varlıkların sûretlerinde tecellî edenin, Hakk’ın ‘aynı
olduğunu (‘aynu’l-Hakki huve’l-mutecellî fî suvari’l-mumkinât) söylerler.
İkinci kısım ise; mümkün varlıkların durumlarının (ahkâmu’l-mumkinât),
Hakk’ın varoluşunun ‘aynı’nda zâhir olan sûretler olduğunu (es-suvaru’zzâhira fî ‘ayni’l-vucûdi’l-Hakki) söylerler. Bunların her birisi de gerçeği söylemiştir. İşte buradan, her hayret içinde kalanda hidâyetin ‘aynı bulunduğu halde, şaşkınların şaşkınlığı ortaya çıkmıştır. Bunların içinden kim,
şaşkınlık içinde kalmışsa şaşırmış; kim, şaşkınlıkla birlikte olmaya (yaşamaya tahammül edebilmişse) hidâyeti yakalamış ve vuslata ermiştir.‛124

119
120
121
122
123
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İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 3, s. 447.
İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 1, s. 391; c. 2, s. 81, 178, 424; c. 3, s. 403, 462; c. 4, s. 280, 395.
Kurt, Mutlak Birlik, s. 26.
İbn Seb‘în, Risâletu’l-Elvâh, s. 192, 194.
İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 1, s. 749; c. 2, s. 60-61, 160, 257, 686; c. 3, s. 7, 165, 326, 354.
İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 4, s. 43.
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İbn Arabî’nin, bu zümreleri diğer bir açıdan tasnifi ise şöyledir:
‚Allâh’ı bilenler dört kısma ayrılmış olup, bunların beşincisi yoktur. Bunların bir kısmı, Allâh bilgisini, ne zâhirî bir delil, ne de bâtınî bir şüphe
olmaksızın, doğrudan Allâh’tan almaktadırlar. Bir diğerleri, bu bilgiyi,
zâhirî bir delil, fakat bâtınî bir şüphe içinde alırlar. Bunlara envâr ehli denilir. Birinci gruptakilere ise, bilimlerin zevkini çıkaranlar denilir (ehlu’liltizâzi bi’l-‘ulûm).
Üçüncü kısımda da, ilimde rusûh sâhibi olanlar bulunmaktadır. Onlarda,
Allâh bilgisiyle birlikte, Hakk’ın sûretini, halk cihetinden görebilmek için,
Allâh’ın mahlûkâtına yönelme özelliği vardır. Onların içindeki, ne Allâh
bilgisinde, ne de mahlûkât bilgisinde bir şüphe vardır. Onlar; sırlar ve
gayblar ehlidirler, mârifetler ve bilimler hazinesidirler, en büyük akılların
bile tıkanıp kaldığı dipten gelen sarsıntı esnâsında da sebât ehlidirler.
Dördüncü kısım ise; cem’, vücûd ve her bilinenin hakîkatına vâkıf olan
ihâta ehlidir. Bildikleri konuların hiç bir yönü, onlara gizli kalmaz. Onların, bu bilgiyle, âlemin tümünde, diledikleri gibi tasarruf gücü vardır. Güven içindedirler. Bilgilerine ârız olacak olan herhangi bir şüphenin, onlarda kalıcı bir etkisi olamaz. Bunlar da aynı şekilde sırlar ehli’dirler.
