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ÖNSÖZ 

Muhabbet kelimesi, her ne kadar günümüzde “etmek” yardımcı fiili ile 

beraber sohbet etmek
1
gibi algılansa da mana itibariyle sevgi demektir. İslâm dininde 

sevgi, ciddi bir öneme sahiptir. Hz. Peygamber devrinde İslâm'ın temelleri atılırken 

sahabeler önce Allah'a karşı, ardından elçisine karşı emsalsiz bir sevgi anlayışını 

temsil etmişlerdir. Sahabenin dinî kemâli, Allah ve Resûlü'nü her şeyden fazla 

sevmekle ortaya çıkmıştır. Bu sevgi, hem Kur'ân'da, hem de hadislerde sıkça 

zikredilmiştir. Tâbiîn döneminde veya tasavvuf tarihinin zühd dönemi dediğimiz 

devirde bu anlayış devam etmiş, Allah ve peygamber aşkı genelde Müslümanların, 

özelde ise ilk devir zâhidlerinin gönlünde önemli bir yer bulmuştur. Tasavvuf 

döneminde, ilk tasavvuf eserlerinin telifiyle beraber muhabbet, kitaplarda müstakil 

bölümlerde ele alınmaya başlamış ve bir makam olarak kabul edilmiştir. 

İbn Arabî'yle beraber muhabbet ayrı bir boyut kazanmış, kenz-i mahfî hadisi 

temelinde âlemin varlık sebebi olarak ele alınmıştır. Cenâb-ı Hakk, yaratıklarını 

varlık âlemine sevgi ile çıkartmıştır. Konevî de bu düşünceyi olduğu gibi 

benimsemiş, İbn Arabî düşüncesini sistematize ederken, muhabbeti de yokluktan 

varlığa doğru hareketin enerjisi olarak ele almıştır. Tabi seleflerinin muhabbete dair 

aktardığı şeyleri de yeri geldikçe ifade etmiştir. 

Bu çalışmada her zaman desteğini ve yol gösterici tavsiyelerini gördüğüm 

Prof. Dr. Mustafa Aşkar hocama öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Prof. 

Dr. Ethem Cebecioğlu, Doç.Dr.Vahit GÖKTAŞ ve Yrd.Doç.Dr.Öncel DEMİRDAŞ 

hocalarıma da burada teşekkürlerimi sunuyorum. 

                                                           
1
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.540ec56c376e95.40

114942 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM: GĠRĠġ  

SADREDDĠN KONEVÎ'NĠN YAġADIĞI DÖNEM  

HAYATI VE ESERLERĠ 

A. KONEVÎ'NĠN YAġADIĞI DÖNEMDE ANADOLU'DA SĠYÂSÎ 

DURUM 

 

Konevî‟nin yaşadığı 13. asırda Anadolu‟da Türkiye Selçuklu Devleti hüküm 

sürmekteydi. Türkiye Selçukluları Devleti Kutalmış oğlu Rükneddin Süleyman Şah 

tarafından 11. asrın sonlarında kurulmuştu. Süleyman Şah, Malazgirt zaferinden 

(1071) birkaç yıl sonra Anadolu‟da bu yeni devleti kurarken eski ve yeni 

Türkmenleri yanında toplamıştı. Onun bu başarıları arttıkça Türkistan ve İran‟dan 

ilerleyen Türkmen akınları süratlendi ve büyüdü. Nitekim 1080 yılında 

Azerbeycan‟dan Anadolu‟ya çok büyük bir Türk nüfus akını vuku buldu. Süleyman 

Şah‟ın kurduğu devlet ve kazandığı muvaffakiyetler, Anadolu‟daki Türk nüfusunu 

arttırarak kuvvetlenmesine sebep olduğu gibi Bizans yönetimi altında zulüm gören 

halk da Süleyman Şah‟ın idaresinde huzura ve sükûna kavuşuyor ve bu sayede 

Türkiye Selçuklu Devleti sağlam bir temele kavuşmuş bulunmaktaydı.
2
 

Kaynaklarda Selâcıka-ı Rûm (Selcûkıyân-ı Rûm) adıyla geçen Anadolu 

Selçukluları için günümüzde Türkiye Selçukluları ifadesi de kullanılmaktadır. 

Malazgirt zaferinden sonra üç dört yıl içinde Anadolu‟nun büyük bir kısmı 

fethedildi. Bu fetihlerde en önemli rolü Selçuklular‟dan Arslan Yabgu‟nun torunu 

Kutalmış‟ın oğlu Süleyman Şah oynadı. Süleyman Şah zorlu bir mücadelenin 

ardından İznik‟i başşehir yaparak Anadolu Selçuklu Devleti‟ni kurdu (1075-1080). 

Süleyman Şah, Bizans‟ın içine düştüğü siyasî buhrandan faydalanarak devletinin 

sınırlarını İstanbul Boğazı‟na kadar genişletti. Bizans kaynaklarında Selçuklu 

                                                           
2
 Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul: Ötüken Yay., 2010, s. 85. 
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hükümdarının Boğaziçi kıyılarında gümrük daireleri kurdurarak gemilerden vergi 

aldığı bildirilir.
3
 Süleyman Şah, devletinin her teşkilatında istihdam ettiği kimselerin 

Türk olmasına dikkat etti. Zaten Anadolu fethedildiği zaman orada yaşayan 

Rumlar‟ın büyük kısmı Trakya üzerinden Balkanlar‟a göç etmişti. Bununla beraber 

Süleyman Şah, Anadolu‟da din özgürlüğünü tesis etmeye çalışmıştı. Dinini 

yaşamakta özgür olan Hıristiyan halk, devlete cizye vermek sûretiyle barış içinde 

rahat yaşamaya başlamıştı.
4
 Bu devlet, 13. asırda başlayan Moğol istilası sebebiyle 

ciddi bir sarsıntı geçirmiş ve yıkılmaya yüz tutmuştı. Türkiye Selçukluları‟nın son 

sultanı olan II. Gıyaseddin Mes‟ud 1308‟de Kayseri‟de öldüğü zaman -Erol 

Güngör‟ün tabiriyle- şanlı bir tarih kapanmış oluyordu. Moğollar Anadolu‟yu 

doğrudan doğruya kendi valileriyle idare etmeye başladılar.
5
 

B.KONEVÎ'NĠN YAġADIĞI DÖNEMDE ANADOLU’DA KÜLTÜR VE 

MEDENĠYET 

 

Konevî, Türkiye Selçukluları'nın en parlak devirlerinde yaşamıştır. Bu devlet 

sayesinde Anadolu'nun Müslüman ve Hıristiyan kavimleri arasında bir köprü vazifesi 

görerek, dünya ticaret yollarına açılması, ileri ve zengin bir ülke hâline gelmesi 

Selçukluların Anadolu‟yu fetihlerinin olumlu sonuçlarından biridir. Gerçekten 

Anadolu, Selçuklular ile İslam hududları içine girdikten ve ticari münasebetleri önle-

yen engeller kalktıktan sonra bu ülkenin tarihinde süratli bir iktisadi gelişme devri 

başlar. Bununla beraber bir asır kadar süren Türk, Bizans ve Haçlı istilaları 

Anadolu'da eski medenî ve iktisadî düşüşü bir kat daha arttırır ve 1176 yılına kadar 

                                                           
3
 Sümer, Faruk, “Selçuklular” (Anadolu Selçukluları), DİA, XXXVI, s. 380. 

4
 Güngör, Erol, Tarihte Türkler, Ötüken Yay., İstanbul, 1990, s. 91. 

5
 Güngör, Tarihte Türkler, s. 110. 
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devam eder. Filhakika II. Kılıç Arslan, Türkiye Selçukluları ve Bizans tarihinde 

ikinci bir dönüm noktası teşkil eden bu tarihteki zaferi ile Anadolu'nun dış 

emniyetini, asayişini kurduktan ve siyasi birliğin temelini attıktan sonra dünya ticaret 

yolları Türkiye üzerinde toplanmaya başlamaktaydı.
6
 

13. asır Anadolu'sundaki Selçuklu şehirlerinde nüfusun büyük bir kısmı 

Müslüman kesime mensup olmakla beraber çoğunda önemli ölçüde gayrimüslim 

nüfus da bulunuyordu. Müslümanlar arasında özellikle bürokrat, bilim adamı veya 

tüccarlardan oluşan Arap, Fars veya farklı etnik kökenlerden kimseler 

bulunmaktaydı. Ancak moğol istilâsının etkisiyle Anadolu'ya bu asırda yoğun bir 

müslüman göçü söz konusuydu.
7
 Tabi ki bu göçmenler arasında ilim ehli insanlar ve 

sûfîler de mevcuttu. 

Vaktiyle Bizans İmparatorluğu'nun temsil ettiği Doğu Hıristiyan kültürünün 

hâkim olduğu Anadolu şehirleri, 1071‟den sonra Selçuklu şehirleri olmaya başladığı 

zaman, bu her iki dinin kurumlarını ve -her ne kadar mahalleler ayrı olsa da- bunların 

etrafında oluşan dini-sosyal hayatı yan yana getiren merkezler hâline 

dönüşmüşlerdir. İslam ve Hıristiyan kültürünün bütün bölgesel ve kültürel 

çeşitlilikleriyle bir araya gelmesinden sonra kilise ve manastırların yanına cami, mes-

cit ve zaviyeler, tekke ve hankâhlar inşa edilmiştir. Özellikle ilk fetih yıllarında bir 

kısım kilise ve manastırlar cami veya tekke hâline çevrilmiştir. Böylece Anadolu 

şehirleri, bir zamanlar yaşattıkları pagan kültürden Hıristiyan kültürüne, Hıristiyan 

                                                           
6
 Turan, Osman,  Selçuklular ve Türkiye, İstanbul: Ötüken Yay., 2010, s. 80. 

7
 Ocak, Ahmet Yaşar, Ortaçağlar Anadolusu'nda İslâm'ın Ayak İzleri, İstanbul: Kitap Yay., 2011, s. 

21 
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kültüründen de belli ölçüde onu da muhafaza ederek İslami kültüre geçiş 

yapmaktaydılar.
8
 

 Selçuklu sultanları, melikleri, beyleri ve hatunlarının âlimlere, din a-

damlarına, şair ve sanatkârlara gösterdikleri saygı, onlara kurdukları müesseseler ve 

yaptıkları ihsânlar takdire şayan bir derecede ve kendi kudretleri ile mütenasip bir 

seviyede idi.
9
 Selçuklu sultanları, emir ve beyleri ilim, edebiyat ve sanatın hamisi 

olarak büyük hizmetler yapmışlardır. Bunlar arasında ilk büyük Selçuklu sultanları 

ve hususiyle Melikşah, Sancar ve Nizamü‟l-mülk medeniyet tarihinde çok mümtaz 

bir mevki kazanmışlardır. Âlim, filozof, riyaziyeci, tabip, sanatkâr, edip ve şairlerin 

çoğu Selçuklu saraylarına mensuptur veya onların himayelerini görmüşler veyahut 

onların vakfettikleri müesseselerde yetişmek imkânını bulmuşlardır. Bu devir 

âlimlerinin mühim bir kısmının Türk olduğu, bazen isimleri, hâl tercümeleri ve bazen 

de memleketleri dolayısıyla bilinmektedir. Örnek verecek olursak, Alp Arslan 

kendisine has bütçenin bir kısmını fakirlere dağıtırken onda birini de ilim adamlarına 

sarf ediyordu. Melikşah, kurduğu medreseler ve kültür müesseselerinden başka âlim 

ve mutasavvıflara yılda 300.000 dinar (altın) ihsân ediyordu. Sarayı ve muhiti âlim, 

şair, tabip ve filozoflar ile dolu olan Sultan Sancar'ın, rivâyete göre bir defa beş gün 

zarfında onlara yaptığı ihsânlar 700.000 dinar nakit, 1000 atlas elbise, pek çok at ve 

sair kıymetli eşya olup kendisinin ve devletinin haşmeti ile uyumlu idi. Hazinedar 

kendisine hazinenin boşalacağından bahsettiği zaman "benim hakkımda mala 

meyletti denilmesi çirkin olur; bu atlas elbiseleri de emirlere dağıt" cevabını verdi.
10

 

                                                           
8
 Ocak, İslâm’ın Ayak İzleri, s.24. 

9
 Turan, Osman, Selçuklular Devrinde Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul: Ötüken Yay., 2011, s. 324. 

10
 Turan, Osman, Selçuklular Devrinde Türk-İslam Medeniyeti, s. 326. 
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Anadolu Selçuklu Devleti‟nde müslüman halk itikadda Mâtürîdîlik ve 

Eş„arîliği, amelde Hanefîliği ve Şâfiîliği benimsemişti. Gayri müslimler ise 

Hıristiyanlığın çeşitli mezheplerine mensuptu. Türkler arasında hâkim mezhepler 

Mâtürîdîlik ile Hanefîlik, diğerlerinde Eş„arîlik ve Şâfiîlik‟ti. Vakıf kurucuları 

yaptırdıkları medreselere kendi mezheplerine mensup müderrisler tayin etmekteydi. 

Ülkede Türkler‟in dışında özellikle Moğol istilâsından sonra gelip yerleşen önemli 

bir şehirli nüfus vardı. 12. asrın sonlarından itibaren yaygınlaşan medreselerdeki 

eğitime Eş„arî kelâmı ile Şâfiî fıkhının hâkim olduğu görülmektedir. Şehirlerden 

uzakta yaşayan konargöçer Türkmenler geldikleri ve halen yaşamakta oldukları 

yerlerdeki çeşitli inançların etkisiyle Sünnî İslâm ile pek bağdaşmayan bir inanca 

sahipti. Babaî İsyanı‟na katılan Türkmenler‟in bakiyeleri Baba İlyas‟ın halifeleri 

öncülüğünde Anadolu‟ya yayılmıştı. Bu çevreye mensup olan Hacı Bektâş-ı Velî‟ye 

bağlı Türkmenler 10. asrın sonlarından itibaren Safevî propagandasının tesiri altında 

kalınca kırsal kesimdeki halk kızılbaş olarak anılmaya başlanmaktaydı.
11

 

Selçukluların ve onlardan doğan devletlerin medeniyet tarihinde en büyük 

hizmetleri, şüphesiz, Tuğrul Bey‟den itibaren İslam dünyasının her tarafını cami, 

medrese, kütüphane, tıp mektebi, hastahane, imaret, zaviye ve kervansaraylar ile 

doldurmaları; bu müesseselere büyük vakıflar yapmaları idi. Filhakika, bir ilim ocağı 

olarak, medreselerin devlet eli ile teşkilatlanması, tahsilin vakıf sûretiyle ücretsiz 

olması ve İslam dünyasına yayılması Selçukluların eseridir. Selçuklulardan önce 

devlet ile münasebeti olmadan Türkistan'da ve Horasan'da mevcut bulunan 

medreseler ve zaviyelerin, 10. asırda, İslamiyetin Türkler arasında yayılmasında çok 

                                                           
11

 Kucur, Sadi S., “Selçuklular” (Anadolu Selçukluları), DİA, XXXVI, s. 384. 
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büyük hizmeti olmuştur.
12

 Selçuklu devleti medreseler vasıtasıyla bir yandan ilmi 

koruyarak yükseltiyor ve yayıyor, öte yandan da vücuda getirdiği bu büyük irfan 

ordusu sayesinde aşırı Şi'i Fatımiler idaresinde kurulan Sünni aleyhtarı 

propagandalara karşı, İslam dünyasını ve devletin bünyesini kuvvetlendiriyordu. İlim 

ve tahsilin bu derece himayesi, yayılması da böylece Selçukluların eseri olup 

medeniyet tarihinde ilk defa vukû bulmuş ve son demokratik ve sosyal gelişmelere 

kadar Avrupa medeniyetinin de meçhûlü kalmıştı. Böylece İslam dünyası Çin 

hudutlarından Akdeniz kıyılarına kadar ilim, kültür, içtimai yardım müesseseleri ve 

sanat abideleri ile dolmuştur. Medreselerde âlim ve talebelere maaş tahsisinden başka 

ilmi teşvik maksadıyla çalışkan ve kabiliyetliler için vakıf tahsisatından 100, 500 ve 

1000 "dinar veya akça" mükâfatlar da konuluyordu". Selçuklular ile başlayan bu 

büyük harekete diğer müslüman kavimler de katılmış ise de kurulan müesseseler 

kahir bir ekseriyetle Türklerin eseri idi.
13

 

Medreselerde İslami ilimler yanında riyaziye, heyet, tıp ve felsefe gibi akli 

ilimlerin okutulması bölgenin kültür durumuna ve ilim adamlarının ihtisas ve 

mevcudiyetine bağlı bulunuyordu. Büyük merkezlerde ve Nizamiyelerde umumiyetle 

müsbet ilimler de programlarda yer alıyordu. Bağdad'da 1234'te açılan Mustansiriyye 

medresesinde İslami ilimlerden başka tıp, riyaziye ve heyet tedrisatı da yapılıyor; 

gök biçiminde altın taslar ve bilyeler ile güneşin hareketi tetkik ediliyordu. Zengin 

vakıflara, büyük ve emsalsiz bir kütüphaneye sahip olan medresede bütün 

mezheplere mensup talebe ve müderrislere de yer veriliyordu. Sadreddin Konevî'den 

(ö. 673/1273) ve Nasiruddin Tûsî'den (ö. 672/1273) tahsil gören Kutbeddin Şirazi (ö. 

                                                           
12

 Turan, Osman, Selçuklular Devrinde Türk-İslam Medeniyeti, s. 328. Ayrıca bkz. Nuri Ünlü, Ana 

Hatlarıyla İslam Tarihi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1984, s. 193-194. 
13

 Turan, Selçuklular Devrinde Türk-İslam Medeniyeti, s. 329. 
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710/1311) İbn Sina'nın (ö. 428/1037) Kanun ve Şifa'sını, Zemahşeri'nin (ö. 

538/1144)Keşşaf'ını okutuyor; yılda 30.000 dirhem maaş alıyor ve çoğunu 

talebelerine dağıtıyordu. Her medresenin bir kütüphanesi ve şehirlerin umumi 

kütüphaneleri vardı.
14

 

C. KONEVÎ'NĠN YAġADIĞI DÖNEMDE TASAVVUFÎ HAYAT 

 

Konevî‟nin yaşadığı 13. asır, tasavvufun en şaşaalı dönemi olan "Tarîkatlar 

Dönemi" içerisindedir. Bu asır, Necmüddin Kübra (ö.618/1221), Ebu Hafs Ömer 

Sühreverdi (ö.632/1234), Evhaduddin Kirmani (ö.635/1238) Muhyiddin İbn Arabî 

(ö.638/1240), Burhaneddin Muhakkık Tirmizi (ö.642/1244), Necmüddin Dâye 

(ö.654/1256), Ebu'l-Hasen Şazili (ö.656/1258), Hacı Bektaş Veli (ö.669/1270 ?), 

Mevlana Celaleddin Rûmî(ö.672/1273) gibi ünlü sûfîlerin ve tarikat pirlerinin 

yaşadığı "tasavvufun altın çağı" olma özelliğini taşır. Bu devir, insanları kendi 

etrafında toplayabilecek güçte şeyhlerin bulunduğu ve tasavvufta kurumlaşmanın 

başladığı devirdir. Tasavvuf gelişmekte, değişmekte, kurumlaşmakta ve tarikatların 

esasları ve zikir/sema' şekilleri belirlenmektedir. Binaenaleyh en çok üzerinde 

durulan konuların şeyhe ittiba' etmenin gerekliliği, sema'ın caiz olup olmadığı; İbn 

Arabî sonrası olması hasebiyle Vahdet-i vücûd ve Vahdet-i vücûdun tenkîdi gibi 

meselelerin olduğu söylenirse yanlış olmaz.
15

 

İslam dünyasında tasavvufun genel görünümü böyle bir tablo oluştururken, 

Moğol istilası ve yıkıcılığına rağmen Selçuklularda da tasavvufi gelişmelerin iyi 

olduğunu söyleyebiliriz. Hatta istila belki de Selçuklular açısından bir avantaj olmuş, 

                                                           
14

 Turan, Selçuklular Devrinde Türk-İslam Medeniyeti, s. 330. 
15

 Küçük, Hülya, Sultan Veled ve Maarif’i, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2005, s. 39. 
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istiladan kaçan birçok ilim adamı ve sûfî Anadolu'ya, Selçuklulara sığınmış, bu da 

var olan canlılığın daha da artmasına hizmet etmiştir. Mesela Belh halkından ve 

emirinden kırılan Sultanu'l-Ulema Bahaüddin Veled'i (ö. 628/1231) özel ilgiyle 

karşılayan Sultan 1. Alâeddin Keykubad ona aynı zamanda mürid de olmuştu. Bura-

da önemle vurgulamak gerekir ki Selçuklularda hem Irak menşe'li tarikatların hem de 

Horasan menşe'li tarikatların gelişmesine izin verilmekle kalınmamış, dini açıdan 

büyük tartışmaların ortasında olan sûfîler ve tarikatler de serbestçe yayılmışlardır. 

Mesela Necmeddin Kübrâ‟ya nisbet edilen Kübreviyye ve Mevlana Celaleddin 

Rûmî‟ye nisbet edilen Mevlevilik gelişip yayılırken, İbn Arabî gibi birçok görüşü - 

yanlış anlaşıldığı veya anlaşılamadığı için - tartışmalara sebep olan bir mutasavvıfa 

nisbet edilen Ekberîlik de gelişip yayılmıştır. Hatta İbn Arabî'nin en büyük şârihi 

olan Sadreddin Konevî, Selçuklunun başkentinde hiçbir engelleme ve tazyike 

uğramadan serbestçe çalışmalarını sürdürmüş, Fahreddin Irâkî (ö.686/1287), 

Müeyyidüddin Cendî (ö.690/1292) ve Saîdüddin Fergânî (ö.699/1299) gibi âlim 

sûfîler yetiştirmiş, Ekberîlik İran ve Arabistan‟a kadar yayılmıştır.
16

 

Anadolu Selçuklu sultanları şeyhlere ve dervişlere büyük bir hürmet ve 

muhabbet beslemişlerdir. Yeni fethettikleri yerlerde onlar için tekkeler ve zaviyeler 

kurmuşlar ve bunlara zengin vakıflar tahsis etmişlerdi. Bunlar sadece şehirlerde 

yapılmadı. Ülkenin her tarafına yayıldı. Öyle ki bugün bile Anadolu'nun hemen her 

köşesinde rastlanan yatırlar, türbeler, ziyaretler, tekkeler, zaviyeler, tarihi kişilikleri 

unutularak yalnızca halk arasında menkıbeleri kalmış bulunan çoğu isimsiz mezarlar, 

veliler, Anadolu'nun dini-kültürel yaşayışında ve tarihinde gaza ruhu ile sûfîliğin 

                                                           
16

 Küçük, Hülya, Sultan Veled ve Maarif’i, s. 40. 
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mezc olmak sûretiyle ne kadar derin izler bıraktığını anlamamıza imkân 

vermektedir.
17

 

Anadolu şehirlerinde en önemli dini-sosyal kurumlardan biri de hiç şüphe yok 

ki tekke ve zaviyelerdir. Selçuklu döneminden itibaren Anadolu şehirlerinin en 

vazgeçilmez dini-sosyal kurumlarından olan tekke ve zaviyelerin, belki yerine göre 

en az camiler kadar, yüzyıllar boyunca toplum hayatında merkezi bir yer işgal 

ettiklerini söylemek mübalağalı sayılmamalıdır. Bu kurumlar bağlı oldukları 

tarîkatların niteliklerine göre belli ölçüde farklılıklar arz ettikleri gibi, hepsinin aynı 

etkinliği gösterebildiğini söylemek de zordur. Kuruldukları dönemde mesela kırsal 

kesimde Baba İlyas, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Abdal Musa ve Pir Sultan 

Abdal zaviyelerinin, şehir yörelerinde ise Mevlana Celaleddin, Ahi Evran, Eşrefoğlu 

Rumi, Hacı Bayram-ı Veli, Molla İlahi gibi büyüklerin tekke ve zaviyelerinin 

oynadığı büyük tarihsel rolleri öteki tekke ve zaviyeler oynamamıştır. Bu sayılanlar 

ve daha bazıları Türkiye tarihini etkileyen büyük tasavvufî, dînî ve sosyal birtakım 

hareketlerin ocağı olmuşlardır.
18

  

Tekke ve zaviyelerin bir diğer etkisi Anadolu‟daki Osmanlı Fetihlerini 

kolaylaştırmış olmalarıdır. Anadolu Selçuklu Devleti‟nin yıkılmasından sonra ve 

Osmanoğulları Beyliği‟nin kuruluşu ile birlikte birçok şeyh ve derviş Anadolu‟nun 

batı tarafına yerleşmiştir. Bunların bir kısmı fetih hareketlerine katılmışken, bir kısmı 

da halkı irşadla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Bu kişilerin boş arazilerde 

kurdukları zaviyeler zamanla din, kültür ve imar merkezleri haline gelmekteydi.
19

 

                                                           
17

 Günay, Ünver ve  Güngör, Harun, Türklerin Dini Tarihi, İstanbul: Rağbet Yay., 2009, ss. 395-396. 
18

 Ocak, İslâm’ın Ayak İzleri, s.27. 
19

 Kazıcı, Ziya, İslâm Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yay., İstanbul, 1991,  s. 206. 
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Anadolu' da tasavvufun, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı Türkmen zümreleri ile 

özellikle Arap ve Acem kültürünün şiddetli etkisi altında kalan büyük şehir 

merkezlerindeki tezahürleri arasında, kayda değer farklılığın bulunduğunu 

görmekteyiz. Birincisi "rind"lik özelliği ağır basan, hoşgörülü ve ince bir din 

anlayışına meylederken, ikincisi ilk İslam sûfîlerinin müsamahasız zahitliğine 

yönelmekteydi. 13. asırda, İslam dünyasının pek çok yerinden Anadolu'ya gelen 

tasavvuf ehli arasında, sûfîliğin büyük simaları yer alıyordu. Bunlar, İbn Arabî‟nin 

başını çektiği vahdet-i vucûd doktrini etrafında toplanmışlardı. Onlar Konya, 

Kayseri, Sivas, Tokat ve Malatya gibi büyük kültür merkezlerinde, Arap ve Acem 

kültürü damgasının ağırlıkta olduğu Sünni tasavvufun Anadolu' da teşekkülü ve 

kökleşmesinde önemli roller oynadılar. Keza onlar, temeli sevgi ve hoşgörüye dayalı 

din ve insanlık idealinin Anadolu' da yer tutmasında da çok etkili olmaktaydılar. 
20

 

D. KONEVÎ’NĠN HAYATI 

 

Konevî‟nin doğum tarihi ile alakalı farklı görüşleri verdikten sonra en sağlam 

görüş olarak Konya İdadisi Askeri Tarih muallimi Celâleddin Ali‟nin görüşünü 

zikreder. Celâleddin Ali, Sadreddin Konevî hakkında yazıp yayınlamadığı küçük bir 

makalede hatırlayamadığı bir eserde Konevî'nin 22 Cemaziye'l-âhir Perşembe gecesi 

605 yılında (l Ocak 1209) dünyaya geldiğinin kayıtlı olduğunu gördüğünü 

yazmaktadır. Bu tespit gün olarak da verildiği ve hicri tarihi miladı tarihe çevirmede 

verilen güne (Perşembe) denk geldiği için güvenilir gözükmektedir.
21

 Ekrem Demirli 

de Konevî‟nin varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1200'lü yıllarda Malatya'da 

                                                           
20

 Günay ve Güngör, Türklerin Dini Tarihi, s. 396. 
21

 Mikail Bayram, Sadru’d-din-i Konevî: Hayatı, Çevresi ve Eserleri, İstanbul: Hikmetevi Yay., 2012, 

s. 40. 
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doğduğunu zikrettikten sonra yaygın görüşe göre doğum tarihinin 1207 olduğunu 

ancak kesin olmadığını ifade eder.
22

 Yılmaz da ölüm tarihini 607 olarak vermektedir. 

Konevî'nin babası Mecdüddin İshak'ın, önemli bir bilgin ve mutasavvıf 

olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra Selçuklular'ın idari işlerinde görev alan üst 

düzey bir yönetici olduğu da kaynaklarda zikredilir. Nitekim kaynaklar, Mec-

düddin'in Selçuklu sarayı ile Abbasiler arasında elçilik görevlerinde bulunduğunu 

aktarır. Mecdüddin'in Selçuklu sultanlarının oğullarına hocalık yapması, bazı 

rivâyetlerde "sultanın şeyhi" şeklinde anılmasına sebep olmuştur. Rivâyetleri doğru 

kabul ettiğimizde, Selçuklu sultanlarının tasavvufi yönü ağır basan bir bilgini 

çocuklarının eğitimiyle görevlendirmesi, dönemin entelektüel ve siyası hayatı 

hakkında önemli bir gösterge sayılabilir. Bazı rivâyetlerde Konevî'nin annesinin 

Selçuklu sarayına mensup olduğu zikredilir. Ne var ki bu "mensubiyet" hakkında 

farklı rivâyetler vardır. Bunların bir kısmında annenin, hükümdarın "kız kardeşi" 

olduğu belirtilir. Bu durumda Mecdüddin sarayın damadı olmalıdır. Konevî hakkında 

söylenen "sultanoğlu idi" ifadesi bu menkıbelere dayanır. Bazı menkıbelerde ise 

annenin "sultanın azatlık cariyesi" olduğu söylenir. Bu da Konevî ile babasının 

sarayla ilişkisini gösterir. Öte yandan babası Mecdüddin, Selçuklu sarayı ile Abbasi 

hilafetinin merkezi Bağdat arasında elçilik görevi de yapmaktaydı.
23

 

D.1. Çocukluğu ve ilk Tahsili  

 

Konevî, zengin aile çevresinin sağladığı nimetlerden istifade ile iyi bir eğitim 

gördü. Onun İbn Arabî dışında ders okuduğu hocalarına dair bir bilgiye sahip değiliz. 

İbn Arabî ile ne zaman tanıştığı konusu, kesin olmamakla birlikte, hocasının 

                                                           
22

 Demirli, Ekrem, Sadreddin Konevî, İstanbul: İSAM Yay., 2008, s. 16. 
23

 Demirli, Konevî, s. 16-17. 
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Malatya'da bulunduğu (615-617/1218-1221) yıllarda olmalıdır. İbn Arabî'yi on -

onbir yaşlarında iken memleketi Malatya'da tanıyan Konevî, onun arkasından, belki 

de onunla birlikte, Şam'a gitmiş ve vefatına kadar hocasının yanından ayrılmamıştır. 

Şeyhiyle Halep, Şam gibi muhtelif şehirleri dolaşan Konevî'nin bir ara Şam'da ders 

halkası teşkil ettiğini görmekteyiz.
24

 

Konevî‟nin bu tahsil hayatının zeminini babası hazırlamıştır. Meseleyi daha 

ayrıntılı bir şekilde Bayram‟dan takip edebiliriz. Konevî Malatya'da dünyaya geldiği 

zaman, babası Mecdüddin İshak Malatya'yı buyük bir ilim merkezi hâline getirmişti. 

Tam bu tarihlerde Sultan I. Gıyaseddin'in şehzadcsi İzzeddin Keykavus da 

Malatya'da tahsilini sürdürmekteydi. Bu şehzade Malatya ve çevresinin meliki 

konumundaydı. Böyle bir ortamda büyüyen Konevî‟nin çok küçük yaşta tahsile 

başladığı ve düzenli bir tahsil gördüğü muhakkaktır. Tuttuğu notlardan birinde 

kendisine Kuran-ı Kerim okutan zatın Burhanu'd-din Ebu Tahir İsmail b. 

Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Ensari el-Endelûsi olduğunu yazmıştır. Bir başka 

notta bu zat için "amcam" tabirini kullanmaktadır. Zaten ecdadının adlarından da bu 

ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu duruma göre Konevî'nin ilk hocası, amcası olan 

Burhanu'ddin İsmail b. Muhammed'dir. Konevî daha sonraki yıllarda ondan hadise 

dair kitaplar da okuyacaktır. Nitekim Ahmed es-Silefi'nin 40 üstaddan ve 40 ayrı 

beldede derlediği 40 hadisi gene bu hocasından okuduğunu kaydetmiştir. Konevî'den 

intikal eden Endülüslü Ebu Muhammed Abdul-Halık Muhammed'in (582-1186) 

"Ahkâmu'l-Kübrâ" adlı eserinin 624 (1227) tarihli sema kaydında Konevî'nin bu 

                                                           
24

 Yılmaz, Hasan Kâmil, “Sadreddin Konevî”, Allah Dostları içinde, edt. A. Ali Ural, İstanbul: Şûle 

Yay., C. VII, s. 174. 
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tarihte yani 19 yaşında iken bu eseri yazarının talebesi olan Ebu'l-Hasan Ali el-

İskenderani'den okuduğu anlaşılmaktadır. Bu kayıtta Konevî'nin çok küçükken 

hıfzını tamamladığı ve 19 yaşına geldiği zaman "Ahkâmü'l-Kübrâ" gibi önemli bir 

eseri okuyacak dereceye eriştiği ve kendisine el-Fakih (hukukçu) ve el-Âlim (bilge 

kişi) el-Hafız dedirtecek duruma geldiğini göstermektedir. Gene bu yıl içinde Kadı 

el-Kuzai'nin edeb ve ahlaka dair hadisleri ihtiva eden "Ahbarü'ş-şihab" adlı eserini 

gene aynı hocadan okuduğunu not etmiştir. Bu sıralarda 602 (1205)'den beri 

Anadolu'ya gelen ve çoğunlukla Malatya'da ikamet eden Mecduddin İshak'ın 

Endülüs'ten arkadaşı olan İbn Arabî'den de ders alıyor olmalıdır. 13. asrın üçüncü 

çeyreğinde Evhadü'd-din'in Sivas'taki halifesi Şemsü'd-din Ömer et-Tiflisi'nin oğlu 

Muhammed es-Sivasi'nin kaleme aldığı "Menakıb-ı Evhadü'd-din Kirmani"de 

bildirildiğine göre gene bu sıralarda Zeynü'd-din Sadaka, İmadü'd-din el-Malatî ile 

birlikte Şeyh Evhadü'd-din Hamid el-Kirmani'nin hizmetinde idi. Böylece daha genç 

yaşında devrin iki ünlü âlim ve mutasavvıfından tasavvuf dersi ve terbiyesi aldığı 

görülmektedir.
25

 

Konevî 618 (1221) yılında, yani 13 yaşında iken babasını kaybetti. Babasının 

ölümünden sonra dul kalan annesi İbn Arabî ile evlendi. Gerçi Nefahatü'l-Üns sahibi 

Molla Cami, ünlü Ali Şir Nevai gibi Konevî 'den 200 küsür yıl sonra yaşamış bazı 

yazarlar ve bundan sonra kaleme alınan menakıbname yazarları, İbn Arabî‟nin 

Konevî'nin üvey babası olduğunu yazmışlardır. Fakat menakıbnamelerdeki bu 

rivâyet şüphe ile karşılanmaktaydı.
26

 Ancak Konevî'yi iyi tanıyan ve çağdaşı olan 

Sivaslı Muhammed "Menakıb-ı Evhadü'd-din-i Kirmani" adlı eserin yazarı, Konevi' 

                                                           
25

 Mikail Bayram, Sadru’d-din-i Konevî, ss. 41-42. 
26

  Ayrıca bkz. Yılmaz, Hasan Kâmil, “Sadreddin Konevî”, s. 174, Demirli, Ekrem, “Sadreddin 

Konevî”, DİA, C. XXXV, s. 420. 
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den bahsederken "Sultanlar muallimi Mecdu'd-din İshak'ın karısı olan Konevî'nin 

annesi, İbn Arabî‟nin taht-ı nikâhında olduğundan Konevî onun (İbn Arabî) 

hizmetinde bulunduğu sıralarda..." tabirini kullanmakta ve böylece sözünü ettiğimiz 

şüphe ve ihtiyata mahal bırakmamaktadır. Keza Behisni ve Kâhta'da kadılık ve 

valilik yapmış olan Muhammed b. Ali b. Es-Serrac da 715 (1315)' de yazdığı 

Teşvikü'l-ervah ve'l-kulub adlı eserinde (Tuffahü'I-ervah kısmı) Konevî'nin annesinin 

İbn Arabî ile evli olduğunu yazmaktadır.
27

 

Yılmaz‟a göre Konevî‟nin İbn Arabî dışındaki üstadlarına dair pek fazla bilgi 

yoktur.
28

 Ancak Konevî Malatya'da Fıkıh, Hadis, Tefsir ve Kelam ilimlerine dair 

bazı eserleri yetkili üstadlardan okumuştur. Bu hocaları arasında Ebu'l-Hasan Ali el-

İskenderani, Ebu Tahir Ahmed b. Muhammed es-Silefi el-İsfehani, Abdu'l-Mun'im 

el-Mısri, Cemahi'd-din el-Vasıti, Şeyh İzzü'd-din Ebu'l-Kasım el-Hammuî ve 

Muhammed b. Ebi Bekr et-Tebrizi gibi Şemsü'd-din Yusuf b. Halil el-Ademi ed-

Dimaşki gibi tanınmış bilginler bulunmaktadır. Konevî'nin tuttuğu notlarda kendisine 

hocalık yapan birçok ilim adamının adı geçmektedir. Bu hocalarının hemen hepsi 

babasının dostları ve babasının himayesini görmüş kişilerdir. Bu hocalarından çok 

önemli eserleri okuduğu görülmektedir. Bu sırada yirmi bir yaşında olduğunu da 

kaydetmiştir.
29

 

D.2. Malatya'dan Konya'ya Göç 

 

Konevî'nin hangi tarihte Konya'ya gittiği bilinmemekle birlikte İbn Arabî'nin 

ölümünden bir süre sonra Konya'ya gittiği anlaşılmaktadır. Konya'ya gidişi, Konya 

                                                           
27

 Bayram, Mikail, Sadru’d-din-i Konevî, s. 43. Aynı mesele için bkz. M. Nuri Gençosman, Makalat 

(Şems-i Tebrizi) içerisinde, İstanbul: Ataç Yay., 2006, s. 497; Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi 

Araştırmaları, İstanbul: Dergâh Yay., 2010, s. 64. 
28

 Yılmaz, Hasan Kâmil, “Sadreddin Konevî”, s. 174. 
29

 Bayram, Mikail, Sadru’d-din-i Konevî, s. 44. 
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eşrafından birinin oğlunu tedavi etmesiyle irtibatlandırılır." Tedavi sonucunda 

kendisine Konya'da bir yer verilir, oraya yerleşir. Konya'ya yerleşen Konevî'nin 

bazan Mısır, Şam, Hicaz gibi bölgelere gittiği, oralardaki entelektüel kesimlerle 

ilişkiler kurduğu anlaşılmaktadır. Nefehâtta bir süre Mısır'da ve Kudüs'te 

bulunduğundan, hacca gittiğinden ve belli bir süre de Hicaz'da kaldığından söz 

edilir.
30

 Yılmaz‟a göre de Konevî, şeyhinin vefatından sonra Hicaz ve Mısır dönüşü 

Konya‟ya yerleşmiştir.
31

 

Bu konuda Bayram‟ın yaklaşımı farklıdır. Ona göre Konevî'nin de 624 (1226-

27) yılından itibaren Malatya'dan Konya'ya göçtüğü anlaşılmaktadır. Çünkü İbn 

Arabî, 627 yılı Safer ve 629 C. ula aylarında (Kasım 1231 ve Şubat 1232) kendi el 

yazısı ile yazdığı iki ayrı notta "Muhlis arkadaşım Mecduddin İshak'ın mübarek ve 

temiz (tahir) oğlu Konyalı Sadreddin Muhammed şu kitaplarımı okudu" diyerek yedi 

eserinin adını kaydetmiştir". İbn Arabî düştüğü her iki notta da Sadreddin'i "Konevî" 

diye anmaktadır. Dolayısıyla bu notların kaydedildiği 1230 yılından önce onun 

Konya'ya göçmüş olduğu, bu tarihten önce de Şam'a üvey babası ve annesinin yanına 

gittiği anlaşılmaktadır. Bu devrede Konya'daki ikameti iki yıldan fazla sürmüş 

olamaz. Çünkü 624 (1227) yılında Malatya'da olduğuna dair bir kayıt bu-

lunmamaktadır.
32

 

D.3. Anadolu DıĢındaki Eğitimi  

 

Sadreddin Konevî çocukluğu ve gençliğinin ilk zamanlarında hep Malatya'da 

olmuştur. Fakat daha delikanlılık çağında iken Malatya'dan ayrılarak Suriye, Filistin 

                                                           
30

 Demirli, Konevî, s.21; Abdurrahman Câmî, Nefehâtü’l-üns min Hadarâti’l-kuds, trc. Lamiî Çelebi, 

İstanbul: Marifet Yay., 1993, s. 632. 
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 Yılmaz, Hasan Kâmil, “Sadreddin Konevî”, s. 174. 
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 Mikail Bayram, Sadru’d-din-i Konevî, ss. 44-45. 



19 
 

ve Mısır'a gitmiş ve tahsilini oralarda sürdürmüştür. Bunda üvey babası İbn Arabî'nin 

Malatya'dan Şam'a yerleşmesinin de etkili olduğu muhakkaktır. Konevî'nin ömrünün 

yirmi yıla yakın süresi bu memleketlerde ilim tahsiliyle geçmiştir.
33

 Hatta Mevlânâ 

ile Şam'da da görüşmüş olduğunu Franklin Lewis'ten öğrenmekteyiz.
34

 

Yılmaz‟a göre İbn Arabî'nin 638/1240 yılında vefatından sonra Konevî, bir 

süre daha Şam'da kalmış olmalıdır. 640/1242 yılında Haleb'e giden Konevî, oradan 

hac için Hicaz'a geçti. Bir ara Mısır'a gittiği ve bir süre orada kaldığı bilinen Konevî, 

çağdaşı ve kendisi gibi vahdet-i vücûd inancına bağlı İbn Seb'in (ö. 669/1270) ile 

görüşmüş olmalıdır.
35

 

D.4. Konevî'nin Anadolu'ya DönüĢü  

 

 Sadreddin Konevî Halep'te bulunduğu günlerde sürekli Anadolu'ya dönmeyi 

planlıyordu. Fakat uzun süre uygun bir sosyal ve siyâsî ortam oluşmasını bekliyordu. 

Bu olumsuz şartlar onun Anadolu'ya dönüşünü ertelemekteydi. Çünkü o günlerde 

Anadolu'da ve Halep yöresinde önemli askerî ve siyâsî olaylar cereyan etmekteydi. 

