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Bu günde arama beni 

Dünde de 

Geçmiş yanımda 

Gün hakkı ile yaşanmakta 

Murad edilen bulunmakta 

Yarına ayna tutulmakta 

Öyle ise gelecek benim. 

Geçmişe, güne aşkın yaşanmakta 

Hakikat ile kendilik bulunmakta  

Her daim olan, kadim yaşanmakta 

Yarına da aşkın 

Anda olan benim. 

Yarında da arama beni 

Ötelere atma beni 

Anda olan benim.  

Zamana uzandığında  

Dünde, günde, yarında  

Olan da Benim. 

Yanlış anlama, 

Benim dedikçe 

Senin ile ben olan benim. 

Ötelere atma beni 

Ben derken 

Kendiliğe ayna olan da benim. 

Tevhid Okumaları 5

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevhid Okumaları 5

4



İçindekiler 

ÖNSÖZ ....................................................................................................... 7 

Varlık ....................................................................................................... 11 

İrade, Bilgi, Dil, Değer ve Tevhid ............................................................ 33 

Felsefe, Kelam, Bilim ve Tasavvuf .......................................................... 53 

İnsan ........................................................................................................ 67 

Hukuk ve İslam Hukuku .......................................................................... 75 

İslam’da Kültür ve Medeniyet, Krizi ..................................................... 121 

Dinde Gönüllülük Esastır. Zorluk ise Uğraktır. ..................................... 129 

Düşünce Tarihinde Tevhid .................................................................... 137 

Tanrı ile İletişimde Olmak..................................................................... 173 

Tevhitte Çoklu Anlamlılık ..................................................................... 193 

Kur’an Dili Tevhid Dilidir. ...................................................................... 203 

Tevhid Dili, Anlam ve Değer Ediniminde İnsan Olmayı da Belirli Kılan Bir 

Dildir ...................................................................................................... 207 

Rüyalara Tevhitsel Görü ile Bakış ve Rüyalar ile Hikmette Çoklu Anlamlı 

Oluşa Genel Bakış ................................................................................. 209 

Tevhid Ahlakı ve Hikmet, İslam Milleti ve Ümmet Olmak .................. 277 

Tevhid ve Tarihsellik ............................................................................. 289 

Ben Olmak, Tevhitte Kendiliğin Aranması, İkinci Yaratımda Benliğin 

Yeniden Bulunması ve Kendini Bilmek................................................. 295 

Tevhidin, Kavramsal Görü Düzeyinde Tarihsel Oluşundaki Gelişim ... 327 

Külli, Cüzi Ayrımı ve Tevhitte Karşılığı .................................................. 333 

Tevhid ve Yenilenmek........................................................................... 341 

Tevhid, İrfan ve Hikmetin Öznel Kılınması ile Görünüş Bulan Tasavvuf

 ............................................................................................................... 347 

Diyalektiğe Aşkın, İlkede Tevhidi Yaşamak .......................................... 393 

Muhatap Alınmak ................................................................................. 399 

Tevhide, Hikmete Genel Bakış, Alanlar Arası Yaklaşım Sorunu, İrfan ve 

Tevhid ile Sonuçta İslam Olmak ........................................................... 403 

 

Tevhid Okumaları 5

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevhid Okumaları 5

6



ÖNSÖZ 

Tevhid Okumaları kitap serisini dört kitap olarak tamamlamak 

niyetindeydim. Birinci kitap tevhid anlayışı ile alanlara bakış edinmek için 

bir giriş mahiyetinde ders konusuydu. Diğer üç kitap ise tevhitsel görüye 

bağlı olarak İslam’da yaşanan sorunlar ve sorunsal olan durumlara karşı 

bir cevap niteliğinde ele alınmıştı. Tevhid Okumaları Beş olan bu kitapta 

ise diğer kitaplara ek olarak ilavelerde bulunmak istedim.  

Birinci kitapta yer yer eleştiriler olsa da ikinci, üçüncü ve dördüncü 

kitaplardaki eleştirel olan yaklaşımdan/ tutumdan farklı olarak düşünce 

bağlamında genel de toparlayıcı olmayı hedef aldım. Tevhid Okumaları 

kitap serisinde sadece eleştirel olmak değil, yaşamsal olarak sorun, 

düşünsel olarak da sorunsal olan durumları tespit ederek Kur’an ve tevhid 

çizgisinde felsefi düzeyde çözüm sunmayı da hedef almıştım.  

Modern zaman olarak ifade edilen yaşadığımız şu devirde, alan ve 

düşünce biçimi çeşitliliği karşısında Kur’an’ın ve İslam’ın yeniden 

değerlendirilerek dini açıdan konumlandırılmasından yana zorlanıldığı 

görülmektedir. Dini açıdan yaşanan sorunlar karşısında da ilke bağlamında 

seviye gözetilmeden yapılan tartışmaların olduğu düşünülürse eğer ilkeli 

düşünmeye ne kadar ihtiyaç duyulduğu da görülmektedir. 

Öğrenim sisteminin nesnel olgusal düzlemde mekanik ve pozitivist çizgide 

bilimsel oluşu gözettiği düşünüldüğünde, dilde Tanrı’dan, öznellikten 

yoksun anlayış ile düşüncenin yapısal kılındığına tanık olmaktayız. Modern 

yaşamın seküler yaşam olarak anlam kazandığı galip bir dünya görüşü 

karşısında, öğrenim olarak öz değerlere tutunulmadığında ise deist, ateist 

bir nesil ile karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Tanrı’nın yaşam 

alanından/ alanlarından çıkarıldığı zannı ile kurulan bir dünyada böyle 

olmadığını, Kur’an ve tevhid referansı ile göstermek istedim. Kur’an 

ayetlerine fazla zikretmeden ayetleri içerikleri doğrultusunda kullanmaya 

dikkat ederek tevhidi ve hikmeti yeniden tanımlayarak düşüncenin İslam 

açısından yeniden nasıl yapılanması gerektiğine dikkat çekmek istedim.  

İlahiyatçıların/ kelamcıların genele yakınının din adamı olmaktan daha çok 

mezhep adamı oldukları ve öğretim sisteminde düşüncede formatlanmış 

insanlar üretildiği düşünüldüğünde, bir tasavvuf ehli olarak bağımsız bir 

alandan görüş bildirmeyi kendime borç kabul ettim. Dinin teorik alanı olan 
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kelamda sıkışmış olunmasına karşılık, tasavvufun pratik ilahiyat oluşunda 

kazandığım deneyimlere bağlı olarak düşüncemin yapısal oluşu ve felsefi 

olarak kavramsal oluşun önemini de dikkate alarak içinde bulunduğumuz 

sorunsal oluşa, çözüm mahiyetinde katkıda bulunmak istedim. Sadece 

katkı değil, ayrıca evrensel düşünmek ile gelecekte karşılaşılacak sorunsal 

oluşa da dikkat çekmek istedim. 

Özellikle Kur’an’ın ilkeleri gereği ile okunması gerektiğine dikkat çeker 

iken tevhidin, ilkeleri gereklilikler düzeyinde bulur iken tesis etmekle 

gerçekleştirilmesi sonucunda tarihsel bir olgu olarak insanlığın ortak 

gerçeği olduğunu da göstermeye çalıştım. Tevhid, sadece itikada bağlı bir 

olgu olmaktan öte, ussal oluşunu ilkelerin tarihsel deneyimde gerekli 

olmaları ile bulması sonucunda tesis edilmelerinden referansla 

düşünüldüğünde, insanlığın evrensel gerçeğidir.   

Tevhidi kültür gerçeğinde bulmuş bir Anadolu insanı olarak tevhide, 

evrensellerin öznel ve yaşamsal olması nedeni ile yaşamın her alanında 

tanık olmamız gerektiğini göstermek istedim. İslam teolojisini, sadece 

dinsel, tarihsel ve psikolojik karşılıklarında okumak yerine ontolojisi 

zemininden referans ile tevhid çizgisinde epistemolojisi ile yeniden 

okumak istedim.  

Bu, büyük bir iddia taşısa da yaptığım çalışmalar ile bunu başardığımı 

görmekteyim. Bunun için de tarih ile yüzleşmek, mevcut zihniyetler ile de 

yüzleşmek gerektiğinin aklı ile hesaplaşmayı yıkıcı değil de yapıcı olmakta 

buldum.  

Batıl karşısında hak olanı dile getirmek, eleştirel olmayı da beraberinde 

getirir. Hak, dilde görünüş bulduğunda batıla eleştiridir. Galip düşünce 

olduğunda, ortak değer olarak yaşamsal kılındığında ise batılı zayi edicidir.  

Derdi hak, hakikati aramak ve tesis etmek olanlar için bir hediyedir. 

Bilimsel ve felsefi düzeyde usa, ilkesel oluşta vicdana ve sanatsal oluşta 

duyguyu gözeterek kalbe dokunmayı ihmal etmeden dini canlı kılmanın 

olması gerektiğini söylemekteyim. Her türlü düşünsel olan alandan, tevhid 

ilkesi gereği ile uzaklaşmamak gerektiğini ifade etmeye çalıştım.  

Yarınlara hayır ile ulaşacak isek dini açıdan miras bırakmanın ne kadar 

önemli olduğunu belirtmekteyim. Modern yaşam ile beraber kalplerde 
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öldürülmeye çalışılan, ölmeye zorlanan dini, yarınlara miras bırakacak isek 

mirasın yarınlara emanet bırakılan değer olduğunu da hatırlatmak 

istedim. Bu nedenledir ki söz, anlam, değer, duygu, inanç, yargı, eylem 

bağlamında insanı anlamlı kılmaya çalışır iken anlam ve değer teorisi 

tanımlamaktan da öte, tanıtlamak ile insan yaşamı adına önemini 

göstermek istedim.  

Bu bağlamda düşünmeyi önceler iken yeni fikirlere açık olmayı ve değişen 

koşullar, ihtiyaçlar, beklentiler, beğeniler karşısında kurucu değerlere 

sadık kalarak yeniden değer üretmenin, insan geleceği adına hayati 

olduğunu da göstermek istedim. Düşünmek ve değer üretmek, insanın 

miras ile tarihsel oluşunun ana sebebidir. Tarihi yeniden yazmak 

isteyenler, düşünmek ve değer üretmek zorundadırlar.     

Kurucu değerlerin yitirilmeye yüz tuttuğu bir dünya da değer ile yaşamı 

anlamlı kılmak, yaşama tutunmak için değer üretmeye yeniden ihtiyaç 

vardır. Değişen dünyalarda değerleri sabit tutmak zordur. Kurucu 

değerlere sadık kalarak değerleri değişen koşullar karşında yeniden 

yorumlamaya her daim ihtiyaç vardır.  

Önemli olan ise fevri düzeyde keyfi olarak değerleri itibarsızlaştırmadan, 

ortak yaşam biçiminin olmazsa olmazı kılmaktır. Değerleri taassup 

düzeyinde yorumlamadan insanca yaşamanın gereklerini de yerine 

getirmek gerekir. Sofist yaklaşımda nihilist bir dünyada, kurucu olan tinsel 

değerlere ayrıca insanlığımızı insanca yaşamak ile bulmaya ve yeniden 

üretmeye her daim ihtiyaç vardır.  

Tarihsel oluşta tevhid dilini geliştirmek, düşünceyi dilde yapısal kılar iken 

anlam ve değer ediniminde yaşamı anlamlı kılmak İslam olan bir düşünür 

için zaten olması gerekendir. Tevhid diline ihtiyaç vardır. Tevhidi yeniden 

ele alırken, dini tevhid zemininde konumlandırmak ve bu bağlamda anlam 

bulmak ve değer üretmek ile İslam’ın yaşanması gerektiğini göstermek 

istedim.       

Yarınlara ulaşacak isek tevhidi değer olarak yeniden üretmeye ihtiyacımız 

vardır. “Bir saatlik tefekkür bin senelik ibadetten efdaldir” diyen Resul’ün 

izinde; düşünceyi ve düşünce alanlarında üretimi önceleyen öğretime 

ihtiyaç olduğu gibi düşünce ve ürünlerini tevhid çizgisinde değer olarak 

topluma/ toplumlara mal etmeye de ihtiyaç vardır. Mitler, sanat ve kültür, 

Tevhid Okumaları 5

9



yarınlara değerlerimizi bırakmanın araçları olarak kullanılması 

gerekenlerdir. İhmal edilmeyecek kadar da miras olma özelliğini taşırlar.  

Tevhid Okumaları kitap serisinde yapmak istediğimiz bir önemli durumda 

kurucu kavramların içeriğini ilkesi gereği yeniden tanımlama ihtiyacını 

göstermek ve ilkesine bağlı içerikleri ile yeni kavramlar edinir iken de 

tanıtlamaya çalışmaktır. Böylece felsefi zeminde ilahiyat yapmanın ne 

kadar önemli olduğuna da tanık kılmaktır. Serinin beşinci kitabı olan bu 

kitapta da felsefi oluşa özen göstererek ve serinin diğer kitapları ile 

beraber tevhid çizgisinde İslam felsefesine giriş metni de oluşturmaktır. 

Kur’an’ı felsefi bir metin gibi okumaya çalışmak, tevhidi kavramsal 

düzeyde felsefi olarak anlamlı kılmaya çalıştım. Bu çalışmanın da tevhid, 

irfan, hikmet ve izafiyet kavramları izleğinde okunması gerekir.  