Bu bilginlerin dışındakiler ise; Allâhın mahlûkâtından o tür bir yaratıklardır ki, onların yüzleri nereye döndürülmüşse, orada tasarruf ederler. Eğer
irâde sâhipleriyseler, kendi irâdelerinin etkisi altında mecburdurlar. Mutlak gerçeği söyleyen yalnız Allâh; en doğru yola hidâyet eden de ancak
O’dur.‛125

İbn Arabî marifetteki rü’yet şekillerini ise kategorik olarak şöyle sırala
maktadır:
‚Rü’yetinde; ‚mâ raallâh illellâh-Allâh’ı ancak Allâh görmüştür‛ diyen kâmil
bir kuldur. Nisbetin her türünde de bu böyledir. Bu aynı zamanda marifet
derecelerinin en yücesidir. Marifetin ikincisi bunu izlemektedir. Bu makamda olan şöyle der: ‚Ben, iki gözü de kapalı idim. Ve gözlerimi açtığımda, gözümün değdiği hiç bir şeyin, Allâh’tan başka bir şey olmadığını
gördüm (fe mâ vaka‘at ‘alâ şey’in illâ kâne huvellâhu). Ve bu şekilde Allâh’tan
başka bir şey görmedim (fe mâ ra’eytu illellâh). ‘Ayn’ların ise, kendi köklerine bağlı olarak (ve’l-a‘yân ‘alâ usûlihâ), bunun onları görmemde bir etkisinin olmadığını gördüm (lâ esera lehâ fî ru’yetî iyyâhâ). Üçüncü marifet şeklinin sâhibi olan kişi ise; ‚mâ raeytu şey’en-hiç bir şey görmedim‛ demektedir.
Dördüncü marifet ehli ise şöyle der: ‚mâ raeytu şey’en illâ raeytullâhe
kablehû-O’ndan önce Allâh’ı görmediğim hiç bir şey görmedim‛. Bu ise, sınırlayıcı bir görme (ru’yetu tahdîd) şeklidir. ‚Fîhi-içinde‛, ‚ba’dehû-sonunda‛,
‚’indehû-yanında‛ ve diğerleri gibi bunlardan daha alt kısımda olan rü’yet
125 İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 3, s. 403.
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şekilleri de dördüncüsü gibi sınırlama ifade etmektedir. İşte, nisbette sınırlama getirmekte olan bu marifet şekilleri, teşbîhi ifade eden nuzûlî
nisbetlerdir. Kulun iki nisbeti birden müşahede ettiği makam, marifetlerin
ilkidir. Tehzîhe nisbetten elde edilmiş olan marifetler ise, nakledilemez ve
o tür bir bilginin sözle ifadesi de mümkün değildir. Hatta bu tür bir bilgiye, işâret bile edilemez. O halde senin elinde üç ana marifet şekli vardır:
Tenzîhe nisbet edilen marifet. Sınırlama ve teşbihe nisbet edilebilecek marifet. Ve bu iki nisbet arasındaki kendi makamının sonucu olan marifet. Bu
da, senin ‘ayn’ındır (ve huve ‘aynuke). ‘Aynı’nın vücûdu değildir (lâ vucûde
‘aynike). Çünkü ‘aynı’nın vücûdu, Hakk’ın Vücûdu’dur (li kevni vucûdi
‘aynike huve vucûdu’l-Hakki). Bu ise, asla sana nisbet edilemez. İşte marifetlerin temel konularında bu bilgiye sâhib olamayan kişi, yoldan çıkmıştır.‛126

Bütün bu ifadeler, Şeyh-i Ekber’in, Ehlullâh’ın mertebeleri hakkında
yapmış olduğu tasniflerden tesbit edilebildiklerimizdir. O halde tüm bu
makamların içerisinde, Şeyh-i Ekber’in yeri acaba neresidir?
İşte bu sorunun cevabını bizzat Şeyh-i Ekber’in kendisinden dinliyelim:
 و ٌىً طغَفخ طبئفخ و اٌىبًِ ِٕب ِٓ ػغف وً طغَمخ و وً طبئفخ و وبْ فُهب سبعجب ػٕهب و ُ٘ األوبثغ ِٓ اٌغجبي:
‚Her yolun bir yolcusu vardır. Bizim içimizde kâmil olan kişi, her yolu ve
her yolcuyu tanıdığı halde, bu yolda, onların hepsinin dışında olabilendir.