İşte bu durumdan dolayı Konevî Anadolu'ya dönemiyordu. II. Gıyaseddin Keyhüsrev 

iktidarda olduğu sürece Konevî hep Halep'te ve Mısır'da bulunuyordu. Sultan, 1245 

yılında bir şekilde ölünce devlet ileri gelenleri onun büyük oğlu II. İzzeddin 

Keykavus'u tahta oturttular. Arkasından II. Gıyaseddin dönemindeki kırgınlıkları ve 

hoşnutsuzlukları bertaraf etmek amacıyla bir genel af kanunu ilan edildi. Bütün 

tutuklular salıverildi. Bu arada Konevî'nin baba dostu olan Ahi Evren Hace 

Nasîruddin Mahmud da beş seneden beri Konya'da hapiste iken salıverildi. Bu af 

                                                           
33

 Mikail Bayram, Sadru’d-din-i Konevî, s. 53. 
34
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kanununun çıkmasında ünlü devlet adamı Celâleddin Karatay'ın önemli rolü 

bulunmuş olmalı ki Ahi Evren Hace Nasîruddin hapisten çıktığı tarihte Celâleddin 

Karatay‟a teşekkür kabilinden "Medh-i fakr u zemm-i dünya" adlı bir eser 

yazmıştır". Burada uğradığı zulmü ve gördüğü işkenceyi dile getirmektedir. İşte 

Anadolu'da bu sulh ve sükûn ortamı yaratıldıktan sonra Konevî'nin Anadolu'ya 

döndüğünü görüyoruz. Bunun tarihi ise 1245 yılıdır.
36

 

D.5. Pervane Süleyman Devri 

 

659-676 (1261-1278) yılları arasında geçen devreye Pervane Muînüddin 

Süleyman devri demek yerindedir. Çünkü bu devrede Anadolu' da mutlak hâkim, söz 

sahibi o idi. Pervane Süleyman Sultan II. Kılıçarslan'ı Moğollara öldürttükten sonra 

(1264) çocuk yaşta olan şehzade III. Gıyaseddin'in naibi sıfatıyla ülkenin yöne-

timinde birinci derecede söz sahibi olmuştur. Bu devrede Moğollar bütün devlet 

işlerine müdahale ediyorlar, Pervane Süleyman da Moğolların bütün isteklerini 

yerine getirmek zorunda kalıyordu. Muînüddin, Mevlana Celaleddin'in müridi, 

Konevî'nin de talebesiydi. Mecdüddin, İbnü'l-Esir'in "Camiü'l-usûl fî ahâdîsi'r-Resul" 

adlı eserinin (Konevî'den intikal eden Konya Yusufağa Kütüphanesi'ndeki 

nüshasını), başından sonuna kadar Konevî'den okuyanlar arasında Muînüddin 

Süleyman'ın adı da geçmekte ve burada onun adı Muînüddin Abdü'l-Hamid b. Ali el-

Cîlî olarak geçmektedir.
37

 

Konevî, ömrünün son yıllarını geçirdiği Konya‟da zamanının büyük bir 

bölümünü talebe yetiştirmeye ve eser telif etmeye ayırmıştır. Etrafında oluşturduğu 

ders halkası, Ekberî düşüncenin yayılmasında oldukça kilit rol oynamış ve müstakil 
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çalışmalara konu olmuştur.
38

 Konevî Konya‟da iken daha çok hadis ilmine dair 

eserler okutmuştur. Ondan ders alanlar arasında ilk "Fusûsu'l-hikem" şarihi 

Müeyyidüddin Mahmud el-Cendî, Fahruddin Irâkî, Kutbuddin Şirâzî, Saidüddin 

Fergânî, İzzêddin Muhammed eş-Şirvânî, Kadı Mecdüddin Kırşehrî (Baba Merendi) 

gibi devrin tanınmış ilim ve fikir adamları bulunmaktadır. Bu dönemde okuduğu ve 

okuttuğu eserlere sürekli tarihli notlar yazmıştır. Dikkati çeken bir husus şudur: 

Önceleri tasavvufi-dini ve metafizik konularla meşgul iken, bu devrede daha çok 

Hadis ve Tefsir ilmi ile meşguliyet içinde görüyoruz. Bu devreden önce İbn Arabî'nin 

eserlerine şerhler yazıyor ve "Vahdetü'l-Vücud" felsefesine dair eserler yazarken, bu 

son dönemde Hadis ve Tefsire dair eserler yazmaktadır.
39

 

Konevî sürekli okuyan ve yazan bir insandır. Şahsi kütüphanesinde bulunan 

eserlerinin (168 parçası günümüze ulaşmıştır) muhtelif yerlerine notlar yazmıştır. Bu 

notları ya kendi el yazısı veya talebe ve yakınlarının el yazısıdır. Ancak ömrünün son 

yılında düştüğü hiçbir nota rastlanmamaktadır. Bu durum onun son bir yılda hasta 

olduğunu düşündürmektedir. Ancak hasta olduğu dönemde, belki de ölümüne yakın 

günlerde bir vasiyetname kaleme aldığı bilinmektedir.
40

  

D.6. Konevî'nin Vefatı 

 

Devrin tarihçisi Aksaraylı Kerîmüddin Mahmud, Konevî'nin ölümü hakkında 

şöyle demektedir "Muhteşem şeyh, Şeyhü'l-İslam, insanların efendisi, şeyhlerin öl-

çüsü ve süzülmüşü, zamanın bilginlerinin önderi ve devrin Ebu Hanifesi, hadis 
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 Eren, Mehmet, “Sadreddin Konevî‟nin derslerine katılan meşhur simalar”, II. Uluslararası 
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ilimlerinin derinliklerini ve sırlarını bilmede zamanın dâhisi olan Şeyh Sadru'd-din 

Muhammed, Sultanların resmi yazılarında Arap ve Acem'in Halifesi hitabı ile 

anılırdı. Onun doğumu 605 yılı, ölümü ise 673 yılındadır. İrşad dünyasında onun 

yorumlarının güneşi tutulunca, onun varlığı ile görebilen dünyadaki şeyhlerin ve 

bilginlerinin gözleri karardı. Zamanın çehresi şaşkınlık içinde kaldı. Ondan dersler 

almaya yönelen pek çok bilginler, şeyhler, filozof ve büyük insanlar onun ölümü ile 

dağıldılar." Çünkü etrafında çok sayıda talebeleri vardı. Onun ölümü ile bu 

talebelerin Konya' da kalmalarının anlamı yoktu. Bu yüzden Konya'yı terk ettiler. Bu 

bilge talebelerinden biri olan Şeyh Müeyyedü'd-din Mahmud el-Cendi onun ölümü 

üzerine şu mersiyeyi söylemiştir:
41

 

Dünyanın halifesi ve imanlığın sözü, mana denizi, derin bilgilerin kaynağı göçtü  

Şeyhülislam 'ın ölümünden sonra olgunluk ve aydınlıktan eser kalmadı  

Keşke o aramızdan ayrılmasaydı  

Ondan sonra problemlerin çözücüsü gerçekleri ortaya koyan kaldı mı?  

Ondan başka karanlık vadileri sabahyıldızı gibi yükseklerde parlayıp ışık saçan var mı? 

Ey asrımızın şeyhi ve karanlık labirentlerde bize yol gösteren, sana selam olsun  

Allah, seni koynunda barındıran mezarı, mağfiret ve rahmet seliyle yıkasın, arıtsın  

Konevî' den bahseden eserlerin birçoğunda onun 673 (1274-75) yılında veya 

Mevlana Celâleddin Rûmî'den (5 C. Ahir 672/17 Aralık 1273) sekiz ay kadar sonra 

öldüğünü yazmışlardır. Şa'rânî gibi bazı yazarlar da onun 672 (1273-1274) yılında 

öldüğünü yazmışladır. Konevî'nin kendi eser ve notlarında Mikail Bayram‟ın 

rastladığı en son kayıt 19 C. ahir 672 (1 Aralık 1273) tarihlidir ve vardığı sonuca 

göre Konevî'nin 673 (1273-74) yılının ilk ayında vefat etmiş olması kuvvetle 
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muhtemeldir.
42

 Aşkar,  Yılmaz ve Demirli de vefat tarihini 673 olarak bildirir.
43

 

Ancak Bediüzzaman Firuzanfer‟in tespitine göre Konevî‟nin vefat tarihi 16 

Muharrem 673 Pazar ve milâdî olarak 22 Temmuz 1274 Pazar günüdür. Firuzanfer 

bu tespitini Konya Selimağa ve Yusufağa Kütüphaneleri‟ndeki el yazması eserlere 

dayandırmaktadır.
44

 

D.7. Eserleri 

 

 1. Miftâhu'l-gayb ve'l-cem' ve Tafsîluhû: Konevî‟nin temel kitabı olup 

Fusûsü'l-hikem ile birlikte yeni dönem tasavvufunun etrafında şekillendiği ana 

metindir. Üzerine birçok şerh yazılmış, Muhammed Hâcevî tarafından Molla 

Fenârî‟nin şerhiyle birlikte tahkikli olarak yayımlanmış (Tahran 1374 hş.), Ekrem 

Demirli tarafından Tasavvuf Metafiziği adıyla tercüme edilmiştir (İstanbul 2002).
45

 

 2. İ'câzü'l-beyân fî Tefsîri Ümmi'l-Kur'an: Fâtiha sûresinin geniş bir tefsiri 

olan eser, diğer kitaplarında ortaya koyduğu bütün görüşleri içermesi bakımından 

Sadreddin Konevî‟nin eserleri için bir “mısdak” sayılabilir. Kitabın hacimli girişinde 

Konevî, başka kitaplarında kısmen görülen felsefe eleştirisine ve bu eleştiriden 

hareketle dile getirdiği bilgi teorisinin en önemli unsurlarına yer verir. Bu vesileyle 

sûfîlerin hakikate ulaşma yöntemini ve bilgi görüşlerini ayrıntılı biçimde ele alır. 

Ardından Fâtiha sûresini çeşitli derecelerde yorumlar. Her âyetin zâhiri, bâtını, haddi 

ve matlaı olduğunu ifade eden hadisten yola çıkan Konevî‟ye göre bunların her biri 

bir varlık derecesine tekabül etmektedir. Bir âyetin zâhirinden söz etmek duyular 
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âleminden söz etmek demektir; bâtını misal âlemine, haddi ruhlar mertebesine 

tekabül eder. Matlaı ise onun a„yân-ı sâbite mertebesinden söz etmektir. Konevî 

eserde harfler üzerinde önemle durur. Ona göre harfler, a„yân-ı sâbiteye (eşyanın 

ilâhî ilimdeki hakikatleri) tekabül eder. Sûrede geçen Allah‟ın isimleri ve bu 

isimlerin insan ve âlemle ilişkilerini ayrıntılı biçimde ele alan Konevî ilâhî isimler 

teorisini geniş şekilde bu kitapta işlemiş, çeşitli vesilelerle kıyamet alâmetleri, 

mehdînin gelişi gibi konulara atıflar yapmıştır. Geleneksel anlamıyla bir tasavvufî 

tefsirin sınırlarını aşacak şekilde Allah-âlem ilişkilerinin yorumlandığı eseri 

Abdülkâdir Ahmed Atâ tahkikli olarak yayımlamış (Kahire 1970), Ekrem Demirli 

Fâtiha Suresi Tefsiri adıyla Türkçe‟ye çevirmiştir (İstanbul 2002).
46

 

 3. Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ: Konevî, “Allah‟ın doksan dokuz ismi vardır, 

bunları öğrenen cennete girer” mealli bir hadisten hareketle böyle bir kitap yazmaya 

niyetlendiğini söyler. İlâhî isimler konusu Konevî‟nin tasavvuf anlayışının 

odağındaki konudur. Konevî‟ye göre Allah‟ın âlemle ilişkisinden söz etmek O‟nun 

isimlerinden söz etmek demektir. İlâhî isimler âlemin varlık ilkesidir. İnsanın 

ahlâken yetkinleşmesi ve hakikate ulaşması Allah‟ın isimleriyle ahlâklanmasıyla 

mümkündür. Bu sebeple esmâ-i hüsnâ şârihliği tasavvufun en önemli ilgi 

alanlarından biri olmuştur. Konevî‟nin eserinin bu literatürde önemli bir yeri vardır. 

Kitap Ekrem Demirli tarafından Esma-i Hüsna Şerhi adıyla tercüme edilmiştir 

(İstanbul 2002).
47

 

 4. el-Fükûk fî Esrâri Müstenidâti Hikemi’l-Fusûs: Teknik anlamıyla bir 

şerhten ziyade belirli konulardaki açıklamalardan oluşan eserin Fusûsü’l-hikem şerhi 
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geleneğinde önemli bir etkisi olmuştur. Müeyyidüddin Cendî, Dâvûd-i Kayserî, 

Abdürrezzâk el-Kâşânî, Abdurrahman-ı Câmî gibi birçok Fusûs şârihi Konevî‟nin 

kitabına atıf yapmış ve onun görüşlerinden delil getirmiştir. Muhammed Hâcevî 

tarafından Farsça tercümesiyle birlikte tahkikli olarak neşredilen eseri (Tahran 1413 

hş.) Ekrem Demirli Fusûsu’l-Hikem’in Sırları adıyla Türkçe‟ye çevirmiştir (İstanbul 

2002). 
48

 

 5. Şerhu Erbaîne Hadîs: Konevî‟nin hadis şerhi yöntemini gösteren eser 

yirmi dokuz hadisin şerhini içerir. Konevî‟nin hadis anlayışı Hz. Peygamber‟e 

“cevâmiu‟l-kelim” özelliği verildiği ilkesinden hareket eder ve hakîkat-i 

Muhammediyye düşüncesinin bir yorumu şeklinde ortaya çıkar. Ona göre Hz. 

Muhammed hakikat itibariyle ilk var olan hakikat, buna karşılık tarihî zuhur 

bakımından son var olan peygamberdir. Hakîkat-i Muhammediyye, tıpkı bir 

çekirdeğin bütün unsurlarıyla ağacı kendinde içermesi gibi kendisinden sonra gelen 

bütün peygamberlerin bilgilerini içerir. Peygamberin sözlerinin vecizliği bu 

özelliğinden kaynaklanır. Eser Hasan Kâmil Yılmaz tarafından tahkikli olarak 

yayımlanmış (Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi, İstanbul 

1990) ve Ekrem Demirli tarafından Kırk Hadis Şerhi adıyla Türkçe‟ye çevrilmiştir 

(İstanbul 2002).
49

 

 6. en-Nefehâtü’l-ilâhiyye: Konevî, tasavvuf edebiyatında “vâridât” diye 

bilinen tarzın en önemli örneklerinden biri olan bu kitabında belirli konulardaki 

tecrübelerini, düşüncelerini akıcı bir üslûpla dile getirir. Ayrıca eser onun İbn Arabî 

ile ilişkileri başta olmak üzere kendi hayatı hakkında en fazla bilgi verdiği kitabıdır. 
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Eserin bir bölümü Konevî‟nin mektuplarından oluşur. Farklı dönemlerde yazılan bu 

mektuplar Konevî‟nin biyografisiyle ilgili birtakım ipuçları taşır. Kitabı Muhammed 

Hâcevî Farsça çevirisiyle birlikte tahkikli olarak yayımlamış (Tahran 1996), Ekrem 

Demirli İlâhî Nefhalar adıyla tercüme etmiştir (İstanbul 2002).
50

 

 7. en-Nusûs fî Tahkîki't-tavri'l-mahsûs: Sadreddin Konevî, yirmi iki kısa 

bölümden oluşan bu eserinde diğer kitaplarında ayrıntılı biçimde açıkladığı görüşleri 

veciz bir üslûpla anlatmıştır. Eser üzerine yazılan şerhlerin en önemlileri Pîr 

Muhammed b. Kutbüddin Hûyî ve Nûreddinzâde Muslihuddin‟in şerhleridir. En-

Nusûs Seyyid Celâleddîn-i Âştiyânî tarafından tahkik ve açıklamalarla yayımlanmış 

(Tahran 1342 hş.), Ekrem Demirli tarafından Vahdet-i Vücûd ve Esasları adıyla 

Türkçe‟ye çevrilmiştir (İstanbul 2002). 
51

 

 8. El-Mürâselât Beyne Sadru'd-dîn Konevî ve Nasîru'd-dîn et-Tûsî: Eserde 

Konevî özellikle İbn Sînâ felsefesi başta olmak üzere filozofların çeşitli 

meselelerdeki görüşlerine eleştiriler yöneltir ve buradan hareketle felsefenin ve aklın 

imkânlarını tartışır. G. Shubert tarafından müellifin Risâletü’l-mufaśśıĥa ve 

Risâletü’l-hâdiye adlı risâleleriyle birlikte neşredilen eseri (Beyrut 1995) Ekrem 

Demirli Sadreddin Konevî ve Nasreddin Tûsî Arasında Yazışmalar: el-Mürâselât 

adıyla tercüme etmiştir (İstanbul 2002).
52

 

 9. Tebsıratü’l-mübtedî ve tezkiretü’l-müntehî: Mârifet ve velâyet konusunda 

sâliklere rehber olarak kaleme alınan bu risâle Farsça‟dır. Ahmed Remzi Akyürek 

eseri tercüme etmiş, Ekrem Demirli bu tercümeyi Marifet Yolcusuna Kılavuz adıyla 
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yayımlamıştır (İstanbul 2002). Kitabın sonunda Sadreddin Konevî‟nin Mûsâ Sadrî 

veya Muhammed Emin Dede tarafından derlenen Regâyibü‟l-menâkıb adlı 

menâkıbnâmesi yer almaktadır. Mikâil Bayram, Tebśıratü’l-mübtedî‟nin Ahî Evran‟a 

ait olduğunu belirterek Ahi Evren: Tasavvufî Düşünce’nin Esasları adlı kitabında 

(Ankara 1995) yayımlamıştır.
53

 

D.8. Konevî ve Ġbn Arabî 

 

Konevî'nin hayatındaki en önemli isim hiç kuşkusuz İbn Arabî'ydi. Konevî, 

kitaplarında en çok İbn Arabî'den söz etmiş ve ona göndermelerde bulunmuştur. Onu 

genellikle "şeyh" veya "imam" diye niteleyerek İbn Arabî'ye bağlılığını sürekli dile 

getirmiştir. Kitaplarında "kayıtsız" anlamda "eş-şeyh" veya "el-imam" ismi, İbn 

Arabî'ye atıf yapar. Konevî ölümünün ardından da İbn Arabî ile vakıalarda 

görüştüklerinden söz eder. Konevî, kendisinin sadece bir mürid veya şârih 

görülmesini kabullenmez. Bunun yerine İbn Arabî'nin düşünce kaynağına ortak 

olmaktan söz eder. Nitekim tasavvuf geleneğinde de bu durum kabul edilmiş ve İbn 

Arabî ile Konevî iki ayrı unvan ile anılmıştır: İbn Arabî “şeyhü'l-ekber”, Konevî ise 

“şeyhü'l-kebîr”dir. Ekberî-Konevî geleneği, bu nitelemeyi başka herhangi bir sûfî 

için yapmamış, Konevî'yi şârihlerden biri olarak görmemiş, İbn Arabî ile birlikte 

değerlerlendirmiştir. Bu gelenek üzerindeki araştırmalarda dikkat edilmesi gereken 

en önemli hususlardan biri şudur İbn Arabî ve Konevî bir yanda, Müeyyidüddin el-

Cendi, Saidüddin el-Fergani, Abdürrezzak el-Kaşani (ö. 736/1335), Fahreddin Irâkî, 

Davûd el-Kayserî (ö. 751/1350) ve Molla Fenarî (ö. 834/1431) gibi şârihler diğer 

yandadır. Nitekim İsmail Hakkı Bursevi (ö. 1137/1725) de İbn Arabî ile Konevî‟yi 
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ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durmuş, onun herhangi bir 

sûfî ile karşılaştırılması mümkün olmayan meziyetlerinden söz etmiştir.
54

 

Konevî ile İbn Arabî arasındaki ilişkinin güçlülüğüne rağmen, üslup ve 

yaklaşım farklılıkları bulunduğu söylenebilir. Bu konunun düşüncelere ne kadar 

nüfuz ettiğini ve bir düşünce farklılığından söz etmenin mümkün olup olmadığını 

tespit güçtür. Konevî, sûfî muhakkikler arasında hiçbir konuda görüş ayrılığı 

bulunmadığını kabul ettiği gibi müşahede yönteminin gerçek bilgiye ulaştırmasının 

delili olarak çoğu zaman bu "görüş birliğini” delil gösterir. Dolayısıyla Konevî'nin 

bilhassa temel meselelerde olmak üzere, büyük sûfîler arasında bir görüş ayrılığını 

kabul etmesi beklenemez. Çünkü böyle bir kabul, daha işin başında çelişkiye düşmek 

olurdu. Konevî, görüş birliğinden hareket ederek, önceki sûfîlerin görüşlerini bile 

bağlamlarından uzaklaştırarak yeniden yorumlar. Bu sebeple İbn Arabî ile Konevî 

arasında böyle bir görüş ayrılığının olabileceği tarafından kabul görmez. Başka bir 

sorun ise İbn Arabî‟nin eserlerindeki dağınıklıktan kaynaklanmaktadır. İbn Arabî, 

Konevî kadar sistematik ve düzenli değildir. Bu sebeple iki mutasavvıfı 

karşılaştırmak İbn Arabî‟nin metinlerinden kaynaklanan sorunlar sebebiyle güçtür. 

Yine de bazı konularda Konevî ile İbn Arabî arasında görüş ayrılığı ve yaklaşım 

farklılıklarını tespit etmek mümkündür.
55

 

İbn Arabî, Konevî'ye göre daha geniş bir kitleye hitap eder ve temsil ettiği 

ilim adamı tipi Konevî'ye göre geleneksel anlamıyla "âlim”dir. Konevî tasavvufun 

çok özel bir alanında yazmış, üslûbu da olabildiğince soyut ve felsefidir. Konevî, 
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muhataplarının dar bir kesim olduğunun bilincindedir; okuyucuyu eserini yanlış 

anlamaması konusunda uyarırken, çoğu zaman söylediğinin anlaşılmadığını da 

söylemekten geri durmaz. Bir okuyucu için en şaşırtıcı gelebilecek hususlardan biri, 

Konevî'nin bu anlaşılmaz ve çetin üslûbudur. Konevî muhtemelen bütün tasavvuf ve 

hatta islam düşünce tarihinin en çetin metinlerini üreten yazarlarından sayılabilir. 

Onun metinleri, ilk dönem sûfîleri bir yana, İbn Arabî ve şârihleriyle mukayese bile 

edilemez. İbn Arabî ise tasavvufun hemen her alanında eserler yazmıştır. En 

kapsamlı eseri el-Futûhâtü’l-Mekkiyye farklı disiplinleriyle İslamî ilimlerin hemen 

hepsiyle ilgili ve onları içeren bir eser karakteri taşır. İbn Arabî ile Konevî arasındaki 

bu üslup ve yaklaşım farkı, tasavvuf geleneğinde her iki düşünür için kullanılan 

tanımlamalarda ifadesini bulur: İbn Arabî sûfî-hakîm, Konevî ise hakîm-sûfîdir. 

Başka bir ifadeyle İbn Arabî öncelikle bir mutasavvıftır. Onda hakîmane tavır veya 

felsefî üslup ikincil planda ortaya çıkar. Konevî'de ise hakîmlik tavrı, hemen kendini 

gösterir. Her iki yazarın eserleri ilk bakışta bu izlenimi okuyucuya vermektedir.
56

  

D.9. Konevî ve Mevlana 

 

Konevî ve Mevlana arasındaki ilişki Mehmet Demirci tarafından müstakil bir 

çalışmada incelemiştir. Ona göre başlangıçta Mevlana'ya ve sema‟a muhalif bulunan 

Konevî‟nin nihayet onunla dost olduğu, birçok önemli davet ve toplantılarda birlikte 

bulundukları âşikardır. Birbirlerine olan dostluk ve güvenleri artmaktadır. Demirci 

bir anekdot paylaşır: Bir gün Sadreddin, Mevlana ve bir grup ileri gelen zevat Meram 

bağlarında gezintiye çıkarlar. Mevlana kalkıp bir değirmene gider. Geri dönmeyince 
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aramaya koyulurlar. Nihayet onu değirmen taşı karşısında sema ederken bulurlar. 

Mevlana dönmekte olan değirmen taşını kasdederek: "Allah Hakkı için Subbûh 

Kuddûs diyor" der. Konevî Kadı Sirâceddin‟i de şahit göstererek bu sesi işittiğini 

belirtir. Bu ve benzeri olaylardan sonra Konevî‟nin Mevlana‟ya karşı tutumu 

değişmiş, gittikçe kendisine saygı duymaya başlamıştır.
57

 

Konevî‟nin bu saygısına dair Menâkıbü'l-ârifîn'de şöyle bir hikâye anlatılır: 

Malatyalı Mevlana Selahaddin'in rivayetine göre Ereğli'de Nureddin Vefâdar'ın 

evinde önemli şeyhlerle beraber bulunurken Müeyyidüddin Cendî beraberinde bir 

grupla Konya'dan geldi Kendisini karşılayıp güzelce misafir ettiler. Cendî'ye 

Konevî'nin Mevlâna hakkındaki görüşleri soruldu. Kendisi şöyle cevap verdi: Bir 

defasında Şemseddin İykî, Fahreddin Irâkî, Şerefeddin Mavsilî, Saidüddin Fergânî, 

Nasîrüddin Konevî ve başka has dostlarla birlikte Şeyhimiz Sadreddin Konevî'nin 

huzurundaydık. Mevlânâ'nın karakter ve hâlleri söz konusu oldu. Şeyhimiz bu esnada 

heyecanlanarak 'Eğer Ebû Yezîd Bistâmî ve Cüneyd-i Bağdâdî bu devirde olsalardı, 

bu Hak dostunun örtüsünü omuzlarında taşır ve bunu cana minnet sayarlardı. 

Muhammed (S.A.V) dininin fakirlik sofracısı da odur. Biz parazit gibi ondan 

yararlanıyoruz. Bizim bütün zevk ve şevkimiz onun mübarek ayağının 

bereketindendir' diye buyurdu. Cendî bu sözlerinin ardından Mevlânâ'ya duacı 

olduğunu belirtti.
58

 

Konevî ve Mevlânâ arasındaki dostluktan Lewis de bahseder. Lewis, bu iki 

şahsiyet arasındaki ilişkiyi aktaran Eflâkî'yi Mevlânâ lehinde tarafsız olmamakla 

eleştirir ancak Eflâkî'nin aralarındaki ilişkiden sitâyişkârâne bahsetmesine de destek 
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verir. Mevlânâ'nın cenaze namazını Konevî'nin kıldırmasını vasiyet ettiğini de ilave 

eder.
59

 

D.10. Konevî’nin Etkileri 

 

Öncelikle belirtmek gerekirse Konevî, irfan ve bilhassa vahdeti vücut 

meselesinde İbn Arabî‟nin meşrebine herkesten ziyade aşinalık kazanmıştır. Leyh-i 

Ekber‟in tarîkatını şeriata uygun bir şekilde sistemleştirerek İslâm dünyasında şöhret 

bulmuş, İbn Arabî okulunu müracaat edilecek bir kaynak hâline getirmiştir. 

Tasavvufa ek olarak Konevî, şer'i ilimler ile zahiri bilimlerde de ciddi bir maharet 

göstermiş, hatta hadis rivayet edip, hadisten icazet vermiştir. Bilginlerden bazısı 

Camiu’l-usûl kitabını ondan okumuşlar, hadis nakletme icazetini almışlardır.
60

 

Konevî, Osmanlı devrinin en önemli seyyah ve tarihçilerinden biri olan 

Evliyâ Çelebi‟nin de dikkatini çekmiştir. Çelebi‟ye göre İbn Arabî, öncekilerin ve 

sonrakilerin ilimlerini ve hatta ledünnî ilimleri Konevî‟ye öğretmiş ve böylece kâmil 

bir mürşid olmuştur.
61

Ayrıca Ahî Evran‟ı anlattığı yerde bu zâtın Konevî‟yle 

görüştüğünü de zikreder.
62

 

Tasavvufun tarikatlar veya sosyal teşkilatlar yönünü bir yana bırakırsak, 

bilhassa nazari tarihinde hiçbir mutasavvıf Konevî kadar etkili olamamıştır. 

Tasavvuf, İbn Arabî ve Konevî ile birlikte İslâm düşüncesindeki gerçek yerini 

almıştır. Gerçekte bu etki, tasavvufu da aşarak İslam düşüncesi üzerinde gerçekleşen 

ve onun yönünü ve doğrultusunu değiştiren bir mahiyet kazanmıştır. Bunun yegâne 
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istisnası İbn Arabî sayılabilir. Ancak Konevî ile İbn Arabî‟yi aynı bağlamda 

değerlendirmek zorunludur. Bu durumda Konevî'nin etkisinden söz edildiğinde 

doğrudan İbn Arabî etkisinden de söz edilmiş olacağı gibi bunun tersi de doğrudur. 

Çağdaş araştırmalarda Ekberî gelenek diye nitelenen bu düşünce geleneği, Ekberî-

Konevî gelenek diye nitelendirilmeyi hak edecek bir Konevî ağırlığı taşır. Gerçi 

Ekberî nitelemesi, kendi içinde Konevî ismini de barındırır. Çünkü Ekberî 

denildiğinde, bilhassa Selçuklu-Osmanlı topraklarında ve İran gibi bölgelerde ortaya 

çıkan ve Fusûsü'l-hikem, Miftahu'l-gayb gibi kitapların etrafında teşekkül eden bir 

yorum geleneği hatıra gelmektedir. Bu gelenek ise esas itibariyle Sadreddin 

Konevî'nin kendisine kazandırdığı teorik çerçeveyle anlaşılmış ve aktarılmıştır. Bu 

bakımdan Konevî'nin yorumlarının İbn Arabî‟nin anlaşılmasındaki rolü dikkate 

alındığında, İbn Arabî‟nin sonraki nesiller tarafından genellikle Konevî gözüyle ve 

perspektifiyle algılandığını söylemek mümkündür. Bu durumda Konevî, sadece 

kendi düşünceleri vasıtasıyla değil, aynı zamanda sistematik bir biçim kazandırdığı 

İbn Arabî düşüncesiyle de Ekberî irfanının gidişatını belirlemiştir. Belki Konevî'nin 

yaklaşım tarzını dışarıda bıraktığımızda nasıl bir İbn Arabî tasavvuru oluşabilirdi 

sorusu kolaylıkla cevaplanamaz. Ancak bir okurun İbn Arabî‟nin geniş hacimli 

müellefatı içindeki ana fikirlere ulaşabilmesinin en sağlıklı yolu, Konevî'nin 

rehberliğine başvurmaktır. Bu husus geçmişte böyle olduğu gibi günümüzde de 

böyledir.
63

 

Konevî'den itibaren başlayan şerh geleneği, tasavvuf tarihinin en üretken 

geleneklerinden biridir. Bir yönüyle bu gelenek Konevî ile birlikte başlamıştır. 

Ancak Konevî'nin kendi ifadelerine baktığımızda ya da eserlerini sonraki bir şarihle 
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karşılaştırdığımızda, Konevî'yi "şarih" olarak değerlendirmenin büyük bir yanılgı 

olacağını söylemek gerekir. Nitekim çağdaş araştırmalarda yapılan yanlışlardan biri 

budur. Ekberî gelenek ekseninde şerh, risale, sözlük gibi metinler üretmiş yazarların 

kişisel katkı ve özelliklerinin henüz tam anlamıyla saptanmayıp bunun yerine 

geleneğin homojen bir yapı şeklinde algılanması, günümüzde bu gelenek üzerinde 

yapılan çalışmaların ne ölçüde yüzeysel kaldığının bir göstergesi sayılabilir. Bu nok-

tada Konevî söz konusu olduğunda söylenmesi gereken en önemli husus, 

Konevî‟nin, kendinden sonraki ekberî yazarlarla kıyaslanamayacak ölçüde etkin ve 

derin bir düşünür olduğudur. Bu yönüyle Ekberî gelenek içerisinde İbn Arabî ve 

Sadreddin Konevî ile şarihlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi bir zorunluluk olduğu 

kadar gerçekte bu ayrımın bizzat gelenek tarafından yapılmış bir tespit olduğu 

bilinmelidir.
64

 

Konevî'nin tasavvuf anlayışı, çelişkilerden arınmış homojen bir yapının 

ortaya çıkmasında odaklaştığı gibi tasavvuf tarihindeki en önemli katkısı da bu 

husustaki gayreti sayılabilir. Bu yaklaşım, aynı zamanda metafizik tasavvurunun da 

bir sonucuydu. Çünkü metafizik, bize bir konudaki kesin ve değişmez bilgiyi verir. 

Metafizikteki kanıtlamaların "bürhan" olması bu anlama geldiği gibi, İbn Arabî‟nin 

bürhâni kanıtlama yerine bazan "vücûdi", başka bir ifadeyle hayal gücüne veya zihne 

değil varlığa ve kesin gerçekliğe dayanan, nitelemesini kullanması da bunu kanıtlar. 

Gerçekten de metafizik kanıtlar bürhâni olduğu ölçüde metafizik yolda ilerlemek 

mümkün olabilir. Konevî, bunun imkânını savunmuş ve tasavvuf anlayışını buna 

dayandırmıştı. Öyleyse, böyle bir kanıtlama yöntemine sahip bir bilginin zorunlu 
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olarak bireysel farklılıklardan uzak, çelişkisiz bir yapı arz etmesi gerekirdi. Konevî, 

bunu savunmuş ve kendisinden önceki tasavvuf düşüncesini de bu doğrultuda 

yorumlamıştı. Geçmiş tasavvuftan aktardığı cümleleri yorumlama biçimi, onun bu 

çelişkisiz ve homojen tasavvuf anlayışını yansıtan kanıtlar sunar. Üstelik Konevî'nin 

bu yaklaşımı, bazı yönleriyle eleştirilere de açıktı. Çünkü ilk dönem tasavvufundan 

aktardığı cümleleri yerleştirdiği bağlam her zaman ikna edici olamamıştır. Bununla 

birlikte Konevî, kendi görüşlerini desteklemek için sûfîlerden yaptığı alıntıları aynı 

bağlamda yorumlamada ısrar eder. Bu durum Konevî için son derece önemlidir. 

Çünkü bunun böyle olmadığını farz ettiğimizde, sûfîlerin farklı bilgilerden söz ettiği 

sonucunu kabul etmek zorunda kalırdık ki bu durum, tasavvufi yöntemin kendisiyle 

ve hedefleriyle çelişmek demektir. Öyleyse sûfîlerin görüş birliği içinde olmaları, 

Konevî'nin teorik anlayışının temel kanıtlarından biriydi.
65

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

KLASĠK TASAVVUF DÖNEMĠNDE MUHABBET 

A. MUHABBET 

 

 Sözlükte muhabbet (muhabbet) kelimesinin hub (hubb) kökünden isim 

olduğu belirtilmekte, hub ise kısaca “buğzun zıddı” olarak tanımlanmaktadır. 

Literatürde muhabbet ve hub ile meveddet ve vüd (vüdd) yaygın biçimde “sevgi” 

anlamında kullanılmakta, sevginin coşkulu şekli ise aşk kelimesiyle ifade 

edilmektedir. Bazı âlimlere göre muhabbet “eğilim, meyil” mânasında iradenin eş 

anlamlısı olup “kişinin iyi olduğunu bildiği veya zannettiği şeyi istemesi” anlamına 
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gelir. Bununla birlikte muhabbetin iradeden daha güçlü bir istek mânası içerdiği 

belirtilmektedir. Semavî kitaplarda özellikle İncil ve Kur‟an‟da muhabbet üzerinde 

önemle durulmuş ve muhabbetin dinî hayatın temeli ve aslî unsuru olduğu ifade 

edilmiştir.
66

  

 Kur‟ân-ı Kerîm‟de muhabbet bir âyette (Tâhâ 20/39), hub ise dokuz âyette 

geçmekte, yetmiş iki yerde aynı kökten isim ve fiiller yer almaktadır. Bu âyetlerde 

sevginin hem Allah‟a hem insana nisbet edildiği görülür. “Allah onları, onlar da 

Allah‟ı severler” (el-Mâide 5/54) ifadesi Allah‟la kullar arasındaki karşılıklı sevgiyi 

vurgulamaktadır. Allah‟ın isimlerinden olan vedûd (Hûd 11/90; el-Bürûc 85/14) 

onun kullarını çok sevdiğini ifade eder. Allah‟a nisbet edilen yerlerde O‟nun takvâ 

sahiplerini, iyilikseverleri, maddî ve mânevî temizliğe önem verenleri, tevekkül 

ehlini, sabırlı davrananları, adaletli olanları, kahramanları, Hz. Peygamber‟e uyanları 

sevdiği; inkârcıları, zulüm ve haksızlık yapanları, günahlarda ısrar edenleri, 

böbürlenip övünenleri, büyüklük taslayıp gerçeklere karşı çıkanları, nankörleri, 

hainleri, aşırılığa sapanları, şımarıkları sevmediği bildirilir. Sevginin insana nisbet 

edildiği âyetlerde Allah sevgisi, iman sevgisi, müminler arasındaki sevgi gibi sevgi 

türlerinden övgüyle söz edilmekte, buna karşılık insanın dünyaya, mala mülke, geçici 

hazlara aşırı düşkünlüğü, hak etmediği hâlde övülmeyi ve çirkin olan şeyleri ifşa 

etmeyi sevmesi eleştirilmektedir. Diğer bazı âyetlerde Allah sevgisinin bütün 

sevgilerden daha güçlü olması gerektiği (el-Bakara 2/165), Allah‟ı sevmenin başlıca 

alâmetinin Peygamber‟e bağlılık ve onun yolunu izlemek olduğu (Âl-i İmrân 3/31) 

bildirilmekte ve Allah‟ı seven, Allah‟ın da kendilerini sevdiği kulların müminler 
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karşısında alçak gönüllülüklerinden, inkârcılar karşısında onurlu duruşlarından 

övgüyle bahsedilmektedir (el-Mâide 5/54).
67

 

 Muhabbet konusu hem Allah‟a hem insanlara nisbet edilerek hadislerde de 

geniş bir şekilde yer almıştır. Bu hadislerde iyilikseverlik, hoşgörü, yumuşak 

huyluluk, kolaylaştırıcı olma, kusurları örtme, hayâ, iffet, zâhidlik, takvâ ve güzel 

davranma Allah‟ın sevdiği meziyetler arasında zikredilir. İnsanların birbirini 

sevmelerini isteyen çok sayıda hadis bulunmakta olup bu sevginin sırf Allah rızası 

için olması gerektiği belirtilmektedir. Zira “Amellerin en üstünü Allah için 

sevmektir” (Nesâî, “Sünnet”, 2); “Sevdiğini Allah için sevmek, yerdiğini de Allah 

için yermek imandandır.” (Buhârî, “Îmân”, 1). Bir kutsî hadiste, “Benim için 

birbirini sevenlere, benim için bir araya gelenlere muhabbetim vâcip olmuştur.” 

buyurulmaktadır (el-Muvatta, “Şiir”, 12; Müsned, IV, 386; V, 229, 233). Diğer bir 

hadiste, Allah için birbirini seven ve bu sevgiyle buluşup bu sevgiyle ayrılanlar 

mahşer gününde Allah‟ın özel konukları olarak ağırlanacak yedi zümre içinde 

gösterilmiştir (Buhârî, “Ezân”, 36; Müslim, “Zekât”, 91; Tirmizî, “Zühd”, 53). 

“Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş 

sayılmaz.” meâlindeki hadis bütün kaynaklarda geçmekte (meselâ bk. Müsned, I, 89; 

Buhârî, “Îmân”, 7; Müslim “Îmân”, 71, 72) ve ahlâkın temel ilkelerinden biri kabul 

edilmektedir. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman 

etmiş sayılmazsınız.” meâlindeki hadis de (Müslim, “Îmân”, 94, Ebû Dâvûd, “Edeb”, 

13) İslâm kardeşliğinin önemini dile getirmektedir. Hadislerde ayrıca gerçek 

anlamda mümin olabilmek için Allah‟ı ve resulünü her şeyden ve herkesten daha 

fazla sevmenin gerektiğine dikkat çekilmiştir (meselâ bk. Buhârî, “Îmân”, 8, 9, 14; 
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Müslim, “Îmân”, 66-70; Tirmizî, “Îmân”, 10; Nesâî, “Îmân”, 3-4).
68

 Bu hadisleri en 

güzel şekilde özetleyen bir hadis de şudur: "Kişi sevdiği ile beraberdir".
69

 

B. KLASĠK TASAVVUF DÖNEMĠNDE MUHABBET 

 

Kur‟an ve hadislerle emredilen Allah sevgisi üzerinde, zühd ve klasik tasavvuf 

dönemlerinde bu minval üzere bir tahşidat yapılmıştır. Bu dönemde sevgi ya da 

muhabbet, henüz varlık görüşü kapsamında ele alınmamış; kişiyi velayete ulaştıracak 

en önemli araçardan biri olarak addedilmiştir. İslâm âlimleri, kişinin farz ve nafile 

ibadetlerle Allah‟ın sevgisini kazanarak muhabbet makamına erişeceğini zikrederler. 

Öyle ki bu şekilde kazanılan bir velilik neticesinde, Şevkânî‟ye göre kişinini duaları 

reddedilmez. Ona göre Cenâb-ı Hakk, muhabbet makamına ulaşmış bir insanın gören 

gözü ve işiten kulağı olur.
70

 

 Muhabbet meselesi, tasavvuf mekteplerinin birine isim verecek kadar 

tasavvuf tarihinde önemli bir yer tutar. Örneğin Muhabbet ve Marifet Mektebi diye 

anılan Mısır mektebi, Zünnûn el-Mısrî tarafından tasavvufun sistemleştirilmesi 

çabalarına şahit olmuş; Mısrî de marifet ve muhabbet konusunu tasavvuf içerisinde 

ele alan ilk sûfîlerden olmuştur. Mısrî'ye göre muhabbet ve marifet birbiriyle 

ilişkilidir. Muhabbet vesilesiyle kişi Rabbi'ne vâsıl olur.
71

 

 Ebû Yezîd Bistâmî‟ye göre bir kalpte bulunan Allah aşkının tek bir zerresi 

binlerce cennetten daha kıymetlidir.
72

 Ona göre sıddıkların mertebelerinin sonu, 
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peygamberlerin hâllerinin başıdır. Sıradan müminlerin makamlarının nihayeti, 

evliyânın makamının mebdeidir. Şehitlerin makamlarının sonu ise sıddıkların 

makamlarının başlangıcıdır. Böylece sıddıkların makamlarının sonu, peygamberlerin 

makamlarının başlangıç noktasıdır. Nebîlerin makamlarının bittiği yerde resullerin 

makamı başlar. Resullerin makamının bittiği yerde ise Ulu'l-azm peygamberlerin 

makamı başlar. Onların makamının bittiği yerde ise Hz. Peygamber'in (a.s) makamı 

başlar. Bu rivayeti aktaran Ahmed bin İbrahim'e göre, bu sıralama bu zevâtın Hakk'a 

karşı muhabbetleriyle paraleldir.
73

 

B.1. Hâris el-Muhâsibî’ye göre Muhabbet 

 

Zühd döneminden tasavvuf dönemine geçiş devresindeki en önemli 

şahsiyetlerden biri olan Muhasibî‟ye göre muhabbet, kulun her şeyiyle mahbûba 

(Cenâb-ı Hakk‟a) yönelmesi, akabinde O‟nu nefsine, ehline ve malına tercih etmesi 

ve nihayet bu muhabbetinin daima nâkıs olduğunun farkında olmasıdır.
74

 Perry‟nin 

Hâris el-Muhâsibî‟den aktardığına göre Allah sevgisinin en büyük işareti tefekkürden 

doğan aşırı solgunluk ve tam bir teslimiyetle itaatkârlığın eşlik ettiği uzun gece 

ibadetleridir. Âşık kendisine bahşedilen ilâhî nûrun miktarına göre bahseder 

muhabbetten. Dolayısıyla Allah sevgisinin işaretinin, Allah‟ın kendisini sevmeleri 

için seçtiği kimselerin kalplerinde bulunan ilâhî lütûf olduğu söylenir.
75

 Muhâsibî‟ye 

göre muhabbet üç şeydedir ve bunlarda bir eksiklik varsa sahibi için “Allah namına 

seven” kimse denmez. Allah için müminlere muhabbet beslemenin işareti, onlardan 

sıkıntıyı giderip onlar için hayır sağlamaktır. Allah için Hz. Peygamber‟e (a.s) 
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muhabbet beslemenin belirtisi onun (a.s) sünnetine uymaktır. Bu meyanda Muhâsibî 

“Eğer Allah‟ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin” ayetini
76

 delil 

gösterir. Cenâb-ı Hakk‟a karşı duyulan muhabbetin belirtisi de günahlardan 

kaçınmadır. Muhâsibî‟ye göre Cenâb-ı Hakk bizzat sevilmeye lâyık olduğu için O‟nu 

sevmek, muhabbetin en üst derecesidir. Bu görüşünü desteklemek için Ali bin Fudayl 

bin İyaz‟dan şöyle aktarır: “Allah, Allah olduğu için sevilir”. Yine aynı doğrultuda 

Tâvus bin Keysân‟dan şöyle bir iktibasta bulunur: “Allah‟ı öylesine sev ki artık 

hiçbir şey sana ondan daha sevimli gelmesin!”.
77

 

Mevlânâ ise bizleri demir parçasına, Allah sevgisini de mıknatısa benzetir.
78

 

Ona göre aşk, Allah‟ın sırlarının usturlâbıdır; yani bu sırlar aşk ile ölçülür.
79

 Bu 

genel girişin ardından belli başlı tasavvuf klasiklerinde muhabbetin nasıl işlendiğine 

göz atmakta fayda mülahaza ediyoruz. 