Serinin bütün kitapları ile beraber dilsel düzeyde İslam felsefesini tevhid 

çizgisinde görünüşe taşıdık ise ne mutlu. Dini kendi mezhep veya tarik 

uygulamalarından ibaret bilenlerin tekelleşmesinden kurtararak evrensel 

yönleri ile kucaklayıcı oluşuna tanık kılabilirsek de ne mutlu. Kur’an 

Mucizesi kitap serisi ile de herkesin birilerine göre değil de kendi 

anlayışına göre ilkeleri doğrultusunda Kur’an’ı anlayabilmesini olanaklı 

kılabildiysek de ne mutlu. Kur’an ve tevhidi ilkeleri gereği anlamlı kılar iken 

değer oluşlarına bir katkıda bulunduysak da ne mutlu.  

Zamanın sahibi Allah’tır ve gelecek her daim salihlerindir. Allah’ın selamı, 

üzerimizedir. Cümlemizin de üzerine olması temennisi ile…      

**** 
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Varlık 

Hakikat kendinde tek iken hak belirimler üzerinden görünüşü 

gerekli kılmıştır. 

Felsefede varlık bilimi, var olana -mevcudata- dairdir. İlkelerin gözetilmesi 

ile tanımı yapılabilir olanı anlamlı kılmakta ise bilimsel olarak varlık bilimi, 

var olanın nasıl olduğuna dair tanıtlamaya dayalı çözümsel oluşta görünüş 

bulur. Varlık bilimi bilimsel düzlemde düşünüldüğünde, nesnel olgusal 

oluşun çözümlenmesine dayalı yöntemler doğrultusunda sonuç veriler 

elde edilmesi ile görüş sağlayandır.  

Bunlardan farklı olarak dinde, teolojik düzeyde (kelam düzeyinde) varlık 

bilimi ise Tanrı’nın varlığı üzerine düşünmek, O’nun sıfat ve benzeri 

belirimleri doğrultusunda tanımını yapmayı gerekli kılar. Ayrıca Tanrı 

varlığı referans alınması doğrultusunda da mevcudatın -nesnel olgusal 

düzlemde görünüş bulanların- mahiyetinin değerlendirilmesi anlamını 

taşır. Bundan olsa gerek ki klasik kelamda Tanrı’nın vücut sıfatları, 

öznelliğe dayalı subiti sıfatları ve eylemsel oluşta beliren esma tavırları ile 

karakter, kimlik görünüşlerinde anlamlı kılınması söz konusu olandır.  

İlahiyat için varlık bilimi, bilgi bilimsel oluşunu vahiyde bulur. Tasavvuf ise 

deneyime bağlı keşfetmekte bulur. Kelam teorik ilahiyat, tasavvuf ise 

pratik ilahiyat olarak varlık bilimini, dinsel alana bağlı olunduğu içindir ki 

kendi alanının ilkesi gereği ile Tanrı şahsını referans alarak 

anlamlandırmak zorunda bulur.         

Şahıs, dil, bilgi, anlam ve değer tinsel varoluşun zemin olgularıdır. Şahıs 

olmak, kendinden sonra kendinden olanların öznesi olmak, varoluşunu 

melekeler zemininde dil ile anlam ve değer dünyasında tinde inşa etmekte 

görünüş bulur. Şahıs, kendinde dolayımsız kendilik şuurunda ben olmakta 

kendini bulandır. Nedeni sadece kendi olan ve kendi ile var olanların 

nedeni olandır. Böyle olmak ile beraber şahıs, kendiliğini şuurda, diri, 

hareket ve görüş sahibi olarak ben olmakta bulandır. Bu sıfatları 

kendiliğinde dolayımsız olarak bulma niteliğine sahip olan ise nurun 

kendisidir.  

Nurun/ enerjinin şuurlu oluşuna, eserlerinde görünüşe taşıdığı ussal 

oluşunda tanık olunur. Şuurlu oluşu dolayımsız olarak şahıs olduğunun da 

Tevhid Okumaları 5

11



göstergesidir. Nur/ enerji, şahıs -şuurlu- olma özelliğini varlıksal nitelik 

olarak kendinde bulur ve dolayımsız olarak kendinde yaşar. İnsan da 

nurani yapıya sahip ruh kendilikte şahıs olarak bunu kendinde 

deneyimleyendir. Sonrandan edinilen anlam ve değerler ile de karakter ve 

kimlik belirimleriyle tinsel düzeyde kendilik inşa edilir. Tutum ve davranış 

belirimleri ile tavırda olarak da şahıs varlık oluşuna ek olarak varoluşsal 

düzeyde nesneleri üzerinden ilişkide kendini görünüşe taşır.  

Varlık, nesnel olgusal olmaktan daha çok nesnel olgusal olmaya aşkın şahıs 

olandır. Her ne kadar nur düzeyinde ve varlıksal alan olarak -uzay mekân 

oluşu ile- nesnel olgusal yönü olsa da kendiliğini şahıs olmakta bulandır. 

Bu nedenledir ki şahıs, kendilik olgularına aşkın düzeyde metafizik oluşunu 

doğası gereği bulur. Bu, özne olmanın doğası gereğidir ve şahıs olan için 

metafizik oluşun kaçınılmaz olmasıdır. Şahıs olmanın metafizik düzeyde 

oluşu, kendiliğe değil, nesnel olgularına aşkın oluşunda gerçeklik kazanır. 

Bu da metafizik oluşun ilk evresidir.    

Varlık, varoluşu gereği bitimsiz ve kendiliğini korur iken kendi ile var olan 

mevcudatın varoluş nedeni olur. Mevcudata şahsı ile içkin, sıfat ve tavır 

belirimleri ile aşkın ayrıca varlıksal alan belirimi ile de kapsayıcıdır. Bu 

durum sonradan olanların kendisi olduğu anlamını değil, kendisinden 

olduğu anlamını içerir. Varoluş ise şahıs olarak kendiliğini yaratım 

nesneleri ve yaratım alanlarında gerçekleştirmesi ile çoklu ilişkide ürünleri 

üzerinden sıfat belirimleri ve tavırsal görünüşleriyle gerçekleşir.  

Böyle olmak ile beraber bu, görünüşe gelmenin ilk evresi ve metafizik 

oluşun ikinci evresidir. Bu metafizik evrede yaratım nesneleri üzerinden 

kendiliği görünüşe taşımak sıfat ve esma tavrında olsa da tanık olunmak/ 

onanmaktan yoksun olunduğundan, görünüş bulma eksikliği içinde 

bulunulur. Çoklu ilişkide sıfat ve esma tavır belirimlerinde kendiliğe tanık 

olacak -onaylayacak- kişilerin görünüş bulması -yaratımı- ve sonuçta da 

kendiliği üzerine dönülmesi, sibernetik tinselliği, varoluşsal düzeyde 

görünüşün gereği kılar. Bu düzeyde metafizik oluş, kendiliği 

onaylayacakların, nesnel olgusallığa aşkın öznel edimsellikte görünüşe 

gelişi onaylamalarında gerçekleşir. Şahıs kendinde varlık iken varoluşu 

Tanrı olarak bulan olur. Yaratım nesneleri Tanrı değilse de Tanrı’nın 

varoluşsal tanrısal beliriminin gereği/ nesneleri olurlar. Bu düzeyde 

metafizik oluş kendiliğini gerçekleştirmenin sonucunda kimlik olarak 
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onanmakta bulunur. Metafizikte oluş, yeni evresinde kendilik zemininde 

kimlik edinimi sonucunda katman kazanır.  

Tanrı olarak onanmak, inanç düzeyinde olabileceği gibi yaratım nesneleri 

üzerinden ussal olarak da gerçekleşir. Bu, en basit düzeyde öz kendiliğe 

dönüş olsa da tinde onanmış olarak görünüşe gelmenin metafizik 

düzeydeki ilk belirimidir. Tanıklık ise inanç düzeyinde onamadan farklı 

olarak öznel edimsel belirimleri ile Tanrı’ya tanık olmayı -müşahede- 

etmeyi gerekli kılar ve iman ile gerçekleşmesi gerekendir. Tanık olmakta 

istenen imandır. İmanın olmadığı durumda Tanrı’yı, inanç (itikat) 

düzeyinde onamak ile yetinilir. 

İman, metafizik oluşa ikincil olan özneler ile yaratıcı şahsın yakinen eminlik 

duygusunda buluşulması ile derinlik kazandırılmasına sebeptir. Bu 

durumda varoluş, görünüşe gelme ideali ile aynı doğrultuda gerçekleşir. 

Böyle olsa da bu düzeyde görünüşe gelmek, yeterli değildir. İnançta 

çeşitlenmek, ereğe bağlı farklı amaçlar izleğinde görünüş bulmak, varlık 

görüşünde çeşitlenmek, değer yargılarında karşı karşıya gelmek söz 

konusu olduğunda, diyalektik ilişkide görünüşe gelmek gerekli olmuştur.  

Karşıtlık, ilkelerin gereklilikler olduğunu, eylemde görünüş bulmasının 

zorlayıcı etkenidir. Diyalektik, çatışkıda belirdiğinde ise nesnel olgusal 

olana tenezzül eden özneler arasındaki ilişkide nesnel olgusal olana aşkın 

öznel edimsellikte beliren ilkeler ile görünüşe gelmenin aracıdır. Böylesi 

görünüş bulmak, varoluşu kendi dinamiğinde çeşitlenmekte bulmaya 

neden iken varoluşu tinsel düzeyde katmanlı kılar.  

Tinsel düzeyde katmanlı kılınan bir varoluşta Tanrı’ya tanık olmak, nesnel 

olgusal us belirimlerine haiz olanlar için zorlaşır olsa da öznel edimsel 

olanda Tanrı’ya tanık olan iman ehli için kolaylaşır. Diyalektik, bu durumda 

kuvvet çarpanı olarak iş görmesi ile karşıt ilişkide görünüşe gelmenin 

gereği olarak iman etmenin bir parçası olur. Böylece tinde sibernetik ve 

diyalektik, görünüşe gelmenin iki belirimi olarak ussal aracı olur.  

Diyalektik, görünüşe gelmenin aracı iken varoluşu, ilişkilerde ereğe bağlı 

görünüş bulmada, ortak gerçeklilikte bulmak gerektiğinin göstergesidir. 

Olayları değil de olaylarda görünüş bulan olgulara tanık kılmaya sebeptir. 

Diyalektik her ne kadar karşıt ilişkilerde olayda beliriş olsa -gerçeğini karşıt 

edimlerde ve görüşlerde bulsa-  da olgusal olanı görünüşünde belirgin 
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kılar. Bu durumda şahıs olanın ilkelerin olgusal düzeyde diyalektikte 

belirmesi ile tavırda görünüş bulması belirginleşir. Çünkü diyalektikte hak 

ve batıl kıpılar üzerinden hak olanın her daim olayında galip gelmesi ile 

görünüşe gelmesinin belirginleşmesi söz konusudur. Bu, eser verirken 

varlığa delil yaratım nesneleri üzerinden ussal düzeyde kabule bağlı olarak 

görünüşe gelme evresinden ileri bir evredir. Ussal düzeyde de hak ilkesine 

bağlı olarak görünüşe gelir iken varoluşta -kendiliğini gerçekleştirmekte- 

tanıtlamaya geçildiğinin göstergesidir. Varlığına delil eser vermek ile 

görünüş bulmak itikada/ imana bağlı olarak kabul görse de ussal olarak 

kabul görmeyebilir. Diyalektikte ilkelerin gerekli oluşunun hak olmaları ile 

görünüşe gelmesi süreci sonunda ise hak olan ile varlığını görünüşe 

taşımak -yaşamsal olarak tanıtlamak- söz konusu olandır.      

Görünüş bulmak, varlıksal düzeyde teklikten çokluğa ve çoklu ilişkiye 

geçişlerde tinde kendiliğini tavırlarda gerçekleştirmek ile varoluşun, sıfat 

ve tavırlarda serimlemesidir. Hak olanın batıl üzerinden görünüşe gelmesi 

ise diyalektiğin varoluşsal gerekliliğini açık eder iken tinde, diyalektiğin 

işletim yasası olarak da görünüş bulduğunun göstergesidir. Yaratımda 

nesnel olgusal olan deliller üzerinden varoluş serimlemesinde bulunulur 

iken diyalektikte, varlık olarak kendiliğin ilkesel öznel belirimler ile 

tanıtlanmasına gidilir. Bu nedenledir ki diyalektik, insan ilişkilerinde 

görünüşte tekâmül son buluncaya kadar devam eder. İlk nedene, asıla 

yöneliş onu erek kılar iken diyalektik oluşta erek olanı tavırlarda yaşamaya 

doğru zorlanmak da söz konusu olandır. Bu durumda gerçekleşen ise tinde 

sibernetik döngüsel gerçeklilikte diyalektik işlevsel olan ussal belirime 

tanık olduğumuzdur.  

Hak olanın her daim galip gelmesi tarihsel gerçeği ile bakıldığında 

materyal nedenlere bağlı olarak rastgele gerçekleşen bir tarihe değil, 

olgunun/ olguların, ilkenin/ ilkelerin öznelliğe bağlı olarak hak olmaları 

üzerinden öznenin görünüşe gelmesine de tarihsel olarak tanık olunur. 

Tarih kişi ve olayların tarihi iken tarihsellikte tanık olunması gereken ise 

ilkelerin öznel edimsel olmaları üzerinden kendini hak olan üzeri görünüşe 

getiren Tanrı’dır. 