İşte bunlar ricâlin ekâbiridir.‛127

el-Futûhâtu’l-Mekkiyye’nin mukaddimesinde İbnu’l-Arabî, keşf ve vücûd
ehli olan Ehlullahın havassının inançlarını; ‚Akîdetu’l-Hulâsa‛ veya ‚Akîdetu
Hulâsa ti’l-Hâssa Fillâhi Teâlâ‛ olarak isimlendirmiştir ki, bu konuyu
Futûhât’ta müsta kil bir bölümde toplu bir şekilde ele almamıştır. İşte bu
konuyu ayrıca yazmama nedeni ile ilgili olarak şunları söylemektedir:
‚Velilerin has olanlarının özünün inançlarını açıklamaya gelince, anlaşılması zor olması nedeniyle, onlar için özel bir bölüm ayırmadım fakat,
bunları kitabın bölümleri içerisinde dağınık bir biçimde, yeterince ve apaçık olarak getirdim. Söylediğim gibi, o konular, ayrı ayrıdır. Cenâb-ı Hak,
bunları anlamayla, kimi rızıklandırmışsa; o kişi bunların hakîkatını bilir ve
diğerle rinden ayrı olan yönlerini farkeder. Çünkü bu hak bir ilim ve doğru bir sözdür. Bu ilmin gerisinde, başka bir hedef yoktur. Bu ilimde, kör
ile gören eşit olur, uzaktakiler yakındakilere katılır ve aşağıdakiler yukarıdakilerle içiçe olur. Muvaffakiyet veren Allah’dır ve O’ndan başka Rab
yoktur!‛128

126 İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 2, s. 5, 209; c. 3, s. 255, 378.
127 İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 1, s. 472.
128 İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 1, s. 38, 47; tahk.: Osman Yahya, c. 1, s. 173, 213; bk. Nasr Hâmid,
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Şeyh-i Ekber, tüm bu zümreler ve onların gerçek ürünleri olan bilgilerin
inanca olan etkisini çok iyi bir biçimde özümsemiş ve sonuç olarak bütün
bunların karşısında gönlünde olup bitenleri tasvir ederken kendi inancının
serüvenini ise şu şekilde ifâde etmiştir:
‚Muhakkak ki biz, Allah’a ve Rasûlüne iman ettik. Allah Rasûlünün getirdiklerine; topluca olsun (mucmelen), ayrıntıyla olsun (mufassalen) ve bunlar bize, ister ayrıntısıyla ulaşsın, ister ulaşmasın veya bize göre sâbit olmasın hepsine birden iman ettik. Biz, Allah Rasûlü’nün getirmiş olduğu
her şeye, gerçekte olduğu şekliyle iman ettik. Ben bunu, akli düşüncenin
muhâl, câiz ve vâcib görerek vermiş olduğu herhangi bir hüküm hiç hatırıma gelmeden, anne ve babamdan, sadece taklid olarak aldım. İşte imanımı böyle bildim. Hatta, nereden iman ettiğimi ve neye iman ettğimi de
bu şekilde bildim.
Bu nedenle Cenâb-ı Hak, gözümü (basar), gönlümü (basîret) ve tahayyülümü (hayâl) açtı (keşefe). Bunun sonucu olarak ben; basar gözüyle algılanılacakları basar gözüyle; hayâl gözüyle algılanılacakları hayâl gözüyle;
basîret gözüyle algılanılacakları basîret gözüyle görür oldum. Artık iman
benim için, müşa hede edilmiş (meşhûd) oldu. Daha önce tahayyül edilmiş
ve vehmedilmiş olarak taklid yoluyla verilen hüküm, gerçek anlamda
vucud bulmuş (mevcûd) oldu.