B.2. Ebu Nasr es-Serrâc’a göre Muhabbet 

 

Tasavvuf klasiklerinin ilklerinden olan el-Lumâ'da Ebu Nasr es-Serrâc (ö. 

378/988), evvela muhabbet ile alakalı bazı âyetlerin tefsirini yapar. Bu bağlamda 

Kur'ân'ın değişik yerlerinde geçen muhabbet âyetlerini zikreder: "Allah yakında öyle 

bir toplum getirecek ki O onları sever, onlar da O'nu severler".
80

 "Eğer Allah'ı 

seviyorsanız bana tabi' olun, Allah da sizi sevsin."
81

  "İnsanlardan kimileri Allah'a 
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ortak koştuklarını Allah'ı sever gibi severler. Mü'minler ise Allah'ı herşeyden daha 

çok severler."
82

 

Serrâc bu âyetlerin tefsiri sadedinde şöyle der: Allahu Teâlâ ilk âyette kulların 

sevgisinden önce Kendi sevgisini, ikinci âyette kulların O'na, O'nun da kullara olan 

sevgisini, üçüncü âyette ise kulların O'na karşı olan sevgisini anlatmaktadır. Serrâc'a 

göre muhabbet hâli; kulun gözüyle Allah'ın kendisine verdiği nimetlere; kalbiyle 

Allah'ın kendisine olan yakınlık, inâyet, hıfz ve yardımına; imanı ve yakîniyle 

Allah'ın kendisine hidâyet ve inâyet nasip ederek kendisini sevmesine bakarak 

Allah'ı sevmesidir.
83

 

 Serrâc muhabbet ehlinin üç derece olduğunu ifade eder. Birincisi, avamın 

muhabbetidir. Bu sevgi Allah'ın kullarına verdiği nimetlerinden ve ihsânından 

meydana gelir. Serrâc bu bağlamda bir hadis zikreder: Hz. Peygamber (s.a.) 

"Kalplerin, kendisine iyilik yapanı sevme, kötülük yapanı sevmeme özelliği vardır"
84

 

buyurmaktadır. Muhabbetin bu derecesinin şartı ile alakalı Semnûn'un (ö. 310/922)  

şu sözünü rivâyet eder: Semnun kendisinden muhabbet sorulduğunda şu karşılığı 

vermiştir: "Muhabbet, devamlı hatırlayarak (unutmadan) arı ve duru bir sevgidir. 

Çünkü kim bir şeyi severse onu çokça hatırlar ve anar." Sehl b. Abdullah'a (ö. 

283/896)  muhabbet sorulduğunda o da şu karşılığı vermiştir: "Muhabbet, kalplerin 

Allah'a muvafakatı ve bu muvafakate iyi sarılmasıdır. Allah'ın zikrine devam ve 

münacattan tat alarak aşırı sevgi ile Allah Rasülüne (sav) uyulmasıdır. Hasan b. Ali 

(ö. 50/670) de muhabbeti şöyle tanımlamıştır: "Muhabbet, Sevgili ne yaparsa yapsın, 
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her şeyini O'nun yoluna vermektir." Serrâc isim vermeksizin bir başka sûfîden şöyle 

aktarır: "Muhabbet, kalplerin Sevgili'yi sena ile sevmesi, O'nun taatini tercih etmesi 

ve O'na muvafakat etmesidir."
85

 

İkinci derece olarak Serrâc, sadıkların ve tahkîk erbabının muhabbetini 

zikreder. Muhabbetin bu türü, kalbin Allah'ın celâline, ganî oluşuna, ilmine ve 

kudretine nazar etmesinden doğar. Böyle bir muhabbetin özelliği olarak Serrâc, 

Ebu'l-Hüseyn Nuri'nin (ö. 295/908) şu sözüne atıfta bulunur: "Muhabbet, perdeleri 

yırtmak, sırlara aşina olmaktır." Serrâc'ın aktardığı bir diğer söz İbrahim Havvas'ın 

(ö. 291/904) sözüdür: "Muhabbet, iradelerin yok olması, ihtiyaçların ve bütün 

beşeri sıfatların yanmasıdır." Ebu Said Harraz (ö. 277/890) ise şöyle der: 

"Muhabbet kâsesinden içerek Yüce Allah' a münacatın tadına eren, O'nun 

sevgisinden aldığı lezzet kendisini O'na yaklaştıran ve kalbi sevgi ile dolarak 

sevinçle O'na doğru kanatlanan kimseye ne mutlu! Böyle biri O'na olan iştiyakıyla 

ürperir. Rabbinin derdiyle hasta olan, sıkıntıya düşen kimseyi O'ndan başka 

sükûnete erdirecek yoktur. Böylesinin O'ndan başka dostu da olamaz."
86

 

Serrâc'ın bahsettiği diğer derece, ariflerin ve sıddîkların muhabbetidir. 

Muhabbetin bu türü, onların, Allah'ın illetsiz olan kadîm sevgisini bilip ona nazar 

etmelerinden doğar. Sıddik ve ariflerin Allah'a olan sevgisinin bir illeti yoktur. Bu 

tür sevginin özelliğini Serrâc, Zünnûn el-Mısrî'den (ö. 245/859) aktarır. Kendisine 

"saf sevgi nedir?" diye sorulduğunda şöyle açıklamıştır: "İçinde herhangi bir 

bulanıklık bulunmayan saf sevgi, sevginin kalpten ve organlardan sukût ederek 

orada muhabbetten eser kalmaması ve her şeyin Allah ile ve Allah için olduğu bir 
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anlayışın ortaya çıkmasıdır. Böyle biri Allah için seven Hakk aşığıdır." Serrâc'ın 

rivâyet ettiği bir diğer söz Ebu Ya'kub Susî'ye (ö. Hicrî 2. asır) aittir: "Muhabbet, 

muhabbeti görme hâlinden çıkıp Sevgili'yi görme hâline geçmedikçe sahih olmaz. 

Bu da ancak gaybda kendisi için sevgili bulunması şeklindeki muhabbet bilgisinin 

fena bulmasıyla gerçekleşir. Seven sevgisinde bu dereceye eriyince onun 

muhabbeti, sevgiye bağlı olmayan mutlak bir muhabbet olur." Serrâc'ın son iktibası 

Cüneyd-i Bağdâdî'dendir (ö. 297/909). O muhabbeti şöyle tanımlar: "Sevenin 

sıfatlarının yerine sevilenin sıfatlarının geçmesidir."
87

 Bu sözün manası için Serrâc 

meşhur kudsî hadise işaret eder: "Ben onu sevince gören gözü, işiten kulağı, tutan 

eli olurum."
88

 

B.3. Kelâbâzî’ye göre Muhabbet 

 

 Kelâbâzî (ö. 380/990) de klasiklerden olan et-Taarruf'unda Muhabbet 

için müstakil bir bölüm açar ve diğer sûfîlerin sözlerine yer verir. Cüneyd-i 

Bağdâdî'nin başka bir sözüyle başlar: "Muhabbet, kalbin meylidir”. 

Kelâbâzî'ye göre bu sözün manası; Muhabbetin, kulun kalbinin tabii bir 

şekilde Allah'a ve O'na ait olan şeye meyl etmesi ve yönelmesidir. Kelâbâzî 

başka bir sûfîden isim vermeksizin şöyle aktarır: "Muhabbet, 

muvafakattır”. Bu sözü de Kelâbâzî; Muhabbetin, Allah'ın emrine itaat 

etmek, menettiği şeyi terketmek, hükmüne ve takdirine razı olmak 

anlamına gelmesiyle şerheder. Akabinde Muhammed b. Ali (Ebû Bekir) 

Kettani'den (ö. 322/933) bir alıntı yapar: "Muhabbet, tercihi sevgili için 

yapmaktır”. Yine isim vermeden bir başka sûfîden “Muhabbet, sevdiğin 
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her şeyi sevgilin için tercih etmektir," sözünü aktarır. Ebu Abdullah 

Nebaci'den (vefatı bilinmiyor) ise şunu aktarır: “Yaratıklarla ilgili 

muhabbet zevk verir, yaratıcı ile muhabbet insanı mahv eder". Bu sözü 

açıklarken mahv olmanın manasının, sevgili için bir hazzın kalmaması, 

muhabbetin bir illeti ve sebebi bulunmaması ve illetle kaim olmaması 

olduğunu ifade eder. Yani Allah kulunu illetsiz sevdiği gibi kulun da 

Mevla'sını illetsiz sevmesi, Allah'ı sırf Allah olduğu için sevmesi 

gerekmektedir.
89

 

Yine isim vermeksizin bir sûfîden aktararak Muhabbetin lezzet olduğunu, 

hâlbuki Hakk'ın bundan lezzet almayacağını ifade eder. Çünkü hakikatın 

bulunduğu yerde sadece dehşet, hayret ve şahsi nitelikleri kaybetme hâli 

vardır. Burada Kelâbâzî belki de doğrudan kendi düşüncelerine geçer. 

Bahsettiği duruma göre Allah sevgisi, kulun kalbine doğan saygı hissidir. Şu 

hâlde içinde bu his bulunan bir kimsenin ondan başkasına hürmet etmesi 

caiz olmaz. Allah'ın kulunu sevmesi, başka bir şeyle meşgul olmayacak 

derecede onu kendisine müptela kılmasıdır. Haddizatında sevendeki gayret 

ve kıskançlık bunu gerektirir. Kelâbâzî, “Seni kendim için yetiştirdim”
90

 

(Taha, 20/4) âyetini de bu doğrultuda ele alır.
91

 

Kelâbâzî de iki çeşit muhabbet olduğundan bahseder. Biri ikrar, diğeri 

vecd şeklindeki muhabbettir. Birinci muhabbet hem halkta hem de havasta 

bulunur. Buna iman ve tevhid muhabbeti de denir. İkinci tür muhabbet, 
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isabet yolu ile olan vecddir. Tam vecd hâlinden ibaret olan bu şekildeki 

muhabbetin içinde bulunan kimse ne kendini, ne halkı, ne sebepleri ne de 

hâlleri görür. Çünkü bu durumda O, Allah'tan ve Allah için olan şeyleri 

temaşa hâli içine gark olmuştur.
92

 

B.4. Abdülkerîm KuĢeyrî’ye göre Muhabbet 

 

 Abdülkerîm Kuşeyrî (ö. 465/1072) de selefleri gibi eserinde muhabbet için 

özel bir bölüm ayırır ve meseleye bir âyet zikrederek başlar: "Ey iman edenler! 

Sizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah sizin yerinize öyle bir topluluk getirir 

ki; Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler."
93

 Ardından da konuyla alakalı bazı 

hadisleri rivâyet eder. Akabinde de muhabbetin tarifini yapmaya başlar. Muhabbetin 

tarifi konusunda ulema ve sûfîler arasındaki ayrıma dikkat çeker. Âlimlere göre 

muhabbet, iradeden ibarettir; oysaki sûfilerin muhabbetten kastettikleri irade 

değildir. Kulun iradesinin kadîm olan yüce Allah'a bağlanması tabiki mümkün 

değildir. Ancak buradaki iradeye, Allah'a yaklaşmak ve O'nu yüceltmek manasının 

verilmesi mümkündür.
94

 

 Kuşeyrî de ilk başta Allah'ın kuluna, kulun da Allah'a karşı olan muhabbeti 

şeklinde bir ayrımla meseleyi izaha başlar. Ona göre Allah Teâlâ'nın kuluna 

muhabbeti, ona özel nimet vermeyi irade etmesidir. Rahmet iradeden daha hususi bir 

şeydir. Muhabbet de rahmetten daha özel ve hususi bir şeydir. Allah Teâlâ'nın kuluna 

sevap ve nimet vermeyi irade etmesine rahmet denir. Onu özel yakınlığına almayı ve 

kendisine yüksek hâller vermeyi irade etmesine ise muhabbet denir. Allah Teâlâ'nın 
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iradesi tek bir sıfattır. Bu sıfat, tecelli ettiği değişik şeylere göre farklı isimler alır. 

Allah Teâlâ bir kula ceza vermeyi irade ettiği zaman, bu iradeye "gazap" denir. 

Umumi nimetler vermeyi irade ettiği zaman ona "rahmet" denir. Hususi özel nimetler 

vermeyi murad edince, ona "muhabbet" denir.
95

 

 Kuşeyrî de diğerleri gibi isim zikretmeksizin sûfîlerin görüşlerini aktarır. 

Aktardığı bir rivâyete göre AllahûTeâlâ'nın kuluna muhabbet etmesi, onu övmesi, 

güzel bir şekilde zikretmesidir. Bu izaha göre, Allah'ın kulunu sevmesi, O'nun kelâm 

sıfatına ait olmaktadır. Allah'ın kelâmı ise ezelîdir. Aktardığı bir diğer rivâyete göre 

ise AllahûTeâlâ'nın kuluna muhabbeti, O'nun fiilî sıfatlarındandır. Bu, Allah'ın 

kuluna verdiği özel bir ihsânıdır; kalbini ona hazırladığı hususi bir hâldir. Kuşeyrî 

ayrıca seleften bir grubun "Allah'ın muhabbeti, (Kur'an ve Sünnet'le bildirilen) haberî 

sıfatlardandır" dediklerini ve bu ifadeyi normal şekilde kullanıp izahına 

girmediklerini zikreder. Bu âlimlere göre AllahûTeâlâ'nın muhabbetini, halkın 

sevgisinde olduğu gibi bir şeye meyletmek ve bir şeyle huzur bulmak şeklinde 

düşünmek yanlıştır. Allah'ın sevgisini, halktan birinin sevdiği kimse ile bulduğu hâle 

benzetmek de yanlıştır. Ezelî olan zat, bütün bunlardan yüce ve uzaktır.
96

 

 Allah'ın kuluna olan muhabbetinden sonra Kuşeyrî kulun Allah'a olan 

muhabbetine geçer. Ona göre bu muhabbet, kulun kalbinde bulduğu ve hissettiği 

şerefli, kıymetli ve zevkli bir hâl olup, onu kelimelerle anlatmak mümkün değildir. 

Kuşeyrî bu imkânsızlığı dile getirse de kalpteki bu hâlin şu sıfatlarla ortaya 

çıkacağını söylemenin mümkün olduğunu söyler: İlahi sevgiye ulaşan kimse, Allah'ı 

yüceltir, O'nun rızasını nefsinin arzularına tercih eder, O'ndan ayrı kalmaya 
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sabredemez, içi O'na kavuşma heyecanı ile kaynar. O'nsuz rahat edemez. Kalbiyle 

sürekli O'nu zikrederek bir huzur ve sükûnet bulur. Kuşeyrî'ye göre kulun 

AllahûTeâlâ'ya muhabbeti, O'na bir meyil şeklinde değildir. Bu muhabbet, şekli 

belirli ölçü ve ifadelerle belirtilecek cinsten de değildir. Kendisi hiçbir şeye muhtaç 

olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu yüce Zât, bir varlıkla buluşma, akılla 

idrâk ve ihâta edilmekten yüce ve uzaktır. Allah Teâlâ'yı seven kimseyi, sevdiğinin 

sevgisine dalıp kayboldu diye tanıtmak, belirli bir şekil ve ölçüyle tanıtmaktan daha 

hayırlı ve daha uygundur. Haddizatında muhabbet, belirli bir sıfatla anlatılamaz. O 

bir ölçüyle ifade edilemez. Muhabbeti en güzel şekilde açıklayacak, onu anlayışa en 

kolay şekilde yaklaştıracak, muhabbet kelimesinin kendisidir.
97

 

 Kuşeyrî muhabbet kelimesinin kökeniyle alakalı oldukça kapsamlı 

açıklamalar yapar. Kendi zamanına kadar yapılan tarifleri dokuz madde hâlinde şu 

şekilde sıralar: 

1. Muhabbet, sevginin safi ve temiz olanına verilen bir isimdir. Araplar, dişlerin 

beyaz ve güzelliğini ifade ederken, muhabbetle aynı kökten gelen bir kelimeyi 

kullanarak "habebü'l-esnan" derler. 

2. Muhabbet, "hubab" kelimesinden gelmektedir. Şiddetli bir yağmurdan sonra 

suyun üzerinde oluşan kabarcıklara "hubab" denir. Bu manaya göre muhabbet, 

sevgiliye kavuşmaya duyduğu hasret ve heyecan anında kalbin galeyana gelip 

coşmasıdır. 

3. Muhabbet, büyük su manasına gelen "habebü'l-mâ" kökünden gelmektedir. Buna 

göre muhabbet, kalbin mühim ve önemli işlerinin en büyüğü, en önemlisidir. 

4. Muhabbet, bir şeye iyice sarılmak ve bir yerde sabit olmak manası taşıyan 

"ahbab" kökünden gelmektedir. Deve bir yere çöküp de kalkmadığı zaman Araplar, 
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"ehabbe'l-baîr" derler. Bu manaya göre muhib (seven kimse), kalbiyle sevdiğinin 

zikrine sarılır, ondan hiç ayrılmaz. 

5. Muhabbet, küpe manası da olan "hıb" kökünden gelmektedir. Küpeye iki sebeple 

bu mana verilmiştir: Birincisi, kulaktan hiç ayrılmadığı için, diğeri de sürekli 

çırpınma ve sallanma hâlinde bulunduğu için. Her iki mana da muhabbet ehli için 

geçerlidir (Seven sevdiğinden hiç ayrılmaz ve kalbi hep ona kavuşma hasretiyle 

çırpınıp durur). 

6. Muhabbet, kalbin gözü ve özü manasına gelen "habbe" kelimesinden türemiştir. 

Kalbin habbesi, onu ayakta tutan şeydir. Muhabbet, kendisine içinde bulunduğu 

mahallin ismi verilerek bu ismi almıştır. Muhabbetin kökü olan "el-hubbu" kelimesi, 

"el-habbu" şeklinde de yazılıp okunabilir. 

7. Muhabbet, sahrada ekilen bitkilerin tohumu manası taşıyan "el-hıbbetü" 

kelimesinden gelmektedir. Muhabbete bu mananın verilmesi, tohumun bitkinin esası 

olduğu gibi, onun da hayatın özü ve asıl mayası olmasındandır. 

8. Muhabbet, üzerine büyük küplerin konduğu dört ağaç manasına gelen "el-hub" 

kelimesinden türemiştir. Buna göre mana: seven sevdiğinin her şeyine katlanır, 

ondan ister izzet ister zillet görsün bütün hâllerine sabreder, yüküne tahammül eder. 

9. Muhabbet, içinde su bulunan kap manasındaki "el-hub" kelimesinden 

gelmektedir. Kap içinde olanı tutar ve bir kap dolu olduğu şeyden başkasını içine 

almaz. Aynı şekilde kâlp de sevgi ile dolu olunca, sevdiğinden başkasını içine 

almaz.
98

 

 

 Kuşeyrî bu tariflerin ardından sûfîlerin muhabbet hakkındaki görüşlerine 

geçer. İlk önce isim zikretmeksizin bazı görüşler aktarır: Muhabbet, dertli ve ıstıraplı 

bir kâlp ile sürekli sevgiliye meyletmektir. Sevenin sevdiğini, elinde ve çevresinde 

bulunan her şeye tercih etmesidir. Huzurunda ve gıyabında sevdiğinin arzularına uy-
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mak, her hâlde kendisine muhalefetten sakınmaktır. Muhabbet, sevenin kendi 

sıfatlarını mahvedip (ortadan kaldırıp), sevdiğinin zatını ispat etmektir. Kalbin 

Rabbinin muradına (O'ndan gelen her şeye) boyun eğmesidir. Ayrıca muhabbet, 

sevgiliye her türlü hizmeti yerine getirdikten sonra, "hürmeti terk ettim" korkusunu 

yaşamaktır.
99

 

 

 Kuşeyrî bu rivâyetlerin ardından meşhur sûfîlerin sözlerine yer verir. 

Bayezîd-i Bistami (ö. 234/848) demiştir ki: "Muhabbet, senin (sevdiğine karşı) 

yaptıklarını çok da olsa az bulmak, sevgiliden gelen şeyleri az da olsa çok 

bulmaktır." Sehl b. Abdullah Tüsteri demiştir ki: "Muhabbet, sürekli taate sarılmak 

ve O'na muhalefet olan her şeyden kaçmaktır." Cüneyd-i Bağdadi'ye muhabbetin ne 

olduğu sorulunca şöyle demiştir: "Muhabbet, sevenin (kötü) sıfatlarının gidip, 

onların yerine sevgilinin (güzel) sıfatlarının gelmesidir." Kuşeyrî Cüneyd'in bu 

sözüyle sevgilinin zikrinin, kalbi tamamen istila etmesine işaret ettiğini belirtir. Öyle 

ki sevenin kalbine, ancak sevdiğinin sıfatlarının zikri hâkim olur; böylece seven 

kendisine ait bütün sıfatlardan ve onları hissetmekten habersiz duruma gelir. Bir 

başka sûfî Ebû Ali Ruzbari (ö. 322/934) demiştir ki: "Muhabbet, sevgilinin arzu ve 

emirlerine uymaktır." Ebû Abdullah-ı Kureşi (vefatı bilinmiyor) şöyle demiştir: 

"Muhabbetin hakikati, bütün varlığını sevdiğine hibe (ve feda) edip sana senden 

hiçbir şey bırakmamandır." Ebû Bekir Şiblî (ö. 334/945)  demiştir ki: "Kalpte 

sevgiliden başka ne varsa hepsini silip yok ettiği için muhabbete bu isim verilmiştir." 

Kuşeyrî üstâdı Ebû Ali Dekkak'tan (ö. 405/1014) da şöyle bir rivâyette bulunur: 

"Muhabbetin evvelinde bir lezzet vardır, fakat işin hakikatine ulaşılınca, ortaya bir 
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dehşet ve hayret çıkar." Yine üstâdından aktarır: "Aşk, sevgide haddi aşmaktır. Allah 

Teâlâ için 'haddi aştı' denemeyeceği için, 'Allah âşık oldu' da denmez. Kâinattaki 

bütün varlıkların sevgisi bir kulda toplansa, o kul bununla Allah Teâlâ'nın 

muhabbetini hak etme derecesine ulaşamaz, zira Allah'ın kulunu sevmesi, ilâhî bir 

lutuftur. Bunun için, 'Kul Allah muhabbetinde haddi aştı' denmez. Aynı şekilde Allah 

Teâlâ kuluna âşık oldu da denmez. Kul için de Allah Teâlâ'nın sıfatı hakkında, 'O'na 

âşık oldu' denmez. Şu hâlde Allah ile kul arasındaki sevgiyi ifade etmek için 'aşk' 

ifadesi kullanılamaz. Allah Teâlâ için bu kelimeyi kullanmaya imkân yoktur. İster 

Allah Teâlâ'nın kulu sevmesi ifade edilirken, ister kulun Hak Teâlâ'yı sevmesi 

anlatılırken, bu kelimeyi kullanmak uygun değildir."
100

 

 Kuşeyrî, Ebu Bekir-i Kettani'den bir anekdot aktarır: Bir hac mevsiminde 

Mekke'de şeyhler toplanmış konuşuyorlardı; konu muhabbetten açıldı. Orada 

bulunan şeyhler muhabbet hakkında konuştular. Cüneyd-i Bağdâdî de orada 

bulunuyordu. Yaş olarak onların en küçüğü idi. Şeyhler Cüneyd'e 'Ey Iraklı, bu 

konuda sen ne diyorsun? Ne biliyorsan söyle!' dediler. O zaman Cüneyd başını 

önüne eğdi, gözlerinden yaşlar boşandı, sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi: 'Yüce 

Allah'ı seven kul, nefsinin bütün hazlarından geçmiş, kötü sıfatlarından 

temizlenmiştir. O, sürekli Rabb‟inin zikriyle meşguldür. Hep O'nun haklarını yerine 

getirmekle uğraşır. Kalbiyle O'na bakar. O'nun zatının nurları kalbini yakmıştır. 

O'nun muhabbetinin kadehinden saf bir şekilde kana kana içer. Her şeye hükmü 

geçen Allah onun kalbinden gaybın perdelerini açıp ona hakikati göstermiştir. Artık 

o konuşunca Allah ile konuşur. Bir şey anlatırsa Allah'tan anlatır. Bir hareket yaparsa 

Allah'ın emrine uygun olarak yapar. Sükûnet hâlinde Allah ile beraberdir (hep O'nu 
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murakabe eder). O, Allah ile, Allah için, Allah'la beraber olan biridir. 'Bu sözleri 

işiten bütün şeyhler ağladılar ve 'Bu sözün üzerine söylenecek bir şey yok. Ey 

ariflerin tâcı, Allah seni muhâfaza buyurup kemale erdirsin' dediler.
101

 

B.5. Ali bin Osman el-Hucvirî’ye göre Muhabbet 

 

 Ali bin Osman el-Hucvirî (ö. 465/1072) Yüce Allah'ın kulunu sevmesinin ve 

kulun da Hakk Teâlâ‟yı sevmesinin sahih olduğunu ifade eder. Ona göre Kur'an ve 

hadis bu hususu ifade etmişlerdir, ümmet bu hususta ittifak etmiştir. Sübhan ve 

Müteal olan Allah'ın öyle bir sıfatı vardır ki o sıfat sayesinde dostları onu sever, o da 

dostlarını sever. Ardından Hucvirî kelimeyi tahlile koyulur. Lügat manası 

bakımından muhabbetin hıbbe kökünden alındığını ifade eder. Hıbbe, arazide toprağa 

atılan tohumlar (habbeler, çekirdek, nüve ve taneler) manasına gelmektedir. Ona göre 

habbeye hubb (yani taneye sevgi) denilmesinin sebebi, hayatın aslı onda ve o olduğu 

içindir. Yani hayatın aslı habbe denilen tohum ve tane olduğu için habbeye hub ve 

muhabbet denilmiş veya sevgi manasına gelen hubb ve muhabbet, habbe kökünden 

alınmıştır. Çünkü dinî, manevî ve insani hayatın aslı, esası, kökü ve tohumu hubb ve 

muhabbettir. Nitekim habbe de bitkilerin kökü ve tohumudur. Şöyle ki: Habbe (ve 

tane) denilen tohum yere düşer. Üzeri toprakla örtülür. Üstüne yağmur yağar, güneş 

ışın1arı ve ısısı üzerine gelir. Sıcak ve soğuk üstünden geçer. Zamanın geçmesiyle ve 

değişmesiyle o tohum değişmez. Vakti yaklaşınca uç verir, biter, gelişir. Çiçek açar 

ve meyve verir. Kalbi mesken edinen ve oraya yerleşen hubb (muhabbet, aşk ve 

                                                           
101

 Kuşeyrî, Risâle, s. 600. 



51 
 

sevgi) da böyledir. Huzur ve gaybetle bela ve mihnetle, rahat ve lezzetle, firak ve 

visal ile değişmez.
102

 

 Hucviri muhabbet kelimesinin köküne dair bir başka görüşü aktarır. 

Muhabbetin topraktan yapılan testi manasına gelen hubb kökünden alındığını ifade 

eder. Bahis konusu testi çok su alır, doludur, suyu sızdıracak ve akıtacak gözleri de 

yoktur, ayrıca kendisinin de mâlikidir. Sevgi ve muhabbet de talibin kalbinde 

toplanıp onun kalbini doldurunca, dosttan bahsetmekten başka o kâlpte yer kalmaz. 

İşte o zaman sevgi de testiye benzer. Subhan ve Müteal olan Allah'ın Hz. İbrahim'e 

ikram ettiği hillet ve sevgi bunun misalidir. Hillet, sevgi ve dostluk; halil, sevgili ve 

dost manasına gelmektedir. Allah, hilletle mükerrem kılınca, Hz. İbrahim, Hakk'ın 

sözü hariç, kendini her şeyden tecrit etti. Âlem de âlemdekiler de ona hicap ve perde 

oldu. O, bu muhabbet içinde hicapların düşmanı oldu. Sonra hâlinden ve sözünden 

bize haber vererek: “Âlemlerin Rabb'i müstesna, onlar benim düşmanlarımdır."
103

 

dedi. Hucvirî bu manada Şibl'nin bir sözünü aktarır: Muhabbete, muhabbet 

denilmesi, mahbubun dışında kalpte mevcut olan her şeyi silip süpürmek sûretiyle 

mahvetmesindendir.
104

 

 Hucvirî'ye göre ulemanın dilinde muhabbet, muhtelif şekillerde 

kullanılmıştır. Bunlardan biri şudur: Muhabbet; meyil, heva, arzu, kalbin temennisi, 

ünsiyeti ve nefsin sükûnu olmaksızın, mahbubu ve sevgiliyi irade etmek manasına 

gelmektedir. Bütün bunların, kadîm olan Allah ile alâkalı olması caiz değildir. Bu 

gibi hususlar sonradan yaratılmış hâdis mahlûkat arasında söz konusudur. Hucvirî'ye 
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göre Cenâb-ı Hakk bu nevi şeylerin tümünden münezzehtir. Muhabbetin diğer 

manası, ihsânda bulunmak, dostluğa seçilen kula hususiyet bahşetmek, onu velâyetin 

kemâl derecesine ulaştırmak, ona çeşit çeşit kerametler ve lütûflar tahsis etmektir. 

Muhabbetin üçüncü manası ise kulu güzel bir şekilde medh-u sena etmektir. Yani 

Allah'ın kulunu sevmesi; ya ona karşı bir meyil ve arzu duyması veya özel bir sûrette 

ona ihsânda bulunması ya da iyi amelinden dolayı kulunu güzel bir şekilde övmesi 

demektir. Birinci manadaki muhabbet Halık için değil, sadece mahlûk için söz 

konusu olur. İkinci manadaki muhabbet, Allah'ın kuluna özel sûrette ihsânda 

bulunmasını istemesi demek olup, İrade sıfatına râcî olur. Üçüncü manadaki 

muhabbet de Allah'ın kelam sıfatı ile alakalı olur.
105

 

 Hucvirî meseleye bazen de Kelâm ilmi açısından bakar. Kelâmcılardan şöyle 

bir yargı aktarır: Hakk'ın bize haber verdiği şekildeki muhabbetullah, yani Allah'ın 

kuluna dair sevgisi; vech, yed, istiva (Allah'ın yüzü, Allah'ın eli ve istivası gibi) 

cümlesinden sem'î ve naklî sıfatlarındandır. Şâyet Kur'an ve hadisler, Allah'ın 

muhabbeti olduğunu bildirmemiş olsaydı, Hakk Teâlâ hakkında böyle bir muhabbeti 

kabul etmek akıl yönünden imkânsız olurdu. Dolayısıyla Hucvirî, Allah'ın 

muhabbetinin var olduğunu kabul edip inanmak gerektiği sonucuna varır. Ancak bu 

muhabbet hakkında te'vil, tevcih ve izah sûretiyle tasarrufta bulunmaktan uzak 

durmak gerektiğini de ifade eder. Hucvirî'ye göre mezkûr kelâmcılar mutlak olarak 

muhabbet sözünü Yüce Allah için caiz görmekten kaçınmaktadırlar.
106

 

 Bu kelâmî izahtan sonra Hucvirî, Cenâb-ı Hakk'tan evliyasına ve evliyasından 

O'nun dergâhına olan muhabbetin keyfiyetine geçer. Ona göre Cenâb-ı Hakk'ın 
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kuluna olan muhabbeti ona hayır irade etmesi ve ona rahmet etmesidir. Rıza, gadap, 

re'fet vs. gibi muhabbet de iradenin çeşitli isimlerinden bir isimdir. Bütün bu 

isimlerden hiç biri Hakk Teâlâ'nın iradesinden başkası için layık olmaz. Bu irade, 

Allah'ın kadîm bir sıfatıdır. O, fiillerini bununla irade eder. Kısaca, Allah'ın kulunu 

sevmesi, ona bol bol nimet ihsân etmesi, dünya ve ahiret için sevap vermesi, ceza 

mahalli olan Cehennem'den onu emin kılması, günahtan koruması, yüce hâller ve 

yüksek makamlar ikram etmesi, başkasına ve masivaya iltifat etmekten sırrının 

ilgisini kesmesi, her şeyden tecerrüt edene kadar, sadece rızasını talep eder hâle 

gelinceye dek ona ezeli inâyetini ulaştırması demektir. Hakk Teâlâ, bu manaları 

kuluna tahsis edince, bu iradenin bu şekilde ona tahsis edilmesine sûfîler tarafından 

muhabbet ismi verilir.
107

 

 Hucvirî'ye göre Kulun Allah'ı sevmesi şöyle olur: Muhabbet, itaatkâr 

müminin kalbinde peyda olan bir sıfat olup, sevgilinin rızasını talep etmek, onu 

görmek için sabırsızlanmak, ona yakın olma arzusu içinde kararsız olmak, o olmadan 

başkası ile karar ve rahat bulmamak, onu zikretmeyi alışkanlık hâline getirmek, 

zikrinin dışında kalan her şeyden teberrî etmek ve uzaklaşmak, rahatı kendine haram 

kılmak, karar ve sükûn hâlini kendinden kaçırmak, ülfet ve ünsiyet ettiği şeylerin 

hepsini kökten terketmek, hevâ ve hevesten yüz çevirmek, sevgi sultanına yönelmek, 

bu sultanın hükmüne itaat etmek, Hakk Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri'ni kemâl 

vasıflarıyla tanımak için, O'nu yani Allah'ı ululamak ve yüceltmek manasına 

gelmektedir. Hucvirî'ye göre kulun Hâkk'a karşı olan muhabbetinin, halkın birbirine 

karşı olan sevgileri cinsinden olması caiz değildir. Çünkü bu manadaki sevgi, ihâta 

ve idrâk sûretiyle sevgiliyi idrâk etmek manasına gelmektedir. Bu ise cisimlerin 
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sıfatının hükmü ve özelliğidir. Hâlbuki Hakk Teâlâ'yı sevenler ve Hakk âşıkları, O'na 

yakınlık hâlinde istihlak içindedirler. Onun keyfiyetini talep hâlinde değillerdir. 

Çünkü, talip muhabbette nefsi ile kâimdir. Hâlbuki istihlak hâlinde olan, sevgilisi ile 

kaimdir. Muhabbet cenginin yapıldığı alandaki en iyi ve en sadık kimseler istihlak ve 

kahır hâlinde (müstehlik, makhur, mağlup ve mahkûm bir durumda) bulunurlar. Zira 

muhdes için (sonradan yaratılmış için), kadîme (varlığı ezelî olana), kadîmin 

kahretmesinden (hâdisin kendisinde fenâya ulaşmasından) başka tevessül (ve yol) 

yoktur.
108

 

 Hucvirî de muhabbeti iki şekliyle ele alır. Biri, cinsin yine kendi cinsinden 

olanı sevmesidir. İnsanın insanı sevmesi veya daha umumi bir ifade ile bir mahlûkun, 

diğer bir mahlûku sevmesi gibi. Bu; meyletmek, gönül bağlamak, dokunma ve 

yapışma (yani sarılma ve kucaklama) yolu ile sevgilinin zatını ve şahsını talep 

etmektir. Diğeri, bir cinsten olanın, kendi cinsinden olmayanı sevmesidir. Bu; 

sevgilinin vasıflarından bir vasıfla beraber karar kılmayı ve bulunmayı talep etmek, o 

vasıfla itminan bulmak ve ünsiyet etmektir. Sevgilinin konuşmasını dinlemek ve 

dîdârını temâşa etmek gibi. Kulun Allah'ı sevmesi de bu neviden bir muhabbettir. 

Hucvirî bu tasnifin ardından muhabbet konusunda imanı ve itikâdı olanları da tasnif 

etmeye koyulur, bunların iki türünün olduğunu ifade eder. Biri, üzerindeki Hakk'ın 

nimetini görür; nimetin ve ihsânın görülmesi, nimeti vereni ve ihsânda bulunanı 

sevmeyi gerektirir. Diğeri, üzerine muhabbetin galip gelmesi sebebiyle, bütün 

nimetleri hicap mahalline kor (tüm ihsânları mahçup olma ve perdelenme vasıtası 

olarak kabul eder). Bu durumdakilerin yolu, nimeti görmekten nimeti verene ve onu 

temaşa etmeye doğru gider ve bu daha yüksektir. Hucvirî meseleyi şöyle özetler: 
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Muhabbet her çeşit halk kesimleri arasında bilinmekte, bütün dillerde meşhur olmuş 

bulunmakta ve tüm milletlerin lisanlarında, durmadan üzerinde konuşulmaktadır. 

Hucvirî, aklı başında olan hiç bir zümrenin, muhabbeti kendinden gizli bir hâlde 

tutmaya kâdir olamayacağını ifade eder.
109

 

 Hucvirî, muhabbetin evrensel bir değer olduğunu Semnun Muhib‟den bir 

alıntı yaparak anlatır. Semnun'a göre zahidler indinde muhabbet, cehd ve gayretten 

daha çok zahirdir. Tevbekâr olanlar nezdinde sevgi, âh-u enînden, feryâd-u figandan 

daha çok mevcuttur. Türklerde sevgi terkiden (birini bineğin terkisine almaktan) 

daha meşhurdur. Hintliler indinde sevgi esareti Gazneli Sultan Mahmud'un Hintlileri 

esir etmesinden daha meşhurdur. Hintlilere göre aşk ateşi ve yarası Gazneli 

Mahmud'un Hint ülkesini istilası, mâbet ve putları tahrip ederek onların gönlünü 

yaralaması kadar meşhurdur. Hıristiyanlar ve Rumlar indinde aşkın ve âşıkın kıssası 

haçtan daha meşhurdur. Sevgi kıssası, Arap'ın her bir kabilesinde ya tarab 

(kendinden geçme), ya neyl, ya hüzün, ya veyldir. Yani zevk vuslat, musibet ve 

üzüntüden daha meşhurdur. Hucvirî Semnun'un bu ifadelerini şöyle değerlendirir: 

İnsanlık âleminde hiç bir millet ve kavim yoktur ki gaybette onun için bir iş vâkî' 

olmamış olsun da bu sebeple onların muhabbetle ya gönülleri ferahlanmamış veya 

muhabbet şarabı ile mest olmamış veya muhabbetin kahrı ile mahmur olmamış 

olsunlar. Gurbette kalan ve kaybolan herkesin kalbi sevgi ile ferahlar veya sevgi 

şarabı ile mest olur veya sevginin kahrından mahmur olur, kızarır bozarır, sarhoş 

olur. Çünkü kâlp inziac ve ızdıraptan (sökülmekten ve sallanmaktan) oluşmaktadır. 

Kâlp için muhabbet, yenilir ve içilir bir gıda gibidir. Bir gönülde sevgi bulunmazsa, o 

gönül haraptır. Zorla onu celp veya def etmenin yolu yoktur. Kâlp üzerinden geçen 
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latifelerden ve sevgi hislerinden nefs haberdar olmaz. Sevgi, fıtrî, cibilli ve tabii bir 

histir. Bazan insan sever de sevgisinden nefsinin haberi olmaz.
110

 

 Hucvirî'nin ifadeleriyle toparlayacak olursak, muhabbetten bahsetmek 

muhabbet değildir. Çünkü muhabbet yaşanan, tadılan bir hâldir ve hiçbir zaman hâl, 

kâl yani laf ve söz değildir. Hucvirî'ye göre eğer bütün cihan halkı muhabbeti 

celbetmek isteseler, buna kadir olamazlar, onu defetmeye olanca gücüyle çabalasalar, 

defedemezler. Çünkü muhabbet mevahibdendir, mekasibden değildir. Allah'ın 

hibesidir, kulun kazancı değildir. Muhabbet talep eden bir şahsa, muhabbeti temin ve 

celbetmek için bütün âlem bir araya gelseler, yine de buna kâdir olamazlar. 

Muhabbete ehil olan bir kimseden, muhabbeti def ve uzaklaştırmak için bütün cihan 

halkı toplansa buna da güç yetiremezler ve âciz kalırlar. Çünkü muhabbet, ilâhîdir. 

Beşerî ve âdemî olan, lâhî (yani lehv, eğlence ve suflî arzular) olur. Lâhî olan ilâhî 

olanı idrâk edemez.
111

 

B.6.Gazzâlî'ye göre Muhabbet 

 

 Gazzâlî (ö.505/1111), şimdiye kadar iktibasta bulunduğumuz tasavvuf 

klasikleri arasında muhabbet konusuna en fazla yer veren sûfî olmuştur. İhyâ'sının 

dördüncü cildinde muhabbet konusu için altıncı kitabı tahsis eden Gazzâlî, Allah'ın 

muhabbetinin, makamlardan en yüce hedefin, derecelerden en yüksek zirvenin tâ 

kendisi olduğunu ifade etmiştir. Ona göre muhabbetin idrâkinden sonra hiç bir 

makam yoktur ki şevk, üns, rıza ve benzerleri gibi güzellikler, onun meyvelerinden 

olmasın. Yine muhabbetten evvel hiç bir makam yoktur ki muhabbetin 

mukaddimelerinden birisi olmasın. Mesela tevbe, sabır ve zühd gibi. Gazzâlî'ye göre 
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diğer makamlar, her ne kadar varlıkları pek az olsa da kalpler onun imkânına 

inanmaktan hâlî bulunmazlar. Allah'ın muhabbetine inanmak ise pek az ve nadirdir. 