Sibernetik diyalektik, olgusal olanı hak olan yönü ile görünüşe taşır iken 

hak olanın belirimi ile batıl olanın ayıklanması uslamlaması işlevselliğini de 

görür kılar. Hak olan ile batıl olan tarihin sayfalarında bırakılır iken 
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zamansal oluşta insan zamansızlığa dokunur, zamansızlığa uzanmanın 

yolunda da yürümektedir. Olgusal olanın zamansızlığı yaşamın gerçeği 

olduğunda, insan varoluşunun nesnelerine aşkın metafizik oluşta 

kendiliğini bulur. Tanrısallığa hak olan ile uzanmak, diyalektik ile bulduğu 

gerçeğidir. Diyalektiğin gerçeği ise her daim değişmek zorunda olarak 

kendiliğin gerçekleştirilmesidir. Diyalektikte değişen ise öz kendilik değil, 

varlık görüşünde kendiliğin tinsel olarak hak olan ile inşa edilmesidir. Her 

kendilik inşası hak olan ile yapıldığında beşer olmaktan insan olmaya 

doğru yürünmektedir. Bu durumda metafizik oluşu ile insan Metafizik 

oluşu ile Tanrı’yı anlama ve metafizik belirimleri ile hakkı kadarı ile yaşama 

olanağı bulur. 

Diyalektikte ilkeler -hak olan- ile değişim ise uzak perspektiften 

bakıldığında hak olan ile batıl olanın olumsuzlaması olarak görülse de 

zamansızda duranı zamanda -eylemlerde- görünüşe taşımaktır. Varoluşu 

bitimli olmakta bulmaktan daha çok bitimsiz olan ile bulmaya nedendir. 

Bitimsiz olan Tanrı’dır ve Tanrı’nın öznel belirimleri olan ilkeleridir. 

Diyalektik değişimde kaçınılmaz olan ise Tanrı’ya, hak olanın gerçekleştiği 

edimlerde tutunmaktır, uzanmaktır, hakkı gereği ile zamansız/ bitimsiz 

olanı yaşamaktır. Diyalektik böylesi bir gerçeğe uyanmanın gereği olarak 

insan tininde görünüş bulur ve çoklu varlık görüşü ve değer yargısı 

gerçeğinde yaşanmak zorunda kalınan olarak bulunandır. 

Diyalektik süreçte insan Tanrı’ya uzanırken Tanrı da insan üzerinden 

tavırlarında hak üzeri olarak kendini görünüşe taşır. Bu ikili gerçeklilikte 

varoluş, tinde ortak gerçeklilikte kendiliği görünüşe taşımaktır. Böyle 

olmak ile beraber sadece diyalektik, doğrultusal olarak görünüş bulur ama 

ereğin nedeni belirli kıldığı sibernetik varoluşta diyalektik bir neden olarak 

yerini alır ve döngüsel oluşa zorlayıcı etken olarak tinde karşılık bulur. 

Sibernetik diyalektik, eylemin gerçeğinde Tanrı’nın görünüşe gelmesi ve 

Tanrı’ya doğru uzanmanın ussal yöntem biçimi olsa da Tanrı ile 

gerçekliğini bulan ilkelerin zamansız/ bitimsiz olgular olarak ortak 

gerçeklilikte varoluşun gereklilikleri olmaları düzeyinde gerçeklik 

kazanmalarının ve görünüşe gelmelerinin de ussal gereğidirler. Tarihsel 

çizgide de gereklilikler olduklarına da tanık olunur. Yani iyilik, doğruluk, 

güzellik, adalet ve daha nicesi, ortak gerçeklilikte varoluşun ortak/ 

evrensel gerçeğidir -gerekli olanlarıdır-. 
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Sibernetik diyalektikte, varlıksal olarak metafizik oluşun kendilik 

zemininden hareket ile tinsel varoluşta görülen ortak gerçeklilikte kendi 

üzerine dönerken katmanlaşan ve girift olan bir metafizik evrede 

bulunulur. Tanrı ve insan varoluşun ortak gerçekliliğinde metafizik oluşta 

kendiliği gerçekleştirirken kendiliğe uzanır.  

İlkeler özneldir, öznel oluşta gerçekleşme erkinde iradeye bürünürler iken 

potansiyel irade belirimleri olarak görünüş bulurlar. Dilde ilke, kültürde 

değer yargıları olarak vücuda gelirlerken eylemin kritik edildiği erek 

belirimleridir. Öznel oldukları içindir ki dirimseldirler ve dirimsel 

oluşlarında irade belirimi olarak vücuda geldiklerinde eyleme sevk edici 

erktirler. İfadeye taşındıklarında ve eylemde gerçekleştiklerinde ise değer 

yargı belirimi olarak vücud bulmuşlarıdır. Nesneleri ise vücuda 

gelmelerinin araçları iken kendiliğinde şahıs olanın tenezzülü ile görünüşe 

gelmesinin de araçları olur.  

Tenezzül etmek, aşağıya inmek anlamını içerse de varlıksal değilse de 

varoluşsal olarak bir dokunuş biçimidir. Nesnesi olanı: duyu, dil, duygu, us 

vb. belirimlerde kendiliğe taşımanın, öznel kılmanın da gereğidir. Yabancı 

duranı içselleştirmenin aracıdır. Dokunur iken kendiliğe doğru geri 

taşımanın, tine ait değer kılmanın gereğidir. Her tenezzül ediş, değer 

olarak var kılışın ve nesnel olgusal olarak salt düzeyde mevcut görünene 

tinde mahiyetine değer olarak dokunmanın gereğidir. Bu durumda 

metafizik oluş, ortak gerçeklilikte varoluş bulanlar için anlam ve değer 

belirimlerinde varlık görüşü ve değer yargısında kendiliğin inşa 

edilmesinde bulunur.  

Bu metafizik evrede varoluşta şahıs, kendilik dünyasında nesnel olgusal 

olana ve nesnelerine aşkın yaşamda kendini yaşamakta bulunur. 

Kaçınılmaz olan ise metafizik oluştan kaçışın olmadığıdır. Yaşamın ve her 

türlü üretim alanında metafizik oluş öznenin mutlak kaderi olur. Özne ve 

amaçsal oluştan, varlık görüşü, değer yargılarından bahsetmek 

olduğumuzda, metafizik dünyanın nesnel olgusal olan alanlara aşkın şahıs 

olmak ve öznel belirimlerde bulunmak, öznel kılmak, ilkenin yargısal oluşu 

nedeni ile yargısal olmak sonuçları ile zorunlu olarak oluştuğu görülür. 

Metafizik, nesnel olgusal olandan ayrı olarak ötelerde olan değil, özne 

olmak, anlam ve değer alanlarında varlık görüşü ve yargılarda nesnel 

olgusal olana aşkın olmak ile içeriği doldurulması gereken bir kavramdır. 
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Nesnel olgusal olana aşkın şahıs olmak ve şahıs olmanın sıfatlarında, 

meleke belirimlerinde ve değişken tavırlarda yaşamak metafizik olmanın 

gereğidir. Sezgide anlam ararken, duyuda öznele taşırken/ tadarken, 

iradede erek/ amaç gereği kendiliği bulurken, duygularda ilkeler canlı 

kılınırken, eylemlerde ilkeler gerçekleştirilirken hareketin ve nesnelerinin 

öznesi olmak metafizik oluşu kaçınılmaz kılar. Bu durumda metafizik, 

şahsın özne olmasının sonucunda kaçınılmazı olarak bulduğudur. 

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi varlık metafiziktir ve ortak 

gerçeklilikte varoluş bulur iken yaşamsal her belirimi ile anlam ve değer 

varoluş durumlarında metafizik yaşamak zorunda kalandır. Metafizik, 

sadece ussal bir belirim ve ifade biçimi olmaktan öte şahıs varlık referans 

alındığında varlık ve varoluş düzeylerinde zorunlu olarak bulunan bir 

olgusal durumdur. Farazi olmaktan öte şahıs olanın öznesi olduğuna aşkın 

kendiliği ve kendiliğini yaşama durumları ile alakadar olan olgusallığa 

haizdir. 

Varlık şahıs olarak ele alındığında mevcudata/ mahlûkata (halk edilmiş 

olana) içkin vücudu olandır. Vücud ise kendilik şuurunda bitimsiz olarak 

bulunandır.  Varlık zemin alındığında varoluş; ortak gerçeklikte diğeri ile 

ilişkilerde kendiliği karakter ve kimlikte vücuda getirmektir. İlişkilerde de 

tavırlarda değişim kazanmış olarak karakter ve kimlik belirimlerinde 

görünüşe gelirken ve tanık olunurken vücuda getirmektir. Varlık olarak 

vücud sahibi olmak, kendilik korunumunda bitimsiz ve değişmez oluşunda 

gerçekleşir iken karakter ve kimlik belirimleri olan tavırlarda görünüşe 

gelmek, çoklu ilişki gerçeğinde değişken durumlara göre değişkenlik 

gösterir. Rahmetin, yani ilkelerin öncelenmesi ahlakta tutarlılık ile 

değişken tavırlarda tutarlı oluş yakalanır. Bu, ortak gerçeklilikte varoluşun 

ikili doğası gereği de gerekli olandır. 

Varlık felsefesinde varlık olarak mevcudat referans alındığında bitimli 

dünyanın değişkenliğinde özdeğin bitimsiz olduğu kanaati ile görüş sahibi 

olunur. Özdeğin izale edildiği ortamda/ sistemde bitimsizliği olsa da izole 

edilmediği durumda bitimli olması kaçınılmazdır. Varlık felsefesinde 

mutlak olanın ussal olarak referans alınması, düşünmenin tutarlı ve doğru 

olarak gerçekleşmesi adına önemlidir.  

Varlık özdek referanslı olarak mevcudatın tamamı olarak ele alındığında 

da toptancı olarak bütünlüğe bağlı varoluş görüşü kanaatine varılır. 
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Bütünün kendiliğinde var olmak ve anlam kazanmak bir yönü ile doğru 

olsa da varlık olarak özdeğin zemin alındığı bir görüşte tikel olanın bitimli 

sınırları ile karşılaşıldığında mutlak olma özelliğine haiz olmadığı görülür.  

Varlık felsefesi bu nedenlerden dolayıdır ki bitimli tikelin mevcut oluşu 

üzerine inşa edilemez. Her yönü ile bitimsiz olanın referans alınması ile 

düşüncenin inşa edilmesini kaçınılmaz kılar. Bu durumda varlık felsefesi 

hem öz hem de özün varoluş düzey belirimlerine neden oluşu sonucunda 

töz olması niteliği kazanması sebebiyle kendinde bitimsiz ve varoluş 

belirimlerinde de sürekli/ tutarlı olanı arar ve referans edinmek zorunda 

kalır.  

Varlık felsefesinde görünen mevcudat dâhilinde öz arandığında birçok 

özle karşı karşıya kalınır. Öz varoluş belirimleri ile ürünleri üzerinden töz 

olarak belirdiğinde ise birçok töz ile karşı karşıya kalınır. Özler ve özlerin 

töz belirimlerinde değişkenlikte bitimli olması, insanı ikna etmemiş olacak 

ki ortak/ evrensel öz arayışı tarih boyunca devam etmiştir. Enerjinin 

(hareket olarak enerji değil de nesnel olgusal yönü ile hareketin de nedeni 

olan olgu) bitimsiz doğası ile tanışıldığında, ortak öz de bulunmuş oldu. 

Sıkıntı ise özün mevcut özlerden farklılıklar göstermesi sebebiyle 

tanınmasında güçlük yaşanmasıydı. Nesnel olgusal ele alınır iken şahıs 

varlık oluşundan yoksun görüşte bilimsel alana hapsedilmiş olarak yerini 

aldı.  

Aslında ise varlık felsefesinde aranan bulunmuştu. Sadece doğası gereği 

ne olduğuna dair bilgi edinilmekte iken kim olduğuna dair sorudan yoksun 

bakılmaktaydı. Varlık felsefesi, ya doğa felsefesi çizgisinde işlevinde 

mekanik bir doğaya bakmanın adıydı ya da teolojik çizgide Tanrı ile 

varoluşa bakmanın düşünce alanıydı. Tanrı ya doğanın da kendisi olandı 

ya doğayı yasalar ile yönetendi ya da yaratıcı olarak doğanın dışında 

aranması gerekendi.  

Mekanik görüş hâkim olduğunda hareket ve devinim yasalar ile denge 

bulan ve tutarlı bir biçimde devamlı olandı. Mekanik varlık görüşünün en 

önemli özelliği ise belirlenimci ve indirgemeci olunmasıydı. Böyle olması 

karşısında ise belirsizlik, çoklu hareket belirimlerinin öngörülemez olması, 

ortak yasa arayışında indirgemede yaşanan sıkıntılar, zamanın izafi oluşu 

teoremi, enerjinin bilindik dünyadan farklı olarak davranış/ hareket ve 

durum fenomenlerinin olması ile varlığına dair belirsizliği olması vb. 
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rastlantısal oluşta belirlenmezcilik içeren bir dünyanın kapısını araladı. Bu 

durumda yasalar da önsel nedenler olarak güvenirliğini yitirmişti. Fark 

edilemeyen ise varoluştan bahsedilmekte ise sonuç ilkeden hareket ile 

yasanın erek nedene bağlı olarak döngüsel sistemlerde -sibernetik 

sistemlerde- varoluş nedenlerini belirli kılarken varoluş eşikleri 

olduğuydu. Yasayı gerçek kılan sistemde döngüsünde erekten hareket ile 

nedenlerin belirli kılınmasıydı ve yasa varoluşun eşiğiydi, olmazsa 

olmazıydı. 

Belirlenmezcilikte sorun ise varlık alanından çıkılmış olması ile genel 

anlamda hareketi merkeze alan düşünce biçiminin öncelenmesiydi. Varlık 

nesnel olgusal alanda görülmek istenen iken öznel alanda şahıs olması ile 

vücud sahibi olandı. Dil, nesnel olgusal alanda bilimsel değerler dizgesi 

çerçevesinde şahıs varlık olarak Tanrı’ya örtülü biçimde görünüş bulurken 

ve görü sahibi kılarken varlık olarak Tanrı’yı tanımak, anlamaya çalışmak, 

tanık olmak, müşahede etmekten uzaklaşılmıştı. Tanrı, sadece dinsel 

alana hapsedilmişti; dil ve alan sorunu olarak çıkmaza düşüldüğünde 

varlığına dair görüş bildirmek sorunsal olandı. 