Yine bu yolla, tâbi olduğumun kadrini bildim. O da; benim için gönderilmiş olan rasûl Muhammed’dir. Aynı şekilde, Hz. Âdem’den (s) Hz. Muhammed ’e(s) kadar olan nebîlerin hepsini topluca müşahede ettim. Ayrıca
Cenâb-ı Hak bana, bu nebîlere iman edenlerin hepsini; hatta bunların içerisinde avam olsun havas olsun, kıyamete kadar iman edecek olanlardan
da, hiç bir kimse kalmayacak şekilde müşahede ettirdi.
Cemaatın tüm mertebelerini gördüm. Kıymetlerini bildim. Ulvî âlemde
bulunanlardan, topluca (mucmelen) iman ettiklerimin tümüne muttali oldum. Bunların hepsini, bu şekilde müşahede ettim. Bununla birlikte, gördüğüm ve belirlediğim şeylerin bilgisi, beni asla imanımdan uzaklaştırmadı.
Söylediğim ve yapmış olduğum şeyleri, sadece Hz. Peygamber’in (s) sözü
olduğu için söylemeğe ve yapmağa devam ediyorum. Bunları, ne ilmim,
ne keşfim, ne de müşahedem ile yapıyorum. Böylece iman ile keşfi kardeş
yaptım. Ve tabi olmanın bu şekli pek nadirdir. Zira büyüklerin ayaklarının
kaydığı yer, burasıdır. Çünkü keşif ehli birisinde îman konusu olan bir
şeyde, keşif (el-muâyene) meydana geldiğinde, bu kişi imanın değil, keşfin
gerektirdiği ile amel eder. Bu durumda o kişi iman ile keşfi birleştiremediğinden iman kıymetini ve derecesini bilme olgunluğunu elden kaçırmış
Felsefetu't-Te'vîl, Beyrut-Lübnan 1993, s. 31.
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olur. Bu kişi, ehl-i keşif’ten de olsa, Cenâb-ı Hak ona, imanın kıymetini ve
derecesini keşfettirmediğinden, nefsinin cahili olmuş olur. Ve müşahedesi
kadar amel etmiş olur. Gerçek kâmil ise, keşif zevkiyle birlikte, keşfin etkisinde kalmadan ve başka bir düşünceye yönelmeden, imanın gereği ile
amel edendir.
Bu makamı hâl ile tatmış olan bir kimseyi görmedim. Her ne kadar, âlemde bu makama ulaşmış olan sahıslar varsa da, Cenâb-ı Hak benimle, onların kendileri, şahısları ve isimlerini bir araya getirmedi. Bununla birlikte,
onlarla beraber olabilirim fakat kendisiyle ismini zihnimde birleştirmemiş
olmam mümkündür. Bunun nedeni ise, ben hiçbir zaman, kâinâta ve
kâinâtta olup bitmekte olan hadiselere vakıf olmak için, kendimi Cenâb-ı
Hakk’a bağlama dım. Aksine, beni rızasının olduğu amellere muvaffak
kılması, kendisinden uzaklaştıracak amellerden kaçındırması ve tâbi olan
bir kişinin ulaşacağı en yüksek makamı bana tahsis etmesi için, nefsimi
Cenâb-ı Hakk’a bağladım. Âlemde mevcut olanların hepsi, bu hususta bana ortak da olsa, bu beni etki lemez. Zira ben, sadece bir kulum ve Allah’ın kullarının üstünde olma arzum da yoktur. Bilakis, Cenâb-ı Hak benim gönlümde, tüm âlemin en yüksek mertebede ve aynı makamda bulunmalarını temenni etmekten oluşan bir şevinç kılmıştır.
Hiç bir zaman içimden geçmediği halde, Cenâb-ı Hak bana, bu işin sonunculuğunu (hâtimetu emr) tahsis etti. Bu nimete şükrün hakkını vermeğe çalışsam da, O’na, şükrümün acziyle şükrettim.