Hatta bir kısım âlimler onun imkânını inkâr ederek demişlerdir ki Allah muhabbe-

tinin manası, onun taatine devam etmekten başkası değildir. Muhabbetin hakikati ise 

muhâldir. Meğerki sevenin cinsi ve misaliyle beraber ola. Gazzâlî'ye göre bu âlimler, 

muhabbeti inkâr etmeleri sebebiyle üns, şevk, münâcat lezzeti ve muhabbetin diğer 

levâzım ve tevâbi'lerini de inkâr etmişlerdir.
112

 

 B.6.1.Muhabbetin Hakîkati, Sebebleri, Manası  

 Gazzâlî muhabbetin hakîkati konusunda önce mantıkî açıklamalarda bulunur. 

Ona göre her türlü muhabbet,  ancak mârifet ve idrâktan sonra düşünülebilir. Zira 

insan ancak tanıdığını sever. Bu sırra binaen bir cansızı sevgi ile vasıf1andırmak 

düşünülemez. Belki sevmek, idrâk eden canlının özelliğidir. Sonda idrâk olunanlar 

taksim olunmak hususunda idrâk edenin tabiatına muvâfık, uygun ve lezzet verici 

kısımla onun tabiatına zıt nefret ve elem verici kısım ve onun tabiatına ne lezzet, ne 

de elemle tesir etmeyen kısımlara bölünür. Binaenaleyh her nesne ki onun idrâkinde 

bir lezzet ve rahat vardır, o idrâk edenin nezdinde mahbubtur. Her ne ki onun 

idrâkinde elem vardır, o idrâk edenin nezdinde mebğuzdur (buğzedilendir). Her 

nesne ki kendisinde ne elem ne de lezzet vardır, o ne mahbubtur ne de mekruh. 

Mademki durum budur, her lezzetli, kendisinden lezzet alanın nezdinde mahbubtur. 

Mahbub olmasının manası tabiatta ona karşı bir meyil vardır demektir.
113

 

 Gazzâlî'ye göre muhabbet, idrâk ve mârifete tâbi olduğundan şübhesiz ki 

idrâk ve duyular hasebiyle bölünür. Binaenaleyh her duyunun idrâk olunanların bir 
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türünü hissetmesi söz konusudur. Bunların herbirisinin de bazı idrâk olunanlarda 

lezzeti vardır. O lezzetten dolayı tabiatın ona meyli vardır. Binaenaleyh onlar sağlam 

tabiatın nezdinde mahbubturlar. Öyleyse gözün lezzeti görmekte, güzel görünenleri 

idrâk etmekte, lezzet veren güzel sûretleri hissetmektedir. Kulağın lezzeti vezinli ve 

güzel nağmelerdedir. Koku duyusunun lezzeti güzel kokulardadır. Zevkin lezzeti 

yemeklerdedir. Dokunmanın lezzeti yumuşaklıktadır. Duyularla idrâk edilen bu 

nesneler lezzetli olduklarından dolayı mahbub olurlar. Yani sağlam tabiatın bunlara 

meyl ve yönelişi vardır.
114

 Gazzâlî bu görüşlerini destekleme sadedinde Hz. 

Peygamber'den şu hadisi nakleder: "Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Güzel koku, 

kadın ve gözümün nuru namaz."
115

 

 Beş duyunun lezzetlerinde hayvanlar da insanların ortağı durumundadırlar. 

Eğer sevgi sadece beş duyunun idrâk ettiklerine bağlı olsaydı bu durumlarda "Allah 

duyularla idrâk olunmaz, hayalde de temsil edilemez, dolayısıyla sevilemez" 

denilebilirdi ki bu durumda insanın özelliği geçersiz olur ve kendisini hayvanlardan 

ayırt eden akıl veya nur veya kaIp veyahut itiraz etmeksizin başka ibârelerde tâbir 

edilen özelliği ve altıncı hissi ortadan kalkardı. Bu da Gazzâlî'ye göre uzak bir 

ihtimaldir. Ayrıca bâtınî basiret, zâhiri gözden daha kuvvetlidir. Kalp gözden daha 

iyi kavrar. Aklen idrâk edilen manaların güzelliği, gözle görünen zahir sûretlerin 

güzelliğinden daha büyüktür. Binaenaleyh duyularla idrâk etmekten yüce olan ilâhî 

ve şerefli emirlerden kalbin idrâk etmesiyle meydana gelen lezzet daha tamam ve 

daha kusursuzdur. Öyleyse sağlam tabiatın meyli, sıhhatli aklın buna yönelişi daha 

kuvvetlidir. Zaten Gazzâlî'ye göre sevginin manası idrâkinde lezzet olana 
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meyletmekten başka bir şey değildir. Dolayısıyla Allah'ın sevgisini, ancak 

kusurluluğun kendisini hayvanların derecesine oturtan, duyuların idrâkini asla öteye 

geçiremeyen kimse inkâr eder.
116

 

 Gazzâlî Ravdatu't-tâlibîn ve Umdetu's-sâlikîn adlı eserinde de benzer görüşler 

serdeder. Öncelikle muhabbetin, tevhidin ve marifetin neticesi olduğunu bildirir. 

Bütün makamlar ve hâller muhabbetten öncedir ve hepsinin nihayeti de muhabbettir. 

Makamlar ve hâller muhabbetten istifade ederek kemâle ulaşır. Muhabbet 

neticesinde de özel bir marifet elde edilir. Her mümin, Cenâb-ı Hakk'ın zâtı ve sıfâtı 

konusunda O'na eksiklik atfedecek her şeyi O'ndan uzak tutmalı; kemâl ve yücelik 

çağrıştıran her şeyi de O'na atfetmelidir. Bu ölçüde muhabbet ve mârifet kitap, 

sünnet ve ümmetin icmâsıyla herkese vâciptir.
117

 

 Gazzâlî üns ve muhabbet arasındaki ilişkiye de dikkat çeker. Ona göre üns, 

muhabbetin kazanılarından biridir. Gazzâlî isim vermeden şöyle bir söz aktarır: 

"Allah'a yakınlığın aslı, kalpten eşya ile ilgili bütün sevginin yok olması ve iç âlemin 

Allahû Teâlâ'ya huşû içinde yönelmesidir". Bununla birlikte Gazzâlî, bu durumu 

yakınlık olarak görmez, yakınlığa/kurbete bir vesile olarak ele alır.
118

  

B.6.2.Sevgide İnsanların Farklı Olmasının Sebebi  

 Gazzâlî'ye göre müminler, muhabbetin aslında ortak olduklarından dolayı 

sevginin kökünde de ortaktırlar. Fakat marifette bir olmadıklarından muhabbetin 

aslında da değişik mertebeleri vardır. Dünya sevgisinde de durumları böyledir. Zira 

eşya, ancak sebeplerin değişmesinden dolayı değişir. İnsanların çoğu, Cenâb-ı 
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Allah'ın ancak sıfatlarını ve kulaklarına gelen isimlerini bilir, onları telkin olarak alıp 

ezberlerler. Çoğu kez, o isimlerle alakalı olarak Cenâb-ı Hâkkın münezzeh olduğu 

manaları hayal ederler. Bazan da o isimlerin hakikatlerine muttalî olmadıkları gibi, 

fasid bir manayı da onlar için düşünmezler. Belki sağlam bir imanla o isim ve 

sıfatlara inanırlar. O isimlerde araştırmayı bırakıp amele koyulurlar. Bunlar, eshab-ı 

yeminden sağlam kalan kimselerdir. O isimlere fasid manalar düşünenler ise 

sapıtanlardır. Hakikatleri bilenler ancak Allah'ın dergâhına yakın olanlardır.
119

 

Cenâb-ı Hak, bu üç sınıfın hâlini şu âyette zikreder: “Amma ölü, hayırda ileri 

geçenlerden (mukarrebundan) ise artık onun için bir rahatlık, hoş bir rızık ve Naim 

Cenneti vardır. Amma ölü, o inkâr eden sapıklardan ise ona kaynar sudan bir ziyafet. 

Bir de cehenneme atılış... İşte budur şüphe götürmeyen gerçek.”
120

 

 Gazzâlî bu açıklamalardan sonra meseleyi misallendirerek tavzih etmek ister. 

Bu bağlamda der ki: Mesela İmam Şafii'nin arkadaşları onun sevgisinde 

müşterektirler. Fakîhler de halk tabakası da... Çünkü onun faziletinin bilinmesinde, 

güzel sîret ve güzel ahlakının bilinmesinde ortaktırlar. Fakat halk tabakasından olan 

insan İmam Şafii'nin ilmini mücmel olarak bilir. Onun fakîh olan arkadaşı, Şafii'yi 

daha iyi tanıyor. Binaenaleyh Şafii‟yi sevmesi ve beğenmesi daha fazladır. Zira bir 

müellifin telif ettiği kitabı görüp benimseyen ve o kitap vasıtasıyla müellifin 

faziletini bilen bir kimse şüphesiz ki o müellifi sever. Ona kalben meyleder. Eğer o 

kitaptan daha güzel, ondan daha hayret verici başka bir kitabını görürse, şüphesiz ki 

sevgisi katmerleşir. Çünkü onun ilmi hakkındaki marifeti katmerleşmiştir. Böylece 

şahıs, şair hakkında “güzel şiiri vardır” diye ona inanır ve onu sever. O şairin 
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şiirlerinin gariblerinden şiir sanatının ve ustalığının büyüklüğünü belirtenleri 

dinlediğinde, daha da marifeti artar ve şairi daha da fazla sever. Diğer sanat ve 

faziletler de böyledir. Halktan bir kimse bazan her hangi bir adamın müellif 

olduğunu ve güzel telif yaptığını dinler. Fakat telifinin ne olduğunu bilmez. 

Binaenaleyh mücmel bir marifete sahip olur. Dolayısıyla mücmel bir meyli peyda 

olur. Basiret sahibi bir kimse ise telif edilen kitabları tetkik ettiğinde ve onlardaki 

acayipliklere muttali olduğunda şüphesiz ki sevgisi daha da artar. Çünkü sanat, şiir 

ve telifin güzellikleri fâil ve müellifin kemâl sıfatlarının oluşuna delalet eder.
121

 

 Gazzâlî'ye göre âlem bütünüyle Allah'ın sanatı ve tasnifidir. Avamdan olan 

bir kimse bunu bilir, buna inanır. Basiret sahibi ise âlemdeki ilâhî sanatın tafsilatını 

tetkik eder. Mesela sivrisinekteki ilâhî sanatın acayipliklerinden öylesini görür ki 

aklını yerinden hoplatır, şaşkına döner. Bunun sebebiyle şübhesiz ki Allah'ın azamet, 

celâl ve kemâl sıfatları onun kalbinde artar. Dolayısıyla Allah sevgisi de çoğalır. Ne 

kadar Allah'ın garib sanatlarına muttali olursa, o nispette onunla yaratıcı olan 

Allah'ın azamet ve celaline delil getirmiş olur. Marifet ve Allah'a sevgisi o nispette 

artar. Bu marifet denizi, yani Allah'ın sanat ve acayipliklerinin marifet denizi, sahili 

olmayan bir denizdir. Şüphe yoktur ki sevgide, marifet ehlinin değişikliği hadde ve 

hesaba gelmeyecek kadardır.
122

 

 B.6.3.Sevginin Yönü  

 Gazzâlî eserinde önceki dönemlerin klasiklerinde olduğu gibi Allah'ın kuluna 

ve kulun Allah'a olan sevgisini ayrı ayrı ele alır. Allah'ın kulunu sevmesi açısından 

bu sevginin mahkûkatın birbirine duyduğu sevgiye asla benzemeyeceğini ifade eder.  
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Bu meseleyi ele alırken belki de muhabbet ve vahdet-i vücûd arasındaki ilk ilişkileri 

de dillendirmeye başlar. Gazzâlî'ye göre Allah'tan başka her şeyin varlığı, Allah'ın 

varlığından istifade ederek kâimdir. Binaenaleyh tabi olan varlık, metbû olan varlığa 

hiçbir zaman eşit olamaz. Bu uzaklık diğer isimlerde daha belirgindir. İlim, irade, 

kudret ve diğerleri gibi... Binaenaleyh bütün bunlarda Yaratıcı, mahlûka benzemez. 

Bu isimlerin Halık hakkında kullanılması istiare, mecaz ve nakil yoluyladır. 

Muhabbet kelimesi, lisan açısından nefsin kendisine uygun ve münasip olana 

meyletmesinden ibarettir. Bu mana ancak eksik ve kendisine uygun olan maksadı 

elinden kaçmış bir nefis hakkında düşünülür. Binaenaleyh bu nefis o nesneyi elde 

etmek sûretiyle bir kemâli istifade eder. Dolayısıyla onu elde etmekle lezzetlenir. 

Hâlbuki bu mana Allah için muhâldir. Zira her kemâl, her cemâl, her güzellik ve 

celâl, ilâhlık hakkında mümkündür. Binaenaleyh o, hazır ve hâsıldır. Ebediyyen ve 

ezeliyyen onun husûlü farzdır. Onun yenilenmesi ve giderilmesi, Allah hakkında 

düşünülemez. Binaenaleyh Allah için başkasına, başkası olmak hasebiyle bakış 

yoktur. Belki Allah'ın nazarı sadece zatına ve sadece fiillerinedir. Hâlbuki varlıkta 

onun zat ve fiillerinden başkası yoktur. Bu bağlamda Gazzâlî Ebu Said (Ebu‟l-hayr) 

Miheni'den (ö. 440/1049) bir anekdot aktarır. Kendisine "Allah onları, onlar da 

Allah'ı severler" (Maide: 54) âyeti okunduğu zaman demiştir ki: "Hakkıyla Allah 

onları sever. Zira o, nefsinden başkasını sevmez. Şu manaya binaen: O küll'dür. 

Varlıkta onun gayrisi yoktur. Binaenaleyh nefsinden, nefsinin fiillerinden, nefsinin 

tasniflerinden başkasını sevmeyen bir kimsenin sevgisi, zatını, zatı ile ilgili olmaları 

bakımından zatının tabilerini geçmez. Binaenaleyh bu durumda o ancak nefsini 

sever!"
123
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 Gazzâlî'ye göre Cenâb-ı Hakkın sevmiş olduğu kimseye olan sevgisi ezelîdir. 

Ancak, kulunun kalbinden perdeyi kaldıran fiiline izâfe edilirse hâdistir. Kendisini 

isteyen sebebin peyda olmasıyla peyda olur. Nitekim Cenâb-ı Hak bir hadis-i kudsîde 

şöyle buyurmuştur: "Kulum durmadan nafile ibadetlerle bana yaklaşır. Ta ki onu 

sevmiş olurum"
124

 Bu takdirde kulun nafilelerle Allah'a yaklaşması, iç âleminin 

durulmasına sebep olur. Kalbinden perdenin kalkmasına, Rabbine yakın bir derecede 

bulunmasına vesile olur. Bütün bunlar Allah'ın fiili ve o kul için lütfudur. Gazzâlî'ye 

göre Allah'ın sevgisinin manası budur.
125

 

 Gazzâlî bu meselenin de anlaşılması için bir misal verir: Padişah bazan 

kölesini kendine yaklaştırır. Her zaman huzuruna varmaya mezun kılar. Çünkü 

padişah ona meyleder. Ya kuvvetiyle kendisine yardım etmek veya müşahedesiyle 

müsterih olmak veya kararında onunla istişare etmek veya yemesinin ve içmesinin 

sebeplerini hazırlaması için ona bu izni verir. Binaenaleyh denilir ki Padişah onu 

sever. Padişahın onu sevmesi, padişahın tabiatına uygun bir mananın onda bulunması 

için ona meyletmesi demektir. Bazan padişah bir kölesini huzuruna yaklaştırır. 

Huzuruna girip çıkmaktan onu menetmez. Ondan bir menfaat görmek veya onun 

yardımına muhtaç olmak için değildir. Fakat o kul haddizatında insanı razı edecek 

ahlak ve güzel hâsletlerle donatılmıştır. Öyle hasletler ki onların yüzünden padişahın 

huzuruna yakın olmaya lâyık ve onun yakınlığından bol bol nasip almaya uygun olur. 

Hâlbuki hiçbir şekilde padişahın onda bir çıkarı yoktur. Binaenaleyh padişah onunla 

arasındaki perdeyi kaldırdığında denilir ki "Padişah onu sevdi". Ne zaman ki perdeyi 

kaldırmayı gerektiren güzel ahlaklardan kişi elde ederse, denilir ki huzura varmış, 
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nefsini padişaha sevdirmiştir. Ezcümle, Cenâb-ı Hakkın kulu sevmesi ancak ikinci 

mana iledir. Birinci mana ile olmaz. Zihnine yaklaşmak peyda oldukça bir değişiklik 

meydana gelir. Zira habip, Allah'a yakın olandır. Allah'a yakın olmak da hayvanların, 

yırtıcılar ve şeytanların sıfatlarından uzak olmaktadır. İlâhî ahlaktan ibaret olan güzel 

ahlaklarla ahlaklanmaktadır. Binaenaleyh o yakınlık mekân bakımından değil, sıfat 

bakımından yakınlıktır. Yakınlık ve uzaklık sıfatlarında değişiklik kul hakkında olur. 

Hâlbuki bu değişiklik Allah hakkında muhaldir. Belki Cenâb-ı Hak ezelde olduğu 

gibi, daima kemâl ve cemâl sıfatları üzerindedir.
126

 

 Gazzâlî kulun Rabbini sevmesi konusunda aldanma riskinin yüksek olduğunu 

belirterek tenbihlerde bulunur. Ona göre herkes muhabbeti iddia eder fakat insan, 

şeytanın kandırmasına ve nefsin aldatmasına kanmamalıdır. Nefıs ne zaman Allah'ın 

sevgisini iddia ederse, onu alametlerle denemedikçe, ondan delil ve burhanlar 

istemedikçe ona kanmamalıdır. Muhabbet güzel bir ağaçtır. Aslı sabit, dalları 

göklerde, meyveleri kalpte, lisan ve âzalarda belirir. Ondan kâlp âzaları üzerine 

feyezan eden eserler dumanın ateşe, meyvenin ağaca delalet etmesi gibi, muhabbetin 

olduğuna işaret eder. O eserler çoktur. Onlardan birisi cennette keşif ve müşahede 

yoluyla habibin mülâkatını sevmektir. Binaenaleyh kalbin bir mahbubu sevip de 

onun müşahede ve mülakatını sevmemesi düşünülemez. Seven kalbin o mahbuba 

varmasının ancak dünyadan irtihal etmek ve ölümle dünyadan ayrılmakla mümkün 

olduğunu bildiğinde derhal ölüme dost olması, ondan kaçmaması uygundur. Zira 

seven bir insana vatanından sefer edip mahbubunun vatanına gitmek, dolayısıyla 

onun müşâhedesiyle nimetlenmek ağır gelmez. Ölüm, mülâkatın anahtarı, 
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müşâhedeye giriş kapısıdır.
127

 Nitekim Cenâb-ı Peygamber (s.a.ö.) buyurmuştur: 

"Her kim ki Allah'ın mülâkatını severse, Allah da onun mülakatını sever."
128

 

B. 7. Abdülkâdir Geylânî’ye göre Muhabbet 

 

Abdülkadir Geylânî‟nin muhabbet anlayışı da vahdet-i vücûd öncesi dönemin 

düşüncelerine paraleldir. Ona göre muhabbet, kişinin kendini ve nefsini arkada 

bırakarak her hâlinde ve sözünde Allah sevgisiyle dolup taşmasıdır.
129

 Bu bağlamda 

Geylânî bir kudsî hadis rivayet eder: “Beni sevdiğini söyleyip de geceyi Ben‟den 

habersiz bir şekilde uykuda geçiren kimse muhabbet iddiasında yalancıdır”. Bu 

hadisin şerhi sadedinde de şöyle devam eder: Eğer sen Allah‟a karşı gerçekten 

muhabbet dolu olsaydın sabaha kadar zevk için uyumaz, onu ibadet ile bölerdin. 

Muhib/seven zorluklarla imtihan olur, mahbûb/sevilen ise rahatlık içindedir. Muhib 

talep eden, mahbûb da sevilendir.
130

 

Geylânî‟ye göre Cenâb-ı Hakk‟ı seven kimsenin ona karşı iradesi kalmaz, 

yani itirazı söz konusu değildir. Muhabbet yemeğinden yiyen her muhib bunu bilir. 

Muhib mahbûnun yanında, efendisinin yanındaki köle gibidir. Akıllı ve itaatkâr bir 

köle hiçbir konuda efendisine muhalefet etmez.
131

 

Geylânî‟ye göre sevenin sevdiğine teslimiyeti tam olunca, seven sevdiğinden 

teslim aldığı her şeyi ona geri verir. Teslim aldığı her şeyi ona bırakır. İş değişir, köle 

hür olur. Zelil aziz olur. Uzak yakın olur. Seven sevilen olur. Mecnun Leyla'ya olan 

muhabbetinde sabredince, muhabbet tersine dönmüş, Leyla Mecnun, Mecnun da 
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Leyla olmuştur. Allah-u Teâlâ‟ya muhabbette sabırlı ve sadık olan kimse, üzerine 

gelen oklar sebebiyle O'nun kapısından kaçmaz. Kendisine gelen okları kalbinin 

göğsü ile karşılar. Böyle davranırsa mahbub olur, murad olur, matlub olur. Bu zevki 

tadan marifete ulaşmış demektir. Geylânî‟ye göre bu, anlatılabilecek bir şey 

değildir.
132

 

Geylânî bir defasında şöyle seslenir: “Ey cemaat! Eğer muhib olamıyorsanız, 

muhiblere hizmet edenlerden olun. Muhiblere yakınlaşın, muhiblere muhabbet 

duyun, muhibler hakkındaki zannınızı güzelleştirin.”Şeyhin takipçilerinden biri şöyle 

sorar: "Sanırız muhabbet başlangıçta zorunlu, sonda ise gönüllü oluyor, ne dersiniz?" 

Şöyle cevap verir: “Muhabbet zorunlu da olur gönüllü de. Çok az kimse için zorunlu 

olur. Cenâb-ı Hak onlara nazar eder, onlar da O'na muhabbet duyar. Onları bir anda 

bir hâlden başka bir hâle aktarıverir. Onların seneler sonra kendisine muhabbet 

duymasını değil, o saat ve o an içinde, hemen muhabbet duymalarını ister; onlar da 

herhangi bir tehir, takdim, tedriç olmaksızın ve zaman kaybı olmaksızın, zorunlu bir 

şekilde O'na karşı muhabbet duyarlar.
133

 

B.8. ġihabüddin Sühreverdî’ye göre Muhabbet 

 

 Şihabüddin Sühreverdî (ö. 632/1234) Avârifü’l-maârif adlı eserinde hâllerin 

açıklanmasına muhabbet ile başlar. Selefleri gibi Hz. Peygamber'den bazı hadisler 

rivâyet eder ve bazılarını da şerh eder. Örneğin bu konuda Hz. Peygamber‟den (sav) 

şöyle bir dua aktarır: "Allahım, senin muhabbetini bana, nefsimden, kulağımdan, 

gözümden, ehlimden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili yap."
134

 Sühreverdî 
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Rasulullah‟ın (s.a.v) bu duasıyla sanki sevginin en hâlisini istemiş olduğunu belirtir. 

Ona göre hâlis muhabbet, kulun bütün varlığı ile Allahu Teâlâ'yı sevmesidir. 

Sühreverdî‟ye göre bu şöyle olmaktadır: Kul, bazen, ilmin gereğine göre, bulunduğu 

halin şartlarını yerine getirdiği bir durumda olur. Bu arada cibilliyeti/tabiatı, ilmin 

zıddını istemektedir. Mesela; kendisi bir şeyden razı olur, cibilliyeti ise kötü görür. 

Bu durumda onun nazar ve dikkati, cibilliyetin getirdiği isyana değil, ilmin gösterdiği 

teslimiyete olmalıdır. Böyle davranırsa; Allah ve Rasulü'nü imanın gereği ile ehil ve 

evladını da tabiatının hükmüyle sevmiş olur.
135

 

 Sühreverdî‟ye göre muhabbetin birçok yönleri vardır. İnsanda muhabbeti 

harekete geçiren şeyler de çeşitlidir. Ruhun muhabbeti, kalbin muhabbeti, nefsin ve 

aklın muhabbeti bunlara dâhildir. Rasulullah'ın (s.a.v) duasında ehlini, malını ve so-

ğuk suyu zikretmesi; Allahu Teâlâ'nın muhabbetine ulaşıp, diğer bütün muhabbet 

damar ve alakalarını kökünden kazıyıp atma isteğindendir. Bu gerçekleşirse; Allahu 

Teâlâ'nın muhabbeti hepsine galip gelecek ve böylece Zat-ı Bariyi, kalbi, ruhu ve 

bütün benliği ile sevmiş olacaktır. Öyle ki; Allahu Teâlâ'nın muhabbeti onun 

tabiatında ve cibilliyetinde dahi soğuk suyun muhabbetinden daha galib olacaktır. Bu 

anlatılan muhabbet, seçilmiş kullara verilen sâfî muhabbettir ki onun halâvet ve 

nuruyla tabiat ve cibilliyet ateşi sarılıp örtülür ve zararsız hâle gelir. Sühreverdî‟ye 

göre gerçek muhabbet; ruhun kurbiyyet makamlarında devamlı kalışı ve diğer 

şeylerden sıyrılarak huzur-ı ilâhîyeye ulaşması sebebiyle, manevî müşâhededen 

meydana gelen zat-ı ilâhiyenin muhabbetidir.
136
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Sühreverdî de alışılageldiği üzere muhabbeti tasnîf etmeye çalışır. Ona göre 

muhabbet; birisi umumi, diğeri hususi olmak üzere iki çeşittir. Umumi muhabbet; 

Allahu Teâlâ'nın emirlerine uymak şeklinde ifade edilebilir. Çoğu zaman, zahirdeki 

ve batındaki nimetlerin bilinmesiyle kalbde bir muhabbet oluşmaktadır. Bu 

muhabbetin geliş kaynağı Allahu Teâlâ'nın sıfatlarıdır. Sufîlerin büyükleri, 

muhabbeti makamlar arasında zikretmiştir. Bu durumda, kendisinde kulun kesbi söz 

konusu olan umumi muhabbet nazara alınmalıdır. Özel muhabbete gelince; o, ruhun 

Cenâb-ı Hakk'a nazar etmesinden kaynaklanan Zat-ı ilâhîyenin muhabbetidir. Onda 

manevî sarhoşluk vardır. O, Kerim olan Allah'tan kuluna bir lütûf ve onu bunun için 

seçmesidir. O halde bu muhabbet, hâllere dâhil olmaktadır. Çünkü o, kendisinde 

kulun kesbi bulunmayan sırf ilâhî bir vergidir. Sühreverdî bu bağlamda tekrar başta 

zikrettiği Nebevî duayı hatırlatır. Ona göre bu durum, Peygamber Efendimizin 

(s.a.v): "Allah‟ım, bana muhabbetini soğuk sudan daha sevgili yap." sözünden 

anlaşılmaktadır. Çünkü o, Zat-ı Bari'nin muhabbetiyle lezzet bulmuş bir ruhun, 

ulaştığı hâlle ifade ettiği bir sözdür.
137

 

 Sühreverdî böylesine bir muhabbetin bir ruh olduğunu ifade eder. Kulun, ilâhî 

sıfatların tecellilerini seyretmesiyle ortaya çıkan ve imandan doğan muhabbet ise bu 

ruhun kalıbıdır. Mü'minlerin Cenâb-ı Hakk‟a karşı muhabbeti tam olarak 

gerçekleşince, Allahu Teâlâ onları: "Onlar mü'minlere karşı çok alçak 

gönüllüdürler."
138

 diye vasfeder. Çünkü seven, sevgilisi ve sevgilisinin sevdikleri için 

alçak gönüllü olup tevâzu gösterir. Sühreverdî‟ye göre bu halis muhabbet, yüce 

hâllerin temeli ve onları arkasından getiren bir nimettir. Hâller için bu muhabbetin 
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durumu; makamlardaki tevbe gibidir. Daha önce açıkladığımız üzere; kimin tevbesi 

kemâl-i sıhhatiyle gerçekleşirse zühd, rıza ve tevekkül gibi diğer makamlar da 

hakkıyla gerçekleşir. Kimin bu muhabbeti sahih olursa fena, beka, sahv ve diğer 

hâller, güzel bir şekilde gerçekleşir. Aynı şekilde tevbe, bu muhabbet için beden 

gibidir. Çünkü tevbe, bu muhabbet için cesed durumunda olan umumi muhabbete de 

şâmildir.
139

 

 Sühreverdî‟ye göre manevî sulûküne mahbubların yolundan başlayan kimse, 

bütün makamları bir anda geçer ve o makamların en güzel şekliyle özünü ve sâ-

fiyetini elde eder. Makamlar onu bağlayıp hapsetmez. Bilakis o, onlardaki terakkisi 

ve onların sâfiyetiyle özünü çekip almasıyla onlara hâkim olup kontrolünde bulundu-

rur. Çünkü kendisinde özel ilâhî muhabbetin nurları parlayınca, nefsin sıfatlarını 

soyup atmıştır. Aslında bütün makamlar, kuldaki nefsânî sıfat ve huyları 

temizlemektedir. Mesela zühd, ondaki dünya rağbetini temizler. Tevekkül, nefsin 

cehaletinden meydana gelen Hakk'a itimat azlığını giderir. Rıza, ondaki itiraz ve 

çekişme damarlarını kurutur. İşte kim, özel ilâhî muhabbeti elde ederse, nefsi 

yumuşar ve katılığı gider. Artık bundan sonra zühd ondaki hangi rağbeti çekip 

alacak? Çünkü onun Hakk'a olan rağbeti, dünyaya olan rağbetini yakıp yok etmiştir. 

Tevekkül ondan neyi temizleyecek? Çünkü onun ruhuyla devamlı Hakk'ı seyretmesi 

bütün basiretini doldurmuştur. Bu durumda olan kimseden rıza, ondaki hangi 

çekişme damarlarını kurutsun? Hakk'ın tecellilerine rızasızlık ancak, her şeyi ile O'na 

teslim olmayan kimsede olur. Bu ise zaten bütün varlığı ile Hakk'a bağlanmıştır.
140
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 Muhabbet safileşip kemâle erince sahibi, bu sayede durmadan sevgilisine 

çekilir. Bu çekilme son haddine ulaşınca; sevenle sevilen arasında çok kuvvetli bir 

bağlılık meydana gelir ve o hâlde kalır. Muhabbet vasfının kemâlinde oluşu, sevenle 

sevilen arasındaki engelleri kaldırır. Böyle bir muhabbet sayesinde, sevgisindeki 

sadâkatını zedeleyen engellerden kurtulmuş olan muhibbe, bir ihsân olarak ve artık 

gayretinin bitmesinden sonraki kusuru normal görülerek, sevgilinin sıfatları 

kendisine verilir. Sühreverdî bu ifadeleriyle belki de vahdet-i vücûdun ibtidâî 

terennnümlerini dile getirerek sevenin sevdiğinin sıfatlarından birçok şey elde etmiş 

olarak geri döneceğini belirtir. Böyle bir kıvamı yakalamış birinden şu beyitleri 

aktarır:
141

 

Seven benim yine sevilen de ben  

Biz iki ruhuz: bir olduk bedenen. 

Bana bakacak olsan onu görürsün;  

Ona bakınca da benimdir aynen. 

  

Sühreverdi bu meseleyi Hz. Peygamber‟in (sav) "Allahu Teâlâ‟nın âhlakı ile 

âhlaklanınız" şeklinde anlaşılan bir hadisiyle ilişkilendirir
142

. Çünkü ona göre kul, 

nefsinin tam manasıyla manevî kirlerden arınması ve temizlenmesi sebebiyle ilâhî 

muhabbete kabiliyet kazanır. Aslında muhabbet nefsin temizliğine bağlı olmayan 

ilâhî bir vergidir. Fakat AllahûTeâlâ'nın bu husustaki sünneti; güzel tevfik ve 

inâyetiyle sevgililerinin nefislerini temizlemek şeklinde cereyan etmektedir. Allahu 

Teâlâ, nefse paklığını ve temizliğini lutfedip sonra muhabbet cezbesiyle kulun 
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ruhunu çekince, ona kendi sıfat ve âhlaklarından nasip eder. Bu durum, kula göre 

vuslatta bir mertebe olur. Sühreverdî‟ye göre Allahu Teâlâ'nın ilâhî lutûf ve 

ihsânlarının bir nihâyeti olmadığından, bazen kulun şevki, yukarıda bahsettiği 

durumun daha ötelerine, yüksek hâllere ulaşmak ister. Bazen de kendisine ihsân 

edilen şeylerle teselli bulur ve bu, onun şevk ateşini teskin eden vuslatı olur. Şevkin 

yükselmesiyle kendisinde ilâhî bir vergi olarak gerçekleşmiş sıfatlar, sevenin yanında 

vuslat rütbesi olarak karar kılar. Şâyet şevkinin yükselmesi olmasa, gerisi geriye 

döner ve kendisiyle kalbi arasında perde olan nefsinin sıfatları ortaya çıkabilir. 

Burada Sühreverdî önemli bir uyarıda bulunur:  Kim, Allah'a vâsıl olmayı, 

bahsettiği bu şeylerin dışında bir şey olarak düşünür yahut kendisine, bu ölçünün 

dışında herhangi bir şey hayâl olur ise; o kimse, Hristiyanların, Allah'ın insana hulûl 

edip içine girmesi şeklindeki batıl görüşlerine düşmüş olur.
143

 

C. ĠBN ARABÎ’DE MUHABBET 

 

 İbn Arabî‟nin muhabbet anlayışı, muhtemelen Konevî‟nin muhabbet 

anlayışına yön vermiş bir yaklaşımdır. İbn Arabî‟nin de varlık görüşünde muhabbetin 

ayrı bir yeri vardır ve bunu kenz-i mahfi hadisiyle dile getirir. Fusûs‟unda Hz.Musa 

fassında meseleyi Hz.Musa‟nın başından geçen olaylarla ilişkilendirir. İbn Arabî‟ye 

göre hareket ancak ebedi olarak sevgiden ileri gelir, fakat bunu görenler çeşitli 

sebeplerle gaflette kalırlar. Hâlbuki iş öyle değildir. Bunun izâhı âlemin içinde sakin 

bulunduğu yokluktan varlığa doğru hareketidir. Bundan dolayı emir, sükûndan 

harekettir denilir. Böyle olunca âlemin varlığına sebep olan hareket bir sevgi ve 

muhabbet kımıldanışıdır. İbn Arabî burada meşhur hadisi zikreder: "Ben bilinmeyen 
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hazine idim, bundan dolayı bilinmek istedim".
144

 İbn Arabî‟ye göre Cenâb-ı Hakk bu 

kudsi hadisi ile muhakkak sûrette buna işaret buyurmuştur. Şu hâlde bu muhabbet 

olmasaydı âlem kendi aynında zahir olmazdı. Böyle olunca âlemin yokluktan varlığa 

doğru hareketi yaratıcıdaki muhabbetin ona doğru hareketidir. Çünkü âlemde 

böylece varlık yönünden kendi nefsini görmeyi sever. Nasıl ki bunu yoklukta sabit 

iken de gördü. Şu hâlde âlemin her veçhile sabit bulunduğu yokluktan varlığa 

hareketi, hem Hâk yönünden hem de kendi tarafından gösterilen bir sevgi kımıldanışı 

oldu. Çünkü kemâl kendi zâtında sevilen bir vasıftır.
145

 

İbn Arabî‟ye göre Allah'ın kendi zâtı hakkındaki bilgisi âlemlerden ganî 

olması bakımından yalnız kendisine mahsustur. Ancak âlemin a‟yanı olan 

varlıklardan meydana gelen hâdis bir ilim ile Hak'ta ilim mertebesinin tamam olması 

kalır ki bu da âlemdeki varlıklar meydana gelince kemâl sûretinin hem kadim hem de 

hadis olan ilim ile belirmesidir. Şu hâlde ilim mertebesi iki yönden tamam olur ve 

böylece vücut mertebeleri de kemâlini bulur. Çünkü vücudun bir kısmı ezelidir, bir 

kısmı da ezeli değildir ki buna da hâdis denir. Ezeli, kendi nefsiyle var olan Hakk'ın 

vücududur. Ezeli olmayan vücud ile âlemin sûretleriyle sabit olan Hakk'ın varlığıdır. 

Bu ikinci varlığa hudûs denir. Çünkü âlemin bazısı bazısına aşikâr olur. Böyle olunca 

âlemin sûretleri Hakk'ın kendi nefsine zahir olur. Şu hâlde vücud tam ve kâmil oldu. 

Demek ki âlemin hareketi kemâli bulmak için bir sevgiden ibarettir.
146

 

 Allah, âlem denilen varlığın aynında henüz eserleri belirmiş olan mahlûkları 

ilâhî nefesiyle ilâhî isimlerden nasıl meydana getirdi. Bu nefes dolayısıyla rahata 

ermek Hakk' a hoş göründü. Hâlbuki Hak bu rahata, yerlerde ve göklerde olan bütün 
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varlıkları sûret vermekle erişti. Şu hâle göre de hareketin sevgiye dayandığı anlaşıldı. 

Demek oluyor ki kâinatta sevgi ile ilgisi olmayan bir hareket yoktur.
147

 

Tabi ki İbn Arabî‟nin muhabbet anlayışı bununla sınırlı değildir. Ona göre 

herkes kendi menfaatini düşünüyor gibi görünse de sevgi için yaşar. Ancak bazıları 

Rabbi‟nin rızasını, bazıları sevdiğinin rızasını, bazıları da dünyevî rızayı hedef yapar. 

Ona göre herkes bir şekilde rıza peşindedir ama önemli olan hangi rızaya talip 

olunduğudur.
148

Fusûs‟ta düşüncelerine bir dörtlüğü girizgâh yaparak şöyle der: 

Aşk ve Muhammed hakkı için 

Kuşkusuz heva sevginin nedenidir 

Kalpte aşk olmasaydı 

Heva’ya ibadet edilmezdi
149

 

İbn Arabî burada dikkatlerimiz heva ve muhabbet arasındaki ilişkiye çeker. 

“Allah hevasına kulluk eden ve onu ilah edinen kimseler hakkında ilmi nasıl 

olgunlaştırdı?” şeklinde bir soru sorar ve cevab olarak “Allah onu ilimle sapkınlığa 

düşürdü” der. Aslında sapkınlık hayret demektir. İbn Arabî‟ye göre ilmin olgunluk 

düzeyi de budur. Kul, kendi iradesi demek olan aşk ve hevasını kutsal ve ilâhî yöne 

sevketmeseydi, Allah‟a kulluk edemez ve O‟nu diğer varlıklardan üstün göremezdi. 

Böylece varlık âleminin biçimlerinden herhangi bir biçime kulluk edip onu 

Allahlaştıran kimse de onu sadece sevgiyle ilah edinmiştir. Bu durumda kulluk eden 

kimse, sürekli kendi aşk ve hevasının hükmü altındadır. İbn Arabî bu ifadeleriyle 

sevginin insana verilen bir araç olduğunu, bu aracın doğru kullanılmasıyla kulun 
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Rabbi‟ne ibadet edeceğini, yanlış kullanılmasıyla ise başka Allahlar edineceğini 

bildirir.
150

 

İbn Arabî, Futûhât‟ta muhabbet için müstâkil bir bölüm tahsis etmiştir. 

Muhabbet makamının marifeti ismindeki bu bölüm eserin 178. bölümüdür. Bu 

çalışmada Futûhâtın 178. bölümünün Mahmut Kanık tarafından müstakil bir kitap 

olarak tercüme edilen İlâhî Aşk adlı versiyonunu kullandık. İbn Arabî bölüme 

muhabbetin âyet ve hadislerdeki karşılıklarını vererek başlar. Giriş mâhiyetinde 

şöyle der: “Allah seni üstün kılsın! Bil ki sevgi (hubb) ilâhî bir makamdır. Allah 

Kendini sevgiyle vasfetti. Kendini Vedûd diye adlandırdı. Hz. Peygamber'in 

hadislerinde de Allah, Muhibb (Seven) diye nitelendirildi. Allah, Tevrat'ta Hz. 

Musa'ya sevgiyle şöyle vahyetti: "Ey Âdemoğlu! Sana verdiğim hakla Ben seni 

seviyorum. Öyleyse, senin üzerindeki hakkımla da sen Ben'i sev". Kur'an'da ve 

Sünnet'te hem Allah hakkında, hem de yaratıklar hakkındaki sevgi (muhabbet) 

zikredilmektedir. Allah, Kur'an'da sevenlerin durumlarını sıfatlarıyla bildirmiştir. 

Kendisinin sevmediği sıfatları da zikretmiştir. Sevmediği sıfatların kimlere ait 

olduğunu da belirtmiştir.”
151

 

İbn Arabî sevginin belirtilerine geçer ve yaşadığı müthiş bir etkiyi hatırlatır. 

Bu etki, aşırı ve şiddetli bir "aşk"tır, etkileyici bir "şevk"tir. Gönül vermektir, yok 

olmaktır. İnsanın uykusunun kaçmasıdır, yemeden içmeden kesilmesidir. Sevgi 

kimdedir, kimden gelir bilinmez. Sevgili (mahbub) kimdir bilinmez. İbn Arabî 

sevgide bulduğu zevki böyle bulduğunu zikreder ve bundan sonra benzeri durumların 

bunu izleyebileceğini belirtir. Kimi zaman keşf içinde bir tecelli başlar kul için. Ve 

aşk belirtileri yavaş yavaş kendini gösterir. Kimi zamanda kul birini görür, onu 
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görünce bir vecd hâline girer. Daha önce hiç tanımadığı hâlde, onun, sevgilisi 

olduğunu anlar. Kimi zaman da yanında birinden söz edilir, ta gönlüne işleyen bir 

sevgiyle ona meyleder ve birden âşık oluverir. İşte o zaman onun dostu olduğunu 

anlar. Bu durum, gayb perdesinin arkasından eşyayı keşfederek o eşya üzerinde 

ruhların sahip olduğu kontrolün en gizli inceliklerinden biridir. İnsanlar buna, kabz 

hâlinde ya da bast hâlinde tutulurlar. Bunun niçin böyle olduğu da bilinmez. Bu 

hâllerden birinde hüzün gelirse, anlaşılır ki bu kabz hâlidir. Yok eğer neşe ve sevinç 

gelirse, anlaşılır ki bu bast hâlidir. Bu hâller, daha dış duygularda ortaya çıkmadan, 

nefsin bu hâller üzerindeki ilk önsezisidir bu. İşte bunlar, İbn Arabî‟ye göre sevginin 

oluşumundaki ilk belirtilerdir. Bu durum, Allah'ın Ademoğulları‟ndan, "Ben sizin 

Rabbiniz değil miyim?" diye sorarak, onlardan aldığı "Evet, buna şahidiz"
152

 misakı-

na, antlaşmasına benzemektedir. Hiç kimse, O'nu o zaman inkâr etmemişti. Bu 

nedenle her insanın fıtratında, kendisine dayanacağı bir Varlığa, bir Var Ediciye 

ihtiyacı vardır ki o da Allah'tır; kimileri O'nu tanımasa da bilmese de hâkikat budur. 