Varlık ve varoluş düşünce tarihi boyunca farklı açılardan ve düzeylerde ele 

alınır. En temel anlamı ile varlık, önsel nedendir. Varoluşsal yani ürün ve 

ilişkiler ağında bütünleyici olan tavırları olan ilkede öznel, yasa ile de salt 

ussal belirimde olarak görünüş bulmaktadır.  

Varlığı tanımak için onun önsel neden olması yeterli değildir. Zaten 

tanımaya çalışmak onu düşüncede erek neden kılar. Bu durumda 

düşüncede tanımak, pratikte tanık olmak, varoluş belirimleri ile 

tanıtlamak ve özne olduğu içindir ki yaşamsal olarak deneyimlemek erek 

olması düzeyinde onu önsel kılar. Böylece varlık, varoluşa önsel neden 

olarak üzerine düşünülen olmaktan daha çok erek neden olarak 

tanınması, tanık olunması, deneyimlenmesi ve tanıtlaması yapılması 

gereken öznedir. Şahıstan bahsetmekteysek nesnel olgusal olmaktan 

daha çok öznel edimsel olarak yaşanması/ deneyimlenmesi mümkün 

olandan bahsetmekteyizdir. Bunun içindir ki nesnel olgusal olana yaklaşım 

paradigmalarından (deney, gözlem, ölçüm, kullanabilir kılmak; sonuç 

verilere göre pragmatik sonuçlar edinmek) farklı olarak öznel edimsel 

yaklaşım paradigması (deneyim, tanıklık, ilkeler ile kritik etmek, sonuç 

verilere göre yaşam biçimi oluşturmak, onun ile yaşamayı öğrenmek) 
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düzeyinde görüş sahibi olmak gerekir. Böylece yaklaşım sorunu, bilimsel 

niteliğe indirgenmiş olarak aşılmış olunur.       

Dil ve yaklaşım sorunsal olduğunda görüşte sıkıntılar yaşanır. Yaklaşım 

sorunu aşıldığında dil sorunu da aşılmaya başlanır. Nesnel olgusal 

yaklaşımdan farklı olarak öznel edimsel yaklaşımda varlık ile Tanrı olarak 

tanış olmaya başlarız.  

Varlık felsefesinde, bir şeyi şey yapan özellikleri biliriz önermesi geçerlidir. 

Bu, klasik bakış açısından hareket ile kelam ilminde Tanrı; vücud, kıdem, 

beka, vahdaniyet, muhalefet-ül havadis ve kıdemi bi zatihi sıfatları ile 

kendiliği sabit olandır. Varlık olarak şahsın kendisi değil ama varoluşsal 

belirimleri olan subiti (sabit/ değişmez) -özne değil- öznel sıfatları olan 

hayat, ilim, irade, semi, basir, kelam, kudret, tekvin belirimlerine haizdir. 

Bu durumda görülecek olan ise önsel nedenler -eski tabir ile söylemek 

gerekirse illetler- olarak varlık sıfatlarının anlamlı kılınmaya çalışılmasıdır.  

Unutmamak gerekir ki varlığı şey yapan sıfatları ile tanımak gerekir ama 

varlığı varlık yapan önsel neden belirimlerinden daha çok önsel neden 

belirimleri zemininden hareket ile erekte kendini bulduğu durumdur. Bu 

durumda varlığı önsel nedenler ile tanısak da varoluşsal olarak erekte 

olduğu ile özne oluşunda tanımak iki farklı durumdur. Erekte varlık, 

varoluş belirimleri ile varlık olarak tanımı yapılacak olmaktan farklı olarak 

tanıtlanacak olandır. Kendi mahiyetinde ise varlığını gerçekleştirdikleri ve 

tavırda kendiliğini hissettiği durumda üreten olarak yaratandır. Bu 

durumda varlık olarak yaratılmayan ama tinde varoluşsal olarak karakter 

ve kimlik beliriminde kendiliğini, yaratım nesneleri üzerinden ortak 

gerçeklilikte erek belirimi olan tavırlarında yaratana tanık olunur.         

Varlık sıfatları teorik düzeyde bilmek/ tanımak, tanımlamak için yeterli 

görünse de erekte ne olacağı ve sonuç belirimlerine göre tanımak ve 

tanıtlamaya dair yetersizdir. Varlığın erekte alacağı durum, verdiği ürün ve 

alanına bağlı olarak göstereceği karakter ve kimlik belirimi, sonuç olarak 

tavırsal varoluş biçiminden yoksun ele alınması önerme olarak olumsuz 

biçimde eleştiriye açık kılar. Tanrı varlığına itirazların olmasını da bu 

doğrultuda görmek mümkündür. Varlığı erek düzeylerinde sonuç 

belirimlerine göre tanımlamak ve tanıtlamak ile doğru yargıda bulunmak 

ile de olumsuz kıpıda eleştirinin önüne geçilmiş olunur.  
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Böyle olsa da varlığın şahıs olarak kendilikte mutlak oluşu mahiyetinde 

izafiyetin olmamasına rağmen öz niteliklerindeki çeşitlilik ve varoluşsal 

belirimlerinde farklı alan, perspektif ve düzey görüngülerinde izafiyete 

haiz olması söz konusudur. Bu durumda varlık, kendiliğinde izafiyeti 

barındırmadan varoluş niteliklerinde ve belirimlerinde izafi oluşu nedeni 

ile ortak ilkelerde buluşulmadığında eleştiriye veya ret edilmeye açıktır. 

Enerjiye nesnel olgusal belirimleri ile bakışımda bulunmak ile öz 

niteliğinde özne oluşu ve öznel belirimleri ile varlığını görünüşe taşıması 

arasında ki iki farklı düzey ve perspektiften yaklaşmakta olduğumuzda da 

buna net olarak tanık olunabilir. Aynı varlığın farklı formasyonlarda 

görülmesi varlık görüşlerinde çeşitlenmeyi de beraberinde getirir.  

Bir olgunun sadece bir doğrusu değil, birçok doğrusu olduğu veya birçok 

varoluş belirimlerinde görüldüğü gerçeği ile bakıldığında; varlık için 

görünüş bulmak, izafi belirimleri ile mümkün olduğu gibi izafi belirimleri 

doğrultusunda ortak ilkelerde görülmesi gerçeği ile insanı karşı karşıya 

bırakır. Bu durumda varlıkta ortak ilkelerin karşıt olmadığı, çeşitlilik olduğu 

gerçeği ve izafiyete rağmen tümelden bakışımda olunması durumunda 

doğru varlık görüşünde buluşulur. Farklı ilkelerden, alanlardan, 

perspektiflerden veya düzeylerden hareket ile varlık kritik edildiğinde, 

eleştirel olunmakta ise varlık görüşünde diyalektik olmak kaçınılmazdır. 

Bu durumda diyalektik, ortak ilkelerin usta örtüşme -indirgemeci olarak 

görüşte bütünlüğün yakalanması-  ve varlıkta çeşitlilik oluşunun gerçeği ile 

aşılması gerekendir. 

Her diyalektik belirimde hak -gerçek- olanın görünüş bulması kaçınılmaz 

kuraldır. Hak olanında izafi belirimlerinde çeşitlilik gösterdiği gerçeği de 

düşünüldüğünde sadece, hak olanın karşıt belirim üzerinden görünüş 

bulması varlık görüşünde en doğru biçimde bütünlüğün yakalanması 

adına yeterli değildir. Varlığın izafi belirimlerinde farklı yönleri ile ortak 

ilkelerde bütünlük göstermesi en doğru biçimde ona tanık olacak varlık 

görüşünü edinmeye nedendir. 

Varlıkta ilke: mekân, zaman, alan, durum, bağıntılılık, vb. kategorik 

belirimlerde nesnel düzeyde görünüş bulur iken iyi, doğru, güzel ve bu 

ilkeler zemininde görülen esma tavır belirimleri öznel olma düzeyinde 

görünüş bulur. Kategorik düzeyde nesnel olgusal olan her belirim, erekte 

öznel edimsel ilkelerin görünüş bulmasının -varlığın bu ilkelerde eylemin 
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kendisinde görünüş bulmasının- neden kılması ile varoluşun -kendiliği 

gerçekleştirmenin- doğaya ait nesnel belirimleri olurlar. Nesnel olgusal 

kategorik olan her belirim, erekte öznel edimsel oluşu belirli kılan önsel 

neden olmaktan daha çok ereğin nedenleri belirli kıldığı gerçekte 

oluştadır. Varlık görüşünde önemli olan, nesnel olgusal belirimlerinde 

varlığı tanımak iken öznel edimsel yönü ile varlık ile tanışmak ve ona 

birebir öznel edimsel belirimlerinde tanık olmak ve müşahede 

edebilmektir. 

Bu durumda varlığı sıfat ve tavır belirimlerinde teorik -varlık görüşünde- 

olarak bilmenin yeterli olmadığı nasıl varlık olduğuna dair nesnel olgusal 

düzlemde deneysel veriler de elde ederek tanıtlamanın yeterli olmadığını 

belirtmek gerekir. Pratikte deneyimsel olarak varlık ile tanışmak 

mahiyetine uzanmanın gereğidir. Bu doğrultuda da deneyimsel olarak 

varlığı bilmek, hem tanıklık hem de tanıtlamayı içeren bir biliş yönteminde 

nesnel olgusal olana aşkın öznellikte ona yakin gelmek anlamını taşır.  

Varlığa sadece kelam düzeyinde yaklaşanların en büyük eksiği de teoride 

bilinenin tanıtlanmasını nedenlere bağlı kılar iken varlığı öznel olan ilke 

belirimleri ile erekte bulmaya yönelik olarak çaba göstermemeleridir. Bu 

bağlamda önsel neden önermeleri ile edinilen her varlık görüşünün en 

temel eksiğinin, varlığın öznel edimsel ilke belirimlerinde erek oluşunda 

deneyimlenmesi ile edinilen varlık görüşünden yoksun olmasıdır. Zaten 

varlıksal olarak öznellikten bahsedilmekte ise yaşamda karşılıkları olan ve 

deneyimlenmesi gerekenden bahsedilmektedir. Bu nedenledir ki şahıs 

referanslı her varlık görüşünde aranması gereken, yaşamda karşılıklarının 

olması ve deneyimlenme imkânının olmasıdır. Yaşamda karşılığı olmayan 

ve deneyimlenmeyen şahıs referanslı her varlık görüşünün doğrulanamaz 

oluşu ile karşılaşıldığında batıl olduğu içindir ki elimine edilmesi 

kaçınılmazdır. 

Nesnel olgusal düzeyde ise varlık görüşü biçimlenir iken kategorik 

belirimleri ile tanımlananın deney, gözlem, ölçüm düzleminde ne 

olduğuna değil de nasıl olduğuna dair veriler elde edilmesi önemlidir. Bu 

tanımı yapılanın tanıtlanması içinde önem gösterir. Ayrıca mekanikte 

devinim ve değişimde sonuçta olacağı/ olduğu ile nesnel olgusal olanın 

tanımlanması da varoluş belirimlerinde tanıklığın gerçekleşmesi için 
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gereklidir. Örnek: Bir elma ağacı tümelinde ağaçtır ama meyvesini 

verdiğinde elma ağacı olması ile tanımlanır ve kendisine tanık olunur.  

Bu durum doğa bilimleri için ne kadar önemli ise şahsa dair bilimler için de 

o kadar önemlidir. Varlık olarak Tanrı da özde/ tümelinde şahıstır ama 

yaratım da bulunması sonucunda yaratımına tanık olunması üzerinden 

Tanrı olma sıfatı ve kimlik belirimine haiz olur. Bu durum bir sanatçı, bilgin, 

filozof için de geçerli olandır. Erekte olunan ile varoluş bulmak neden olan 

zeminde kendiliğin yeniden yaratımı, gerçekleştirilmesidir. 

Varlık, şahıs referanslı düşünüldüğünde nesnel olgusal olana içkin, aşkın 

ve muhit olandan bahsetmek gerekir. Böyle olduğunda kendiliğinde bütün 

olan, eylem ve işlerinde de bütünlüğü gözetene tanık olmak gerekir. 

Nesnel olgusal olan sistem beliriminde mekaniğe göre devinim ve 

dengelerin gözetilmesinde görülür iken özüne bağlı olarak ilişkilerde şahıs 

varlık zemininde varoluş bulduğundan dolayı organik bütünlükte -

bağıntılılıkta- seyir eder. Mekanik ve organik oluş, olgusal olana farklı iki 

izafi durumda bakıştan ibarettir. Sistem referanslı ve nesnel olgusal 

düzlemden düşünüldüğünde mekanik olanı, olup bitmekte oldukları ile 

anlamanın gereği olur. Böyle olsa da şahıs, öz temelli düşünüldüğünde 

organik bağıntılılıktan bakışımda bulunmak kaçınılmazdır.  

Organik bağıntılılıkta dikkat edilmesi gereken ise nesnel olgusal olan ile 

şahıs olanın kendilikte mahiyetinin karıştırılmamasıdır. Şahıs, her yaratım 

sonucunda hep içkin olan olması ile içerde kalandır. Nesnel olgusal olan 

üzerinden de kendiliğini sıfat ve esma -karakter ve kimlik- tavır belirimleri 

ile görünüşe taşıyandır. Ayrıca nesnel olgusal düzeyde beliren her yaratım 

nesnesi, varlık olarak şahsın öz niteliklerini evrensel olarak mahiyeti olarak 

istidadı -hakkı- gereği ile potansiyeli olarak bulur. Bu da varoluş gereği 

varlıktan nasipli olunmasıdır. Organik doğa da varlıktan nasipli olunduğu 

içindir ki erekte olması gereken, potansiyellerin gerçekleştirilmesidir. 