Allah’a yemin olsun ki, hâlim olarak söylediklerimi, övünmek için değil,
sadece iki nedenle söyledim. Bunların birincisi; ‚Rabbinin nimetini ise, anlatıp açıkla!‛ (Duhâ, 93/11) âyeti gereği olarak tahdîs-i nimettir. Bundan daha
büyük hangi nimet vardır ki? Diğer bir neden ise; bunları himmet sahibi
bir kişi dinlesin de, kendisinde, benim muvaffak kılındığım hususta bir
himmet oluşsun, böylece buna ulaşsın ve bu derecede benimle birlikte olsun. Çünkü darlık ve zorluk, ancak duyularla algılanan şeylerde ve özellikle de ulûhiyet te vardır. Zira, kıskançlık (el-gayra) yalnız bu iki makamda olur. Duyularla algılanan şeyler, kişiye özeldir. Bu da, sende olan bir
şeyin aynısının, başkasında bulunmaması halindedir. Ulûhiyyet’e gelince;
bu iddia da olan kişi de yalancıdır. Bunda kim sadık olabilir ki? Burada
kıskançlığın nedeni; kendisinde ulûhiyyetin olamayıcağı birisinin yalan
yere bu iddiada bulunmasıdır. Zira kıskançlık, ulûhiyyet mertebesinde söz
konusudur. Nitekim ulûhiyyet mertebesinde, sadece bir kişi bulunduğundan, burada hiçbir zaman ondan başkasının nasibi olamaz. Zira kıskançlık
(el-gayra), el-gayr (başka, değil) kelimesinden türemiştir. İşte sana dosdoğru yolu bu şekilde açıklamış oldum.‛129

129 İbnü’l-Arabî, Futûhât, c. 3, s. 323-324.
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7. Sonuç
Başlangıçtan beri ele almakta olduğumuz hayâl, vücûd ve şuhûd kavramları
etrafında herkesin hâfızasında hiç şüphesiz bir çok ön bilgi vardır. Zaten bu
ön bil gilerin varlığıdır ki kişi, bu çalışmayı buraya kadar okumaya tahamül
gücünü kendisinde bulabilmiştir. Bir çırpıda anlaşılamayan konuların tekrar
tekrar okunması ve vâki tereddütlerde asıl metnin daha sağlıklı bir biçimde
izlenmesi için her cümlenin orjinal metnini de burada vermeye çalıştık. Bir
kelime veya tamlamayı alıp, onun, sözlükte kullanılmakta olan anlamlarından herhangi bir anlamını esas kabul ederek, bu kelimeleri kullanan herkezi
bununla isimlendir mek veya ithâm etmek sıradan herkesin kolayca yapacağı işlerdendir.
Bu tür insanlar; duydukları, okudukları ve gördükleri her şeyde, her
zaman, içlerinde saklı tuttukları bu şeyi ararlar. Aldanma veya sapma, zannedildi ği gibi, yalnız kötü veya duyulmak ve görülmek istenmeyen şeylerde olmaz. Aksine, kendisine her yönden tutkun olduğumuz şeylerde olur.