Bunun için Allah şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız; Allah ise O 

zengindir, O hamde layıktır."
153

 Böylece Allah, sizdeki bu muhtaçlığın, başkasına 

değil de sadece Kendisine olduğunu bildirmektedir; fakat siz onu bilemiyorsunuz.
154

 

İbn Arabî bu ifadelerinin ardından ilâhî sevgiye geçer. İbn Arabî‟ye göre İlâhî 

olan sevgide Cenâb-ı Hakk bizi hem bizim için hem de Kendisi için sever. Kendi için 

bize duyduğu sevgi şu kudsî hadiste ifade edilmektedir: "Ben bir gizli hazineydim; 

bilinmek istedim ve mahlûkatı yarattım. Sonra onlara Kendimi tanıttım; onlar da 
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Beni tanıdılar"
155

. İbn Arabî‟ye göre Allah bizi, O'nu tanıyalım diye, Kendisi için 

yaratmıştır. Şu âyet bunu çok iyi belirtmektedir: "Ben cinleri ve insanları ancak Bana 

ibadet etsinler diye yarattım."
156

 Allah'ın bizim için bize duyduğu sevgiye gelince, 

bizim yaratılış gayemize ve tabiatımızın özüne uygun düşmeyen işlerden kurtuluşu-

muzu sağlayacak ve bizi mutlu edecek amelleri bize tanıtmakla, bu sevgi, ifadesini 

bulmaktadır. Sübhan olan Allah, yaratıkları Kendini tesbih etsinler diye yaratmıştır. 

Yaratıklara, Kendisini tesbih etmelerini, O'na hamd ve sena etmelerini ve O'na secde 

etmelerini söylemiştir. Ancak bu şekilde O'nu tanıyabiliyoruz.
157

 

İbn Arabî ilâhî sevgi için ilave bir özellikten bahseder ki bu, bizim Allah'ı 

sevme durumumuzdur. Yani,  biz Allah'ı seviyoruz. Bununla ilgili olarak Allah şöyle 

buyuruyor: "O onları sever, onlar da O'nu severler."
158

 Bununla birlikte, bize özgü 

olan sevgi ile O'na özgü olan sevgi, aynı nitelikte değildir. Bize özgü olan sevgi, 

hakikatimizin ona verdiği özellik bakımından ikiye ayrılır; Birine rûhânî sevgi, 

ötekine tabii sevgi denir. Bizim Allah'a duyduğumuz sevgi, bu iki sevgiyle 

birliktedir. Fakat bu, tasavvur edilmesi, anlaşılması ve kavranılması çok zor olan bir 

konudur; çünkü herkese, bu konuya müteallik işlerde aynı ilim verilmemiştir ve yine 

herkes, bu konuda Allah'tan gelen haberlere inanma konusunda aynı değildir.
159

 

C.1. Rûhânî Sevgi 

 

İbn Arabî‟ye göre rûhânî sevgi, sevgilisini hem onun için hem kendi nefsi için 

sevme durumunu, sevende bir araya getiren aşktır. Oysa tabii sevgide âşık, 
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sevgilisini sadece kendi nefsi için sever. Rûhânî sevgide âşık, akıl ve ilmi 

birleştirdiği zaman, aklı sayesinde bilge (hâkim) kişi olur; bilgeliği sayesinde de âlim 

biri olur. O zaman bütün işleri bilgelik (hikmet) düzenine göre düzenler ve işlerin 

yerini değiştirmeye kalkmaz. Dolayısıyla, sevdiği zaman, sevginin ne demek 

olduğunu, sevenin ne anlama geldiğini, sevgilinin hakikatinin ne olduğunu ve 

sevgiliden ne istediğini, ne beklediğini bilir. Sevdiği kimsenin sevdiği şeyleri 

sevmesi için, o sevgilinin bir iradesi ve ihtiyarı var mı? Yoksa bir iradesi yok da ne 

severse yalnız kendi zatı için mi sevmektedir, bunu bilir. Ayrıca sevgilisinin 

varlığını, yalnız ve yalnız, o mevcûd'un özünde var olmasını isteyen mevcûd'u da 

bilir. Buna göre; sevgili, o mevcûd 'un özünde değil de sırf o mevcûdda olsa bile, o 

mevcûd için sevgilidir diyebiliriz.
160

 

C.2. Tabiî Sevgi 

 

İbn Arabî‟ye göre bu sevgi iki türlüdür: Tabii sevgi ve unsurî sevgi. Fakat İbn 

Arabî burada ruhani sevginin gayesinin ne olduğunu söylemeyi unuttuğunu ifade 

eder ve bunu burada açıklayacağını belirtir. Çünkü ruhani sevginin, tabii sevgiyle 

sıkı bir ilişkisi vardır. Ruhani sevginin gayesi "ittihad"dır, birleşmedir; yani 

sevgilinin zatıyla sevenin zatının aynı olmasıdır. Sevenin zatıyla da sevgilinin zatının 

aynı olmasıdır.
161

 Tabiî sevgi geneldir. Bu aşka tutulanlar kendi hakikatlerine uygun 

tabii sûretleri alırlar. Sevgideki durumlarına göre tabii sûretler olarak nitelendirilen 

bazı özelliklerle tasvir edilirler. Mesela vecd hâli, şevk hâli, iştiyak hâli, sevgiliyle 

kavuşma ve onu görme sevinci gibi.
162

 Unsurî sevgi de tabiidir ama biraz farklıdır. 

Tabii sevgi, bir tabii sûretin zararına olacak şekilde, başka bir sûrete bağlanmaz. 
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Unsurî sevgi ise sadece tek bir sûrete bağlanır. Bu tür sevgi iki kişi arasında 

mıknatısın demiri çekmesi gibi olan bir ilginin genel bir şey olduğunu 

açıklamaktadır. Kays‟ın Leylâ‟ya, Kaynes‟in Lübnâ‟ya, Kesîr‟in Uzza‟ya ve 

Cemil‟in Büseyne‟ye bağlanışı bu cümledendir.
163

 

C.3. Sevginin Dört Makamı 

 

İbn Arabî, sevgi makamının dört adı olduğunu ifade eder. Bunlardan birincisi 

"el-Hubb"dur. Bunun saflığı kalbe nüfuz eder, saydamlığı ise arazların bozulmasıyla 

bozulmaz. Sevgiliyle birlikteyken, aşığın başka bir maksadı, gayesi yoktur. 

Sevgilinin iradesi önünde, kendi iradesini bırakır. İkincisi "el-Vedd"dir. Allah'ın 

"Vedûd" ismi bundan türer. El-Vedd Allah'ın sıfatlarındandır ve bu sıfat O'nda 

sabittir. Yeryüzündeki sübûtundan dolayı, el-Vedd diye adlandırılmıştır. Üçüncüsü, 

"el-Işk"dır. Aşk, sevgide ifrattır, aşırılıktır. Kur'an'da bu aşırı sevgi, kinayeli olarak 

çokça geçmektedir: "İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar, Allah'ı sever gibi 

severler onları. İnananlar ise Allah'ı çok, hem de pek çok severler."
164

 Dördüncüsü, 

"el-Heva"dır. Heva, iradenin sevgilide açığa çıkarılmasıdır; yani kalbe doğan ilk 

durumdan itibaren iradenin, tamamıyla sevgilinin iradesine bağlanmasıdır. Allah'ın 

böyle bir adı yoktur. Heva'nın doğmasına sebep, bazen bir bakıştır, bazen bir 

haberdir, bazen de bir ihsândır; aslında sebepleri pek çoktur. Anlamı ise kudsi 

hadislerde ve peygamberimizin sahih hadislerinde geçmektedir. Demek ki Allah, 

nafile olarak yapılan hayırları ve ibadetleri çokça yapan ve böylece dinde Rasulü'ne 
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ittiba eden kulunu çok sever. İşte bu makam, İbn Arabî‟ye göre "heva" diye 

adlandırılır.
165

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SADREDDĠN KONEVÎ'NĠN MUHABBET ANLAYIġI 

 

Konevî‟nin varlık görüşünde muhabbetin önemine dair tespit edebildiğimiz 

tek çalışma, Naim Şahin‟in I. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu‟nda 

sunduğu bildiridir. “Sadreddin Konevî‟de Yaratma-Sevgi İlişkisi” adlı bildiride 

Şahin, Konevî‟nin âlemin yaratılışını bir gaye ve amaca bağladığını vurgular. Bu 

amaç sûfîlerin kullandıkları ve tasavvuf kitaplarında sıkça rastladığımız bir hadise 

dayanmaktadır. Bu hadise göre, âlemin yaratılma amacı; “Ben bir gizli hazine idim, 

bilinmek istedim ve bilinmek için halkı yarattım” şeklinde ifade edilen Allah‟ın 

bilinme arzusudur. Aslında genel olarak sûfîlere göre varlığın yaratılışının asıl 

sebebi, Allah‟ın kendi zatına olan sevgisidir. O, zatını kendi dışındaki varlıklarda 

görmeyi arzu ettiği için âlemi yaratmıştır. Âlem, O‟nun kendi zatını seyredebileceği 

bir ayna mesabesindedir. Şahin Konevî‟den şöyle aktarır: “Âlemin yaratılışında asıl 

sebep -“ben bilinmeyen gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim. Bu yüzden 

mahlûkatı yaratarak kendimi onlara tanıttım. Onlar da beni tanıdılar”.– hadisinde 

bildirildiği gibi Allah‟ın bilinme veya ibadet edilme isteği/sevgisidir. Münzel 

Kitaplarda ve kâmil insanların lisanında buna işaret eden birçok haber varid 

olmuştur. Tevrat‟ta geçen şu âyet bunlardandır; “Ey insanoğlu bütün eşyayı senin 

için, seni de kendim için yarattım”. Kur‟an‟da, Hz. Musa‟ya hitap eden “Seni kendim 

için yetiştirdim (elçi seçtim)” ve kâmil kişilerin geneline hitap eden “Göklerde ve 

                                                           
165

 İbn Arabî, İlâhî Aşk, s.81-82. 

 



80 
 

yerde bulunan şeyleri kendinden bir lütûf olarak size boyun eğdirdi” âyetleri bunun 

benzeridir. Bunlar gibi birçok âyette varlıklar sayılarak insanın emrine verildikleri 

belirtilmektedir”.
166

 

Sadreddin Konevî‟nin eserlerinde muhabbet konusu için müstakil bir bölüm 

yoktur. Fakat Konevî muhabbet meselesini bazen açık bazen de kapalı olarak 

eserlerinin pek çok yerinde ele alır. Konevî‟nin muhabbet anlayışı özellikle varlık 

görüşü başta olmak üzere onun insan ve bilgiye dair fikirlerinde de karşımıza çıkar.  

1. MUHABBET NEDĠR? 

 

Konevî‟nin eserlerinin farklı yerlerine serpiştirilen bilgilerden muhabbetin 

mahiyetine dair tespit edebildiğimiz görüşlerini ele alalım. Konevî‟ye göre 

muhabbet, âlimin kendisi ile birleştiği şeyi zâhir/açık ve bâtın/gizli, cem‟ (bütüncül) 

ve tafsîl (ferdî) olarak ortaya çıkartması için gerekli bir niteliktir. Aynı zamanda 

muhabbetin; hemen veya sonra, zamanlı veya zamansız bir lezzet ve hazzı vardır.
167

 

Burada muhabbetin ilim zaviyesinden açıklanmasına şahid olmaktayız. Konevî‟ye 

göre âlimin ilmi, zatını ve zatının özelliklerini tam olarak hissetmesinden 

ibarettir. Bu hissetmenin en olgun hâli ise idrâk kabiliyetinin sıhhatine, her 

türlü perde ve karışıklığı ortadan kaldıran hayatın kemâline bağlıdır. 

Karışıklık, aralarında müşterek varlık
168

 sebebiyle, mertebe hükümlerinin 
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olan ve her şey ile zâhir olan Zât-ı Vâcibü‟l-vücûd değil, O‟nun mutlak hakîkatidir. Bu Mutlak 

Hakîkat‟e de Vücûd-ı Âmm denir (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, haz. İhsan Kara,  İstanbul: İnsan Yay., 

2013, s. 1194). 
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birbirine girmesi ve hakikatlerin hükümlerinin girişikliğinden ibarettir; söz 

konusu varlık, her birisine özgü çokluk hükümlerini birleştirir. Bunun yanı 

sıra karışıklık, idrâk sahibinin, zatının şe'nlerini (fiillerini) idrâk açısından 

hükmünün tam olarak ortaya çıkmasını engeller.  Söz konusu şe'nler, âlimin 

nefsinde gizli bulunmaktadırlar.
169

 

Konevî‟ye göre karışıklık ve cehalet ile nitelenmiş kimseden bu olumsuz 

vasıfların hükmünün kalkması, idrâkinin daha önce de iliştiği şey hakkında 

daha fazla açıklık meydana gelmesi demektir. Bu durum, kendisine hâkim 

olan şeyden yüz çevirmesini gerektirir; çünkü o, öğrenmek istediği şeye 

muhabbetle yönelmiş ve temayül etmiştir. Bunun bir anlamı da idrâk edenin 

zatının açılması, mutlaklığı, çokluk ve farklılıkların neden olduğu her türlü 

perde ve karanlığını uzaklaştıran nûrânîliğin kemâlidir. Konevî‟nin 

perdelenmekten kastettiği şey ise perde diye isimlendirilen şeyin sırrından 

yüz çevirmek ve perdeli gözle mülahaza edilen şeye arzu duymaktır.
170

 

Konevî buradan şu çıkarımda bulunur: Sevilenin (mahbûb) derecesi, 

istenmiş olmaktır. Perdenin derecesi, vesile derecesidir. Bunun dayanağı, 

kabz ve bast
171

 diye ifade edilen cem ve tafsîldir
172

. Bunlar, batınlığı ve zuhûru 
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 Konevî, İlâhî Nefhalar, s. 74. 
170

 Konevî, İlâhî Nefhalar, s. 74. 
171

Kabz ve bast: Sûfilerden bazıları, Allah cemal sıfatı ile tecellî ettiğinde kulu bast, celâl ile tecellî 

ettiğinde kabz halindedir, diye yorum yapmışlardır. Sûfilere göre Kâbız ve Basit olan, Allah'tır. 

Kabz'a; nimetin elden gitmesi, sevgiliyi kaybetme ve mahzurlu olanın hücumundan kaynaklanan 

korku gibi anlamlar yükleyen sufîler, bast'ı, müridin güven ve ümit hali olarak tanımlamışlardır. 

Ancak bast'ta sevgiliye yakınlık düşüncesi, mahzurlu olanın yok olmasının şuuru söz konusudur. 

Sülemî, Tabakat'ında (ss. 106-124) Hızır (as)'ın sürekli olarak bast halinde olduğunu kaydeder. Sûfiler 

bast'ı, beka halinin oluşumuna sebep olan şeylerin ilki olarak kabul ederler. Kabz ise, fenanın ilk 

sebebidir. Kulun kabz'ı, bast'ı miktarıncadır. Diğer bir deyişle, sûfinin havf'ı, recâ'sı kadardır (Ethem 

Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Yay., 2009, s.333). 
172

Cem’ ve tafsîl: Cem', sûfîlerin ıstılahında çeşitli manalarda kullanılmıştır. Birincisi halk olmaksızın 

Hakk'a, tefrika ile Hakk olmaksızın halka işaret ederler. Bu bağlamda sûfîler tefrika için "Hakk 
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gerektirirler. Bu ikisi, aralarında müşterek ölçünün müşahede edilmesi ve 

âlim ile bilmek istediği şeyi birleştiren birlik hükmünün, cehalet ve 

perdelenmeyi gerektiren çokluk hükümlerine baskınlığıyla meydana gelirler. 

Cenâb-ı Hak, her şeyi kuşattığı ve birliğinin hükümleri de bilinen çokluk 

hükümlerine galip olduğu için, Hakk‟ın kendisini bilmesi, her şeyi bilmesini 

gerekli kılmıştır.
173

 

Konevî muhabbetin sebepleri olarak teveccüh, teşvik, talep vb. gibi 

şeyler sıralar ve bunların muhabbetin lâkapları olduğunu ifade eder. Ardından 

muhabbetin mertebelerine geçer ve bu mertebelerin, hükmünün ve saltanatının 

kendisinde zuhûr ettiği ve kendisi ile kâim olduğu kişilerin farklılığına göre, 

taayyün ettiğini ve hükümlerinin değiştiğini ifade eder. Önceki bölümde de 

muhabbetin hemen her sûfî tarafından değişik mertebeleriyle beraber ele 

alındığını görmüştük. Konevî bu sefer meseleyi hâl ve vakt
174

 kavramlarına 

bağlar. Ona göre hâller ile birlikte vakitler, cüz'î istidatların sûretlerini harici 

                                                                                                                                                                     
olmaksızın halkı görmek" derler. Sûfîler şöyle demişlerdir: Cem', Hakk ile meşgul olmaktır. Hakk'ın 

mertebesine yönelmek sayesinde himmet birleşir ve düşünceler boşalır. Fark ise, düşüncenin bu 

özelliğini yitirmesi demektir. Cem', Allah'ı müşahede etme sayesinde masivadan yüz çevirmek 

anlamında kullanılır. Tafsîl ise, mücmel (birleşik, ayrılmamış) olanın ayrışması demektir. 

(Abdurrezzak Kâşânî, Letâifü'l-a'lâm fî işârât-i ehli'l-ilhâm, trc. Ekrem Demirli  (Tasavvuf Sözlüğü), 

İstanbul: İz Yay., 2004, s. 189) 
173

 Konevî, İlâhî Nefhalar, s. 74. 
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Hâl ve vakt: Arapça, hal, durum demektir. Zikir, hüzün sevinç gibi durumlarda kalbe gelen şeye 

denir. Bu bast, kabz türünden bir şey olur; geçicidir. Kâşânî'ye göre, bu durumun kalıcı olmasına, 

makam denir, sûfinin bulunduğu durum ve zamana göre değişkenlik arzeder. Vakt ise Arapça, zaman 

demektir. Kulun üzerine gelen ilâhî varidat ve Rabbânî tecelliyâtın zamanıdır ki, o vârid gelince, kulu 

tasarrufu altına alır, onu etkiler. Vârid, havf ve hüzün gerektirirse kul, korkar ve üzülür. Aksi bir vârid 

ise sevinir. Hâlin tasarrufu altında bulunan kula rıza göstermek ve teslim olmak gerekir. İçinde 

bulunduğu vaktin icaplarını yerine getiren sûfîye, ibnü'l-vakt (vaktin oğlu) denir. Bu halde sûfî 

geçmiş, gelecek ve hâl kayıtlarından sıyrılmıştır, ibnü'l-vakt durumundaki sûfînin hali, kendi kesbine 

bağlı ise o zaman, gerekenin en iyisini yapması gerekir. (Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimlerive 

Deyimleri Sözlüğü, s. 245 ve s. 687-688) 
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varlıkta taayyün ettirir ve sahibinin mertebesine bazen belirleyici cüzi hâli 

açısından, bazen ise külli istidat hükmü ile zat açısından dikkat çeker.
175

 

Konevî‟ye göre Muhabbet, Zat'ın zuhûruna uygun heyetlere göre ortaya 

çıkar. Muhabbetin kuvveti ve zayıflığı ise münasebete, dairenin kapsamına, iyi 

kabule, konumun uygunluğuna ve itidal tertibinin durumuna göre farklılaşır. Söz 

konusu bu tertib, birleşen şe'nler ile bunların birleşmesinden meydana gelen 

heyet arasındadır. Her heyet ve birleşme, bir açıdan evvel ve mazhardır. Zat'ın 

mutlaklığından ona bitişen ve onun ile taayyün eden şey ise ahir ve zahirdir. 

Çünkü mazharın hükmü, aynanın hükmü gibidir. Binaenaleyh ayna, kendisine 

yansıyan şeyler ile dolduğu vakit, görülmez, sadece kendisine yansımış şeyler 

görülür.
176

 

Konevî‟ye göre her mazhar bâtındır, zâhir olan ise yansıyandır. Bununla be-

raber o, yani yansıyan, yansıma hâlindeki önceliği itibarı ile zuhûr eden şeyin bâtını 

ve ruhudur. Bâtının bâtını ise kendisinden taayyün eden şey vasıtası ile Zât'ın 

gaybından bilinendir. Şöyle ki Gayb'dan taayyün etmiş olanın ardında taayyünsüz bir 

şey olmalıdır; bu emir, bu açıdan ve bu vecih üzere ilim veya müşahede alanında 

veya her ikisinde birden taayyün etmiştir. Bu bağlamda Zat'a ait cem mertebesinde 

sevilmeyi hak eden ve etmeyen şeyler vardır. Aşırı sevgi, özellikle birliğin saltanatı 

açısından, bir perdedir. Bu birlikte, her türlü vasıf ve hüküm, hatta her türlü sayı ve 

sayılan silinmiştir. Buna göre şe'nlerden herhangi bir bütün, farklı olarak ortaya 

çıkar. Bu bütün, sevilmeyi hak edecek şeylerin kendisine yansımasını gerektirir ve 
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 Konevî, Miftâhu Gaybi’l-cem’ ve’l-vücûd, trc. Ekrem Demirli (Tasavvuf Metafiziği), İstanbul: İz 

Yay., 2009, s. 97. 
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 Konevî, İlâhî Nefhalar, s. 60. 
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buna istidat kazanır. Öyle ki bunun neticesinde celâ ve isticlâ
177

, onunla beraber 

ortaya çıkar; böylece emrin kendisi, kendisini uygun bir tecellîgâhda müşahede eder. 

İşte bütün bunların neticesinde, sevginin saltanatı ortaya çıkar. Böylelikle, şey, bir 

açıdan kendisinden ayrılmış şeyde kendisini sever. Söz konusu şey, bu farklılık 

nedeniyle -daha önce aynısı iken- başka diye isimlendirilmiştir; öte yandan başka bir 

açıdan da aynı kalmaya devam eder.
178

 

Konevî ayna metaforu ile sevgiyi beraber ele aldığı başka bir yerde der 

ki: Sevilen seveni, kendi kemâlini yansıtmasının sebebi; güzelliğinin, 

nüfuzunun ve hükümlerinin yayılmasının mahalli olduğu için sevmiştir. Sevilen 

ise sevenin aynasıdır; bu aynada, tecelligâhın taayyününden önce birliğinde 

gizli güzelliklerini yansıtmak ister. Çünkü aşırı sevgi ve birleşme, onu bundan 

perdelemekte idi. Sevilen nefsini, itidale yakın bir çeşit uzaklık ve farklılığın 

gerçekleşmesi ile bir başka şeyde yansıtmak isteyip, nefsinin güzelliklerini 

tecelligâhta gördüğünde, onlar, tecelligâh ve birlik ve yakınlığın perdesi 

açısından bir farklılık olmaksızın gerçekleşmeyecek bir sevgi ile sevmiştir.
179

 

Konevî ayna metaforunu başka yerlerde de kullanır. Ona göre bütün âşıklar, 

gerçekte kendi nefislerini severler fakat sevgilinin sûreti, kendileri için bir ayna 

mesabesindedir. Bu aynada seven kimse, tam münâsebet ve rûhânî 

paralellik/muhazat açısından, kendisini müşahede eder. Şu hâlde "maşuk/sevilen" 
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 Celâ ve isticlâ: Celâ, Zât'ın Kendisi için Kendisiyle zuhûru demektir. İsticlâ ise Zât'ın 

taayyünlerinde Kendisi için zuhûr etmesidir (Abdurrezzak Kâşânî, Letâifü'l-a'lâm fî işârât-i ehli'l-

ilhâm, trc. Ekrem Demirli (Tasavvuf Sözlüğü), İstanbul: İz Yay., 2004, s. 186). 
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 Konevî, İlâhî Nefhalar, ss. 60-61. 
179

 Konevî, İlâhî Nefhalar, s. 67. 
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diye isimlendirilen şey, sevenin kendisini sevmesinin ve kendisinde tesir etmesinin 

şartı olur.
180

 

Konevî'ye göre bunun sırlarından birisi şudur: İnsan, ilâhî ve kevnî 

mertebeleri kapsayan özet bir nüshadır. Her şey, insanda bulunur, bununla birlikte 

herkes, yakınlık ve vahdet/birlik hükmünün kesrete/çokluk baskın gelmesinden 

kaynaklanan mündemiçlik nedeniyle, bunu idrâk edemez. Şu hâlde herhangi bir şey, 

kendisinden veya kendisine münasip başka bir şeyle, adeta bir ayna gibi manevî ve 

rûhânî bir paralellik (muhazat) makâmında bulunursa, bu ölçüdeki farklılık ve -

benzerliğin yanı sıra- orta uzaklık, o şeyin kendisiyle o şeyden veya benzerinden 

farklılaşan şeyde sûretinin zuhur etmesinin nedeni olur. Böylelikle o kimse, 

kendisinden ayrılan şeyde kendisini idrâk eder ve yakınlık ve ahadiyet/birlik perdesi 

ortadan kalktığı için nefsini müşahede edebilmesi mümkün olur. Bunun neticesinde 

ise tecellîgâhı hâline gelmiş olan bu şeyde kendisini sever.
181

 

2. MUHABBET - TALEP ĠLĠġKĠSĠ 

 

Konevî muhabbetin, başka isim ve sıfatları da olduğunu ifade eder: aşk, 

hevâ, irade vb. gibi. Bunların hepsi, bir tek hakikate râcîdir; aralarındaki 

farklılık da göreceli itibarlara dönüktür. Bu kavramlar muhabbetin sırlarıdır ve 

hepsi, sevenlerin (muhib) hâllerine ve istidatlarına göre taayyün ederler. 

Konevî‟ye göre isim, nispet, niteleme ve hükümlerinin farklılığına göre 

muhabbetin herhangi bir var olana ilişmesi sahih değildir. Zira muhabbetin var 

olana ilişmesi, meydana gelmiş bir şeyi tekrar elde etmek olur ki bu ise 
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 Konevî, İ'câzü'l-beyân fî tevîli'l-ümmi'l-Kur'ân, trc. Ekrem Demirli (Fatiha Suresi Tefsiri), 

İstanbul: İz Yay., 2007,  s. 260. 
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 Konevî, Fatiha Tefsiri, s. 260. 
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imkânsızdır.
182

 Şu hâlde muhabbet, ancak talep esnasında, kendisine nispet ile 

talep sahibinde bulunmayan bir şeye ilişir. Bununla beraber söz konusu şey, 

kendiliğinde ya da talep sahibinden başkasına nispet ile var olabilir. Konevî 

buradan hareketle şöyle bir sonuca varır: Cenâb-ı Hakkın insan-ı kâmilden ve 

bu zevkte kâmillere ortak olan nadir kimselerden başkaları için "mahbûb" ve 

"matlûb" olması sahih değildir.
183

 

Konevî‟ye göre bu kimselerin dışında olanların muhabbeti ve talebi ise 

Haktan olan şeyle alakalıdır. Buna örnek olarak Konevî, şâyet ger-

çekleşmemişse seven ve talep edenin Hakkı müşahede etmesini veya 

gerçekleşmişse müşahedesinin devamını sevmesini nazara verir veya O'na 

yakınlaşmak, O'nu tanımak ya da talep edenin mutluluğunun kendisinde 

bulunduğu şeyi sürekli elde etmesi gibi şeyleri istemesini ve sevmesini gösterir. 

Konevî‟ye göre insan-ı kâmil'in Hak katından olan şeyleri istemesi ve talep 

etmesi, özel bir amaca ve belirli bir talebe nispetle istenilen bir şey de olabilir. 

Buna örnek olarak özel bir makam elde etmek ya da mertebe, hâl ya da hâller, 

işitmiş olduğu mertebeler veya bazı nispet ve vecihlerinden tanımış olduğu 

mertebeleri elde etmeyi istemeyi gösterir.
184

 

Konevî‟ye göre talep eden kişi, talep edilen ne olursa olsun, talebin bir 

takım fayda ve ürünleri olduğunu bilir; bunlar hâl, istenilen şeyi elde eden 

kimse için makam vb. neticeler olarak gerçekleşir. Bütün bunlar ya da bir 
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 Konevî, Tasavvuf Metafiziği, ss. 97-98. 
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 Konevî, Tasavvuf Metafiziği, s. 98. 
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kısmı, talep edende bir saadetin meydana gelmesine neden olurlar ya da bir 

takım gayelere ve çok kıymetli kazançlara ulaştırmayı gerektirirler. Bu 

kazançlar, dünyevi ya da uhrevî olabilir. Bu saadetin neticesi ise ruha ya da 

mizaca ya da her ikisine birden uygun olan şeyin talep sahibinde tam ve sürekli 

meydana gelmesidir; ya da ruhuna ve mizacına ya da ikisine birden uygun 

olmayan bir şeyin izale edilmesidir. Söz konusu şey, geriye dönüşü tasavvur 

edilemeyecek şekilde bütünüyle izale edilir. Bu durumda talep sahibi, bu 

istenilen talebinde çaba gösterir ya da onda var olan ya da yanında olan ya da 

kendisinden bir açıdan uzak olan şeyi yok etmeyi ister. Bu uzaklık, manevî bir 

uzaklık olabileceği gibi, görünür bir uzaklık da olabilir. Gerçekleşmesi 

esnasında var olan bir şeyin izale edilmesi de var olmayan bir şeydir. Böylece 

Konevî şu sonuca ulaşır: muhabbetin konusu talep edende ve ona nispetle talep 

esnasında yok olan bir durumdur.
185

 

Muhabbet boyutu da olan talepler, pek çok kısma ayrılmakla beraber 

Konevî‟ye göre iki asıl altına girerler: Birincisi kevnî, diğeri ise Rabbânî 

taleplerdir. Kevni talepler, çeşitli kısımları içerir: Bu bağlamda, tabii ve unsûrî 

talepler bu kısımdan olduğu gibi, unsûrî olmayan tabii talep de bu kısma girer. 

Bunların bir kısmı, bir sûrete bürünmüş ve bir kısmı ise sûrete bürünmemiş 

ruhanî taleplerdir. İmkân mertebesine dâhil olan mücerret manalar da bu kısma 

girer. Rabbanî asıl ise mazharlardaki varlık taayyünlerini ve isimlere ait icmâlî-

küllî ve gaybî taayyünleri kapsar.
186
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 Konevî, Tasavvuf Metafiziği, ss. 98-99. 
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 Konevî, Tasavvuf Metafiziği, s. 99. 
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Konevî‟ye göre talep eden ve edilen arasındaki münasebet, ikisinin 

arasında bulunan ince bir "rabıta"ya (bağ) sahiptir. Bu rabıta, münasebet hük-

münün ve sûretinin mecrasıdır. Rabıta, bazen, iki taraftan birisini cezb eder, 

bazen de ikisini birden cezb eder. Cezbe, kulun Hak karşısındaki durumu 

açısından, seyrüsülûk
187

 ile Hakka "teveccüh" diye isimlendirilir. Bu, sâlikin ve 

talep edenin inancına göre, Hakka veya O'ndan olan bir şeye sülûktur. Cezbe 

Hak tarafından olursa, "icabet" ve "tedelli" diye isimlendirilir. Cezbe ve bais, 

her iki taraftan da karşı karşıya durma/muhazat ve manevî mukabele sırrı ile 

gerçekleşir ki bu karşı karşıya durma hâli, münasebet hükmünü tam izhar eder. 

Talep eden ve edilenin karşılaşması ise ortada gerçekleşir. Talep edenin 

matlubuna dönük teveccühü ile matlubun talibe karşı teveccühü aynı zamanda 

ortaya çıkarsa ve muhabbet her iki cihetten birden gerçekleşirse, onlardan her 

birisi seven (muhib) ve sevilen (mahbûb) olur. Konevî bu karşılaşma ve hâlin, 

"münazele"
188

 diye isimlendirildiğini ifade eder. Karşılaşma, ortada olmayıp, 

cihetlerden birisine daha yakın olursa, sahibi hakkında "sevilen" mertebesinde 

"evvellik", "seven" mertebesinde ise "âhirlik" hükmü verilir. Burada öncelik, el-

Bâtın, sonralık ise ez-Zâhir ismine aittir. Konevî‟ye göre bu durum, ister iki 

mahlûk arasında, ister Hak ve halk arasında olsun, aynıdır.
189

 

İlim ve muhabbet arasındaki ilişkiyi incelerken Konevî ilmin artmasıyla 

talebin de arttığını beyan eder. Zira talebin aslı olan muhabbet, ilme tabidir. 
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 Seyrü sülûk: Arapça, gitmek ve girmek demektir. Bir şeyhin nezaretinde, Allah'a vuslat için 

çıkılan manevî yolculuk. Seyr ü sülûk'un dört mertebesi vardır. 1) Seyr ilallah, 2) Seyr fillâh, 3) Seyr 

maallah, 4) Seyr anillah. (Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 565). 
188

Münazele: Arapça, menzillerde yol alma, mesafe alma, biri iniş, biri çıkış durumunda bulunan iki 

kişinin yüzyüze gelmesi. Hakk'ın, kulun kalbinde kendine doğru gelme isteğini yaratması ve bu 

münasebetle karşılaşma halinin meydana gelmesi. Çıkış (suud, uruc), Allah'a gidiş, iniş (nüzul), 

Allah'ın kula gelişidir (Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 453). 
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 Konevî, Tasavvuf Metafiziği, s. 100. 
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Muhabbet, ilmin kuvveti ile güçlenir, böylece eseri de güçlü olur. Bu durum, 

karşılaşma ortada gerçekleşmediği ve sâlik oraya ulaşamadığı sürece sâlik'in 

mertebesinde "tenezzül" diye isimlendirilir. Eğer karşılaşma "münazele" diye 

ifade edilen orta mertebeyi aştıktan sonra gerçekleşirse, sülûk eden bu kulun 

mertebesinde "tedâni" diye isimlendirilir; Rab açısından ise "tedelli" diye 

isimlendirilir. Menzilde karşılaşma ise Hakk'ın kuluna bir tenezzülüdür. Bu 

tenezzül, Konevî‟ye göre kulun miracına benzer. Söz konusu "karşılaşma", 

"içtima" ve bunların neticeleri ile kast edilen şey, gerçekleşmesi bu içtimaa 

bağlı olan kemâlin zuhûr etmesidir. Bu da ancak manevî ve bilinmek isteğiyle 

ilgili bir hareket ile gerçekleşir ve tamamlanır. Konevî‟ye göre bu hareket 

âlemin var olmasını netice veren hubbî harekettir.
190

 

3. MUHABBETĠN SEBEPLERĠ VE KAYNAĞI 

 

Konevî‟ye göre muhabbetin çeşitli sebepleri ve gerekleri vardır. 

Bunlardan birisi, seven ve sevilenin sıfatları arasında gerçekleşen münasebetin 

neticesidir. Herhangi bir sıfatın hükmünün iki varlıkta veya iki şahısta eşit 

ölçüde ortaya çıkması imkânsızdır. Bu nedenle, sıfattan olan payları farklı olsa 

bile seven ve sevilen, aralarında münasebet bulunan bu sıfat açısından birdirler. 

İki varlığın sıfatında, yaratılmamış mahiyetlerinin
191

 istidatlarının farklılığından 

dolayı, belirli bir farklılığın olması gerekir. Bu mahiyetler, kendilerini bütünüyle 

kapsayan Tek Varlık'ı çeşitli oranlarda ve farklı tarzlarda kabul etmek 
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zorundadırlar. Bunun için, iki şey arasında zât, sıfat ve hâl olarak bütün 

açılardan benzerliğin bulunması imkânsızdır.
192

 

4. MUHABBET VE MÜNASEBET 

 

Konevî‟ye göre muhabbet, hükmü ilâhî ve kevnî mertebelerde müşterek küllî 

bir hakikattir. Buna göre muhabbet ilişkisi, Hak ve halk arasında sabittir ve bir 

açıdan Hakka, bir itibar ile de halka nispet edilebilir. Konevî bunun sebebinin 

perdeli insanların zannettiği gibi olmadığını, ancak münasebet hükmü olduğunu 

ifade eder. Zira perdeli kimseler Hakkın, kendisinden farklı oluşları açısından veya 

halk ve başka olmaları itibarı ile kullarından bazılarını sevdiğini zannederler. Bu 

perdeli insanlar, "O, onları sever, onlar da O‟nu sever"
193

; "Allah, sabredenleri 

sever."
194

; "Allah iyilik yapanları sever"
195

 gibi âyet-i kerimelerden anladıklarıyla 

yanılırlar. Konevî böyle bir şeyin imkânsız olduğunu düşünür. Çünkü -tahkik 

meşrebine göre- bir şeyin kendisinden başka bir şeyi, kendisinden farklı oluşu 

açısından sevmesi imkânsızdır. Onu sevmesi için aralarında müşterek bir mananın 

hükmü bulunmalıdır. Bu mana yönünden, ikisi arasında bir münâsebet olur. Bu 

münâsebet, birliği sağlayan niteliği, zıtlık ve farklılığa neden olan niteliğe hâkim 

kılar. Böylelikle söz konusu bu münâsebeti bilmek veya onu hissetmek, âlimin veya 

bunu hisseden kimsenin farklılık hükümlerinin bütünüyle ortadan kalkıp, kendisi ile 

birleşmenin gerçekleşeceği şeyin/saltanatının ortaya çıkmasını talep etmesini 

gerektirir. Böylece, tam bir vuslat meydana gelir, vâhid ve ahad/mutlak bir olanın 
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saltanatı zuhûr eder. Konevî‟ye göre arada bu şekilde bir münasebet bulunmamış ol-

saydı, Hakkın halkı veya halkın Hakkı sevmesi mümkün olamazdı.
196

 

5. MUHABBETĠN ÇEġĠTLERĠ 

 

 Konevî'nin muhabbet anlayışını temelde iki boyutlu olarak düşünebiliriz: 

Birincisi Cenâb-ı Hakk'a ait muhabbet ki aynı zamanda Konevî'nin varlık görüşünde 

çok önemli bir yere sahiptir. İkincisi ise insânî muhabbettir ve bu konudaki görüşleri 

kendisinden önceki sûfîlerle parallellik arz etmektedir. 

5.1. Ġlâhî Muhabbet 

 

Konevî‟nin ilâhî muhabbet anlayışı, vahdet-i vücûd ekseninde bir muhabbet 

anlayışıdır. Vahdet-i vücûd her ne kadar felsefî bir tasavvuf yaklaşımı olsa da bu 

anlayışı benimseyen sûfîler muhabbet/sevgi konusuna ayrı bir önem atfederler. Bu 

sûfîlerin pek çoğu Kenz-i Mahfî hadisini âlemin başlangıcı kabul ederler. Muteber 

hadis kitaplarında geçmeyen bu sözde Hz. Peygamber bir kudsî hadis olarak şunu 

aktarır: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim ve âlemi yarattım”.
197

 Sûfîler 

bu sözde geçen “istedim/ahbabtü” ifadesindeki hub/sevgi kökünden hareketle varlık 

âleminin ortaya çıkışını sevgiye bağlarlar. Konevî de bu görüşü benimseyen sûfîler 

arasındadır. Bu bağlamda Konevî‟ye göre varlığın ortaya çıkışı sevgiye bağlılığı 

olduğu için, ilâhî muhabbeti anlamak adına Konevî‟nin varlık görüşünü de ana 

hatlarıyla bilmek gerekir.  
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 5.1.1. Konevî'nin Varlık Görüşü 

 Chittick‟e göre bâtınî tecrübeyi, felsefî bir şekilde açıklayan İbn Arabî 

okulunun en önemli şahsiyetlerinden biri hem İbn Arabî‟nin mürîdi ve halefi, hem de 

Mevlânâ Celâleddin Rûmî‟nin yakın dostu olan Konevî‟dir. İbn Arabî‟nin sık sık 

karşılaşılan aşırı ve abartılı, hatta bazen de vecd hâlini yansıtan tutarsız ifadelerini 

göz ardı etmek suretiyle şeyhin bu fikirlerini aydın sınıflar arasında daha muteber 

hâle getiren kişi Konevî‟dir. Konevî bunu yaparken bir taraftan Kur‟an ve sünnetten 

deliller getirmeye çalışmış, diğer yandan da filozoflarla uzlaşma eğiliminde olan bir 

anlayış benimsemiştir.
198

 

Bilindiği üzere İbn Arabî‟ye ve sonrasında da –başta Konevî olmak üzere-

takipçilerine atfedilen varlık görüşü vahdet-i vücûd adıyla anılır. Bu terimi İbn 

Arabî‟nin kullanmadığı kesin olarak bilinse de ilk kullanan kişinin Konevî olduğu 

iddia edilir. Konevî'nin varlık görüşünü doktora tezi olarak çalışan Ekrem Demirli, 

bu varlık görüşünün herhangi bir kavram ile nitelenip nitelenmeyeceğini sorgular. 

Demirli‟nin vardığı sonuca göre her ne kadar Konevî vahdet-i vücûd tabirini kullansa 

da bu tabiri bir ıstılah boyutuna taşımadan sadece lügavî bir ifade olarak 

kullanmıştır.
199

 Günümüz araştırmacılarından William Chittick de bu terimin nasıl 

ıstılah hâline geldiğini inceleyerek bize önemli ipuçları verir.
200

 Özetlemek gerekirse 

Vahdet-i vücûd ekolünün ilk sözlüğü diyebileceğimiz Kâşânî‟nin Letâifi‟nde vahdet-

i vücûd terimi, varlığın mümkün ve vâcib diye ayrılmaması olarak ifade edilir.
201
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Tekrar Konevî‟ye dönecek olursak, vahdet-i vücûd ve müteradif lafızların 

eserlerinde kullanıldığına şahit oluruz. Bu bağlamda en meşhur örnek, Miftahü'l-

gayb'de geçen iki ifadesidir ki bu ifadeler, terimi ilk kullananın Konevî olduğu 

yanılgısına yol açmıştır. Konevî bir şeyin sırf varlığı açısından tesiri olamayacağını 

dile getirirken, aynı zamanda bir şeyin kendisine zıt bir şey tarafından idrâk 

edilmesinin de mümkün olmadığını dile getirir.
202

 Ancak burada önemli olan bu 

ifadenin söz konusu terimin kullanımına örnek teşkil etmesidir. Konevî, şöyle der: 

'İnsanın, varlığının birliği/vahdet-i vücûd gibi gerçek bir birlikle bir iken bir şeyi 

idrâki geçerli değildir. İnsanın idrâki, varlık ve hayatla nitelenmiş, ilim ve iradeye 

sahip, idrâk ettiği şey ile arasında münasebetin bulunduğu ve idrâke mani engellerin 

ortadan kalktığı bir hakikat oluşuna bağlıdır.
203

 

Konevî vahdet-i vücûd ifadesini kullanmış olsa bile bunun genel bir varlık 

görüşü veya konunun ele alınış tarzıyla vahdet-i vücûd ile ilgili olmadığı bellidir. 