Varoluşsal belirimler olarak koşullar, potansiyeli gerçekleştirmenin gereği 

olarak görünüş bulur. Koşulların zorlayıcı etkisi ile erekte kendiliğin 

gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Koşulların zorlayıcı etken oluşu ile 

tanrısal yetilerde kendiliği bulmak, her mevcut kılınanın zorunlu kaderidir.    

Nesnel olgusal düzlemde varlık için zaman, bitimli olmak ile beraber 

döngüsel sistemlerde ardışık hareketin sonucu olarak bulunandır. 

Mekânsal belirimlere haiz olarak zamanda zamansal algı ussal olması ile 
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beraber zaman nesnelerine bağlı olarak bilinçli olmayı gerekli kılar. Nesnel 

olgusal düzlemde fiziksel zaman akışında bilinçli oluş bellekte üç zamanlı 

olmayı da beraberinde getirir. Böyle olmak ile beraber zamanın 

başlangıcından, yani halk etmenin başlangıç anından itibaren zaman, 

nesnel ardışık belirimler üzerinden öznel ve ussal bir algı olarak görünüş 

bulmaktadır. Her şeyin başlangıcından önce zamanın olmadığı sadece 

tekilliğin olduğu görüşte bulunanlar olsa da şahıs varlıktan 

bahsetmekteysek şahıs olmanın zamansal oluşu içerdiğini bilmek gerekir. 

Şuurlu oluş, amaç ve hareket şahıs olmanın doğasında olduğu içindir ki 

zamansal oluş şahıs için kaçınılmazdır. Şahıs şuurlu olması durumunda 

kendiliği gelecek zaman beliriminden hareket ile öncelerken zamansal 

olarak bulur. Şahıs varlıkta zaman, şahsın/ kendiliğin bitimsiz olması ile 

aynı doğrultuda olarak bitimsizdir. Her şeyin varoluşu -var kılınması- ile 

beraber şahıs, kendiliği gerçekleştirme belirimlerinde zamansal oluşu 

nesneleri üzerinden de bulandır. Nesnel olgusal uzamda zamanın olmadığı 

bir andan bahsedilebilir ama her şeyin öncesinde varlıksal olarak zamansız 

oluştan bahsedilemez. 

Şahıs varlık her şeyin öncesinde olan ise şahıs olmak zamansal oluşu da 

kendiliğinde barındırmak anlamını taşımakta ise zamansal oluşun 

idrakinin her şeyden önce mevcut olduğunu bilmek gerekir. “Seslendim 

sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı” hadisi kutsisi de bunu 

anlamak için örnek olarak gösterilebilir. Bu ifadeye dikkat edilecek 

olunursa eğer yaratımdan -her şeyden önce- kendi varlığını önceleyerek 

yoklayan hem nesnel varlık alanında bitimsiz hem de öznel düzeyde 

zamansal oluşunda bitimsiz olana tanık olmaktayız. Bu ifade de şahıs 

düzeyinde zamansal oluşun üç zamanlı olduğunu da görmekteyiz. Geçmiş, 

şimdi ve ifadede maksatlı oluşun belirimi ile gelecek şahıs varlığın 

kaçınılmazı olarak bulduğudur. 

Varlık varoluşunu, zamansal oluşta bulur iken zamansızlığı/ bitimsizliği de 

zorunlu olarak bulur. Varlık alanı kendilik alanı da olduğu içindir ki nesnel 

olgusal gerçekliliğini de bitimsiz oluşta bulur. Varlığın kendiliğine mekân 

oluşu, bitimsiz oluşu nedeni ile zorunlu olarak bulduğudur. Varlık için 

zaman şuurlu oluşunda bulduğu, mekân ise varlıksal alanında kendiliğinde 

bulduğudur. Bu durumda eskilerinde dediği gibi varlık, kendiliği ile 

başlayanların olması gerekeni olan zorunlu varlığıdır (vacib-ül vücud). Her 

mekânsal belirim onun varlık alanında görünüşe taşınır. Her zamansal oluş 
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onun zamansal oluşu nedeni ile kendilikte bulunur. Nesnel zamanda 

zamansal oluş ise bitimli oluş belirimleri üzerinden bitimsiz/ sürekli olanın 

görünüş bulmasında nedenini bulur. 

Şahıs varlık referans alındığında kozmos, kudretin serimlenmesi kendilik 

sıfatlarını açık etmenin, kendiliği karakter ve kimlik belirimlerinde halk 

etmenin -inşa etmenin- belirimidir. Her doğum ve ölüm süreksizliği 

gösterir iken tikel olanların döngüsel oluşta belirimlerinin gereğidir. Tikel 

belirimler ise mutlak bitimsiz olanın kendiliğini görünüşe taşıması, 

potansiyellerini gerçekleştirir iken kendiliğini deneyimlemesinin nesnesi 

olurlar. 

Bu durumda sorulması gereken ise şahıs varlığın her yerde nasıl olabildiği 

ve her yerde oluşa neden iken kendilik şuurunu nasıl koruduğudur? Her 

şey özü gereği ortak gerçeğini mutlak töz olması nedeni ile onda bulduğu 

içindir ki o her yerdeliğini korur. Zaten nesnel varlık alanı nedeni ile de her 

yerde olmaktan öte her yer onda görünüş bulur. Şahıs varlığın uzak olan 

değil de zatı ile her şeye içkin, potansiyel -subiti- sıfatları, hareketin mutlak 

nedeni de olduğu içindir ki her şeye aşkın oluşu ve muhit oluşunda varlık 

oluşunu ve kendilikte bütünlüğü koruması söz konusudur. Her şeye -her 

oluşa- rağmen kendiliğin korunması, nurun öznelde birliğini ilişki 

bütünlüğünde koruması ile alakadar olsa da nurda kendiliğin ışık hızından 

kat be kat daha hızlı hareket etmesi ile bulması söz konudur. 

Tanrı’nın kendiliğinde mahiyetini şahıs olarak tanımlamak kelamda olması 

gerekendir ama tanım, kendilik mahiyetini nasıl sağladığından uzaktır. 

Deist itikatta Tanrı’yı ötelere koymak ile Tanrı’dan kaçılmıştır. Panteist 

itikatta ise toptancı söylev ile Tanrı’nın kendilik mahiyetinden 

uzaklaşılmıştır. Bu neden ile deist, panteist vb. itikat beliriminin düşünce 

alanlarında, Tanrı’nın kendilik mahiyetinin nasıl olduğu veya Tanrı oluşu 

nasıl edindiğinden yana soru ve cevap arayışı olmaz/ olmamıştır. Klasik 

kelamcılarda ise Tanrı sıfat belirimleri ile tanımlamaya gidilir iken bu alana 

ait soru ve cevap arayışına rast gelinmez. Ezeli ve ebedi oluşu ile kendilik, 

zaman anlayışı üzerinden kaçamak düzeyde anlamlı kılınmaya çalışılır. 

Şirk görüşünün doğmasına sebep olan, makro ölçekte iş görüşün bir kişinin 

tekelinde olmasına inanılmaması da dikkate değerdir. Duyular alanı ile 

sınırlı tanık olunan doğa beliriminden hareket düşünülmesi ayrıca nurun 
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doğası gereği ve yüksek hızlarda iş görmesi nedeni ve bir kişinin tekelinde 

oluşun gerçekleştiğinin anlaşılmadığı görülür.      

Düşünce hangi formasyonda oluşta ise formasyona sebep nedenleri 

doğrultusunda soru ve cevap arayışında bulunur. Bu bağlamda deist, 

panteist, kelam vb. itikat belirimlerinde -Tanrı’ya yönelik- nasıl sorusu 

doğrultusunda uslamlamalarda bulunulmaması da şaşırtıcı değildir. 

Tanrı’nın kendilik mahiyetini nasıl edindiği ve sonuçta kimlik düzeyinde 

nasıl Tanrı olduğuna dair cevap arayışı, tarihsel olarak üzerinde durulan 

bir olgu değildir. Bunun ile beraber Tanrı’nın, -makro büyüklükler 

düşünüldüğünde- hem kendiliğini korurken kendi oluşu bulması hem 

kendiliğine örtünmeden kozmosun mülk belirimi olarak varlığında ikame, 

idare ve idame etmesi hem de varoluşun ortak gerçekliliğinde Tanrı olarak 

kimlik belirimleri ile rabb tavırlarında görünüş bulması nasıl 

gerçekleşmektedir sorusuna cevap arayışı teolojik olarak günümüz ve 

gelecek adına önem gösterir.  

Cevap ise ışık hızının Tanrı’nın, tanrı olması belirimlerine yeterli 

olmadığında aranması gerekir. Işık hızında kat be kat hızlarda nurun, 

kendilik şuurunda Tanrı oluşunu bulması ile berber her yerde olmaktan 

daha çok her yerin kendilikte varoluşu nedeni ile makro ölçekte olan saha 

belirimlerinde mevcudatı ikame, idare ve idame ettiği söyleyebiliriz. 

Ayrıca kulları ile ilişkilerinde rabb belirimi tavırlarında kendini kimlikte 

Tanrı olarak görünüşe taşıdığını belirtebiliriz. Görülen o ki kendiliğin nasıl 

korunduğu, kimlikte tinsel düzeyde varoluşun nasıl sağlandığı ve makro 

ölçeklerde nasıl iş görüldüğü, hız belirimlerinde Tanrı’yı bilmeye çalışır 

iken mutlak hız belirimi olarak günümüzde kabul edilen ışık hızının, İslam/ 

tevhid teolojisinde sorunsal oluşu ile karşı karşıya kalınır.  

İnsanın ruhta kendilikten farklı olarak ruh zemininde biyolojik 

yapısallığında, bulunduğu ortamda yaşadıkları sonucunda bellek sahibi 

oluşu üzerinden üç zamanlı oluşunda insan olarak kendiliğini bulmasında 

da gerçekleşen kendilik korunumuna neden olan yeterli ve gerekli hızlarda 

varoluşunu bulmasıdır. Bu, kendiliğin/ ben oluşun varoluş eşiklerinde 

gerçekleştiğini gösterir. Gizilde/ içkinde duran Tanrı için de her yerde 

kendiliğin korunması ile şahıs olması da kendiliğin hız beliriminde 

mümkün olandır. Söz konusu böyle bir Tanrı olduğunda Tanrı için ışık hızı, 

kendiliğin korunumu için yeterli değildir. İnsan olmak için ışık hızı veya alt 
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limitlerinde hareket bütünlüğü yakalanması yeterli olsa da ruh için bu 

daha hızlı olunmasını gerektirse de Tanrı’nın Tanrı olabilmesi için ışık hızı 

yeterli bir hız değildir. 

Kozmosun varoluşundan ve bütünlüğünün korunumundan da 

bahsetmekte isek ışık hızının yeterli olmadığı anlaşılır. Işık hızında birçok 

iş başarılabilir ama kozmos yaratılamaz ve bütünlüğü de korunamaz. Işık 

hızından hızlı olmak sadece şahıs varlık olarak kendilik korunumu için 

değil, kozmosun varoluşu ve varoluşunun sürekli kılınması için de gerekli 

olandır. Kozmos beliriminde her var olan için yaratım demek, hız 

eşiklerinin -varoluş eşiklerinin- var kılınması ile mümkündür. Bu da mutlak 

hızdan daha düşük hız belirimlerine doğru inmek ile mümkün olur. 

Mevcudat için varoluş, hız eşiklerinde mümkün kılınmış olmaktan -imkân 

belirimlerinde bulunmaktan- öte değildir.  

Varlık olarak şahıs olmak, yaratıcı olarak da Tanrı olmak için, nur ve hız 

belirimlerine bakıldığında fiziksel yeterliliğin olması gerektiğini görürüz. 

Tanrı fiziksel yeterliliği olması ile varlıksal düzeyde tanrı olmayı bulur. 

Yaratım ile beraber tanrı olmak karakter olarak açık olur iken yaratıcı 

olduğuna tanık bilinçli özneler var kıldığında da tanrı oluşu ortak 

gerçeklilikte varoluş belirimi olarak görünüş bulmasını sağlayan kimlik 

beliriminde bulur. Kimlik beliriminde tanrı olmak değer yargısında tanrı 

olmaktır ki Tanrı, değer belirimi olarak tanık olunan olmuş olur. Bu, 

varlıksal olarak gerçekliliği olanın varlık görüşünde değer yargısı olarak 

belirmesi ile kendiliğin görünüşe taşınmasıdır. Varlıksal olanın değer 

niteliği kazanmasının sonucudur. Bu paragrafta ve bu paragraf ile ilgili 

yukarıdaki anlatımlara dikkat edilecek olunursa eğer Tanrı’nın ne 

olduğundan daha çok nasıl Tanrı olduğunu ifade ettiğim görülecektir.    

Tanrı kendiliğinde şahıs olarak mutlak olsa da yaratımın, kuvvet alanları 

var etmesi ile hız düşmesi sonucunda gerçekleşmesi ile beraber şahıs 

oluşuna izafi kendisi ile varoluşun gerçekleşmesi sonucunda şahıs olmayı 

potansiyeli olarak bulan yeni şahıslar var etmesi söz konusudur. Nura ait 

yönü ile ruhun gerçekliliğini bulması böylece mümkün olmuştur. Her 

yaratım nesnesinin bir amaca bağlı olarak sonuçları öngörülmüş olması ile 

bütünün parçası olması sonucunda ise ereğe bağlı nedenlerin belirlenmiş 

olduğu döngüsel devinimde sistemsel yapıya sahip tinsel alanlar var 

edilmiş olunur. Her yaratım, tinsel alanın mekân oluşu içinde çoklu ve 
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ortak gerçeklilikte gerçekleşme olanağı bulur. Böylece Tanrı, yaratıklarına 

içkin oluşunda gizil olmayı sistemsel oluş içinde de bulur.  