Bağlı, bağımlı ve alışık olduğumuz ne varsa, bunlardan kendimizi, etap etap
kurtarabildiğimiz ölçüde, öncelikle kendimizin gerçekte neyin peşinde olduğumuzu keşfederiz. Eğer burada, ister özel, ister genel olsun, bir yoldan
bahsedeceksek, bu yol, beklenildiğinin aksine, kurtarıcı, kurtuluş vâdedici
ve aslâ en doğru yol iddiâsında olmayacaktır. Çünkü böyle bir yolu Yüce
Rabbımız; elimizde olsun olmasın, tüm Sahîfe ve Kitaplarında defalarca, apaçık bir biçimde ifâde etiği gibi, Kur’ân-ı Kerîm’de de hatırlatmıştır.130
Burada söz konusu olan, tüm insanoğlunun bu mutlak gerçeği algılama
biçimleridir. Yâni, insanoğlununun yeryüzüne ayak bastığı ilk günden
itibâren karşı karşıya olduğu, çözmek zorunda olduğu en önemli problemin
‚inanma‛ değil; ‚bilme‛ sorunu olduğunu anlamaktır. (Nisâ, 4/113; ‘Alak,
96/5)
Bilimin amacı ise, teşhîs ve tesbîttir. Hidâyet ve kurtuluş reçetesi sunmak değildir. Bu durumda bilim insanına düşen asıl vazîfe, insanlara hedef
göster mek ve rol biçmekten çok; insanların elini ayağını bağlayan alışa geldikleri sınır ları kaydırıp; daha farklı, ilginç ve hiç düşünemedikleri, hatta
kendilerince düşünülmesi mümkün olmayan alanların da var olabileceğini
görmeye ve göstermeye çalışmaktır. Yâni, insanların olmazsa olmaz, mümkün değil dedikleri subjektif ve objektif (enfusî ve âfâkî) engelleri, tümsekleri

130 Krş. En’âm, 6/153; A’râf, 7/16; Hûd, 11/56; Tâhâ, 20/133; Enbiyâ, 21/105; Şu‘arâ, 26/196;
Necm, 53/36; A‘lâ, 87/18-19.
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atlama fırsatının kendi ellerinde olduğunu onlara göstermektir.
Bunun yollarından birisi de, daha önce gidilmiş ve sonuç vermiş olan
yolları tanımaktır. Bu sorunu çözmenin de tek yolu, eskilerin bize mîras olarak bıraktıkları, yazılı ve sözlü âsâra, kitâbî ve şifâhî geleneğe, dolaylı bir
biçimde değil, doğrudan ve birinci elden kaynaklarına basîretli bir biçimde
nüfûz etmektir.
Yoksa burada geleneğe, taklit, kopya, özenti, ezberci ve savunmacı bir
man tıkla takılıp kalmak değildir. İşte bizim görevimiz, asırlarca Müslüman
Anadolu Türk insanının gönlünde tütmüş olan bu evrensel sevginin köklerine inip, günümüzde küllenmiş veya küllendirilmiş olan nârı değil nûru
eşelemektir. Oradan bir köz çıkarmaktır. Bundan sonra onu, isteyen nâr,
isteyen nûr olarak kabul etsin!
Bizim buradaki amacımız, merhum Yûnus’un ‚Çerâğıma kastedenin, Hak
yandırsın çerâğını‛ demekten ibârettir. Onun sorumluları veya tadını çıkaracak olanları ise, elbetteki kullanıcıları olacaktır (Bakara, 2/148; İsrâ, 17/84).
Yazımıza, özellikle bu anlamda şaşkınlık içerisinde olanlara Şeyh-i Ek
ber’in şu sözleriyle son vermiş olalım:
‚Ârif olan kişinin özellikleri sayılamıyacak kadar çoktur. Bu anlattıklarımız ise, sûfîlerin ârif ve ma’rifetin hakîkatıyla ilgili bazı işâretleridir. Bunları anlatmamızın nedeni, onların gerçek amaçlarını bilmektir ki, biri çıkıp,
bizim, hiç kimsenin gitmediği bir yolu anlattığımızı söylemesin! Halbuki
yol birdir. Her şahsın da, kendine hâs bir yolu vardır. Çünkü Allâh’a giden yollar mah lûkâtın nefesleri sayısıncadır. Yâni her nefes, Allâh’a bir
yoldur. Bu doğru dur. Nefesler ve önemiyle ilgili bilgiden kaçırdığınca, bu
yol hakkındaki bilgiden mahrum olursun. Bu yollarla ilgili bilgiden kaçırdıklarınca da, onların amaçlarına ulaşamamış olursun. Tüm yolların
nihâyî amacı ise, Allâh’tır. Ve her şey de, eninde sonunda O’na dönecektir.‛131
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