Yani bu ifadelerde geçen vahdet-i vücûd tabiri, ekolün düşünce sistemini gösteren bir 

ıstılah değildir. Burada belirtilen açık bir şekilde, insanın irade, kudret, hayat vb. gibi 

niteliklerini dikkate almadan sırf var olması açısından herhangi bir şeyi bilmesinin 

mümkün olmadığıdır. İnsanın sırf varlığı açısından bir şeyi idrâk edebildiğini kabul 

etmek ve bu noktada sözü edilen vasıfları gereksiz görmek, herkesin aynı şeyi idrâk 

edebileceğini iddia etmeye sebep olurdu. Dolayısıyla dikkat çektiği husus, insanın 

veya herhangi bir varlığın etkinlikte bulunabilmesi için sırf var olmasının yeterli 

olmadığını belirtmek, buradan hareketle de aynı hükmü Allah'a tatbik etmektir. 
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Böylece Allah, sırf varlığını dikkate aldığımızda, müessir olamaz diyerek, Allah'da 

nispet ve itibarlar diye yorumladığı ilâhî sıfatları temellendirmeye çalışır.
204

 

Meselenin ikinci yönü ise Konevî'nin ahadiyet-i cem diye isimlendirdiği 

yaratılış ve zuhur sürecinde belirli bir çokluğun bulunmasının tespitidir. Ardından 

Konevî idrâke konu olan şeylerin de birliğinden söz eder. Buna göre idrâk edilen şey 

de birliği cihetinden değil, aksine belirli bir çokluğa ulaşmasıyla idrâk veya bilgi 

konusu hâline gelebilir: İdrak edilen şey de birliği itibariyle değil, çokluğu itibariyle 

idrâk edilir. İnsanın insan oluşu cihetinden, içinde çokluk bulunmayan bir şeyi idrâk 

etmesi mümkün değildir. Konevî'nin bu noktadaki örneği, saf ışığın veya saf 

karanlığın idrâke konu olmamasıdır. Her şey içinde belirli bir çokluğu 

barındırdığında, başka bir ifadeyle, mutlaklık, belirsizlik ve teklikten belirlenmeye, 

sınırlanmaya ve çoğalmaya doğru yöneldiğinde idrâkin konusu hâline gelebilir. 

Burada da mütekabil terim çiftlerini peş peşe kullandığını görmekteyiz: bir yanda 

mutlaklık, belirsizlik, bilinemezlik, birlik; öte yanda sınırlanma, taayyün, belirlenme, 

çokluk vs.
205

 

Konevî varlıkları üçe ayırır: 1) birliğin baskın olduğu kısım, 2) çokluğun 

baskın olduğu kısım, 3) birlik ve çokluğun beraberce bulunduğu kısım. Konevî 

bunları ifade ederken de vahdet-i vücûd tabirinden yararlanır ancak sadece vücûd 

için değil, her şey hakkında bir vahdetten söz eder.
206

 Bu vahdet, bazen saf mutlaklık 

anlamında kullanılırken, bazen o şeyin hüviyeti, bazen o şeyde baskın olan vücûb 

yönü veya ilâhî ismin bir şeye egemen olması gibi farklı durumlarda farklı terim ve 

                                                           
204

 Demirli, Konevî'de Bilgi ve Varlık, s. 261. 
205

 Demirli, Konevî'de Bilgi ve Varlık, s. 261. 
206

 Konevî, Fatiha Tefsiri, s.455-456; Tasavvuf Metafiziği s.22. 



95 
 

adlarla isimlendirilir. Bu konu, özellikle birlik kavramının anlam ve içeriğinin 

tahlilinde göz önünde tutulmalıdır. 
207

 

Konevî, Cenâb-ı Hakk‟tan ilk sâdır olan şeyi anlatırken de vahdet-i vücûd 

terimini kullanır. Bu bağlamda Hakkın mutlak birliğinden ve varlığının birliğinden 

söz eder. Ona göre Bir'in birden başkasını izhârı mümkün değildir. Dolayısıyla 

vahdet-i vücûd’u itibariyle Hak'tan sadece bir sâdır olur. Bize göre o Bir, var olan ve 

ezeli ilmin var olacağına hükmettiği var olmayan şeylerin hakikatlerine yayılan 

Vücûd-ı Âmm'dır.
208

 

Burada vahdet-i vücûd, Hakkın varlığının birliği anlamında kullanılmıştır ve 

bu kullanımda sair varlıklar herhangi bir şekilde dikkate alınmamıştır. Ayrıca bu 

nitelemede Vücûd Hak'tır kabulünün esas olduğu bellidir.
209

 Nitekim Konevî başka 

bir ifadesinde varlık-Hak, ardından da ilim-varlık ilişkisi üzerinde durarak bu 

noktaya dikkat çeker. Ona göre Hakk‟ın varlığı birdir ve ilim ondan farklı değildir. 

Hakkın ilmi bir açıdan zatının aynıdır ve irade nispeti ile taayyün eden de Mutlak 

Varlık'tır. Bu mutlak varlık, parçalara ayrılmaz ve bölünemez; sadece, ayn-ı sabitenin 

hükmü vasıtasıyla ve onun mertebesinde taayyün ederek ve hususileşerek zuhur 

etmiştir.
210

 

Konevî Nefehât’ında âriflerin sülûklerinde varlığın birliğini müşahede 

etmelerinden söz ederken vahdet-i vücud yerine ahadiyyetü'l-vücûd ifadesini tercih 

eder. Ona göre ârifler varlığın mutlak birliğini (ahadiyyetü'l-vücûd) ve de sayı ve 

sayılanın yokluğunu müşahede ederler. Bunun yanı sıra hüviyeti açısından Hakk‟ın 
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bilinemez, mahiyetinin de idrâk edilemez ve anlaşılamaz olduğunu bilirler. Şu var ki 

âlem diye tesmiye edilen şey, O‟nun Zât‟ının şe‟nlerinin sûretlerinde zuhûrunun 

farklılaşmasından ibarettir. Bu zuhûr Hakk‟ın kendisine göre değil, her şe‟nde şe‟nin 

durumuna göredir. Şe‟nler Hakk‟ın taayyün ettiği yerleri, tecellîsinin aynaları ve 

O‟nun varlıklarıdır. Bunun için vahdet, bütün makam ve hâllerde çeşitli şekillerde 

zuhûr edebilmiştir.
211

 

Bu vahdet-i vücûdun zuhûr ettiği yerler sebebiyle ve vasıtasıyla gizlendiğine 

dikkat çekerken de aynı terimi kullanır. Konevî‟ye göre mazhar mertebesinin 

hükümleri ile boyanmak, varlığın birliği (ahadiyetü'l-vücûd) sırrı ile gizlenir; ezeli 

ilmin hükmü, kendi asaleti üzerinde kalır.
212

 

Konevî'nin sıkça kullandığı ifadelerden birisi, ademî ve nispi olanın zıddına 

gerçek birlik gibi bir anlam verebileceğimiz vahdet-i vücûdiyye ifadesidir. Burada 

vücûdiyye gerçek ve var olan anlamında kullanılırken, onun mukabilinde genellikle 

nispi veya ademî deyimi kullanılır. Konevî zat gaybını nitelerken ve onun her türlü 

çokluğun kaynağını oluşunu belirtirken zat gaybının, her türlü çokluğun, nispi ve 

vücûdî birliğin (vahdet-i vücüdiyye ve nispiyye) kaynağı olduğunu ifade eder. Çünkü 

bütün bunlar, bu gaybda silinmiştir. Söz konusu gayb, her mertebenin, varlığın, 

sayının ve sayılan şeylerin aslıdır.
213

 Bu ifadeleri Demirli şöyle tamamlar: Söz 

konusu ilâhî ve kevnî mertebelerde zuhûr ve batınlık nispetleriyle varlık birliği 

(ahadiyyetü'l-vücûdiyye) dikkate alındığında, Haktır denilir; bu iki mertebede, çoğul 

veya tekil ve vücûdi olarak çokluk dikkate alınırsa, halk ve siva veya zahir ve 
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mazharlar veya şe'nlerin ve isimlerin sûretleri denilir. Çokluk belirtilen harici çokluk 

anlamında alınmayıp „tek hakikate dönen nispet‟ diye düşünüldüğünde, Hakkın 

isimleri, hâlleri, nispetleri vb. gibi bilinen isimlerdir denilir; nitekim âriften ve onun 

zevkinden üstün olan muhakkikin zevki böyle demeyi gerektirir.
214

 

Konevî esas ilk kavram ve gerçeklik olarak varlığı ve bu varlığın tekliğini 

düşünmüştür. Ona göre tek varlık vardır; o da kabiliyetlerin farklılaşması sebebiyle 

farklı, çoğalmış ve taaddüt etmiş olarak zuhur etmiştir. Bununla beraber o, 

mazharlardan soyutlanışı itibariyle, kendiliğinde artmaz ve çoğalmaz.
215

 

Konevî sûfînin bir hâli olarak varlık birliğini müşahede edebileceğini belirtir. 

Bunu, tecellinin hangi isimden kaynaklandığına bağlı olarak izah eder. Tecelli, ez-

Zahir veya el-Batın veya el-Cami isminin mertebesine göre tecelli eder. Tecelli, ez-

Zahir ismine ait ve şehadet âleminde gerçekleşmişse, tecelligâha Hakkı her şeyde hâl 

olarak görme imkânı verir. Böylece tevhid hükmünün sırrı, o kişinin tabiatının ve de 

hissi ve hayali kuvvetlerinin mertebelerinde zuhur eder'. Başka bir ifadesinde ise 

sâlikin ulaştığı hayret ile bu birliği görmek arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Daha 

önce de belirttiğimiz gibi sûfî, sülukunun neticesinde bir hayret ile karşılaşır. Bu 

hayret, marifete, müşahedeye, bütün varlıkların sırrını görmeye ve vücûdun birliğini 

(ahadiyyetü'l-vücüd) gerçek anlamda idrâke tam olarak ulaştıktan sonra hükmü 

ortaya çıkan bir hayrettir. 
216
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 Şu hâlde başka bir açıdan vahdet-i vücûd, sûfîyi hayrete düşüren nihaî 

mertebedir. Konevî insanın bu birliği idrâk etmesini müşahedenin sonu sayar
217

: 

'Kesinleşmiş ve tahkik edilmiş bir müşahede, müşahede edilenin bir olduğuna 

şahitlik eder. Bu şahitlik akıl düzeyinde değil, hâl olarak gerçekleşen şahitliktir. 

Çünkü müşahedede akl etme ve görengörülen ayrımı, kısaca temyiz yoktur. Gerçek 

müşahede, sâlikin çokluğunun kendi birliğinde silinmesiyle gerçekleşir. Bu hâlde 

artık müşahede eden ve edilen birdir. Çünkü her şeydeki öncelik birliğe aittir. Çokluk 

ikinci derecede ortaya çıkar ve sülûk daha önce gördüğümüz gibi izâfi çokluğun 

birlikte silinmesi ve fena bulmasıdır. Sûfîler bu durumu cem veya cemu'l-cem diye 

ifade eder. Müşahede gerçekleştikten sonra sâlik ikinci defa birlikten bir açıdan 

müşahedenin neticesi olan ilim mertebesine döner. Sûfîlerin fark dedikleri hâl budur. 

Konevî kişinin müşahede hâliyle ardından döndüğü ilk hâl arasındaki ayrımı çok 

önemli bir ifadeyle kalıplaştırmıştır: Tevhit müşahedenin, temyiz ise ilmin 

hükmüdür.
218

 Başka bir ifadesinde ise bu müşahede, şuhud açısından bir, ilim 

açısından ise tafsilleşmiş ve temeyyüz etmiştir" der.
219

 

Bu şu demektir: Mutlak birlik, ancak müşahedede mümkündür ve müşahede 

esnasında görülebilir. Mutlak birliği anlatmaya kalktığımızda ise mutlaka çokluğu 

dile getiririz ve müşahede eden ile edilenin farklılığını var sayarız. O hâlde mutlak 

birlik, hiçbir zaman taakkul ve ifade düzleminde gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle 
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tevhit müşahedenin temyiz ise ilmin hükmüdür. Çünkü ikilik olmaksızın bilmekten 

söz edemeyiz.
220

 

Öte yandan birlik, her şeyde esas ve asıl olandır. Çokluk ise bu birliği örtmüş 

ve perdelemiştir. Konevî'nin tekrar vücub ve imkân hükümlerinin tedahülü ve 

baskınlığı meselesine döndüğünü görmekteyiz. Konevî'nin birliği varlığın mutlak bir 

niteliği sayması, varlığın mevcut diye isimlendirilen şeyleri birleştirici olması 

özelliğinde tezahür eder. Bütün varlıkları görünürde aynı hükmü kabul etmeye hazır 

hâle getiren şey öncelikle varlıktır.
221

 Şöyle der: 'Eşya arasındaki görünür bütünlüğün 

sebebi ve hakikatleri açısından birbirlerinden farklı olmalarına rağmen onların 

çokluklarını birleştiren illet, varlıktır.
222

 Şu hâlde 'Varlık birdir' demek yeterli bir 

ifade değildir. Varlık, aynı zamanda çokluğu birleştiren şeydir. Burada varlığın 

isimlerle ve varlıklarla ilişkisinde zat'ın işlevine sahip olduğu veya zat ile aynı 

anlamda kullanıldığı anlaşılıyor.
223

 

Vücûd'un bir olmasının gereği, isim ve sıfatlar ile zat veya Vücûd-ı Mutlak 

arasındaki ilişkinin gerçek bir ikilik ve farklılık olmamasıdır. Vücûd-ı Mutlak'in ilk 

tecelligâhı olan isim ve sıfatlar, gerçekte kendisinden farklı değildir.
224

 Konevî şöyle 

der: 'İsim ve sıfatların O'nun tecelligahı olması, perdelerin, tecelligâhların ve 

mahallerin, kendilerinde, onlar ile ve onlar üzerinde tecelli edenden farklı olduğu 

anlamında değildir; bilakis bu, Hakkın mutlak zahirliğinin, bâtını için tecelligâh 

olduğu anlamındadır.
225

 İsim ve sıfatlar ile zat asındaki ilişki, âlem ve vücûd-u 
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mutlak arasındaki ilişkinin çerçevesini oluşturur. Çünkü o ikisi arasındaki ilişki, isim 

ve sıfatlar ile âlem arasındaki ilişkinin aslı ve esasıdır. Başka bir ifadeyle isim ve 

sıfatlar Vücûd-ı Mutlak'ın taayyün ve tecelli ettiği ilk mazhar olduğu gibi âlem de 

isim ve sıfatların zuhur ve tecelli ettiği mazhardır. Birinci derecede zuhur eden ile 

mazhar arasındaki ilişki, zorunlu olarak, ferlerine de sirâyet eder ve âlemin vücûd-u 

mutlak karşısındaki gerçekliğinin ve farklılığının derecesini belirler.
226

 

Konevî'nin varlık bahsinde dikkat çektiği bir husus, vahdet-i vücûdun 

anlamını ve Konevî'nin düşüncesindeki karşılığı hakkında bilgi verebilir: Allah'dan 

ilk çıkan şeyin niteliği ve ismi hakkında filozofları eleştirirken ilk akıl yerine ilk 

çıkan şeyin genel varlık veya genel varlık tecellisi olması gerektiğini ısrarla 

belirtmişti. Ardından genel varlığın bütün mümkünler arasında ortak olduğunu, başka 

bir ifadeyle bütün mümkünleri birbirlerine ve aynı zamanda Allah'a bağladığını ve 

onların Allah ile irtibatını temin ettiğini belirtmişti. Vakıa, Konevî'nin sudûr 

görüşündeki en önemli konu, genel varlığın işlevi ve bir yandan Allah ile öte yandan 

mümkünler ile ilişkisiydi. Konevî pek çok ifadesinde vücûd'un ve ve özel olarak da 

varlık tecellisi diye isimlendirdiğimiz genel varlık'ın (vücüd-ı amm ve'l-müşterek) 

bütün mümkünler arasındaki ortak nokta, kadr-i müşterek; hepsini birleştiren yön 

diye nitelemişti. Allah açısından baktığımızda ise bu tecelli sayesinde Allah'ın her 

şey ile beraber olması; her şey ile doğrudan ve vasıtasızca irtibatlı olması mümkün 

olmaktadır.
227

 

Böylece, vahdet-i vücudun en önemli ifadesine ulaşmış bulunmaktayız: 

Konevî'nin veya başka sûfîlerin vahdet-i vücûd diye kavramlaştırılan şeyin delilleri 
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olarak ileri sürdükleri kanıtlar, bazı noktalarda odaklaşır: Bunların başında Allah'ın 

her şeyi yaratan ve her şeye varlık veren ve bekâlarını sürdüren olduğudur. Bu 

anlamda vahdet-i vücûddan söz etmek, başta el-Hay ve el-Kayyum gibi isimler 

olmak üzere, Allah'ın yaratmayla ilgili isim ve sıfatlarının işlevinden söz etmektir. 

Allah Mutlak Varlık, onun dışındaki her şey ise sadece yok olucu arazlardır. Allah'ın 

yaratmasının varlık vermek olmasının bir sonucu olarak var olan her şey bu varlık 

sayesinde doğrudan Allah'a bağlanmış olmaktadır. Konevî bunu daha önce de 

belirttiğimiz gibi, özel yön veya doğrudan irtibat diye isimlendirir. Başka bir ifadeyle 

varlığın bir olması ve her şeyin bu varlık sayesinde mevcut hâle gelmesi, her şeyin 

Allah ile doğrudan irtibatını temin eder. Bunun neticesinde ise Allah her şey ile 

beraber olmaktadır. Konevî vahdet-i vücudun istilzam ettiği en önemli sonucu 

Hakkın eşya ile beraberliği diye terimleştirir. Bu yönüyle vahdet-i vücûd diye 

kavramlaştırılan düşüncenin Allah'ın mutlaklık ve münezzehliğini dengeleyen 

içkinlik ve teşbih yönüyle ilgili olduğu unutulmamalıdır.
228

 

Şu hâlde Konevî'nin varlık görüşünün en önemli noktası şudur: Bunlar 

birbirine bağlı iki hükümdür: Allah, eşyayı eşya için bir varlık yaratıp bu yaratılan 

varlığı onlara izafe etmekle var etmez. Ya da eşyanın kendiliğinden kazanabileceği 

bir varlık söz konusu değildir. Allah, öncelikle kendi ilminde subût hâlinde bulunan 

hakikatlere varlık tecellisini yayar ve onlar da bu tek varlık tecellisi sayesinde hariçte 

mevcut olur. Mevcutların varlık ile ilişkisi ve varlığın her mevcutta farklı derecelerde 

bulunması hiçbir şekilde varlığın kendisiyle ilgili değildir. Çünkü böyle bir durumda 
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varlığın çoğalacağını ve artabileceğini kabul etmiş oluruz. Bu anlamda her türlü 

çokluk ve farklılık, eşyanın hakikatlerine râcidir.
229

 

Bunun tabii sonucu ise Allah'ın her şey ile beraber olması ve her varlığın 

doğrudan ve dolaylı olarak Allah ile irtibatıdır. Bu durum, Allah'ın mutlaklık ve 

bilinemezliğinin içkinlik ve yakınlık ile dengelenmesi, teşbih ve tenzih arasındaki 

Allah tasavvurunun ortaya konulmasından ibarettir. İşte Konevî'nin varlık görüşünün 

esası, bu noktadır. Öte yandan Konevî varlıktaki bu birliği anlamada insanların farklı 

derecelerde bulunabileceğini kabul eder. Bu durum sonradan vahdet-i vücuda 

yöneltilen eleştirilere karşı bir ön savunma gibidir.
230

 

Konevî insanların tevhit karşısında üç kısım olduğunu belirterek, üç ayrı 

tevhit ehlinden söz eder. Bunların birincisi, Allah ve Âlemi mutlak anlamda var 

sayan insanların tevhit görüşüdür.
231

 Bu insanlar, Allah'ı Âlemin yaratıcısı ve banisi 

kabul etmekle birlikte Âlemi de var sayar. Bu insanların genel anlamda Konevî'nin 

ehl-i nazar diye isimlendirdiği kimseler olduğu bellidir. Başka bir grup ise bunların 

tam karşısında durur ve her hakikatte Hakkı idrâk ederler. Onlar, eşyanın Hakkın 

mazharı olduğunu ve Hakkın onlarda sadece zuhur ettiğini unutur, başka'yı nefyeder, 

zahir olan Hakkın dışındaki siva'yı kabul etmez. Onlara idrâk edilen çokluğun ve 

bunların sebebi sorulduğu vakit, bunların mahiyetini ve niteliklerini bilmez ve buna 

cevap veremezler.
232

 Bu insanlar, sûfîlerin bir kısmı, özellikle hâllerinin baskın 

geldiği kimselerdir. Yanılgılarının temel nedeni, mertebeler arası ilişkileri ve 

mertebelerin hükümlerini bilememektir. Başka bir ifadeyle bu insanlar 
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müşahedelerinde değil, müşâhedenin sonuçlarını değerlendirmede hata etmiştir. 

Sûfîlerin bu gibi hataları İbn Arabî tarafından ayrıntılı ele alınmış ve müşâhede veya 

ifade düzeyindeki hatalar ayrı ayrı mütalaa edilmiştir. Vahdet-i vücûda yönelik bazı 

eleştirilere, Konevî'nin eksik insanların özelliği diye saydığı bu kimselerin ifade ve 

görüşlerinin yol açmış olabileceğini var sayabiliriz. Bu iki sınıfın ortasında ise 

kâmiller bulunur.
233

 

Vücûd Kavramı  

Vücûd tabiri vahdet-i vücûd anlayışında karşımıza iki temel anlamıyla çıkar. 

Birincisi var olmak anlamındaki mastar anlamı; ikincisi ise var olan anlamındaki 

mevcut anlamı. Konevî'nin kavramı her iki anlamı da dikkate alarak kullandığını 

gördüğümüz gibi, bazen ikinci anlamdaki vücûd'u başka bir kelimeyle ifade eder ki o 

da mevcûd kelimesidir. Şu hâlde vücûd ile birlikte ikinci bir kavram olarak mevcûdu 

da dikkate almak gerekir.
234

 

Vücûdun bir bilgi konusu olabilmesi için Konevî'nin ifadesiyle belirli 

birçokluğu barındırmış olması, başka bir ifadeyle birtakım özelliklere sahip olması 

gerekir." Mutlak bir kavram ve gerçeklik olarak düşünülen vücûdun tanımlanması ve 

bilinmesi imkânsızdır. Konevî benzer durumu bütün mutlak kavramlar için dile 

getirir. Söz gelişi bilgi her insanın eşyayı idrâkinin genel adı olmakla beraber, 

Konevî'ye göre bizzat bilginin tanımlanması güç, hatta imkânsızdır. Onu 

tanımlamaya kalkmak, büsbütün tanımlanamaz hâle getirmek veya meselenin 

ehemmiyetini anlamamak demektir. Saf ışık veya mutlak karanlık vb. şeyler de 
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tanımlanamaz. Vücûd ancak zıddı olan yokluk ile ve ona göre tanımlanabilir. Başka 

bir ifadeyle vücûd, ancak yok olmayan tarzında tanımlanabilir. Bunun anlamı nefste 

apriori olarak bulunan şeyin yok olmayan anlamındaki varlık olduğudur. Bu 

durumda Konevî, zihnin herhangi bir şeyi ilk tanımlama sürecindeki selbî yargısını 

varlığa hamlettiğini düşünür.
235

 

Konevî'nin vücûd kavramını ele alırken herhangi bir varlık anlamındaki 

mevcut ile bir ve bölünmez hakikat olarak vücûd arasında gördüğü ayrıma dikkat 

etmek gerekir. Konevî 'ye göre bu anlamda bile idrâke konu olan şey, bu vücûdun 

belirli niteliklerle sınırlandığı mukayyet vücûd’dur. Bu sebeple Konevî idrâke ve bil-

giye konu olan şeyin her hâlükarda vücûdun birtakım hükümleri olduğuna dikkat 

çeker." 'İnsan hangi tarzda idrâk ederse etsin ve hangi makamda müşahede 

gerçekleşirse gerçekleşsin, mazharlarda idrâk olunan şeyler ve müşahede edilen 

renkler, ışıklar ve nitelikleri ve nicelikleri farklı çeşitli yüzeylerden ibarettir. Bütün 

bunlar, varlığın hükümleri veya vücûd‟a lâzım sıfatlardır. Bunlar, vücûd değildir, 

çünkü vücûd, birdir.
236

 

Şu hâlde Konevî mutlak anlamda vücûdu (varlık) bilmenin mümkün 

olmadığını ifade eder; bununla birlikte herhangi bir şeyin yok olmayan anlamında 

mevcut oluşunun bilinebileceğini belirtir ve bu bilmenin bedîhi olduğunu kabul eder. 

Öte yandan varlığı bilmenin selbî bir biliş olduğunu ve selbî bilginin sûfîlerin 

görüşünde herhangi bir bilgi ifade etmediğini hatırlamalıyız.
237

 Konevî şöyle der: 

'Bir şeyin, belirli bir şey olduğunu ve şeylerin madum/yok olmadığını bilmek, zor 
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değildir. Zor olan, şeyleri ikinci itibar ile bilmektir. Bu ikinci itibar, şeylerin 

hakikatlerini bilmektir. Bir insan varlığım veya kendim derken bedîhi olarak neyi 

bilir? Konevî'ye göre burada bedîhi olarak bilinen insanın bahsettiğimiz anlamda 

kendisini bilmesidir; başka bir ifadeyle bedîhi ve açık olan bilgi, varlığı hissetmek ve 

onun herhangi bir şey olduğunu idrâkten ibarettir.
238

 

 Varlık, Rahmet ve Rıza 

Varlık rahmet, yokluk azaptır. Bu yönüyle Konevî İslam filozoflarının varlık 

ile rahmet arasında kurdukları ilişkinin ve ayniyetin benzerini dile getirir. Varlığın 

rahmet anlamında kullanılması, onun Cenâb-ı Hakk‟ın en önemli isimlerinden birisi 

olan er-Rahman ve er-Rahim isimleriyle birlikte düşünülmesini gerektirir. Konevî 

şöyle der: "Er-Rahmân hikmetin gerektirdiği tarzda varlıkların kabiliyetlerine göre 

varlığı ve sûrî kemâli her şeye veren demektir. Er-Rahim kendisine vacip kıldığı 

şekilde, özel manevî kemâli kullarından itaat ve ibadet edenlere verendir.
239

 

Cenâb-ı Hakk‟ın en büyük ismi er-Rahman'dır, Bu yönüyle rahmet ile varlık 

arasındaki ilişki daha önem kazanır. Rahmet ile varlık arasındaki ilişki, Cenâb-ı 

Hakk‟ın âlemi yaratması ve ona varlık vermesinin er-Rahman ismiyle ilgili 

olmasıdır. Başka bir ifadeyle Cenâb-ı Hakk‟ın âlemle varlık ilişkisi er-Rahman 

isminin gereği ve neticesidir. Konevî, şöyle der: er-Rahman ismi, ihâta, hüküm, 

taalluk ve kapsayıcılıkta Allah ismini takip etmiştir.' Bununla birlikte Allah ismi ile 

Rahman ismi arasında bir fark vardır. Bu fark, Allah isminin kuşatıcılığı, buna karşın 

Rahman isminin ise özel olarak varlık ile ilişkili olmasıdır. Bu fark, daha sonra 
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özellikle Allah'ın yaratması ve varlık vermesini dile getiren nefes'in özel anlamda 

Rahman ismiyle ilgili olmasında (nefes-i Rahman) tezahür eder. Başka bir ifadeyle 

Allah'ın yaratması ve varlık bahşetmesi er-Rahman ismiyle ilgili olduğu gibi nefes-i 

Rahmani de mümkün mahiyetlerin izâfî yokluktan harici varlığa çıkmasını temin 

eden şeydir; böylelikle er-Rahman, Allah'ın yaratma ve varlığı bâki kılmayla ilgili 

isimlerinin yerini tutan genel isim olmaktadır.
240

 

Allah'ın âleme varlık vermesi ve onu yokluktan varlığa çıkarması âleme 

rahmetinin neticesidir. Konevî bunu “rahmet ve onun gazabı geçmesi olmasaydı, 

âlem var olamaz, el-Mun‟im, el-Muhsin ve benzeri isimlerin de herhangi bir ayn'ı 

zuhur edemezdi” ifadesiyle dile getirir. Başka bir ifadesinde ise şöyle der: “Rahmet 

varlığın kendisi olduğu için, Hakkın Zâtî özelliği rıza, onun mukabili de gazap 

olmuştur. Rahmet, gazabı geçmiş ve Hakkın Zâtî vasfı olan rıza ile ona baskın 

gelmiştir. Bunun anlamı, Allah'ın ilminde sabit hakikatleri bulunan şeylere dışta 

zuhur imkânı vermesidir. Çünkü Hakkın hoşnutluğu -ki rahmettir- gazabını 

geçmeseydi, hiçbir şey mevcut olamazdı" Konevî 'nin rahmet ile birlikte hoşnutluk 

veya rıza terimini de varlıkla eş anlamda kullandığını görmekteyiz. Allah'ın en 

büyük rızası, âlemi yaratmaktır. Bu bakış açısı, sûfîlerin varlık ve âlemdeki kötülük 

hakkındaki görüşlerini belirler.
241

 

O hâlde varlık ve rahmet özdeştir ve varlığın bulunduğu her yerde rahmet de 

bulunur. Âlemde görülen ve kötü ve şer diye nitelenen olaylar da her şeye sirâyet 

eden rahmet ve rızâdan yoksun değildir. Konevî şöyle der: 'Gazap, elem gibi şeyler, 

keşif ve tahkik bilgisine göre, varlık bakımından rahmetin ta kendisidir. Gazabı 
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yaratıp onu yokluktan varlığa çıkartması bile, Hakkın gazaba rahmetinden 

kaynaklanır.
242

 

Zorunlu Varlık (Vâcibü'l-vücûd) ve Mümkün Varlık (Mümkinü’l-vücûd) 

Var olan şeyler iki kısma ayrılır: Birincisi varlığı kendisinden 

kaynaklanmayan ve zorunlulukla var olmayan mümkün; ikincisi ise özü gereği 

var olan Vâcibü'l-vücûd (zorunlu varlık veya varlığı zorunlu olan). Buradaki 

ayrım, bir şeyin varlığının sebebinin kendisi veya başkası olması, buna bağlı 

olarak o şeyin yokluğunu farz edebilmeye dayanır. Hemen belirtmeliyiz ki 

sûfîler bu ayrımı filozof ve kelamcılardan farklı ele almış, özellikle bu ayrımdan 

zorunlu varlık'a ulaştıktan sonra zorunlu ve mümkün arasındaki ilişkiyi farklı 

sonuçlara varacak şekilde yorumlamıştır.
243

 

Konevî Allah'ın zorunlu varlık olduğunu Onun özelliklerini dile getirerek 

açıklar: Hak, Vücûd-u Mahz‟dır (Mutlak Varlık). O, mukabilinde çokluk 

düşünülemeyen gerçek birlikle bir'dir. Başka bir ifadesinde ise 'Hak için varlık, 

zatının aynıdır, başkası için hakikati üzerine zâit bir şeydir' der.
244

 Bunun anlamı 

Hakkın varlığının başka birisinden kaynaklanmasının mümkün olmadığıdır. 

Mümkün ise varlığını başkasından kazanabilir ve böylece var olması ve yok 

olması eşit iken mevcut hâle gelebilir. Varlık mefhumunun vâcib ve mümküne 

izâfesindeki en önemli fark şudur: Vâcib hakkında varlık onun zatının aynıdır; 
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mümkünde ise kazanılmıştır ve bu varlık onun bir sıfatı veya zatı olarak 

nitelenemez.
245

 

Zorunlu Varlık'ta Vücûd: Allah veya Hak Anlamında Vücûd 

Konevî'nin varlık görüşünün esası, mutlak anlamda varlığın Hak veya Allah 

olduğu ilkesinden hareket eder. Günlük dilde herhangi bir nesneye yüklem olarak 

kullandığımız varlık kavramı, Konevî'nin ıstılahında büsbütün anlam değiştirerek 

Hak ile özdeş hâle gelir. Bu durumda zorunlu olarak ‘Hak vücûddur’ ifadesi, 

herhangi bir nesnenin vücûd, varlık veya kelimenin ism-i mef'ul kalıbı olan mevcûd 

diye nitelenmesinden farklıdır.
246

 

Konevî şöyle der: 'Hak, Vücûd-ı mahz'dır (Mutlak Varlık).
247

 Konevî, Hak ile 

özdeş saydığı mutlak vücûd hakkında başka açıklamalar yapar: Bu anlamda vücûd, 

idrâk edilemez; idrâk edilen şey, mazhar ve mertebelerdeki tezâhürleri olabilir. Onun 

herhangi bir şekilde nitelenmesi mümkün değildir; kendisinden farklı oluşu itibariyle 

kendi dışındaki bir şey ile idrâk edilemez.
248

 Hak olan Vücûd, mutlaklık ve takyit ile 

sınırlanmış değildir; cüz'î ve küllî de değildir; umûmî, husûsî, kendi zâtına zait bir 

birlik ile vâhid de değildir; kesîr de değildir. Çünkü bu vücûd hakkında hüküm 

vermek veya bir şekilde onu nitelemek mümkün değildir.
249

 

Konevî'nin bu görüşü Vücûd'a iki farklı açıdan bakmak esasına dayanır. Bu 

ayrım ise izâfi bir ayrımdır ve bunun için itibar veya itibarî, nisbî gibi görecelik ifade 
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eden terimler kullanılır. Böylece vardığı sonuç, mutlaklık ve mukayyetlik derece-

lerindeki Vücûd arasında sadece itibarî ve nispî olabileceğidir.
250

 Konevî şöyle der: 

'Vücûd-ı Mutlak'ın iki itibarı vardır: Birincisi sadece Vücûd olmasıdır. Bu itibarla 

Vücûd, Hak‟tır.
251

 Bu varlıkta çokluk, bileşiklik, sıfat, niteleme, isim, resim, nispet 

ve hüküm bulunmaz. O'nun hakkında söylenebilecek yegâne şey, bütün niteliklerden 

arınmış anlamında mutlak varlıktır. Bununla birlikte varlık teriminin de gerçek 

anlamda bir isim olmadığına dikkat etmek gerekir. Varlık herhangi bir şekilde 

nitelenmesi söz konusu olmayan bir şeyi anlaşılır ve ifade edilebilir yapmak için 

kendisine verilmiştir.
252

 Bu anlamda Vücûd (varlık), cevher değildir, çünkü cevher 

hariçte mevcuttur; araz da değildir, çünkü araz olsaydı, kendisinden önce var olan bir 

mevzu ile kaim olmuş olurdu. Bu durumda ise bir şeyin kendisinden önce olması 

gerekirdi ki bu imkânsızdır.
253

 

O hâlde Hak, tahâkkuk anlamıyla Vücûd değildir. Başka bir ifadeyle Hak, 

âlemlerin soyut varlığı, yani kendiliklerinde tahâkkuk edişleri ve sabit oluşları 

değildir. Aynı zamanda Hak, bir şeyin başkası için gerçekleşmesi demek olan mastar 

anlamındaki vücûd da değildir. Hak, bir şeyin akılda ve histe gerçekleşmesi ve 

onlarca idrâk edilmesi anlamında bir şeyin varlığı değildir. Kast edilen bu sıfatlarla 

vasıflanmış hakikattir.  

Konevî'nin Mutlak Vücûd'u Cenâb-ı Hakk ile aynı sayması ve buna 

yüklediği anlamın tespiti, vücûd ile mevcut arasındaki ayrımın bilinmesine bağlıdır. 

Mutlak anlamda vücûd ifadesi, bizzat bu ayrım ile ilgilidir ve gerek Konevî ve 
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gerekse de bu görüşü kabul eden sûfîler vücûd ile mevcut arasında bariz bir fark 

görmüştür. Vücûd-Allah ilişkisindeki ön önemli mesele, bu ifadenin kesinlikle 

‘mevcûdlar Allah'tır’ demek olmadığıdır.
254

 

Allah'da Vücûd -Mahiyet 

 Bütün varlıklardaki gibi Allah söz konusu olduğunda da bir vücûd ve bir 

de mâhiyetten söz edebiliriz. Bu mahiyet; Allah'ın Zâtı, hakîkati, künh-ü Zâtı, 

hüviyeti gibi terimlerle ifade edilir. Allah'ın bir de vücûdu vardır. Allah'ın 

vücudu ile mahiyeti veya hakikati arasındaki ilişkiyi incelerken Konevî iki 

noktadan hareket eder: Birincisi Allah'ın basit ve bir oluşuna hiçbir şekilde 

zarar vermeyen bir izah getirmek; ikincisi Allah'ın hiçbir şeye bağlı veya 

muhtaç olduğu vehmine yol açmamak. Şu hâlde Allah hakkında Vücûd ve 

mahiyeti ve bunların birbirleriyle ilişkisini ele alırken, bir taraftan Allah'ın 

parçalanamazlığı ve tekliği ispatlanırken, buna bağlı olarak Allah'ın kendine 

yeten ve hiçbir şeye muhtaç olmayan varlık oluşunun tespiti gerekir.
255

 

Allah söz konusu olduğunda vücûd ile ilgili bilinmesi gereken ilk şey, 

vücûdun Allah'ın mahiyeti üzerine zait birşey olmadığıdır. Çünkü vücudun 

Allah'ın mahiyeti üzerinde zâit bir şey olduğunun düşünülmesi, Allah'da bir 

vücûd ve bir de mâhiyet bulunduğu anlamına gelir.
256

 Bu durumda ise Allah 

mahiyet ve vücûddan bileşik bir varlık olurdu. Hâlbuki Allah hakkındaki en kesin 
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hükmümüz, O'nun basît ve tek olduğuydu. Allah hakkında hiçbir anlamda terkip 

düşünülemeyeceği için vücûdun Allah üzerine zait olması imkânsızdır.
257

 

Vücûd ve hakikat ilişkisi sorunu özellikle Allah'ı bilmekle ilişkisi açısından 

önemlidir. Çünkü vücûd ile hakikat aynı şey ise Allah'ın varlığını bilen kimse 

zorunlu olarak Allah'ın hakikatini de bilebilmelidir. Hâlbuki Allah'ın hakikatinin 

bilinemez olduğunda bütün akıl sahipleri arasında görüş birliği vardır.
258

 

Meselenin başka bir yönü, birlik-çokluk sorunu etrafında odaklaşır. Vücûd ile 

hakikat ayrı ise bu durumda Allah‟da bir hakikat ve bir de vücûd bulunması gerekir. 

Hâlbuki Allah mutlak anlamda bir ve parçalanamazdır. Vücûd ile hakikati ayrı sayıp 

vücudu hakikatin sıfatı veya arazı sayanlar olmuştur. Kast edilenlerin özellikle 

kelamcılar olduğu bellidir. Hâlbuki Konevî vücudu bir sıfat veya bir araz olarak 

görmediği gibi Allah'ın bir ve parçalanamaz oluşuyla çelişmeden bu ikiliği 

gidermeye çalışır. Konevî Allah'ın hakikatinin bilinemez olduğunu pek çok kez dile 

getirmiştir. Ancak bir yandan da Mutlak anlamda Vücûdun Allah veya Hak 

olduğunu belirtmişti. Burada vücûd ile hakikat veya Allah'ın mahiyetini aynı saymış 

değil midir? Allah'ın varlığı hakikatinin aynı olsa idi hakikati bilinirdi. Allah'ın 

hakikatinin veya zâtının bir açıdan bilindiği, bir açıdan bilinmediği söylenemez. 

Çünkü bu durumda onun zâtında birbirinden farklı iki yönün düşünülmüş olması 

gerekirdi. Allah'ın bütün açılardan birliği sabit iken, zatında çeşitli ve farklı yönlerin 

bulunamayacağı kesindir. Bir şeyde farklı yönlerin bulunduğunu ileri sürmek, o 

şeyin birliğiyle çelişir. Konevî Allah'ta vücûd ve mahiyeti veya zatı aynı sayar. 

Fakat vücûdun bu açıdan bilinmezliğine dikkat çeker. Çünkü Hak anlamında 
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kullanılan vücûd, herhangi bir şeye yüklem olan vücûd değildir. O, sadece bir ifade 

ve anlatmayı mümkün kılma anlamında vücûddur. Öte yandan bu anlamda vücûd 

veya onun yerine kullanılan Bir, olumlu bir niteleme değil, selbî bir nitelemedir. 

Sûfîlerin bu noktadaki ayrımı genellikle gözden kaçırılmıştır. Şu hâlde Allah'da 

mahiyet ve zât bir ve aynıdır. Fakat Allah'ın zâtı ve mâhiyeti anlamındaki vücûd, 

belirsiz ve selbî bir nitelemedir. Aksi hâlde Allah'ın varlığının bilinmesi zatının da 

bilinmesi anlamına gelirdi ki bu imkânsızdır.
259

 

Vücûd ve İlâhî İsimler 

Acaba Hak anlamında kullanılan mutlak varlık Allah'ın bir ismi veya sıfatı 

mıdır? Böyle ise isimlerin ve sıfatların ancak ilâhî bilgiyle belirlendiğini savunan 

kimseler Allah'ın böyle bir ismi veya sıfatının rivâyetlerde geçmediğini ileri sürerek, 

böyle bir kullanımı reddedebilir. Sûfîler bu ifadeyi sadece zihne yakınlaştıran bir 

ibâre olarak kullanır.
260

 Konevî şöyle der: 'Varlık dememiz, anlatmak içindir. Yoksa 

Hak için gerçek bir isim değildir‟.
261

 

Konevî'nin Mutlak Varlık'ı Hak anlamında kullandığını belirtmiştik. Konevî 

Cenâb-ı Hakk‟ın böyle bir isminin bulunduğunu belirtmez ama Cenâb-ı Hakk‟ın 

bazı isimleriyle ilgili yorumlarında el-Vücûd'un içeriği arasındaki benzerlikler 

üzerinde durur. Başka bir ifadeyle Cenâb-ı Hakk Kendisini bize açık bir 

isimlendirmeyle el-Vücûd diye tanımlamış olmasa bile, başka isimleri hakkında 

verdiği bilgilerin zorunlu neticesi olarak O'nun el-Vücûd olduğu sonucunu çıkartırız. 

Bu yönüyle Konevî açık bir isim saymasa bile, el-Vücûd 'u Allah'ın pek çok ismiyle 
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anlatılan ve açıklanan daha geniş bir isim gibi görür. Bu bağlamda Allah'ın 

isimlerinden birisi el-Vâcid ismidir. Konevî, bunu istediğini var eden diye tanım-

lar.
262

 El-Vücûd ismine anlamca yakın isimlerin başında el-Hayy ve el-Kayyum 

gelir. Bir şeyin hayat sahibi olmasıyla onun var olması arasında zorunlu bir ilişki 

vardır. İkinci isim ise cevher-araz kavramlarını çağrıştıran el-Kayyum ismidir. Bi-

lindiği gibi cevher terimi kendi başına var olan demektir. Araz ise kendi başına var 

olmayan ve varlığında başkasına muhtaç olan şey demektir. Cenâb-ı Hakk her şeyin 

Kayyum'udur.
263

 

 Cenâb-ı Hakk‟ın el-Kayyum ve âlemin araz tasavvur edildiği bir varlık 

anlayışının geliştirilmesi bu ismin tabii neticesidir. Konevî, bu isimler hakkında 

şöyle der: el-Hayy'ın hayatı, karşısında duran herkesi aydınlatan güneş için güneş 

ışığı gibidir; bizâtihi Hayy'ı da kim görürse canlanır ve hiçbir şey ondan gizli 

kalmaz. Her şey canlıdır. Eşyanın hayatı mutlak el-Hayy'ın hayatının onların 

üzerindeki bir feyzi olduğuna göre, a'yan-ı sabite, sabitlikleri hâlinde hayat 

sahibidirler. Hayat sahibi olmasalardı, Hakk‟ın celâline layık bir kelam ile “Kün! 