Yaratımın ne için olduğunu ise sonuç ilke belirli kılar. Ereğinde beliren her 

sonuç, ne için olunduğunun da görünüş bulmasıdır. Tanrı’nın yaratım 

sonucunda tanrı karakterini edinmesi ve tanrı kimliği ile sezgide anlayış ve 

usta kavrayışta kendine varlık görüşünde olarak tanık olanların var olması 

sonucunda onanması, sonuç ilke olarak referans alındığında tinde görünüş 

için olduğu görülür. Görünüşe gelmek; bilinmek, tanınmak, onanmak ile 

tanık olmakta sonuçlandığında yaratılan varoluşun ilk önsel nedenini 

bulmuş olur. Yaratımda kendini gerçekleştirme referans alındığında ise 

Tanrı’nın kamuda evrensel olması sebebiyle her var olanın hakkı gereği 

kendiliğini gerçekleştirirken ereğinde Tanrı’yı, hakkı kadarı ile 

yaşamasında ve görünüşe taşımasında ne için olduğunu bulması da ikincil 

düzeyde söz konusudur.  

Yaratım, kendiliğin potansiyel niteliklerini gerçekleştirir iken şahsın varlık 

alanında kendi dışına koymadan var kılma olanağına sahip olmasıdır. Her 

yaratım öz/ mutlak kendiliğe kıyasen yeni bir varoluş belirimidir ve şahıs 

varlığın mutlak hız beliriminden yana kuvvet alanları var ederek 

yavaşlamasını gerekli kılar. Kuvvet alanlarında ilişki bütünlüğünde alan 

belirimlerine göre yavaşlama söz konu olsa da özde olanın, var ederken 

hızında değişim olmaması önemlidir. Mutlak hıza kıyasen değişken ve 

daha yavaş olan hız belirimleri kuvvet alanlarında hareket kabiliyeti 

göstermektir. Kuvvet alanları ile beliren ise mekânsal olarak varoluşun 

katmanlı kılınmasıdır. Nurdan maddeye, mikrodan makroya doğru var 

kılma kendi içinde varoluş eşikleri belirimleri ile katmanlı boyut yapısını da 

oluşturur. Böylece mekân içinde mekânlar var kılınır. Her mekânsal 

boyutta da üç boyutluluk korunur.    

Varlık alanı, nurun/ enerjinin elektromanyetik kuvvet alanı oluşunda 

bütünlüğünü korur iken alan içinde hareket her daim döngüsel veya 

doğrultusal olarak spinsel -sarmal zigzak- biçimselliğinde olmak zorunda 

olur. Elektromanyetik her alanda içinde nur, doğası gereği hem alanı var 

ederken hem de düz doğrultusal hareket etmez. Bu prensip gereği 

kozmosta harekette hız belirimleri ile beraber uyum ve denge gözetilir. 

Enerji en mükemmel durumda işlevselliğini korur, işlevseldir. Yaratımda 

gözlenecek olan ise kütle olarak alan kaplamasında noktadan noktaya 

Tevhid Okumaları 5

28



olmak kaydı ile mikrodan makroya kadar küresel yapısallığın mümkün 

kılınmış olmasıdır.  

Bu prensip, mikroda nurun zorunlu doğasında sicimleşmenin olmadığı 

gerçeğini de tanıtlar. Mekanikte -devinimde- sibernetik döngüsel oluşa 

tanık iken varoluş eşiklerinde hızlara bağlı olarak kuvvet alanlarında 

varoluş dengelerinin gözetilmesi söz konusudur. Tinsel düzeyde de 

ilkelerin sibernetik döngüsellikte ve diyalektik belirimler üzerinden 

görünüş bulduğuna tanık olunur. Sistem oluşumlarında ve erek belirimine 

göre nedenlerin belirli kılındığı ortamda sibernetik oluş kaçınılmazdır. 

Sibernetik kozmosta hem mekanik hem de tinsel/ öznel düzeyde 

görülmesi gerekendir. Kozmosun us belirimi olduğunun da göstergesidir.  

Kozmosun varoluşunda dikkat edilen üç prensip: hareketin biçimi, alan 

kaplamakta dikkat edilen biçimsellik ve yapısal döngülerde dikkat edilen 

ereğe bağlı işlevsel biçimselliktir. Kozmosu varoluş gereklerinde 

anlamanın üç belirimine dikkat etmek gerekir. Sarmal zigzak, noktadan 

noktaya alan kaplamak ve sibernetik işlevsel düzen kurmak. Bu olurken de 

nesnel olgusal zeminde bütünlüğün amaca, erek belirimlerine bağlı olarak 

korunmasına dikkat etmek kozmosta göreceğimizdir. Entropi ise varoluş 

eşiklerinde düzen kurmanın, varoluşu değişimde ve süreksizlikte devamlı 

kılmanın gereği olarak belirir. Süreksizlik, sürekli olana bağlı olarak 

varoluşun ortama bağlı olanaklarda sürdürebilir düzeyde mümkün 

kılınmasının gereğidir. Eskilerin dediği gibi “her ölüm yeni bir doğumun 

başlangıcıdır.” 

Kozmosta süreksizlik, sistemsel yapı söz konusu ise varoluş eşiklerinde 

kontrol edilebilir düzeyde gerçekleşir. Varlık olarak şahıs referansından 

düşünmekte isek amaç varlığı olarak Tanrı’nın kontrolsüz bir düzensizlikte 

iş gördüğünden bahsedemeyiz. Amaç kontrollü olmayı zorunlu kılar ki 

kozmosta entropi ereğinde olacak durumlara göre kontrollü gerçekleşir. 

Bu bağlamda hikmet tanrısal görü olarak olan biteni yerindeliğinde, 

gerekliliğinde ve zorunluluk zemininde neden erek bağıntılılığında 

ereğinde görebilmektir. Sonuçta olanın/ olacağın bilgisine göre de 

yaşayabilmektir. Hikmetli yaşam, bilge olarak yaşamın gereğidir.  

Kozmos, bilge olarak yaşamaya insanı zorlar. İnsan şahıs oluşunda ve 

bilincin üç zamanlı çalışmasında şuurlu varlık oluşunda amaç varlığı olması 

nedeni ile deneyimleri sonucunda sonuçlara göre yaşamayı öğrenir. Hak 
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olan sonuçta görünecek olan hikmettir. Hikmet gerçek olanın bilgisine 

ermek ise sonuçta da hak olan görünecek olansa, bilgece yaşamaya 

zorlanmaktayızdır. Kozmosta hak olan öncelikte iken mevcudat düzeyinde 

varoluş, rahmet olarak bir bahşetmedir. Rahmetin öncelendiği bir oluşta 

düzensizlik değil, süreksiz oluş düzen içinde kontrol edildiğinde rahmet 

olarak görünüş bulması söz konusu olandır.  

Rahmetin öncelendiği kozmosta hak zemininde yaşanırken hak olanı 

idealde erek belirimi olarak da bularak yaşamak öncelenmesi gerekendir. 

Bu, kozmostaki tinsel olağan akış içinde bütünlüğü yakalayarak kozmosta 

varoluşu kabullenmek ve barışık yaşamak içinde de gerekli olandır. Böyle 

olsa da nefsi emmare denilen biyolojik sebep gerekçeler doğrultusunda 

tekbenci yaşamakta iken hak olana göre yaşamaya zorlanışa direnerek 

kozmosun nicel belirimleri içinde bütünlükten yoksun sürükleniriz. Akışta 

akmak var iken sürüklenmek, nicel belirimlere bağlı varlık görüşünde 

kaybolmak kaçınılmazdır. Hak olana doğru zorlanmak ve diyalektikte 

karşıt belirim ilişkisinde olması gerekeni yapmaktan kaçınmak, çatışkı 

içinde kaybolmak varoluşta Tanrı’ya uzanmanın fırsatlarını kaçırmaya 

nedendir. Nefsi emmare söz konusu olduğunda rahmeti yaşamaktan 

kaçmak, bilgece yaşamaktan uzaklaşmaktır. Hak olan ile karşılaşıldığında 

da zillette, karanlıkta olduğunu görmekle sonuçlanır. Pişmanlık ise üç 

zamanlı varoluşta kaçınılmaz sondur. 

Kozmos ve tinsellik bağıntısı söz konusu olduğunda kozmosta olanlara 

paralel olarak tinde yaşananların birbirleri ile ilintili olduğunu gözden 

kaçırmamak gerekir. Son süreçte insanın doğaya ait yönü ile kozmosun 

tekâmülünün son halkası olduğu ve tanrısallığa ait olan evrensel sıfat ve 

tavır belirimlerinde hak olan ile Tanrı’ya doğru uzandığı/ yükseldiği 

düşünüldüğünde merkezinde öznenin, öznelliğin olduğu bir varlık görüşü 

ile karşı karşıya kalınır. Kozmos ve kozmosta olup bitmekte olanlar şahıs 

olanın kendiliğini yaşamasının nesneleri olur. Şahıs referanslı varlık 

görüşünde şahıs merkezli olarak şahsın kozmosun öznesi olması 

doğrultusunda düşünülür. Kozmos duyulara hitap eden bütün nesnel 

belirimlerine rağmen şahısın kendinden var ettiği nesnesi olmaktan öte 

değildir.  

Nesnel olgusal olanın duyular ile algılanması us ile bilinmesi imkân 

dâhilindedir. İnsanlık tarihinin hak olan ile gelişim ve ilerleme kaydettiği 
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düşünüldüğünde, kozmosun/ evrenin imkân dâhilinde mümkünleri ile 

bilinebilir olduğuna tanığızdır. Böyle olmak ile beraber kozmosu bilmek, 

Tanrıyı bilmek anlamı taşımaz. Zaten nesnel olgusal oluşa bağlı yapısallık 

kazanan bir dil ile yapılan bilimde şahıs varlık dışarıda bırakılmış iken 

kozmosu bilmek Tanrıyı bilmek anlamına gelmez. Günüm bilimi 

paradigması ve dilinde kozmosu bilmek ile Tanrı’ya tanık olamayacağımız 

kesinlik taşısa da kozmosu bilmek ile felsefi olarak gerekçelendirilmiş 

önermelerin tanıtlanması ile Tanrı’yı bilebiliriz ve tevhid düzeyinde de 

edinilen bilgiler doğrultusunda daha geniş perspektiften Tanrı’ya tanık 

olabiliriz. Nesnel olgusal düzeyde yapılan salt bilim, Tanrı’ya yakin kılmasa 

da Tanrı’yı varoluş belirimlerinde anlayabilmenin geniş bilgi verisini sunar. 

İnsan, mevcudatın ortak -evrensel- gerçeği olan Tanrı’yı, ilkenin 

duygusunda yakaladığı duygudaşlıkta ve ilkenin gerçekleştiği hakiki 

eylemlerinde bulur ve onu görünüşe taşır iken hakkı gereği ile yaşar. Ona 

yükseliş, ilkenin yaşamsal oluşunda bulunması gerekendir. 

Kozmosun nicel belirimleri içinde usta hayatın anlamına dair 

kaybolunmakta ise Tanrı, hayatın anlamına dair öz olarak insana 

uzanandır, insanın da uzanması gerektiğidir. İnsan nicelin dünyasında 

kaybolmuş iken Tanrı ile kendini bulması insan olabilmenin idealinde 

istenendir. İlkelerin tarihsel seyirde, varoluşun gerekli prensipleri 

oldukları deneyimle sabittir. İlkeler ile değer ediniminde tekbenci değil de 

evrensel olanı yakalamak, ilke gereği olması gerekeni yapmak, kozmos 

zemininde toplumsal yaşamda varoluşun ortak gerçeklilikte mümkün 

olması sebebiyle zorunlu kılınmıştır.  

İlkeler tarihsel perspektiften bakıldığında ussal gerçekler olarak görünüş 

bulurlar. Eylemlerde vücud bulurlar. Tinin sibernetik doğası gereği ile de 

ilahi adalet, hak kılma belirimi olarak karmada karşı karşıya kalınan öznel 

gerçekliliğe haizdirler.  

Tekbenci belirime haiz biyolojik neden, gerekçelerden hareket ile değil de 

sonuçta olması gereken erekten hareket ile ilkeler ortak yaşamda ortak 

varoluşun gerekleri olarak yaşandığında, Tanrı’nın insan ve insanlık ürünü 

alanlarda eylem ve ilişkilerde kendini görünüşe taşımasına tanık olunur. 

Böylesi tanıklıkta nesnel olgusal düzeyde görünüş bulan kozmos 

zemininde kozmosa aşkın olarak varlıksal görü sahibi olan için eylemde 

görünüş bulan Tanrı’ya tanıklık söz konusu olandır. Hareket varlıkta 
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özneldir önermesi ile bakıldığında; eylemde kendiliğini gerçekleştirdikleri 

ile görünüş bulanı, eylemlerinde görmek, varoluş belirimleri olan öznel 

sıfat, karakter ve kimlik görüngülerinde bulmaktır. Böylesi düzeyde varlık 

görüşüne tevhid denir.  

Tanrı’yı değişmez varlık sıfatları ile tanımlamak, ilk neden olarak 

gerekçelendirmek ile tanıtlamaya çalışmak felsefe veya kelam ilminin işi 

iken tevhid, kelamda ilmen yakın bilineni pratikte yaşamsal karşılıkları ile 

deneyimlemeyi ve deneyim üzerinden tanık olmayı ve tanıtlamayı gerekli 

kılar. Böylesi bilme yöntemine, tasavvuf denilmiştir.   
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İrade, Bilgi, Dil, Değer ve Tevhid 

Bilmeden görmek mümkün olmayacağı gibi tanımadan da 

tanışmak hakkı ile gerçekleşmez. 

Şahıs öznelliğe ait potansiyellerini gerçekleşme erkinde bulduğunda irade 

olarak görünüşüne tanık olur. Şahısta her varlık belirimi kendiliği 

gerçekleştirmenin irade beliriminde erk olarak baskındır, etkendir. İrade 

belirimi olarak her potansiyel sonuçta da eylemde gerçekleşmeye 

yönelimlidir. Öznede yönelim iradeye bağlı potansiyelde olanın açık 

olmasının gereğidir. Potansiyeller gerçekleşme erkinde irade olarak 

belirdiklerinde de subuti (sabit/ değişmez) melekeler -yetiler- olarak 

görünüşe taşınırlar. Her gerçekleşme sürecinde özne kendi potansiyelini 

keşfetmek ile kendiliğine dönendir. Kendini gerçekleştirmesine nesne 

olanlar üzerinden de kendiliğini gerçekleştirmeyi sürekli kılar. Nesnesine 

bağlı her kendilik gerçekleştirmesinde hem potansiyellerini keşfeder hem 

de nesnesini tanıma yönelimini irade olarak kendinde bulur.  

Her yaratım aşamasında kendiliğin gerçekleştirilmesi, şahsını bilmek için 

olmasa da potansiyelinde kendini bilmeyi de irade olarak barındırır. Bu 

ilke, ereğinde yöntemsel olduğunda, temel idealar (iyi, doğru, güzel) 

varlıksal değilse de varoluşsal olarak irade belirimi formasyonunda 

görünüş bularak yönelimin gereği olur. Şahıs yönelimli olmayı böylece 

varoluşsal gereklilik olarak bulur. İdeaların irade belirimi olması ile 

yönelimin sürekliliğinde ise varoluşsal ahlak belirimi olarak yönelimli 

olandır. Kendiliğe veya nesnelerine idealar temelli irade belirimi ile her 

yönelimde ise bilmek ereğinde her türlü olay ve olguyu anlamak, tanımak 

ve sonuçta da bilmek öznenin kaçınılmazıdır. Yaratım ön evresinde, 

yaratımın dolayımsız gerçekleştiği doğaçlamaya bağlı olduğunda bu 

kaçınılmazdır. Ereğe bağlı nedenlerin belirli kılınması ile 

gerçekleştirildiğinde ise yaratım tasarımsal düzeyde ussaldır.  

Her yaratım nesnesi ve yaratım alanları üzerinden kendilik gerçekleştirilir 

iken olup bitmekte olanlar üzerinden ilkeler değer yargıları olarak bilineni/ 

anlamı, değer olgusuna taşırlar. Değer olgusu nesneleri üzerinden tutum 

ve davranışların (esma tavırların) görülmesi ile de ilkeler karakter 

beliriminde formasyon kazanmış olurlar. Her karakter belirimi değer 

duygusu taşıması ile yönelimi kişilik beliriminde katmanlı ve girift kılar. 
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Karakter belirimlerinin değer taşıması üzeri ifade edilerek ussal düzeyde 

görünüş bulması ile de şahıs varlık kimlik beliriminde görünüş bulur.  

Temel idealar irade belirimi olarak kimlik formasyonunda görünüş 

bulmasalar da değer yargısı belirimi olarak kimliği görünüşe taşımanın da 

gereği olurlar. Her temel idea, değer yargısı belirimi olduğu içindir ki 

kimliğin değer olarak yargısal beliriminde görünüş bulması da idealar ile 

gerçekleşir.  

Temel idealar, irade belirimi düzeyinde gerçekleşirler iken onlar ile nesnel 

olgusal düzlemde bilmek söz konusu değil, onlar ile bilmeye doğru 

yönelimler edinmek söz konusu olandır. İdealar, nesnel olgusal olanı 

kategorik düzeyde bilmenin gereği değil ama bilme yönelimin gereği 

oldukları içindir ki kategorik düzeyde bilmeye doğru yönelimin de ön 

şartıdırlar. Böyle olmak ile beraber idealar eylemde -bilinçli/ yönelimli 

harekette-, edimsel oluşta ve ürün veriminde gerçekleşir iken değer 

yargısı düzeyinde kritiğin gereği olarak görünüş bulurlar. Salt bilgiden 

daha çok değer ilminin konusu olurlar. Değer yargısı olarak değerde 

bilmenin normlarıdır. 

Değer yargısal olduğundan, ne için olunduğunun iminin de neden 

belirimidir. Ne için olunduğu sonuç/ erek, amaç belirimine göre belirir iken 

değer bilgisi de değerin yargı oluşu ile görünüş bulur. Hak olan her bilgi 

yargısal olarak öznede karşılık görür ve değer bilgisi olarak bakışımda 

belirir. Değer ilmi, ne için olunduğunun ve yaşamı anlamlı kılmanın ilmidir. 

Hayatın/ yaşamın anlamı, neden ilkesine bağlı olarak önsel belirime haiz 

olmak ile beraber üretilen değerlerle sonuçta belirli kılınandır. Hayatın 

anlamı, aidiyet, sorumluluk ve duygusunda hakiki olarak duyarlılık 

kazanmış olarak yaşanması gerekendir.  

Doğaya ait önsel nedenler, hayatın anlamını, her türlü alanda değer olarak 

ürettiklerimiz üzerinden bulmamızın araçlarıdır. Bunun içindir ki hayatın 

anlamını, neden Tanrı olarak teoride tanımlanan varlığın, erek Tanrı oluşu 

ile yaşamdaki belirimlerinde bulmamız gerekir.  

Bilgi, anlam ediniminde anlamın görüş sağlaması sonucunda edinilendir. 

Anlam idealar ile yargısal görüye neden olduğunda gerekçesi ile bilgidir ve 

değer niteliği kazanmıştır. İlk anlam edinme evresi deneyime dayalı olarak 

dolayımsız düzeyde bilgi edinimi ile gerçekleşir. Deneyim, anlam edinirken 
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anlamın bilinçte işlevsel kılınışı ile bilgi edinimin bir yöntemidir. Anlamın 

düşüncede dolayım kazanarak açık oluşu, dilde karşılık görüşünde tanım 

ile gerçekleşir iken dil anlam ediniminin gereği olur. Dil ile anlam 

ediniminin ikinci evresinde anlam edinimi, düşüncede -natık olarak- 

gerçekleşir iken anlam ile görüş sahibi olmak, anlamın bilgiye dönmesine 

nedendir. Öznede bilgi hıfz edildiği ölçüde işlevsel olarak varoluşu da 

belirli kılar. Dil zemininde anlam, varlık görüşü veya iradeye bağlı bakışım 

verirken bilinçte işlevsel olurken ve kullanıldığında bilgi olma niteliği 

kazanır. Yaratıcı özne için anlam ve anlamın bilgi oluşu, tinde kendiliğini 

karakter ve kimlik belirimlerinde yaratmak ve değerler alanında 

gerçekleştirmek için, olmazsa olmaz niteliği taşır. İnsan için anlam edinimi, 

melekeler zemininde -özellikle duyular, sezgi, us- bilgi edinme refleksleri 

ve duygusu ile karşılık gördüğünde varoluşunun kaçınılmaz sonucudur.   

Nesnel düzeyde nedenleri ile edinilen her bilgi, varlık görüşü değer 

yargısında değer beliriminde olsa da bilmek ve ereği gerçekleştirmeye 

doğru ilerleyen özne için idealar ile yargısal olunduğunda ve idealar ile 

irade beliriminde kullanıldığında değer olma özelliği kazanır. Bilgi ereğine 

bağlı olarak irade beliriminde bilinçte işlevsel kılınırken de değer olarak 

kullanılabilir olma özelliği gösterir. Bilgi, öznede öznel kılındığı her 

düzeyde özneldir ve değerdir. Değer belirimi ile de yaşamsal düzeyde 

ihtiyaç olmak ile beraber sözün anlam taşıması, anlamın öznelde değere 

dönüşmesi sonucunda, değer düzeyinde yeni bir dünya kurmanın da 

gerçeğidir. 

İnsan için bilgi kaynağı olarak öznel düzeyde melekeleri ve nesnel düzeyde 

doğayı görsek de asıl bilgi kaynağının, her türlü anlamı üreten ve 

melekeleri zemininde insana -ve diğer mahlûkata- sezgide ilham eden nur 

niteliği ile Tanrı’dır. Nur bilginin işlevsel olarak öz kendilikten alınmasının 

nedenidir. İnsanlık tarihinde bilgi edinme yöntemleri olarak usta mantık 

belirimleri, nesnel olgusal olana deneysel yaklaşım, öznel edimsel olana 

deneyimsel yaklaşım vb. yöntemler bilgi edinme yöntem evreleri olarak 

görünüş bulmuştur. Bilgi edinmeye yönelim kazanmak ise idealar ile 

mümkün kılınmıştır. Bilgi edinme yöntemleri, kendi alanlarına bağlı olarak 

bilginin doğruluğunun test edildiği/ sınandığı yöntemlerdir.  

Her bilgi edinme değer dizgesinde bilgi kendi alanına bağlı olarak 

sınırlarında edinilir. Kendi alanına bağlı olarak her bilgi, doğruluğu 
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kanıtlamış olarak bilmenin eşiğidir. Her bilmede eşik görevi yapan bilgi ile 

diğer disiplinlerde edinilen bilgiler; ilkelerine, ortak varlıksal 

gerçekliliklerine ve yaşamda karşılık gören ihtiyaçlara bağlı olarak 

indirgene bilir olma özelliği kazanır. Bu durumda bilgi alan bağıntıları ile 

ilgili olarak bütünde olup bitmekte olana dair görüş verir.  

Sadece bir alana dair bilgi ediniminde o alanın uzmanı olunur iken bağıntılı 

düşünce yönteminde, birçok perspektiften bakışımda olarak bütünlükten 

referans ile okumalarda bulunma imkânı kazanılır. Bu, ilimler arası disiplin 

için önemlidir. Bir olgunun bir değil, birçok gerçeği olduğundan referans 

ile düşünüldüğünde bağıntılı/ izafi olarak düşünce yöntemi edinmek, 

gerçekçi olarak yorumbilim yapmak adına da önemlidir. Bütünden ve 

bağıntılılıktan/ izafiyetten referans ile düşünmek, mantıksal bir yöntem 

biçimi olarak öğrenimde usun formasyon kazandırılması ile mümkündür. 

Sibernetik döngüsel yapılar, süreksizlikteki değişimlere rağmen devinim 

ve aktarım prensiplerinde devamlılığı esas alan yapılardır. Böylesi yapılar 

bütünlüğü korur iken ereğe bağlı nedenlerin belirli kılınışında olgusal 

olarak izafi oluşu da barındırır. Bu neden ile düşüncenin sibernetik, 

bütünlük, izafiyet düzeyinde formasyon kazanması, zorunluluk zeminde 

gereklilik ve yerindelik ilkelerine bağlı olarak hikmete bağlı bilimsel 

düzeyde yorumbilim yapabilmek adına önemlidir.  

Felsefenin, nesnel olgusal olanın nasıl gerçekleştiğini bilmeyi bilim alanına 

bırakması sonucunda tanım ve tanıtlamayı yorumbilim düzeyinde yapmak 

ile formasyon kazanması kaçınılmazı olmuştur. Bu nedenledir ki her türlü 

alanın ilkelerine sadık kalarak sibernetik, bütüncül, izafi vb. düşünmek, 

felsefe yapmak adına önemlidir. Tanımsız yapılacak felsefe, ilke/ tümel 

bağlamında sabitelerinden yoksun kalır/ kalabilir. Tanımı yapılan olgunun 

tanıtlanmasından yoksun felsefe ise gerçeklik zeminini yitirir ve 

bağıntılılıktan yoksun düşünmek ile donuk bir dünyaya baktırmaya 

mahkûm kalır. Bundan dolayıdır ki olay, olgu ve alanları ilkesi gereği 

hikmetine bağlı olarak kavramlaştırmak, tanımlamak ve tanıtlanmak 

felsefenin işidir. Kavramsallaşma, tanım ve tanıtlamalarda bulunurken 

düşünce yöntemleri geliştirmek de felsefenin işidir.  

Modern felsefede her alanın felsefesi kendi disiplini içinde tarihsel olgu 

olarak yapılırken bütün alanları bağlayıcı olarak ilkesine bağlı indirgemeci 

felsefe yapmak, ilimler arası disiplin adına ihtiyaçtır. Bilgi, bilimsel 
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düzeyde dili gereği her ne kadar objektif/ nesnel olsa da değer varlığı olan 

insan için sübjektif/ öznel olma niteliği kazanır. Bu nedenledir ki her bilgi, 

her türlü düzeyde yoruma açıktır. Bunun içindir ki felsefi düzeyde 

gerçeklik zeminini koruyarak yorumbilim yapmak, doğru/ gerçek varlık 

görüşü edinmek ve erekte gerçekleşene göre yeni yaşamlar/ dünyalar 

kurmak adına önemlidir. Görülen o ki felsefe, tanıtlamaya bağlı olarak 

gerçeklik zemininde metafizik olmayı kaderi olarak bulmuştur.           

Bilgi edinme yöntemlerinde de esasta alınması gereken referans, sonuç 

ilke olarak doğruluğu kanıtlamış olan ile aynı ussal çizgiden hareketle 

bilimselliğin gözetilmesidir. Deneysel ve deneyimsel olan bilgi 

edinimlerinde de sonuç veriye göre bilgi doğrulanmış olarak yargısal oluş 

nedeni ile değer olarak insan yaşamının gerçeği olur.  