(ol)” sözünü duyamazlardı. El-Kayyum ismi hakkında ise şöyle der: 'Kayyumluk, 

Hayy'ın bir sıfatı ve nâ'tı olduğuna göre, el-Kayyum her durumda el-Hayy'a eşlik 

etmiştir.
264

 

 Âlemin Varlık Sebebi ve İlâhî İsimlerin Zuhûr Talebi  

Konevî‟nin varlık görüşünün temeline yerleştirdiği muhabbet anlayışını 

âlemin varlık sebebi olarak ele alabiliriz. Bir başka ifadeyle âlemin varlık sebebi, 
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Cenâb-ı Hakk‟ın bilinmek istemesinden ibarettir. Allah bilinmek istemiş, bunun için 

âlemi yaratmıştır. En genel ifadesiyle böyle dile getirebileceğimiz bilinme arzusu, 

çeşitli rivâyetlerle desteklenmiş, sûfîler arasında genel kabul görmüştür. Bunun en 

önemli ifadesi, İbn Arabî'nin dile getirdiği ve özünü bir şeyin kendisini kendisinde 

bilmesi ile başka bir şeyde kendisini görmesi veya bilmesi arasındaki ayrımın 

oluşturduğu Allah'ın kendisini ve kabiliyetlerini bir aynaya yansıtarak bilmek 

isteğiyle ilgili düşüncedir. Bunları başka bir vesileyle ele almıştık, ancak burada 

dikkat çekeceğimiz husus, bu bilinme arzusunun isimlerin zuhur talebi diye ifade 

edilmiş olmasıdır.
265

 

Konevî isimlerin bilinme ve hükümlerini ortaya çıkartma talebi üzerinde 

durur. Âlemin varlık sebebi de isimlerin bu talebidir. Ancak Konevî'nin dikkat 

çektiği başka bir şey, isimlerin veya onların mazharları olan a'yan-ı sabitenin 

birbirlerinin hükümleriyle boyanmış olarak zuhûr etmesidir ki o da zuhûrun 

sebebidir. Başka bir ifadeyle a'yan-ı sabite veya ilâhî isimler sadece kendi eser ve 

hükümlerini izhar etmekle kalmaz, aynı zamanda birbirlerinin hükümlerini içermiş 

olarak zuhûr eder. Yani ilâhî isimler ve a'yan-ı sabite birbirlerinin hükümlerini 

içerdikleri için bunların tezâhürleri olan eşya arasında da zorunlulukla münasebet 

gerçekleşmiştir. Bu münasebetler eşya arasında tesir-teessür ilişkilerini veya bilginin 

gerçekleşmesini sağlar. Konevî bunu çeşitli ifadelerinde dile getirir: 'Âlem, 

gerçekleşmesi zuhûr ve yayılmaya bağlı kemâlin zuhûru için var olmuştur; böylelikle 

bütün emrin hakikatlerinden her bir fert, bütün hakikatlerin hükümleri ile boyanır.
266

 

Böylece her isim veya ismin sûreti olan ayn (mümkün hakikat, ayn-ı sabite) kendi 
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özelliğiyle zuhûr ettiği gibi zuhûrda başka isimlerin veya aynların hükümlerini de 

içermiş olmaktadır.
267

 

Allah'ın âlemi yaratması ve ona varlık vermesi, kemâlinin neticesidir. Bunu 

anlatmak için Konevî taşmak anlamındaki feyezan veya feyiz kelimelerini kullanır. 

Cenâb-ı Hakk kâmil olduğu için âlemi yaratmıştır; yoksa kemâle ulaşmak için değil. 

Bu Allah-âlem ilişkisinde Konevî'nin büyük ehemmiyet verdiği bir konudur.
268

 

Konevî şöyle der: 'Haktan başka diye isimlendirilen şeye ulaşan feyiz, Hakkın 

mükemmel olmasının gereğidir. Bu ilişkiyi açıklarken kadim bir örnekten yararlanır: 

Kap ve içindeki şeyin ilişkisi. Konevî 'Her kap dolmuş olduğu ve dolduktan sonra 

kendisinden taşan şey ile kemâlini bulduğu gibi yaratılış feyzi de böyledir' der. 

Doluluk ise Cenâb-ı Hakk‟ın varlığının zorunlu oluşu ve başkasına muhtaç olmamak 

demektir. Bu durum Cenâb-ı Hakk‟ın kemâl, daha doğrusu mükemmel ve tam olması 

demektir. Bu anlamdaki kemâl başka herhangi bir şeye bağlı veya onunla ilişkili 

değildir. Aksi hâlde mükemmel diye nitelenmesi mümkün olmazdı. İkinci bir kemâl 

daha vardır. O da isim ve sıfatların kemâlidir. Bu kemâl ilk kemâlin gereği olarak 

âlemin ortaya çıkmasıyla tamamlanır. Binaenaleyh yaratma Cenâb-ı Hakk‟ın 

kemâlinin neticesidir. Yoksa yaratması, kemâli doğurmaz. Hak, kâmildir ve 

yaratmıştır, kâmil olmak için yaratmamıştır.
269

 

O hâlde Konevî'ye göre Cenâb-ı Hakk‟ın âlemi yaratması kemâlinin 

neticesidir. Yoksa yaratmak Allah'a bir kemâl sağlamaz. Böylelikle Konevî ilâhî 

isimlerin hükümlerini izhara tavakkuf eden kemâlini bu kez bereket, taşma vb. 
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terimlerle yine birinci kemâle irca ederek, Mutlak Varlık'ın kendisinden başkasına 

bağlı olabileceği vehmini gidermek istemiştir.
270

 Tekrar özetlemek gerekirse 'Hak, 

kâmil olduğu için yaratmıştır, yoksa kâmil olmak için yaratmamıştır. Hakkın 

yaratması, O'nun kemâlinin neticesidir. Yoksa kemâli, yaratışının neticesi 

değildir.'
271

 

 Genel Varlık (Vücûd-ı Âmm), A'yan-ı Sabite ve Sürekli Yaratma  

Allah'ın mümkünlere varlık vermesinin niteliğini ele alırken Konevî'nin varlık 

görüşünde büyük öneme sahip bir kavramı incelemek gerekir. Bu kavram, genel ve 

ortak varlık diye karşılayabileceğimiz vücûdü’l-âmm ve'l-muşterek diye ifade 

edilmiştir. Konevî bu isimlendirmeye ve nitelemeye büyük önem verir ve Cenâb-ı 

Hakk‟dan mümkünlere dönük çıkan şeyin mahiyetini tespitte bu kavramdan 

yararlanır. Bir'den bir sâdır olur ilkesine göre Cenâb-ı Hakk‟dan çıkan şey sadece 

varlık tecellîsi olabilir. Konevî'ye göre bu durum, sadece keşif açısından değil, aynı 

zamanda akıl açısından da zorunludur. Çünkü Allah'da vücûdun dışında veya 

ötesinde bir hakikat veya mâhiyet bulunamayacağı ve onun mutlak anlamda varlık 

olduğunu kabul ettikten sonra, varlık tecellisinde başka bir şeyin O'ndan 

çıkabileceğini kabul etmek çelişkidir.
272

 

Konevî önce Cenâb-ı Hakk‟dan ilk çıkan şeyin mâhiyetini tespit eder, ikinci 

olarak onun üzerlerine yayıldığı hakikatleri ele alır. Konevî'ye göre yaratma 

sürecinde Allah'dan çıkan ilk şeyin varlık tecellisi olması itibariyle bu tecelliyi kabul 

edecek hakikatlerin bulunması zorunludur. Başka bir ifadeyle Allah'dan çıkan şeyin 
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sadece varlık tecellisi olduğunu kabul etmekle yaratma eyleminin gerçekleşebilmesi 

için a'yan-ı sabite'nin gerekliliğini de belirtmiş olmaktayız. Aksi hâlde ne zuhuru ve 

ne de varlıktaki çeşitlilik ve çokluğu açıklayabilirdik.
273

 

Acaba, Konevî vücûd-ı âmm terimi ile tam olarak neyi kasteder? Bu sorunun 

cevabını, Konevî'nin terime yüklediği anlamlardan çıkartmak mümkündür. Vücûd-ı 

âmm, Bir'den veya Vücud-ı Mutlak'tan ilk sâdır olan şey, onun ilk tecellisidir. Bu 

tecelli, bütün mümkünlerin üzerine yayılır ve onların hakikatlerine veya istidatlarına 

varlık verir. Bu ilk tecelli, Nefes-i Rahman diye de isimlendirilir. Konevî'nin sözünü 

ettiği genel varlık ise Allah'dan çıkan feyzin ve tecellinin adıdır ve onun zihni bir şey 

olması düşünülemez.
274

 Konevî'nin ısrarla üzerinde durduğu husus, Vücüd-ı âmm'ın 

Bir ile içinde Yüce Kalem veya ilk Akıl'ın da bulunduğu bütün mümkün varlıkların 

üzerinde bir varlığa sahip olduğudur.
275

 

 Konevî‟ye göre ilk akıl diğer bütün mümkünler gibi, Bir'den varlık kabul 

eden mümkün bir mahiyet ve kabul edilen varlıktan oluşur. Bu durumda Bir'den 

sadır olan ilk şey ya bu ikisinin toplamıdır; bu durumda onda çokluk bulunur ya da 

Bir'den ilk sâdır olan şey, bu mahiyete bitişmesi özelliğiyle genel varlık tecellisidir. 

Özellikle sudûr eden şeyin bir parçası ise bu durumda varlık çoğalmış olmaktadır. 

Aksi hâlde, Bir'den sudûr eden şey, herhangi bir mümkün mahiyete bitişme özelliği 

olmayan varlıktır.
276

 

Konevî Allah'dan ilk çıkan şeyin ilk akıl değil de bu varlık tecellisi olduğunu 

izâh ederken şöyle bir yaklaşım getirir: Filozoflar, mâhiyetlerin gayr-ı mec'ul 
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(yaratılmamış) olduğunu kabul etmiştir. Bütün mâhiyetler arasında müşterek varlık 

da birdir (aklî bir kavram olarak). Bu mâhiyetler, içlerinde İlk Akıl da olmak üzere, 

bütün varlıkların müşterek olduğu bir varlık ile vasıflanmıştır. Konevî “mademki 

bütün mâhiyetler bu varlıkla vasıflanmada ortaktır, neden bu varlık vücüd-ı amm 

olmasın?” diye sorar.
277

 Bu varlığın ilk akıl değil de vücûd-ı amm (genel varlık) 

olduğunu kabul edersek, İlk Akıl ve diğer varlıklar ona katılır. Böylelikle bütün 

varlıklar silsile vasıtasıyla değil, doğrudan Hak ile irtibatlı hâle gelir. Bunun anlamı 

akılların ve vasıta diye isimlendirilen her şeyin Haktan taşan bir varlık ile yaradılış 

fiilinin kendilerinde gerçekleştiği şartlar ve vesileler hâline gelmesidir. Haktan sâdır 

olan bu varlık, bütün varlıklar arasındaki ortak ölçüdür ve Hak ile diğer varlıklar 

arasındaki irtibat onun açısından gerçekleşir.
278

 

Bu varlık tecellisi, a'yan-ı sabite üzerine yayılır ve onlara varlık kazandırır. 

Konevî'ye göre yaratma -ki bunu hiçbir zaman yoktan yaratma tarzında 

yorumlamamak gerekir- öncelikle bu varlık tecellisinin a'yân-ı sabite üzerine 

yayılmasıdır. Böylelikle, sadece kendisi olmaklığı bakımından bir sonuç ve ürün 

çıkmayan varlık tecellisinden ilâhî ilimde sabit hakikatler ile birlikte ürün ve netice 

çıkar.
279

 

 Varlık tecellisinin a'yan-ı sabite üzerine yayılması nasıl bir işleve sahip 

olmaktadır?  

Konevî bunu istidatların çokluğu ve vücûdun (varlık) birliğinin karşılaşması 

olarak görür. Bunun neticesinde Tek Varlık müteaddit kabiliyetlerde çoğalır. A'yan-ı 
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sabite ve mümkün kabiliyetler karşısında varlık tecellisinin işlevi, ilim ve ışığın 

işleviyle açıklanabilir. Biz, yaratma sürecinde Allah'ın fiilini bu hakikatleri bilmesi 

veya onlara nurunu vermesi olarak niteleyebiliriz. Varlık tecellisi ile ilim arasındaki 

ilişki, Allah'ın bilmesi ile yaratması arasındaki ilişkidir. Allah'ın eşyayı bilmesi onları 

yaratması -veya kendi ifadesiyle- onlara varlık vermesi demektir. Bu yönüyle 

hakikatler, Hak tarafından bilinen şeyler anlamında malum diye isimlendirilir. İlim 

ile varlık arasında kurulan irtibatın benzeri, varlık tecellisi ve nur arasında kurulur. 

Yokluk karanlığında bulunan mümkün hakikatler üzerine yayılan ve onları dışta 

mevcut hâline getiren varlık tecellisi, hakikatlere aydınlık veren ve onları karanlıktan 

aydınlığa çıkartan nurdur. Konevî'nin bu tarz ilişkiler kurması, bir tek şeyin çeşitli 

işlevleri açısından farklı isimlerle isimlendirilmesi olarak görülebilir. Başka bir 

anlatımla mümkün hakikatler üzerine yayılan varlık tecellisi veya hakikatlere ilişen 

ilâhî ilim veya imkân karanlığındaki kabiliyetlere aydınlık veren ışık, aynı 

bağlamdaki ifadelerdir.
280

 

Konevî'nin bir ile çok veya Allah ile âlem arasındaki yaratma ilişkisinde çok 

önemli bir konu ise yaratmanın sürekliliği fikridir. Çünkü var olması ve yok olması 

eşit mümkün, Allah'n varlığını yokluğuna tercih etmesiyle varlık kazanmış olsa bile, 

kazandığı varlık onu imkânın ilk tanımından çıkartamaz. Çünkü hakikatlerde 

başkalaşma ve dönüşmenin olması imkânsızdır. Bu konu, sürekli yaratma ve 

tecellilerin sürekliliği fikrî açısından büyük önemi haizdir. Konevî hakikatlerde 

başkalaşma olamayacağını ve mazharların kendilerinde zuhûr eden karşısında varlık 

sahibi olamayacaklarını dile getirir. Bunun tabii neticesi ise özü gereği mümkün olan 

şeylerin varlık tecellisini kazanmakla bu özelliklerinin ortadan kalkmayacağıdır. 
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Başka bir ifadeyle, varlık tecellisi, mümkünü imkân alanından çıkartmaz ve mümkün 

her an varlığı ve yokluğu eşit olan şeydir.
281

 Konevî şöyle der: 'Âlem, her anda zâtı 

ile Hakk‟a muhtaçtır, Hak, varlık ile ona imdat eder. Âlemin hakikati, bu varlık ile 

baki olur; aksi hâlde yokluk, varlığının ikinci anında, âlemi talep eder. Bu talep, 

âlemin mümkün ve bir yönüyle yokluğa bakan nispetinden kaynaklanır.
282

 

Konevî âlemin Hakkın yardımını kabul etmesini vücub ve birlik hükümlerinin 

çokluk ve imkân hükümlerine baskın olmasıyla açıklar. Âlemin Hakk‟ın yardımına 

muhtaçlığı ve sürekliliğinin bu sayede mümkün olması, vücub ve birlik hükümlerinin 

imkân ve çokluk hükümlerine baskın olması demektir. Konevî'nin ifadesiyle âlemin 

her nefeste varlığın bekasını ve varlığını gerektirecek birlik ve çokluk özelliğindeki 

tercih edici bir hüküm bulunmalıdır; aksi hâlde, mümkün yok olurdu.
283

 

 Vücûd ve Mertebeler  

Konevî bazen beşli ve bazen ise yedili tasnif ile varlık mertebelerini sıralar. 

Ancak bu konuda Konevî'nin görüşleri açık değildir. Bunun yanı sıra Konevî'de 

mertebeler meselesini ayrıntılı ele almayı zorlaştıran bir husus, pek çok kez bu 

sıralamayı zikretmiş olmasına rağmen, haklarında geniş bilgi vermeyişidir. Bunun 

önemli bir sebebi, bizzat mertebe kavramının içermiş olduğu izâfîlik ve nisbîlik: 

Konevî'nin dikkatinin ise mertebelerden çok mertebelerde taayyün ve zuhûr eden 

vücûd etrafında odaklaşmış olmasıdır. O hâlde mertebe konusu, anlatım imkânı ve 

kolaylığı sağlaması itibariyle başvurulan bir ifade aracıdır.
284
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Konevî‟ye göre varlık emri -ki buna varlık tecellisi demek yerindedir- 

öncelikle isimler mertebesinden başlar. Konevî bu metinde el-Müdebbir ismine 

dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra başka herhangi bir isim de olabilir. Ardından 

Kalem veya İlk Akıl vasıtasıyla Levh'de tafsilleşir. Burada Konevî'nin vasıtalı ve 

vasıtasız yaratma veya zuhûr konusunu dikkate aldığı anlaşılmaktadır. Çünkü İlk 

Akıl ve ardından da silsiledeki her unsur, sonrakine varlık tecellisini ulaştırmanın 

vasıtalarıdır. Ancak Konevî daha önce de belirttiğimiz gibi, vasıtaların şartlar diye 

görülmesi üzerinde önemle durur. Çünkü Allah'dan başka hiçbir şey gerçekte fail 

değildir. Ardından söz konusu tecelli, silsiledeki diğer vasıtalar ile insana ulaşıncaya 

kadar inişe devam eder.
285

 

 a. La-taayyün mertebesi  

Vücud'un zuhur ettiği mertebelerin sıralanışı, taayyünsüzlük (la-taayyün) 

mertebesi ile başlatılır. Gerçi la-taayyün ile taayyün çelişen kavramlardır. Çünkü 

vücudun taayyün etmesi ve belirli mertebelerde farklı hüküm ve isimleri alması, 

onun bilginin konusu olmasıyla ilgilidir. La-taayyün ise hiçbir şekilde bilinmemek ve 

idrâk edilmemek demektir. Bununla birlikte la-taayyünün sıralamada zikredilmesi, 

iki anlamda mümkündür: Birincisi taayyün mertebelerini sıralamanın ancak la-

taayyün mertebesinden başlanarak yapılabilmesi; ikincisi ise bizzat taayyün ve 

mertebe kavramının nispî ve izafiliğini bu kavramın ifade etmesi.
286

 

Konevî‟ye göre her taayyün daha önceki bir taayyünsüzlükten ortaya çıkar. 

Bu durum farklı dereceleriyle farklı isimler alabilir. Ancak Konevî 'Zuhûr, 
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kendisinden önceki bir bâtınlıktan olabilir' diyerek ona işaret eder.
287

 Böylelikle 

varlıkta esas olan batınlıktır. İkincisi ise la-taayyün taayyün ile anlaşır ve bilinir hâle 

gelen vücud'un bilinmez yönüne işaret eden bir manaya sahiptir. Çünkü Konevî'nin 

sürekli ifade ettiği gibi la-taayyün ile taayyün aynı anda geçerli iki durumdur; yoksa 

önce bir taayyünsüzlük tasavvur edip taayyünün buradan çıktığını farz etmek 

Konevî'ye göre tam bir çelişkidir. Bu anlamda taayyün ve la-taayyün, varlığın iki 

itibarı diye ele aldığımız mutlaklık ve mukayyetlik ile aynı anlama gelir. Nasıl ki 

vücûd için mutlaklık ve mukayyetlik aynı anda verdiğimiz iki hükümdür ve vücûd 

aynı anda iki zıt ve çelişik hükme konu olmaktadır, aynı şekilde hem taayyün 

etmekte ve hem de taayyün dışı kalmaktadır. Konevî, bunu 'Her taayyünde 

taayyünsüzlük vardır' veya 'Hak taayyün eden her şeyde taayyünsüzdür' ifadeleriyle 

dile getirir.
288

 

 Taayyün etmeyen ve idrâk ve bilginin konusu olamayan bir şey hakkında 

nasıl hüküm verilebilir ki? Ya da bir şeye mutlak demek onu mutlaklıkta sınırlamak 

değil midir? Konevî, bu mertebe hakkında insanın hiç bir şekilde hüküm vermesini 

mümkün görmez. Burada la-taayyün ve mutlaklık ifadeleri bilgi vermek yerine, tam 

olarak bilinemezliği dile getiren ifadelerdir. Konevî şöyle der: 'Mutlaklık selbî bir 

nitelik anlamındaki mutlaklıktır; yoksa zıddı sınırlama olan mutlaklık değildir. Bu 

mutlaklık, bilinen birlik ve çokluktan veya mutlaklık ve sınırlanmada hasr 

edilmekten veya bütün bunları birleştirmekten veya bunlardan münezzehlikten 

mutlak olmaktan ibarettir. Hak, bütün bunlardan münezzeh iken, aynı zamanda hepsi 
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O'nun hakkında sahihtir.
289

 Konevî'nin ifadesiyle iki kavram, selbî kavramlardır ve 

selbî kavramlar müspet bilgi ifade etmez.
290

 Sûfîler, bu mertebeyi nitelemek için 

zikredilen Vücüd-ı Mutlak ifadesinin bile belirli bir sınırlanma ifade edebileceğinin 

farkında olarak okuyucularını ikaz eder. Hiçbir şekilde bu mertebe için mutlaklık 

kavramı, sınırlı olmayan anlamında bir sınırlılık ifade etmez. Aksine o, sadece 

anlatımı ve ifadeyi mümkün kılan bir ifade olarak görülmelidir ve bunun dışında bir 

hüküm içerdiği sanılmamalıdır.
291

 

Konevî, taayyünsüzlük mertebesinin hükme konu olamayacağıyla bağlantılı 

olarak, bu mertebe itibariyle Vücûd-ı Hakkın bir fiili veya sıfatı iktiza etmeyeceğini 

belirtir. Bunun mantıksal neticesi şudur: Bu mertebede Vücûd, âlemin kaynağı ve 

mebde'i sayılamaz. Konevî şöyle der: 'Hak, zâtının mutlaklığı açısından herhangi bir 

şeyin mebde'i ve kaynağı olarak nitelenemez.' Konevî bunu Allah'a iktiza fiilinin 

nispet edilebileceği durumları ele alırken dile getirir ve mertebeyi ifade etmek için de 

sırafet-i zat, mutlaklık, ahadiyet, gaybü'l-gayb gibi deyimler kullanır. Bütün bunlar, 

bilginin ve idrâkin konusu olmak anlamına gelen ve Allah'ın mutlak aşkınlığını dile 

getiren kavramlardır.
292

 

 b. Taayyün-i evvel ve Taayyün-i sânî Mertebesi  

Vücûd, mutlaklık hâlinden kendisinden kaynaklanan bir sebep ile bilinmeye 

yönelmiştir. Sûfîler bunu genellikle Allah'ın bilinme arzusu diye ifade eder. Bilinme 

arzusu, daha önce de belirttiğimiz gibi, Allah'ın kendisini ayna mesabesindeki bir 

şeyde görmek ve kemâllerini yansıtmak istemesinden ibarettir. Böylelikle Mutlak 
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Varlık taayyün etmiş ve sınırlanmıştır. Bunun ilk mertebesi ise Allah'ın kendisini 

bilmesi mertebesidir. Konevî şöyle der: 'Zattan ilk taayyün eden şey, ilminin zatının 

aynı veya zatın üzerine zait bir sıfat olması açısından değil, nispi farklılığı açısından 

Hakkın ilmi olduğu için, bu ilmi taayyün, isimler ve a'yan diye ifade edilen bütün 

taayyünleri birleştiren taayyün olmuştur.
293

 

Bu mertebe ilk taayyün mertebesi olarak isimlendirilir. Burada Hak, kendisini 

kendisiyle bilmiştir ve bu mertebe bilen, bilinen ve bilmenin bir olduğu mertebedir. 

Mertebe iki farklı açıdan değerlendirilebilir: Birincisi ikinci ve birinci taayyün 

mertebelerini bir sayıp Allah'ın isim ve sıfatlarını zatının aynı olarak bildiği mertebe 

ile bunları birbirlerinden farklılaşmış olarak bildiği mertebenin taayyün-i evvel diye 

isimlendirilmesidir. İkincisi ise bu mücmel ve mufassal bilmeyi ayrı iki mertebe 

sayıp ilk taayyünü iki ayrı taayyün mertebesi olarak isimlendirmek. Konevî'nin 

hangisini tercih ettiği açık değildir, ancak iki mertebeyi genellikle bir saydığını kabul 

edebiliriz.
294

 

Bu mertebe, çeşitli isimlerle isimlendirilebilir. Birincisi Hakikat-i 

Muhammediye mertebesi olmasıdır. Konevî bunu şöyle dile getirir: 'Hakkın 

kendisini idrâk etmesi, kendisinin ve başkalarının nitelenmiş olduğu bütün 

taayyünlerin kaynağı olan bir taayyün ile taayyün etmiştir. Bu taayyünün sebebi, 

ahadiyet-i cem ile nitelenmiş ilâhî-kemâli hakikat-i insaniye' dir. Hak, dikkat çekilen 

gaybi mutlaklığından ayn olmadığı gibi, hakikat-i insaniyye de başka bir açıdan bu 
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gayb'den farklı ve ayn değildir. Böylelikle Vücüd-ı Mutlak'ın ilk tenezzül mertebesi 

ile insanın uruc mertebelerinin sonuncusu aynı olmaktadır.
295

 

Bu mertebede Allah'ın kendi kemâllerini bilmesi, bütün mertebelerdeki 

zuhûrunu bilmesi demektir. Çünkü bu mertebe bütün mertebeleri içerir. Konevî bunu 

şöyle dile getirir: 'Hakkın kendisini hakikat-i Muhammediye'de görmek istemesinden 

elde ettiği şey, bütün kevni mertebeleri ve bunların hükümlerini birleştiren bir 

hakikatte kendisini müşahede etmektir. Bu ilk taayyünün ve bilmenin bu mertebenin 

sahibi için anlamını şöyle dile getirir: 'Söz konusu tecelli ile Hz. Peygamber (sav) 

için meydana gelen şey, kendisini ilâhî ve birleştirici bir mertebede görmekten 

ibarettir. Bu mertebe, zat mertebelerini ve ulûhiyet hükümlerini içerir. Böylece, Hak, 

bu birleştirici mertebede Hz. Peygamber için mazhar ve aynalık makamına 

yerleşmiştir; aynı şekilde Hz. Peygamber'in hakikati de daha önce, Hak için bütün 

kevnî mertebelerin ve mazhar hükümlerin tam ve uygun bir aynası olmuştu.
296

 Bu 

mertebe hakikatü'l-hakaik diye isimlendirilmiştir. Bunun sebebi, bu mertebenin 

bütün zuhûr mertebelerinin ve hakikatlerin kaynağı olmasıdır. Bu anlamda ilk 

taayyün mertebesi, asılların aslıdır. Konevî şöyle der: 'Bilinen ve nitelendirilerek 

isimlendirilen mertebelerin ilki, cem ve vücud mertebesidir. Bazı muhakkikler, bu 

mertebeyi hakikatü'l-hakaik ahadiyet-i cem makamı, cem makamı vb. şeklinde ifade 

etmiştir.
297
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Başka bir açıdan bu mertebe, Ama diye isimlendirilmiştir. Bunun sebebi, bu 

mertebedeki belirsizliktir.
298

 Bu mertebe, vahidiyet mertebesi diye de 

isimlendirilmiştir, daha önce de belirttiğimiz gibi vahidiyet mertebesi Allah'ın 

sıfatlarının birliği mertebesidir. Bu mertebe âlemin Allah'a istinat ettiği mertebedir. 

Konevî Allah'ın el-Mebde' diye isimlendirilmesinin ancak bu mertebe açısından 

mümkün olabileceğini belirtir. Şöyle der: 'Böylece, Hakkın mebde (başlangıç) oluşu 

ve ondan bir şeyin veya şeylerin meydana çıkış nispetinin vahidiyet açısından geçerli 

olduğu ortaya çıkmıştır.
299

 

 c.Ruhlar Mertebesi  

Bu mertebe, Vücûd'un belirli bir farklılığa sahip mertebelerdeki zuhûrunun 

ilkidir. Bu yönüyle ruhlar mertebesi, ilk iki veya başka bir sıralamaya göre üç 

mertebeden farklıdır. Çünkü ilk mertebelerde hiçbir şekilde gayrilik yoktur, sadece 

itibar ve nispetlerin zât'tan bir yönüyle farklılaşması söz konusuydu. Konevî bu 

mertebeyle ilgili iki önemli husus üzerinde durur: Birincisi kendilerinde ruhanîlik 

yönü güçlenmiş varlıklardan söz ettiği gibi bu yönün zayıf kaldığı varlıklardan da 

söz etmesidir. İkincisi ise bu mertebenin özellikle misal ve onun ardından gelen 

şehadet mertebesiyle ilişkisidir. Konevî ruhların cisimlerden önce yaratıldığına 

dikkat çeker. Bu itibarla o, ruhun bedenden ayrı ve önce olduğunun muhakkikler 

arasında görüş birliğine varılmış konulardan birisi olduğuna dikkat çeker. Ruhların 

varlık olarak bedenlerden önce yaratılmış olması, onların daha güçlü ve muktedir 

olmalarını izah eder. Ruhlar, bedenlerden ve cisimlerden önce yaratılmış olmakla 

Allah'ın bedenlere ulaşan yardımı da ancak ruhlar vasıtasıyla olmuştur. Bu yönüyle 
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ruhlar mertebesi Allah'ın yardımını cisimlere ulaştıran bir ara varlık veya Konevî'nin 

ifadesiyle berzah mertebedir.
300

 

Konevî'ye göre iki farklı şeyin irtibatlı olabilmesi için müşterek özelliğe sahip 

olmaları gerekir. Bu yönüyle ruh ile beden arasında bir irtibattan söz edebilmek, ikisi 

arasında berzah mesabesindeki misal âleminin varlığına bağlıdır. Bu berzah 

sayesinde özellikte birbirinden farklı iki şey arasında irtibat ve ilişki mümkün hâle 

gelir. Bu yönüyle misal âlemi, şehadet âlemi ve cisimler ile ruhlar arasında bir berzah 

mertebedir. Başka bir ifadeyle her mertebe, kendisinden önceki ve sonraki 

mertebeler arasında bir berzahtır. Konevî şöyle der: 'Ruhlar âlemi, varlık ve mertebe 

yönünden, cisimler âleminden önce olduğu için, cisimlere ulaşan rabbanî yardım, 

Hak ile aralarında ruhların vasıta olmasına bağlı olmuştur. Cisimlerin idaresi de 

ruhlara havale edilmiştir; basit ile bileşik arasındaki zâti zıtlıktan dolayı, ruhlar ile 

cisimler arasında irtibat imkânsızdır. Çünkü bütün cisimler, mürekkep, ruhlar ise 

parçalanamazdır; dolayısıyla cisimler ile ruhlar arasında hiç bir irtibat ve ilişki 

yoktur. İrtibat olmadıkça tesir ve teessür, yardım ve yardımı almak, gerçekleşmez. 

Bunun için Allah misal âlemini iki âlemin irtibatının mümkün olması için ruhlar ve 

cisimler âlemini birleştiren berzah yapmıştır. Böylelikle ruhlar ve cisimler arasında 

tesir-teessür, yardım ve idare gerçekleşir.
301

 

 d. Misal Mertebesi  

Konevî Vücûd-ı Mutlak'ın taayyün ettiği bir mertebe olarak misal mertebesini 

zikreder. Bu mertebe iki kısımdır: Birincisi, şehadet âlemine dönük yönüdür; ikincisi 
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ise ruhlar Âlemine bakan yönüdür. Bu itibarla misal âlemi, ruhlar âlemiyle şehadet 

âlemi arasında berzah mertebe sayılabilir. Konevî, berzahlık kavramı üzerinde durur 

ve her bir mertebenin bir önceki ile sonraki arasında vasıta ve berzah mesabesinde 

olduğuna dikkat çeker.
302

 Konevî şöyle der: 'İlahi kelamın, zahiri ve batıni ayırt eden 

haddi vardır; bunun ile zahirden batına terakkî edilir. Had, zatıyla, ilâhî kelamın 

zahirini ve batınını birleştiren bir berzah, aynı zamanda batın ile matla'ı ayırt eden bir 

ayraçtır. Bunun bir benzeri, mutlak gayb ve şehadet mertebelerini birleştiren âlem-i 

misaldir.
303

 

Misal mertebesinin özel olarak anlamı, insanın musavvire gücüyle ilişkisidir. 

Bu mertebe, şehadet âlemindeki olguların sembolik sûretlerle var olduğu mertebedir. 

Konevî mertebe hakkında şu bilgileri verir: Misal âleminin ez-Zahir isminin mazharı 

olan âlemin sûretine nispeti, insan zihninin ve hayalinin kendi sûretine nispeti 

gibidir. Âlemin sûretinin ruhu, bir açıdan, El-Batın isminin mazharıdır. Sûreti 

olmayan makul şeyleri cesetlendiren şey, el-Batın ve el-Müdebbir ismidir; ayrıca, 

buradaki ilim ve kuvvette hiçbir eksiklik söz konusu değildir.
304

 

 e. Âlem-i Şehadet ve İnsan-ı kamil Mertebesi  

Vücüdun zuhurunun kemâle erdiği mertebe, şehadet mertebesi, şehadet 

mertebesi ise insanın kendisinde var olmasıyla kemâle erer. Böylelikle varlık dairesi 

tamamlanır, zuhûr nihâyete ulaşır. Burada Konevî' nin üzerinde durduğu bazı konular 

vardır: Birincisi, kemâlin ancak madde ile birleşmek sayesinde mümkün 

olabileceğidir, bu konuya başka bir bağlamda temas etmiştik, ancak burada dikkat 
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çekmek istediğimiz husus bunun zuhurun kemâline ulaşmasının yegâne yolu 

olmasıdır. Allah'ın Kendini Kendisiyle bilmesiyle başlayan taayyün ve zuhur süreci, 

farklılık ve başkalığın zirvesinde paradoksal olarak kemâle ulaşır. Kemâl ise insan-ı 

kâmildir.
305

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, insan-ı kâmil veya hakikat-i insaniye ilk 

taayyünün mazharıdır. Başka bir ifadeyle hakikatler arasındaki taakkul düzlemindeki 

sıralamada ilk zuhûrun mazharı ve sûreti insan, özel olarak da Hz. Peygamber'in 

hakikatidir. Böylelikle hakikati itibariyle ilk olan sûreti itibariyle son olmuştur. 

Genel ilke, her şeyin kendi aslına ve başladığı yere dönmesidir. Zuhûr, ilk olarak, 

insan-ı kâmilin hakikati ile -ki Hz. Peygamber'in hakikatidir- başladığı gibi bitişi de 

onunla olmuştur. İnsanın ontolojik olarak ilk, zuhur bakımından son varlık olması 

bunu açıklar.
306

 Konevî şöyle der: 'Emir, insan türüne ulaşıncaya kadar cem ve 

zuhur'da derecelenir. İnsan türü, bütün tabii kuvvetlerin, vücûbî ve esmai 

hükümlerin, meleki teveccühlerin ve feleki eserlerin hedefi ve hepsinin birleşme 

mahallîdir. Bu hükümlerin, eserlerin ve özelliklerin, taayyün, zuhûr ve insani 

mertebede bir araya gelişleri, insani mizaçlar ile ve onlarda taayyün eden itidal 

derecelerine göre farklılaşır.
307

 

Bu mertebenin hakikat itibariyle ilk, zuhûr ve taayyün itibariyle son mertebe 

olmasının marifet meselesinde tezahür eden çok önemli sonucu vardır. Buna göre, 

insanın hakikati itibariyle ilk, zuhûr itibariyle son varlık olması onun bütün varlıklara 

karşı daha geniş bilme imkânlarına sahip olması demektir. Çünkü varoluş süreci ile 
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bilginin gerçekleşmesi mütedahil iki süreçtir. İnsanın ilk varlık olarak Allah'ın 

ilminde taayyün etmesi, bütün varlıklar için yaratılış sebebi ve vasıtası olması 

demektir. Böylece kendisinden sonra gelen varlıklar insan ile ilişkili olmuşlardır. 

Bunun yanı sıra, insanın şehadet âleminde zuhur eden son varlık olması ise bütün 

varlıkların özelliklerini kazanmasını mümkün kılar. Konevî, şehadet âleminin 

özelliğini şöyle dile getirir: 'Emir'in sonu, her bir şe'nin, bütün şe'nlerin özellikleri ve 

zati birlik hükmü ile kendisini belirleyen bir durumda sınırlanmamanın sûreti ile 

zuhurdur; bu, fiil-infial, zuhur-batınlık, kemâl-noksanlık olarak, hepsiyle tahakkuk 

ettikten sonra gerçekleşir.
308

 Bu özelliğiyle insan İbn Arabî tarafından varlığın 

anahtarı diye isimlendirilmiştir, çünkü Allah insan ile varlığı açmıştır. Konevî'ye 

göre insanın bütün hakikatleri o hakikatlerden kendisinde bulunan özellik sayesinde 

bilmesi, bu sayede mümkün olabilir. Bu durumu insanın her şeye münasip olması 

diye dile getirir. 
309

 

 E.1.2. Âlemlerin Yaratılması ve İlâhî Muhabbet 

 Konevî‟ye göre Hakk‟ın sevgisinin konusu âlemi yaratmaktır. Bunun sebebi 

de hüviyeti ve vahdeti açısından mücmel, Kendi şe‟nleri açısından ise mufassal 

olarak Kendisini görmek istemesidir. Talep edilen şeyin kendisi ile gerçekleşeceği 

şey de matlûb olduğuna göre, irade-i ilâhiye‟nin âlemi yaratmaya taalluk etmesi şart 

olmuştu. Çünkü matlûbun gerçekleşmesi ona bağlıdır. Bu talep de celâ ve isticlâ‟nın 

kemâlinden ibarettir.
310

 

Konevî doğal olarak varlık görüşünün temeline “gizli bir hazine idim, 

bilinmeyi istedim” sözünü yerleştirir. Muhabbet ile gaybî hareket arasında bir 
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bağlantı kurar. Ona göre gaybî hareket, vücûdî sirâyetin/tesirin gerçekleşmesini 

temin eden harekettir. Yani kâim-bi-nefshî olan Vücûd-i İlâhî‟nin tesiriyle 

âlemin izâfî vücudu gerçekleşir. Söz konusu bu tesir, "bilinmek istedim" diye 

ifade edilen mertebeden, "muhabbet" amiliyle meydana gelir.
311

 Konevî bir 

başka yerde âlemin varlık sahnesine çıkmasındaki tesirin ilâhî muhabbet 

olduğunu ifade eder. Ona göre diğer bütün tesirlerin kaynağı olan âlemi yaratan 

ilâhî tesirin kaynağı, mümkünlerin sabit aynlarına bitişen (iktiran eden) ve 

varlıkta hükmü zâhir eden "ilâhî muhabbet" amilidir. Bu tesirin meydana gelmesi 

ise ikinci taayyün olan ulûhiyet mertebesine ve bu mertebenin nispetlerine göre 

gerçekleşir.
312

 Bilindiği gibi ikinci taayyünde, esmâ ve sıfât manaları itibariyle 

birbirinden temeyyüz eder.  

Konevî'nin varlık görüşünün temeline yerleştirdiği muhabbet anlayışının 

neticesi olarak "gaybî hareket" ve mukaddes bir "şevkî-devir" meydana gelir. Bu 

hareket ve devrin hükmü, Gaybın kuşattığı kevnî ve esmaî hakikatlere sirâyet eder. 

Bu tecellî, dönüşünde diğer ilmî taayyünlere uğrar, böylelikle tecellî, gaybî ve şevkî 

mukaddes bir hareketle uğradığı ilmi taayyünleri harekete geçirir. Bunun sonunda ise 

diğer hakikatlerden aşk dürtüleri (bevâis-i hubbiyye), hubbî ve manevî hareketler 

neş'et eder. Bunlar, kendilerinde sirâyet eden tecellînin sırrının hükmüyle Hakk'tan 

kendi varlıklarını ve kemâllerinin bulunduğu şeyi izhâr etmesini talep ederler.
313

 

Böylelikle, iki öncül meydana gelmiş olur: Birincisi, hubbî tecellînin içerdiği 

talep; diğeri ise fiilin mazhârı olan "kabul" özelliğindeki kevnî istidat talebidir. 

Böylece, "kudret" adı verilen nisbet ortaya çıkar. Bu nispet, kendisi için taayyünü 
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"irâde"den ibaret olan bir konu/müteallak talep eder. Böylece rükünler tamamlanır. 

Çünkü ilmin zikredilen şeyleri müşahede etmesine neden olan tecellî, gaybî ve 

vücûdî nurun hakikatini ortaya çıkartan "hayât" nisbetinin hükmüyle boyanan 

"hüviyet tecellîsi"dir. Sonra hubbî tecellî, ilim ile beraber, hubbî sırrın unvanı olan 

"irâde" nisbetini izhâr eder. Bunun ardından da açıkladığımız gibi, kudret taayyün 

eder.
314

 

Böylece, istenilen neticenin kendilerine bağlı olduğu esaslar tamamlanmış 

olur. Bu esaslar, iki öncüldür. Her öncül iki müfredden/kavram oluşur; böylece dört 

tane olurlar. Bunların bir tanesi, tekrarlanır. Tekrarlanan öncül, eser ve eserin 

kemâlinin meydana gelmesi için diğer üç öncülde gizli olduğunda diğer üçünün 

hükmünü kazanan "irâde" nisbeti yönünden "ahadiyet-i cem/çokluğun birliği" 

sırrıdır. Böylece de "ferdiyet" meydana gelmiş olur. Bunun ardından, "tekrar"'dan 

ibaret olan bu gaybî hareket ile, nikah sırrı zuhûr eder. Bunu -"zuhûr" tâbiliği değil- 

"istilzam" tabiliğiyle netice takip eder. Artık geriye, zikredilen esaslara göre 

maksadın ortaya çıkması için mertebenin "hubbî hareket" ile taayyün etmesi kalır. Bu 

mertebe, iktidarın nüfuz mahallidir.
315

 

Konevî, varlıkların meydana gelmesini muhabbete bağladığı gibi, 

varlıkların da muhabbetle Cenâb-ı Hakk‟a ulaşabileceğini ifade eder. Ona göre 

Cenâb-ı Hakk, "muhib/seven" olması itibariyle muhabbet vasıtasıyla varlıkları 

izhar eder ve muhabbet de Hakkı varlıklara izhâr eder. Hakkın "seven/muhib" 

ve "sevilen/mahbub” olması itibariyle her şey muhabbet ile kabzasının ve 
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kudretinin altına döner; bunun nedeni Hakkın fiilinin kuvveti ve fiilden 

etkilenenin ve kudretinin mazharının zayıflığıdır.
316

 

Konevî‟ye göre kâinatta ortaya çıkan bütün eserlerin dayanağı, cem' hâli ile 

kendisinde müessir olan zâtî teveccühtür. Burada teveccühün de muhabbetten 

kaynaklandığını hatırlamak gerekir. Fakat bu te'sir, müesserun fihin/ etkilenenin, 

müessirin/etkileyenin zatında var olması ve nefsinde şekillenmesi açısındandır. 

"Cem'î" hâl ise sevgi hareketinden ortaya çıkar. Hareketin sebebi, sevilenle 

birleşmek talebidir. Bu talep, sevilene doğru bir hareketi gerektirir. Konevî‟nin bu 

ifadelerinden sâlikin sülûkunda hubbî bir hareketle Mahbûbuna doğru teveccüh 

ettiğini anlamaktayız.
317

 

 Konevî muhabbeti netice veren münasebet açısından bazı sırlar zikreder. 

Örneğin ilâhî sıfatlarla ilgili sırlar açısından vahdetin Hakk‟a ait, kesretin ise âleme 

ait bir sıfat olduğunu zikreder. Birlik ve çokluk, bu açıdan birbirinin zıttıdır. Fakat 

birin; ikinin yarısı, üçün üçte biri, dördün çeyreği, beşin beşte biri olması itibarıyla, 

birliğin göreceli birçokluğu vardır. Bunlar, birin birliği için zorunlu hükümlerdir, 

birin hakikatinde çokluğun olması gerekmez. Çünkü bunlar, gerçek değil, göreceli 

şeylerdir. Böylece bütün ilâhî sıfatların, böyle olduğunu düşünmek gerekir. 

Konevî‟ye göre çokluğun da kendisine özgü bir birliği vardır. Bu birlik, küllî ve 

bütün oluşu açısından bütünün birliğidir. Bunlardan birisi, diğeri ile bilindiğinde 

veya aralarında bir irtibat düşünüldüğünde, bunun sebebi, ortaklık ölçüsüdür. Buna 

göre, birlik ve çokluktan birisi, diğeri ile kendisinde diğerinde bulunan şey vası-
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tasıyla bilinebilir. İşte Konevî bu tür sırlar açısından münasebetin ortaya çıktığını ve 

bu münasebetin de muhabbeti netice verdiğini belirtir.
318

 

Konevî Cenâb-ı Hakk‟ın kullarına yönelik muhabbeti bağlamında Hz. 

Peygamber‟i örnek verir. Ona göre Hz. Peygambere tahsis edilmiş kemâllerden birisi 

de her çeşit perdeyi yırtan "kâmil dostluk" makamıdır. Söz konusu dostluk, Hak 

tarafından sevilmiş olmak/ mahbubluk derecesidir. Çünkü dostluğun iki mertebesi 

vardır; bunlardan birisi, seven ile sevilen arasında perde baki kalmakla beraber, tam 

komşuluktur. Hz. Peygamber, dostluğun iki mertebesi arasındaki farkı, İsra hadisinde 

zikredilen kabul edilmiş dualarında bize bildirmiştir. Bu, Hz. Peygamber'in Rabbine 

müracaat ederek, namazın kısaltılmasını istemek için üç defa Rabbi ile Hz. Musa 

arasında gidip geldiği hadistir. Hak, sonunda kendisine şöyle demiştir: "Senin için 

sildiğim her rekâtın karşılığı vardır." Ayrıca ümmetine dua ettiği ve "Üçüncü duayı, 

yaratıkların İbrahim'e varıncaya kadar her peygambere başvuracakları kıyamet 

gününe tehir ettim" buyurduğu iki duasında da buna işaret etmiştir. Kuşkusuz, 

başvurulanın derecesi, başvuran ve muhtaç olandan daha üstündür. Böylece, bu ve 

benzeri hadislerle Hz. Peygamberin makamının, Halil İbrahim'in makamından üstün 

olduğu ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber, şöyle buyurmuştur: "O gün, yaratıklar İb-

rahim (a.s)'a müracaat edip, ona şöyle derler: "Sen Allah'ın dostusun, bize şefaat 

eyle." İbrahim şöyle cevab verir: Ben perde ötesinden dostum." Böylece Hz. İbrahim, 

kendi dostluğunun var olan bir perdenin ardından gerçekleştiğine dikkat çekmiştir.
319
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Konevî, Hz. Peygamber (a.s)‟ın diğer peygamberlere olan üstünlüğünü, 

vefatından beş gün önce Allah'ın onu dost edindiğini bildiren rivâyet
320

 ile teyid eder 

ve bu dostluğun İbrahim'in dostluğu gibi olmadığını düşünür. Çünkü Konevî'ye göre 

Hz. Peygamber'in bütün peygamberlere karşı üstünlüğü vardır. Halil'in dostluğu, 

perde gerisinden olduğu için Hz. Peygamber'in dostluğunun arasında perdesiz bir 

dostluk olması gerekir. Bu da mahbubluk mertebesidir. Bu mertebe, seven ve 

sevilenlerden her birisinin diğeri için bir ayna olduğu mertebedir. Böylece, onlardan 

her birisi, hem seven ve hem de sevilene dönüşür, her birisinin içermiş olduğu şeyler 

bütünü ile diğerine yansır.
321

 

E.1.3. Kemâl ve Muhabbet 

Konevî muhabbet ve kemâl arasındaki ilişkiyi de eserlerinde ele 

almaktadır. Ona göre zâtî bir teveccüh ile isimlerin birleşmesinden ibaret olan 

ilk ilâhî talep, isimler için zâtî bir hâldir ve bunun hâricî bir nedeni yoktur. 

Çünkü burada Cenâb-ı Hakk‟tan başkası yoktur. Fakat bu talebin isimler için 

Zâtî bir talep olması, bu talebin esasta gaybî bir hareket ile manevî meyilden 

ibaret olmasındandır. Bu gaybî hareket, gaybî hakikatler arasındaki zıtlık ve 

farklılığa karşı birleşme ve ittisal hükmünün ortaya çıkması için birleştirici bir 

nispet kuvveti ile zikredilen aslî isimlerin hakikatlerinin birisinden meydana 

gelir. Hakikatler arasında ittisal ve birleşme hükmünün ortaya çıkması 

bütününün sûretinin zuhurunu temin eder. Ayrıca bu hakikatlerin müsemması 

hepsini kapsayan mertebede taayyün etmesi itibariyle gaybından ve izzetinden 

zuhûr eder. Konevî‟ye göre Zâtî isimlere mensup zikredilen ilk meyil, 

iradedir. Birleştirici nispetten meydana gelen ve hakikatlerin birisine ait meyil 
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hükmünü hepsinde izhar eden taalluk ise konusu gerçekleşmesi zuhûra bağlı 

olan "cela" ve "isticlâ”nın kemâli olan "muhabbet" amilidir.
322

 

Burada Celâ ve isticlânın kemâli üzerinde durmak gerekir. Celâ, 

görünmek ya da zuhûr etmek anlamlarına gelir. Celâ'nın kemâli, Cenâb-ı 

Hakk'ın Kendisi için zuhûruna ve bu zuhûrdaki zâtî kemâle işâret eder. 

İsticlâ'nın kemâli ise Cenâb-ı Hakk'ın Kendisi için ama yarattığı şeylerle, bir 

başka ifadeyle taayyünlerle zuhûru demektir ve bu da esmâî kemâle işaret 

eder.
323

 Dolayısıyla vahdet-i vücûd teorisi için önemli iki kavram olan Zâtî ve 

Esmâî kemâl kavramları ve muhabbet arasındaki ilişki karşımıza çıkar.  

Vahdet-i vücûd ekolünün en önemli sözlüklerinden olan Letâif'te, Zâtî 

kemâlin bir fiil veya taayyün veya başkalık veya mazhar düşünmeksizin 

Hakk'a izafe edilen şey olduğu ifade edilir. Bu kemâl, hiçbir şarta bağlı 

olmaksızın Hak için gerçekleşmiş şeylerdir. Bu durumda zâta ait kemâlin 

hakîkati, "başka" veya "başkalık" düşünmeksizin, Zât'ın kendisi için 

gerçekleşmiş demektir. Esmâî kemâl ise küllîliği, her şeyi içermesi, şe'nleri, 

itibarları, mufassal ve başka diye tafsîlleşmenin ardından Zâtın mazharları 

yönünden kendisine zuhûru şeklinde tanımlanır. Bu ikinci kemâlin şartı, bütün 

fertlerini kendinde toplayan kuşatıcı ve genel bir mazharda Hakk'ın kendisini 

görmesidir; o mazhâr da gerçek insân-ı kâmildir. Ayrıca Hak, her bir mazharı 

yönünden kendisi bildiği gibi, her mazhar da "farklı" oluşları ve zuhûr edişleri 

yönünden kendilerini bilirler.
324

 Zâtî kemâlde Zât'ın Nefsi için zuhûru, 
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mufassalın (ayrışmışın) mücmelde (küllîde) zuhûru gibi bir gayb ilmine aittir 

ve Mutlak Gınâ yani, Zât'ın mevcûdattan müstağnî olması Zâtî kemâlin 

ayrılmaz özelliğidir. Esmâi kemâl, Cenâb-ı Hakk'ın haricî taayyünleri, yani 

kevnî eşyadaki zuhûrudur. Bu zuhûr, mücmelin mufassaldaki zuhûru gibi, 

ıyânî ve aynî bir zuhûrdur, yani şehadet âleminde müşahede edilebilir. Zâtî 

kemâl için hiç bir şart düşünülemez ancak esmâî kemâl için Zâtî sıfatların ve 

itibarların aynaları olan mümkinlerin vücûdları gereklidir. Bu zuhûra ayna olan 

mümkinat, şahsî taayyünleri itibariyle masiva ise de Hakk'ın vücûduyla kâim 

olmaları itibariyle masiva değildir.
325

 Özetlemek gerekirse, "Bilinmeyi 

istedim" ifadesindeki aslî muhabbet ile Cenâb-ı Hak önce Kendisi için 

Kendiyle, sonrasında ise Kendisi için mahlûkatıyla zuhûr etmiştir. Dolayısıyla 

mahlûkat Cenâb-ı Hakk'ın kâinat aynasında Zât'ını görmesi için muhabbet ile 

var edilmiş bir ayna mesabesindedir. 

Konevî kenz-i mahfî hadisindeki dilbilgisi özelliklerini de varlık görüşü 

çerçevesinde değerlendirir. Ona göre "ahbabtu/istedim" ifadesindeki "tü/ben" 

zamiri, merbûbunu talep etmek ile Rablık nispetidir. Zira Cenâb-ı Hakk Rab 

olması itibariyle bu isminin muktezası olan mahlûkatı yaratıp onlara bu isimle 

muamele edecektir. Bilindiği üzere, birbirine bağlı iki şeyin birisi olmadan 

diğeri hem "varlık" açısından sabit olmaz ve hem de "takdir" açısından 

bilinemez. Binaenaleyh hakikatler, nispetler, mertebeler, na'tlar, sıfatlar vb. 

birbirine bağımlı her şeyde durum böyledir. Sözü edilen ilk esmâî birleşmeden 

meydana gelen ve bizatihi zuhûr eden varlık sûreti, Rahmanın sûretidir. Tecelli 
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ise işaret edilen isimlerin "müsemma”sı olan Allah'tandır. Zikredilen bu 

tecellinin mertebesi ise "hakikatü'l-hakaik"
326

 diye isimlendirilen mertebedir. 

En açık keşifte bu mertebe, "ahadiyet-i cem' mertebesi" diye isimlendirilen 

"ilâhî-kemâli insani" mertebedir.
327

 

Konevî‟ye göre Rahman, muhabbet âmili açısından kendi nefsi ile zuhûr 

etmesi itibariyle, Vücüd-ı İlâhî‟nin sûretinin ismidir. Rahmet ise bu hubbî 

zuhûrla ortaya çıkan varlığın/vücudun kendisidir. Rablık sıfatının sûreti gizli, 

hükmü ise açıktır. Bunun ilk zuhûru da kendisi ile taayyün ettiği ve onun da 

kendisi ile taayyün ettiği şeyde, kendisi içindir. Böylece şey, kendisini ve maz-

harını "Rahman" diye isimlendirilen taayyün ile müşahede etmiştir. Şu hâlde, 

daha önce de belirttiğimiz gibi, Rahman vucûda, "Allah" ismi ise mertebe ve 

birleştirici hakîkata mahsûstur.
328

 Konevî bu düşüncelerine delil olarak şu âyeti 

zikreder:  "İster Allah de ister Rahman de hangisi ile dua ederseniz, en güzel 

isimler onundur."
329

 

Hakkın varlık tecellisi ile gizli şeyler ortaya çıkar; el-Bari ve el-Mübdi 

isimleri cihetinden de gayb âleminden şehadet âlemine bereketler iner. Tedelli 

hükmünün kalkması ile el-Kabız ve el-Muid isimleri ile varlık yok olur ve gizlenir. 

Hak izzeti ile perdelenerek müteal olursa el-Gafûr olmuş olur; bilinmek istediği 

zaman ise yaklaşır ve dilediği şeyde dilediği gibi zuhûr eder, bu durumda da el-
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Vedûd olur. Seven olması itibariyle muhabbet vasıtasıyla izhâr eder. Muhabbet seven 

ve sevilen olması itibariyle O‟nu izhar eder.
330

 

 E.1.4. İlâhî Muhabbet ve İnsan-ı Kâmil 

Genel manada insan, husûsî olarak da insan-ı kâmil, hem vahdet-i vücûd 

anlayışında hem de Konevî‟nin düşünce dünyasında oldukça önemlidir. Nihat Keklik 

bu önemden şu şekilde bahseder: 

Allah‟ın âlem mahiyetindeki adı da Allah ismidir. Bu isim bütün ilâhî 

isim ve sıfatları kendi içinde gizlemektedir. Îcad, yani yaratma ve vücuda 

getirme hadisesi de O'nun Rahmet adıyla olmuştur. Büyük bir daire teşkil 

eden Varlığın (da'iratü‟l-vucûd) bir yarısında ilâhî rahmet, diğer yarısında 

ise bu rahmeti kabul eden Varlıklar bulunur. Kısaca Konevî'nin 

felsefesinde insan, bu Vücûd Dairesi'nin en son mertebesi sayılır ki bu 

sûretle ilk olan Allah ile son olan insan yan yana getirilmiş ve adeta 

birbirlerine bağlanmış olurlar. Bizzat onun ifadesiyle Vucudun vasfı 

(emr) devrî olduğu için, son olan İnsan ile ilk olan Allah ayn(ı) i'dir. Bu 

ikisi arasında da Kâinat mertebelerinin varlıkları, felekler içinde devamlı 

bir şekilde yüzerler. …Varlık mertebesinin en sonunda bulunan insan ile 

varlık sûretini tamamlamış olur.
331

 

Bu ilişkiden Erdem de bahseder. Ona göre Konevî‟nin düşünce dünyası, 

Allah-insan münasebeti etrafında örgülenmiştir. İnsanın kâinattaki yeri meselesi, 

Konevî felsefesinin hem hareket noktası hem de gayesi olarak gösterilmiştir. Yine 

Erdem de Allah‟ın başlangıç noktası, insanın ise bitiş noktası olduğunu ifade eder.
332
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Konevî insan ve muhabbet arasındaki ilişkiyi "mim" harfiyle ele alır. "Mim" 

harfi, insana tahsis edilmiştir; binaenaleyh "mim" harfinin bir açıdan dokuzu, başka 

bir açıdan da doksanı ihâta etmesi, sayılan isimlerin hükümlerini kuşatmasına ve bu 

ihâta ve zikredilen devirdeki hükmüne işarettir. "Mim" harfinin sûreti açısından 

varlıkların sonuncusu olarak zuhûr eden insana tahsis edilmesi, ilk "hubbî/bilinmek 

istemek" tecellînin benzeridir. Bu tecellî, gayb mertebesinde zikredilen gaybî 

dönmeyle kendi üzerine döner/devr; böylece, mümkünlerin hakikatlerinde gizli olan 

hubbî bahislerin/dürtü ve "aşkî"-devrî hareketlerin anahtarı olur.
333

 

 Konevî‟ye göre insan-ı kâmilin Cenâb-ı Hakk‟a karşı duyduğu muhabbeti 

daha önce ifade etmiştik. Şimdi de insan-ı kâmilin var olmasında, hatta umûmî 

manada insanın var olmasında muhabbet faktörünü ele alalım. Öncelikle ifade etmek 

gerekir ki âlemin var olmasında muhabbetin oynadığı rol, insanın ve insan-ı kâmilin 

var olmasında da geçerlidir. İnsanı, bâtınının zâhirine tecellîsi açısından Hakk 

yaratmıştır. Bu tecellînin sebebi, Hakk‟ın zâtının şe‟nlerinin taayyünleridir. Bunlar 

asılda bir, belirtilen şe‟nlerin çokluğu açısından da çoğalan Hakk‟ın Varlığı ile zuhûr 

etmiştir. Bütün bunlar irâdeye bağlı muhabbet âmili ve aslî-birleştirici nispet 

hükmüyle gerçekleşir.
334

 

Konevî Miftâh‟ta insan-ı kâmilin varlık sahnesine çıkışını uzun uzadıya 

anlatır. Ona göre insan, ilk varlık sûretini kabul etmesinden itibaren, varlıkların 

sûretlerinde tavırdan tavra girer, bir sûretten başka bir sûrete intikal eder; insan, 

belirtilen ilk varlık sûretini zaman ve mekânın olmadığı yerde kabul etmiş, bu kabul, 

nispet ve izafet ile Hakk‟ın ezelî ilmi mertebesindeki taayyünü ile kendisini ilmi 
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varlıktan harici varlığa çıkartan ayrılma ve manevî intikal hâlidir. Bu intikal ve 

değişmeler, insanın ilâhî gayb ve imkân mertebesinden ve ilâhî ilim makamından 

sülûk ve miracıdır; bu sülûk ve miracın gayesi ise insanın ehil kılındığı ve ayn-ı 

sabite mertebesinin "küllî istidat" ile gerektirdiği kemâli elde etmektir.
335

 

Konevî‟ye göre var olması irade edilen şey, Kalem mertebesinde, sonra Levh 

mertebesinde zuhûr eder. Bunun ardından her bir mertebeye uğrayıp, onun özelliğini 

kazanarak ve hükmü ile boyanarak tenezzüle devam eder; bununla beraber, ilk varlık 

ile kendisi için gerçekleşmiş zatî-gaybî ve aynî özelliklerini de korur. Böylece, 

belirtilen tarzda rahimdeki maddesinin sûreti taayyün edinceye kadar aşağıya doğru 

inmeye devam eder; ardından meydana gelir ve bütünüyle ayrışır. Böylece insan, 

yaratılışı kemâle erinceye ve istivası tamamlanıncaya kadar, sürekli hâllerde 

başkalaşmaya devam eder. Bunun ardından, "fetih”ten önce ariflerin seyirlerinde ger-

çekleşen ikinci manevî terkip için (daha önce kazanılmış özelliklerden) 

soyutlanmayla yükselişi geri döner. Bu, bütün fetih mensuplarının değil, sadece 

Ehlullah'ın büyüklerinin miracıdır ve ulvi âleme doğru seyir ettiği için "tahlil miracı" 

diye isimlendirilir. İnsan, herhangi bir unsurî arza veya çeşitli mertebelere ya da 

feleklere uğradığında, ilk gelişinde onlardan aldığı uygun parçayı kendilerine terk 

eder. Böylece, “Allah size emanetlerini ehline vermenizi emreder"
336

 âyetinin hükmü 

bilinir. Bu terk, ruhunun bu parçadan, onu idare arzusundan yüz çevirmesi; zâti 

irtibat hükmünün galip olmasıyla kendisi ile o şey arasındaki "münasebet" 

hükmünün zayıflamasından ibarettir. Söz konusu zâti irtibat, kendisine yükselmesi ve 

onu kabul etmesi açısından, Hak ile arasındaki münasebettir, çünkü o, "kâlp vechi" 
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ile O'na yönelmiştir. İnsan, belirtilen tarzda ve işaret edilen yol açısından bir mesafe 

kat etmeksizin, ilâhî zat mertebesine ulaştığında, artık kendisiyle birlikte sadece özel 

"ilâhî sır" kalır; bu sır, ilâhî teveccühün kendisine ilk yönelişinde onun adına sabit 

olmuş ve meydana gelmiştir. Bu miracın hükmü sona erip, insanın ulaşması takdir 

edilmiş gayeye ve zikredildiği tarzda miraç ve sülûk ile elde etmeye ehil kılındığı 

dereceye ulaştığında; Hak da kendisini veya başkasını veya hem kendisini ve hem de 

başkasını kemâle erdirmek için şehadet âlemine dönmesini dilediğinde, fetihten 

sonra terkiplenerek döner ki bu terkip, tahliline uygundur. Bunun ardından, bilinen 

ölümle bütün terkibi dağılır; ardından da uhrevî hayat gerçekleşir. 
337

 

Kâmil, kırk ya da kırk birinci yaşının ilk gününde ya da ilk saatinde ya da ilk 

senesinde yaratılışının kemâline ulaşır. Bazen ise bundan önce nispi bir kemâle 

ulaşabilir; şu anlamda ki o, belirtilen tarzdan farklı olarak yaratılışın veya 

yaratılışların kemâli olan veya başkalarına nispetle kemâl sayılan bir dereceye ulaş-

mıştır. Kâmilin yaratılışının ve istivasının kemâli ise kırkın ya da daha önce 

belirtildiği gibi kırk bir yaşının başındadır. Kâmilin seyri ise çeşitli türlerde 

gerçekleşir: Bunlardan birisi, felek sûretinde olmaksızın, ruhanî seyirdir. Bu seyir, 

zât gaybı mertebesinden Ama' mertebesine, oradan Kalem-i a'la mertebesine, sonra 

Levh'e, sonra -bazı zevk mensuplarına göre- hükmünün cisimlerde zuhûru açısından 

Tabiat mertebesine ulaşan emre girmesi hâlidir; böylece gelen bu şey, ruhların 

mazharlarının taayyün ettiği misal âlemi ile bütünleşir. Misal âlemi, orta âlemdir, 

mertebesi de ruhlar âlemi ve mahsus cisimler âlemidir. Nitekim küllî varlık 

mertebeleri zikredilirken buna işaret edilmişti. Bu küllî mertebelerin ilki, manalar 

âlemi, sonra ruhlar, sonra zikredilen misal âlemi, sonra zahir his âlemidir. İnsanda ise 
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zikredilen bu dört mertebe birleşir. Sonra bu gelen şey, Küllî Heyula'ya, sonra da 

ihâta edici Arş'ın taayyün ettiği Külli Cisim mertebesine ulaşır. İnsan, burada birinci 

ve ikinci nikâhtan doğmuş olur. Sonra Arş'tan, Kürsi'ye seyr eder ve ilâhî emre 

katılır. Bu, cüz'ün külle katılmasıdır; ardından bütün semalara sirâyet eder ve orada 

bekler. Bunun ardından unsurlarda, onlara münasip şekilde sirâyet eder, ardından 

müvelledat (cemad, nebat ve hayvan) âlemine girer. İnsan müvelledat âlemine 

ulaştığında kâmillerden ise seyri yegâne olur. Şöyle ki: Mesela, ilk bitkide zuhûr 

ettiğinde, bu bitki, yetişmesi tamamlanıp, kendi mertebesinde gelişmesi bitinceye 

kadar, kâmilin sûretini bozacak arazlardan salimdir; hatta kâmil, genellikle, bitki 

türlerinin en yetkininde zuhûr eder. Bu bitki, kâmilin ruhaniliğine ve makamına ya 

da anne-babasının meskeni olan mahalle uygun varlıktır. Hak, bu bitkiye dilediği 

kimseyi gönderir, o kimse de söz gelişi, bu bitkiyi alır ve ebeveyne ya da onlardan 

birisine ulaştırır; ya da anne-babası başlangıçta o bitkiyi alır; kâmilin ve ona dâhil 

olarak gelen emrin mertebesine uygun ve geçiş esnasında uğradığı âlemlerde ed-

Dehr isminin hükmünün gereğine göre, bir vakitte bu bitkinin sûreti ile beslenirler. 

Sonra bu bitkiler, gıdaya dönüşür, sonra ebeveynin cesetlerine ulaşarak kana, sonra 

da meniye dönüşürler. Bitkilerin ebeveynin cesetlerine ulaşması, cemad ve nebat 

mertebesinden, hayvan mertebesine yükseliştir; böylece, sûretinin maddesi sulpten 

rahme intikal ve taayyün eder. İnsanın anne rahminde taayyün ve zuhûr etmesi, 

kendisinden ortaya çıkan ilk "cem" özelliğindeki taayyün ve el-Cami' isminin 

hükmünün baskınlık yoluyla kendisindeki ilk zuhûrudur. İnsanın nebat 

mertebesinden, hayvan mertebesine süratle intikalinden, maden mertebesinden nebat 

mertebesine intikal sürati anlaşılır. Rahimdeki istikrarın başlangıcı ve rahmin kabul 

ettiği şey, "tevdi'" makamına mahsustur. Allah Teâlâ bu konuda da şöyle 
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buyurmuştur: "Rahimlerde dilediğimiz şeyi, dilediğimiz vakte kadar yerleştiririz. " 

(Hac, 5) Sonra meni, rahimde gelişir ve tıp ilminde zikredildiği ve bilindiği tarza 

göre şehadet âleminde gözükmek için buradan intikal edip, belirtilen tarzda kemâl 

derecesine ulaşıncaya kadar terakki eder.
338

 

5.2. Ġnsânî Muhabbet 

 

Konevî‟nin âlemin varlık sahnesine çıkmasında temel etmen olan ilâhî 

muhabbet görüşünü inceledikten sonra, insana ait muhabbeti nasıl ele aldığına 

bakalım.   Konevî‟ye göre bazen iki kişi arasında meydana gelen sevgi, bazı 

fiillerde, hâllerde veya mertebedeki münasebet ve ortaklığın neticesi olabilir. 

Mesela nübüvvette, velâyette, hilâfette, Allah'ı veya zat açısından Allah'ın 

dilediği şeyi bilmekte ortaklık gibi.
339

 

Konevî‟ye göre insan hakikati, her yönüyle sevilmesine müstahak olan 

ve olmayan şeyleri kapsar. Üstelik kendisine zıt ve mukabil hakikatlere nispet 

ile nefreti de gerektirir. Bir tecelligâh taayyün edip insan bu tecelligâhta sıfat, 

fiil, hâl veya bunların hepsini veya bir kısmını kapsayan bir şeyi sevmesini 

gerektiren şeyden ayrılır ve aşırı yakınlık perdesi vb. engeller kalkarsa, sevginin 

sultanı zuhûr eder.
340

 

Konevî meseleyi bazen karşılıklı ele alır. Ona göre biz, kendimizden Hakta 

yansıttığımız şeyi severiz ve bunlar sıfat ve hâllerden ibarettir. Cenâb-ı Hakk da 

bizde, Kendisini sever. Bu durum, Hakkın kendisinden farklı bir aynada kendisini 

görmesi, bir açıdan, Kendisi için Kendisinde Kendisini görmesinden farklıdır. Hatta 
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burada ne görmek, ne çokluk söz konusudur. Çünkü farklı ayna, sınır dışı tecellînin 

mahallî olması açısından, kendisinde yansıyan şeyde bir hüküm izhar eder. Söz 

konusu hüküm, o şeyin kendisi için kendisinde nefsini görmesi hâlinde daha önce 

taayyün etmemiştir. Konevî‟ye göre bu bir sırdır ki bunu öğrenen zatların, 

sıfatların, hâllerin, aynaların ve mahallerin sırrını bilir. Kuşkusuz ki âlem, içerdiği 

bütün hakikatleri ve sûretleri ile bir açıdan Hakkın aynasıdır; buna karşın Hak ise 

başka bir açıdan âlemin aynasıdır.
341

 

Konevî, velilerin ve kâmillerin pek çoğunun, zikredilen iki yönden birisini 

idrâk ettiklerini ve onu nihai makâm diye görüp, bu derecede durduklarını ve daha 

ileriye gitmediklerini ifade eder. Bir grup ise diğer vecihte durmuştur. Her iki 

durumun da hükmü ebedîdir ve belirli bir zaman olmaksızın her zamanda 

gerçekleşmiştir. Akabinde Konevî üstadı İbn Arabî‟den bir alıntı yapar: Bu zevkten 

daha yüce ve gerçekte daha kâmil bir zevk yoktur. Bu zevkin verildiği kimse, 

Hakka dair, başka kimsenin elde edemeyeceği ve idrâk edemeyeceği şeyi idrâk 

etmiştir.
342

 Konevî üstadından aldığı bu nasihati kendi takipçilerine şu şekilde 

aktarır: 

Ey kardeşim! Sadece Hakkın seni sevmesine çalış. Çünkü Hak, bir şeyi 

sevdiğinde, ona ulaşır ve onu da ulaştırır. Başkası ise sevilir ve ulaşılamaz. 

Sevilenin bir yönüne ulaşılsa bile, diğer bir yöne ulaşmak mümkün olmaz. 

Çünkü o şey, ne ulaşabilir ve ne de kendisine ulaşılabilir. Hak ise böyle değildir, 

çünkü Hak, her şeye kadirdir.
343 
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Konevî‟nin muhabbet ile ilişkilendirdiği bir başka kavram şevktir. Ona 

göre şevk, bir "sır" ile tesis edilmiş, fakat Allah'ın birbirlerine ısındırdığı 

kimseler arasındaki "sevgi/vüd" hükmünün gereğine göre ortaya çıkar. 

Konevî‟ye göre her insanın, bir grup arasında söz konusu rabbanî sırrın 

gereğine göre rükünleri ve kaideleri atılmış bir sevgisi/vüd vardır. Artık, bu 

kimseler arasında muhaliflik olmaz; bunların arasında söz konusu olan, sadece 

mananın kendi harfine ve de mevsufun kendi vasfıyla birleşme talebidir.
344

 

Konevî‟ye göre insan ruhu, muhtelif mertebeleri aştıktan sonra görür ki 

muhabbet, kavuşma/vuslat talebini ve onu elde etmeyi gerektirir. Şâyet 

sevenler arasında muhabbetin hükmü sirâyet ederse, bu kavuşma ertelenemez. 

Bu ruh bilir ki Kudret, kendisini "muhabbet" ile niteleyen Rabbi için sabittir. 

O, talepte herkesten önce gelir. Bunun nedeni, bütün talep sahiplerinin 

talebinin, Hakkın varlığına tabi olan ilmine tabi olmasıdır. Her şeyde öncelik, 

başkalarına değil, sadece Hakka aittir. Böylece, sevenlerin iki tarafından 

birisinden kavuşmanın gerçekleşmesini engelleyen şey ortadan kalkmıştır; 

bununla birlikte, mümkün varlık cihetinden engel kalkmamıştır. Çünkü 

mümkünde kudret ve diğer şartlar, meydana gelmemiştir; bunlar, sadece el- 

Evvel olan Hak için sahihtir.
345

 

 Mümkün varlıklar, yaklaşma talebini gerektiren uzaklık ve çokluk 

hükmünün sabit olmasıyla birlikte hissetmiş oldukları vuslattaki âcizlikten 

dolayı üzülürler. Öte yandan, şimdiki durumunda kesretinin hükümlerinin 

Hakkın vahdetinde/birlik ve onun hükmünde gaip oluşu açısından da ümitlidir-
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ler. Böylece mümkünler, aynı anda vahdet ve kesretin birleşik hükümleriyle, 

istek ve ümitsizlik, uzaklık ve yakınlık olarak, hayrete düşmüşler ve dehşete 

kapılmışlardır.
346

 

Mümkünler, ilmî-gaybî varlığın ardından, harici varlık kisvesini/hulle 

kazanıp, bütün mümkünlerin bu varlıkta ortak olduklarını görürler. Bu varlığın 

birliği, ilâhî teveccüh tecellisinin aynıdır. Bu durumda, "Biz ona şah damarından 

daha yakınız"
347

âyetinin ve Hakkın kâinatı yaratmadan önce (Demirli‟nin 

ifadesiyle eşya ile Hak arasındaki) "ittihat/birlik" makamında olduğu gibi, ebedî 

olarak da eşya ile beraber olduğunun sırrına muttalî olurlar. Ayrıca, öğrenirler 

ki: Hak, her nerede, ne hâlde ve durumda olursa olsun, her şey ile beraberdir ve 

O, dua ettiğinde dua sahibinin duasına icabet eder. Bu sırra muttalî olan kimse 

için "kurbiyet/Hakka yakınlık" mertebesine ulaşma kapısı ve vuslat talebi 

gerçekleşir. Tüm bunlarda kulun Rabbine duyduğu muhabbet etki sahibidir. Bu 

talep, Hakkın kendisine bildirdiği ve kendisini sevk ettiği şey sayesinde; bunun 

yanı sıra, kişinin de ezelî-gaybî ilmin hükmünün hariçte zuhûrunun gerekliliğini 

öğrenmekle gerçekleşir.
348

 

Gazabına sebkat eden rahmeti açısından Hak, kendisini sevgi/hubb ve 

sevdiklerine karşı duyduğu şiddetli kavuşma arzusuyla /şevk nitelemiştir. Konevî'ye 

göre bu rahmet ile meydana gelen bu sevginin hiçbir sebebi ve şartı yoktur. Bu sevgi, 

herhangi bir fiilin veya sıfatın veya başka bir şeyin mukabilinde gerçekleşmez. 

Konevî bu görüşünü desteklemek için Rabia el-Adeviye'den şu mısraları aktarır: 
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Seni iki sevgiyle severim: Heva sevgisi 

Bir de senin buna ehil olman nedeniyle olan sevgim 

Heva sevgisinden ibaret olana gelince; 

Bu, seni görünceye kadar "sır"da seni zikretmektir 

Senin ehli olduğun sevgi ise 

Senin dışındaki her şeyden senin zikrinle yüz çevirmemdir 

Ne birisinden, ne de ötekinden dolayı bana bir övgü yoktur 

Fakat bunda da diğerinde de hamd sana aittir 

 

Konevî'ye göre zâtî bir münâsebetten kaynaklanan "heva" sevgisinin, zâtın 

dışında hiçbir sebebi yoktur. Bir şeye ehil olunduğu için sevilmek ise ehliyeti bilmek 

sebebiyle meydana gelir. Talep ve ihtiyaç ya da ikrama mazhâr olan kimsedeki bir 

vasıf veya bu kimsenin genel anlamda sahip olduğu iyi bir hâlden doğan hak veya 

istihkaka bağlı olmaksızın gerçekleşen bütün ihsân ve ikram çeşitleri, bu rahmete 

mensuptur.
349

 

 Konevî bu konuda şöyle nasihatte bulunur: Cezbeler ve çağrılar, muhabbet 

diliyle, her yönden ve taraftan insanı çekerler, bunun nedeni, insanın her şeyin 

sevgilisi olmasıdır; ayrıca, her şeyin kendisiyle boyanmış olduğu rubûbiyet hükmü 

açısından da insanı davet ederler. Dürtüler, cezbe ve münâsebetlere göre, icabet ve 

karşılık vermek için ortaya çıkar. İnsan, sevdiği ve meylettiği şeyin kuludur. Her 

makam, hâl ve diğer şeylerde itidâl, orta yoldur; itidalden meyleden kişi, sapıtır. 

Bütünü veya çoğu yönüyle azlığa meyleden kimse, itidâlden uzaklaşır.
350

 

 Konevî'ye göre kul, terakkî eder ve farzları tam olarak ve hakkıyla ifa, Allah'a 

yönelik himmetini cem-i himmet, Allah için yaptığı işlerde kalbini hazır/huzur 
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kıldıktan sonra, nafileleri arttırır. Bununla birlikte, vâcib ve gerekli vazifelerine 

nispetle de eksikliğini görür. Bunun ardından, Hz. Peygamberin daha çok sevdiği 

nafileleri artırır. Nafile ibâdetlerin Hz. Peygambere çok sevimli gelmesinin nedeni, 

Allah'ın onları çok sevmiş olmasıdır. Böylece kul, Allah ve Resulü‟nün sevgisi onda 

bulunduğu ve kalbin en iyi cilası olduğu için, nafile ibâdetlere girişir ve onlara sarılır. 

Kalp, bütün bu şeylerin etrafında döndüğü merkezdir. Bütün bunların nihâyeti ise 

Hakk‟ın peygamberinin diliyle bildirmiş olduğu şu makamdır: "Kulum bana nafile 

ibâdetlerle yaklaşmaya devam eder, ta ki onu severim. Onu sevdiğimde ise onun 

işitmesi ve görmesi olurum." İşte bu, Konevî'ye göre velâyet makamıdır.
351
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                                                          SONUÇ 

 

Doğuda Gazzâlî, batıda ise İbn Berrecân gibi sûfîlerle Tasavvuf yeni bir 

mecraya girmiş; sadece kendi varlıklarının gayesini ve hikmetini çözmekle 

yetinmeyen sûfîler, topyekün varlığın felsefesi üzerine zihinlerini teksif etmeye 

başlamışlardır. İslâm âleminin bu iki coğrâfî ucu, adeta Anadolu'da mezcedilerek 

tasavvuf varlık ve bilgi konusunda da müslümanlara yol gösteren bir ilim dalı hâline 

gelmiştir. Sonradan adına vahdet-i vücûd denmiş bu düşünce sisteminin temelini atan 

İbn Arabî, Anadolu topraklarında Konevî gibi bir şahsiyeti yetiştirerek bu fikirlerin 

bütün İslâm coğrafyasına intişârının vesilesi olmuştur. 

İbn Arabî gibi umûmî olarak İslâm tarihinin, husûsî olarak da Tasavvuf 

tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birinin talebesi ve üvey evlâdı olmakla Konevî, 

doğal olarak bu alanda mümtaz bir mevkiye sahip olmaktadır. Konevî'nin bu önemi 

sadece İbn Arabî'den öğrendiği şeyleri sonraki nesillere aktarmaktan 

kaynaklanmamaktadır. Kendi fikirleri de sûfîlerin varlık ve konusu bilgi 

konusundaki görüşlerinin önemli bir ayağını temsil etmektedir. Bu bağlamda Konevî 

hiç bir zaman bir şârih olarak değerlendirilmemiş, tıpkı üstâdı İbn Arabî'ye Şeyh-i 

Ekber dendiği gibi, ona da Şeyh-i Kebîr denmiştir. 

Konevî'nin muhabbet konusundaki görüşlerini ele aldığımız bu çalışmada, 

varlıkta birliğe inanan sûfîlerin varlığın temeline sevgiyi ve muhabbeti 

yerleştirdiklerini gördük. Konevî'ye göre sûfîlerin temelde görüşleri aynıdır. 

Dolayısıyla Konevî'nin muhabbet anlayışının da selefleriyle aynı doğrultuda olması 

gerekir. Bu  doğrultuda Konevî, İbn Arabî'den önceki selefleri gibi muhabbeti 

Hakk'tan kuluna ve kulundan Hakk'a karşı olmak üzere ikiye ayırır. Bunun 

sebeplerini ve keyfiyetini irdeler. Muhabbet neticesinde kulun velâyet mertebelerine 

yükseleceğini bildirir. 

Konevî'nin İbn Arabî'den esinlenerek varlığın ortaya çıkışında temel âmil 

kabul ettiği muhabbet anlayışı, klasik dönem tasavvuf eserlerinde çok sık 

rastlanılmayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temelinde kenz-i mahfî hadisi denen 

sözdeki "bilinmeyi istedim/sevdim" ifadesi yatmaktadır. Bu bağlamda Konevî'ye 

göre mahlûkât, muhabbet ile varlık sahnesine çıkmış, varlık ağacı insan-ı kâmil ile 
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meyvesini vermiştir. İnsan da kemâle ancak muhabbet ile ulaşabilir. Bir başka 

ifadeyle söyleyecek olursak, ilm-i ilâhîdeki nisbî yokluktan şehadet âlemine 

muhabbet âmiliyle ve kavs-i nuzûl ile gelen insan, bunun mukâbilindeki 

yükselmeyi/kavs-i urûcu yine muhabbet ile gerçekleştirecektir. 

Özetle söylemek gerekirse Konevî muhabbet konusunu hem klasik bir sûfî 

bakış açısıyla ele almış, hem de vahdet-i vücûd teorisine has bir yaklaşımla ele 

almıştır. Bu iki boyutlu yaklaşım bütün kâinata muhabbetle bakmanın bir mecaz 

olmadığını, sûfîlerin gerçekten bütün mevcûdâtın muhabbetle var edildiğine 

inandıklarını göstermiştir 
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ÖZET 

 Muhabbet kavramı İslâm dininin birincil kaynaklarında kendisine yer bulan 

meselelerdendir. Gerek Kur'an'da gerekse de hadislerde hem Cenâb-ı Hakk'a ait, hem 

de insana ait muhabbetten bahsedilir. Bu ana kaynaklardan beslenen tasavvuf da 

muhabbet meselesinden hâlî kalmamıştır. Felsefî tasavvufa veya tarîkatler dönemine 

kadar geçen süreçte muhabbet genellikle bir makam olarak kendisine yer bulmakla 

beraber özellikle İbn Arabî'nin öncülük ettiği vahdet-i vücûd anlayışında muhabbet 

ayrı bir boyut kazanmıştır. Bu boyut, âlemlerin yaratılmasındaki muhabbet 

faktörüdür. İbn Arabî'nin düşüncesinin ikinci en önemli şahsiyeti olan Konevî de 

muhabbeti İbn Arabî'den önceki selefleriyle paralel olarak ele almakla beraber, 

muhabbet kaynağından beslenen bir varlık görüşünü de sistematize etmiştir. Bu 

çalışmada, Konevî'nin yaşadığı dönem ve hayatı incelendikten sonra evvela İslâm 

dininin asıl kaynaklarında muhabbetin nasıl ele alındığı aktarılmış, sonrasında klasik 

tasavvuf döneminin eserlerindeki muhabbet anlayışı incelenmiştir. Konevî'nin 

düşünce dünyasının mimarı olması hasebiyle İbn Arabî'nin de muhabbet anlayışı 

klasiklerden ayrı olarak ele alınmıştır. Ardından Konevî'nin muhabbet anlayışı, hem 

varlık görüşü çerçevesinde hem de klasik tasavvuf eserlerine paralel düşünceleri 

çerçevesinde ele alınmıştır. Bunu yaparken de Konevî'nin muhabbet anlayışı, iki 

temele dayandırılmıştır: İlâhî muhabbet ve insânî muhabbet. 

Anahtar Sözcükler: Tasavvuf, Konevî, İbn Arabî, muhabbet kavramı 
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Abstract 

 The concept of love takes place in the primary resources of Islam. Love 

which belongs to Allah and love which belongs to human being are mentioned in the 

Holly Quran and hadiths of Prophet Muhammad (p.u.H.). Sufism, which is fuelled 

with these primary resources, is also studies the concept of love. Love took its place 

usually as a post until the period of philosophical Sufism or orders. The 

understanding of unity of existence, which was led by Muhyiddinî Arabî, made the 

concept of love gained a different perspective. The perspective is the love factor for 

the creation of universe. Sadreddin Konevî is the second most important person of 

the idea of İbn Arabî. Konevi‟s ideas of love were in parallel with his predecessors. 

Additionally, he systematized the idea of entity which is fuelled with love. In this 

study, the first chapter is about the period of Konevi and his life, second chapter 

focuses on how the concept of love is handled in the primary sources of Islam and 

the last chapter reflects the understanding of love in the classic Sufism books. As İbn 

Arabî is the architect of Konevi‟s world of thought, his idea of love is studied 

separately. The last chapter ends with Konevi‟s understanding of love which is 

handled in the frame of the idea of entity and classic Sufism books. In doing this, 

Konevî‟s understanding of love is based on the points: Love which belongs to Allah 

and love belongs human being. 

Key words: Sufism, Konevî, İbn Arabî, the concept of love 

 