Bilgi değer niteliği kazanır iken doğruluğundan emin kılar. Emin olmanın -

iman etmenin- duygusunda değerlerin inanç alanı olması nedeni ile de 

bilgi, nesnelerine aşkın olarak öznele ait olandır. Öznelde işlevsel olduğu 

kadarı ile değer olma özelliğini de korur. Günümüzde bilimin ritüelleri 

olmayan din olma özelliği göstermesinde de buna tanık olunur. Böyle 

olduğunda da katı yaklaşımları nedeni ile gerçeklik zeminini yitirme riski 

ile karşı karşıya kalınır. Bunun içindir ki bilim alanında da felsefe yapmak 

gereklidir. Felsefesiz bilim, ruhsuz ve donuk bir dünyaya tanık kılmaktan 

öte değildir. Zaten farklı mantık ve yöntem yaklaşımları gereksinimleri ile 

felsefesiz bilim yapmak mümkün görülmez. Mantık çeşitleri ve yöntem 

biçimleri ile olgusal olana hangi düzeyde yaklaşımda olunursa olunsun, 

felsefi olmak kaçınılmazdır.            

Bilgi edinmek ve bilginin değer niteliği kazanımı ile yeni bir dünyaya 

taşınmak ve yeni bir dünya kurmak insanın kaçınılmazıdır. Öz kaynağından 

itibaren bakılır ise her türlü alanda bilgiye ve değer oluşuna bağlı olarak 

yapılanların, tarihsel süreçte rahmetten bağış olduğu görülür. Tevhitsel 

görüde bu kanaate varmak, sonuç ilke olarak hikmet gereği kaçınılmazdır.     

Bilgi, nesnel oluşunu dilde bulur. Bilgi nesnel oluşunu dil ile bulur iken 

öznel oluşunu da dil ile bulur. Dil, hem öznel hem de nesnel belirimi ile 

nesnel her belirim bilgisini, bilginin yargısal oluşu nedeni ile de değer 

olarak öznelde karşılık bulmasını sağlar. Dilde söz, öznel düzeyde irade 

belirimine bağlı olarak gerçekleşir iken öznelde bilgi, değer olmayı da 

zorunlu olarak bulmuş olur.              
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Bilme potansiyeli irade olarak belirdiğinde duyular, sezgi, duygular, hayal 

gücü, us aşamalarında nesnesini tanımaya doğru yönelim artar. Şahıs 

kendi için potansiyellerini gerçekleştirme nesnesine yönelimde oluşu 

irade belirimi ile bulur. Bu durumda nesnesini bilmesine araç melekeleri 

ile tanıma/ okuma yöneliminde deneyimlemeye başlar. Duyusal algı, 

sezgisel gözlem ve anlamaya çalışma, duygusal bağ kurma ve ussal olarak 

deneyimlediğini kavramak, nesnesini bilmek sürecinde ilk yaşananlardır. 

Kendini gerçekleştirmek ve kendini gerçekleştirmenin nesnelerini var 

kılmak, kendiliğine nesneleri üzerinden potansiyellerinin yeterliliği 

üzerinden tanık olmak ve yeterliliğini geliştirme sürecinde olmak şahıs 

olmanın kaçınılmazıdır.  

İlke/ idea duygusunda canlıdır. Duygusunda dirimsel olmaktan önce ise 

potansiyel olarak gerçekleşme erkinde iradeye bürünür. İrade; yaratım 

gücünde, potansiyelde olanın açılımı/ dışlaşması, -zatında değil de- 

potansiyellerde kendiliğin keşfedilmesi, yaratım nesnesi üzerinden 

potansiyellerin sıfat, meleke, karakter, kimlik belirim sürecinde 

formasyon kazanması ile kendiliğin ürün verme ve ilişki belirimlerinde 

tavırsal (tutum ve davranış) düzeyde görünüşe taşınmasının olmazsa 

olmazıdır. Yaratım ile beraber görünüş bulan kategorik her belirim ise 

iradenin ussal formasyonda erekte/ idealde amaç edinilenin açığa 

çıkmasının tinsel yüklemini içerir. Bu bağlamda kategorik düzeyde belirim 

bulan, irade edilene bağlı olarak irade edilenin gerçekleşmesinin aracı 

olması ve irade edilenin gerçekleşmesinin mümkün olmasının 

olgunluğunda/ kıvamında halk edilir/ edilmiştir. Her halk edilen bu 

bağlamda ilkeleri içermiş olması ile görünüş bulduğundan salt nesnel 

olmaktan daha çok tinsel olma özelliği ile görünüştedir. Böyle olduğu 

içindir ki ilişkilerde, zorunluluk zemininde yerinde ve gerekliliğinde olup 

bitmekte olan her olay ve olguya, salt nesnel düzeyde görüş sahibi olarak 

bakışımda bulunmak -meditasyon durumunda olunması hariç olmak kaydı 

ile- mümkün olmaz. 

Ussal düzeyde kategoriler, varlığa ait salt önermeler olup statik -donuk- 

bir dünyaya bakışa nedendirler. Bu, nesnel olgusal görüşün deneysel 

düşünce biçiminden önce bilimin mantıksal olan ilk evresi iken analitik 

düşünmenin gereği olmuştur. Böyle olsa da harekete bağlı gerçekleşmede 

nasıl olunduğuna dair bilgi ediniminde yetersiz kaldığı içindir ki teorik 

olarak usta önermelere zorlar ve deneysel bilme yöntemini gerekli kılar. 
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Her önerme, düz mantık (Aristoteles ile görünüş bulan mantık biçimi 

matematiksel düşünme biçimi olarak formasyon kazanmıştır) ile 

kategorilerle değerlendirilir iken nesnelliğe, nedenselliğe odaklı 

düşünmeyi gerekli kılar. Ereğe bağlı her düşüncede ise sibernetik mantık 

görünüş bulur. Nedenler ereğe göre belirli kılınmış bir dünyada yerlerini 

alır iken hareketli ve ereğe bağlı olarak değişken bir dünyaya bakışım 

gerçekleşir. İdealar hem usta ilke belirimi hem de öznellikte irade belirimi 

olduklarından dolayıdır ki usta statik olarak ele alınanı değer nesnesi kılar 

iken hareket kazanan bir dünyanın kapısını aralarlar. İlkeyi duygusundan 

bulmak, varoluş nesnelerini değer kılmak, ilişkilerde varoluşun ortak 

gerçeğini paylaşmak/ yaşamak ilkeler ile mümkündür. Değer olarak 

bilmek idealar ile mümkün kılınmıştır. İdealar ile hareket, edimsel oluşun 

belirimidir. Ayrıca idealar ile değer dünyası kurulurken ve yaşanırken 

metafizik olmak öznenin kaçınılmazıdır.     

İlkeler/ idealar, varoluş gereği şahsın ahlak belirimi olarak içselleştirdiği 

olduğu içindir ki her varlık fıtratı gereği şahıstan ve varoluş belirimi olan 

sıfatlarından nasipli olduğu kadarı ile ideaları varoluş ahlakının gereği 

olarak kendinde bulur. Bu bağlamda bilmeye yönelik her refleks, duyu 

melekeleri önceliğinde bir okuma biçimi olarak görünüş bulur. Duyusal 

tanıklıkta tanıma iradesi ihtiyaç olarak formasyon kazandığında tanımak, 

deneyimlemek ile ussal aşamada gerçekleşir. Tanınmaya çalışılan bilme 

nesnesi, dilde ifade kazandığında tanımlanmış olmanın ilk evresinde 

bulunur. İsim tanımlamanın ilk evresidir. Her tanım, tümel belirimleri 

olanın tümel belirlenim ile ussallığa indirgenmesidir. Tümel olanın varlıkta 

ve eylemde karşılığı olması gerekir. Dil kazanımı da tanıma iradesinin 

ihtiyaç olarak formasyon kazanmış olması sonucunda edinilmek zorunda 

kalınandır.  

Dil edinimi ile beraber bilme istenci, ontolojik soru kalıpları olan ne, 

neden, nasıl ve ne için soru belirimlerinde içerilmiş olarak dilde formasyon 

kazanır. Ne veya kim sorusu tanımlamanın, tanışmanın; neden sorusu 

gerekçelendirmenin, nasıl sorusu tanıtlayabilmenin, ne için sorusu ise 

değerinde ne için olunduğunun anlam ve cevap arayışında olarak 

bilebilmenin temel ve mantıksal soru kalıplarıdır. Bu soru kalıpları 

doğrultusunda bilme yöntemlerinin (mantık biçimleri, deneyim biçimleri, 

deney-gözlem-ölçüm-kullanabilir kılmak vb. bilimsel dizgelerinin) 

edinilmesi sonucunda doğru cevapların edinilmesiyle dilde görüş sahibi 
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olunur. Dil, usun görünüş biçimi olarak bu soru kalıpları doğrultusunda 

sezgi zemininde gerçekleşen düşüncenin dolayım kazanarak iç nutuk 

düzeyinde gerçekleşmesinin zemini olur. Düşüncede dil, iradeye içkindir 

ve iradeye içkin oluşu doğrultusunda bilmeye doğru anlam arayışının en 

temel zeminini oluşturur. Bilmek erek hedef olarak ideal görüldüğünde ise 

her anlam arayışı sonucunda bilgisi edinilen ile görüş sahibi olmak 

kaçınılmazdır.  

Anlam bulmak, bilmek ile edinilen her varlık görüşü, öznel düzeyde yargı 

içerdiği içindir ki idealara içkin bakışımda karşılık görmüştür ve değer 

yargısı ile bakışımda iken değer niteliğinde özneldir. Bilgi, nesnesine bağlı 

olarak edinilir iken her ne kadar nesnel olsa da öznesinde anlamın nurda 

dirimsel oluşu nedeni ile özneldir. Bilgi, öznel oluşunu nurda/ enerjide 

bulduğu içindir ki nurda/ enerjide ön varlık nedenini bulan ruhta da 

karşılık görür ve görü oluşturur. Burada dikkat edilmesi gereken ise nurda 

bilginin dolaşık olması nedeni ile de öznel düzeyde görü olarak karşılık 

görmesidir.  

Bilgi, nurda öznel oluşu ile beraber görü oluşturur iken varlık görüsünde 

yargısal oluşu içerdiğinden dolayıdır ki değer belirimi olarak görünüş 

bulur. Her varlık görüşü, idealar ile değer yargısında formasyon kazanır 

iken bilmek, nesnel olgusuna aşkın olarak öznelde gerçekleşir. Ayrıca 

idealar ile yargısal oluşta gerçekleşen her bilmede bilme nesnesi, olgusal 

kılınır iken nesnel oluşa aşkın görülen/ tanık olunan durumunda bulunur. 

Her bilme sonucunda dil, görüş sahibi kılar iken değer bakışımında olarak 

varlık görüşünde bakışımda olunur. Bu durumda her varlık görüşü değer 

görüşüdür de demek doğru olur.   

Bu anlatımdan,  dil olgusu ile bilme ediminde iken nesnelerin 

mahiyetinden uzaklaşıldığı anlaşılmalıdır. Nesnel olgusal olanın durumu 

dil ile bilindik kılınır iken öznel alana da taşınır. Her nesnenin içerik olarak 

taşıdığı mahiyetinin ilişkilerde görünüş bulması da dil ile öznel alana 

taşınır/ öznel kılınır. Böylece, dil ile nesnel olgusal olanı sadece bilmekte 

kalınmaz, bilme nesnesi ile bilinmesi doğrultusunda tinsel/ öznel alanda 

yakinlik de kurulur.    

Yaratımda emeğin olması, yaratılanı değer kılar. Bu, kendi için var kılınanın 

kendi için olması ve kendiliğin potansiyellerine tanık kılan ayna misali bir 

ürün olması sebeplerinden dolayı ürünün halk edeni için değer olmasıdır. 
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Emek, sonuçta başarıyı da açık eder iken emek verilerek sonuç alınmış 

olan her iş ve ürün, öznelde içselleştirilen olarak değer niteliği kazanmış 

olur. Hak edilmiş olarak içselleştirilen, değer olarak kazanılmış olandır. Bu, 

değer edinimin ilk evrelerinden olsa da bilme nesnesine, varlık görüşünde 

değer olarak bakışımda bulunmak, yaklaşım olarak değer niteliği 

kazandırmış olmaktır. 

Amaca bağlı gerekçelendirilmiş olarak her kullanım nesnesi de nedeni 

belirlenmiş değer nesnesi olduğunda, değer yükleminde bulunmuş 

olandır. Tanrı için anlam üretmek, insan için anlam bulmak olarak 

gerçekleşir iken anlamın ereğe/ ideale, amaca bağlı olarak amacın, ereğin/ 

idealin gerçekleştirilmesinin bir nesnesi veya parçası olması ihtiyaca bağlı 

değer belirimine sebeptir. Her ihtiyaç ilişkilerde karşılıklı alış veriş ile 

giderilmekte ise değer mübadele değeri olarak formasyon kazanmış olur.  

En temelde değer yargıları olarak idealar, evrensel belirimleri ile bilginin 

değer olmasının temel belirleyicisidirler. İdealar irade beliriminde 

formasyon kazanmaları ile değer yargısına nedendir ve varlık görüşü 

kabullerini inanç veya iman (eminlik) düzeyinde formasyon kazanmalarına 

yargısal belirimleri ile neden iken değer olgusunu görünüşe taşırlar.  

Genel anlamda iyi, doğru ve güzel değer yargıları birbirlerini ayrıca 

hikmete bağlı olarak olay ve olguları değer yargısında tamlarlar. Olgusal 

alan belirimine ayrıca yerinde ve gerekliliğinde olarak bütün içinde 

tamamlayıcı olunmasına göre iyi olan doğru ve güzel, doğru olan iyi ve 

güzel, güzel olan ise doğru ve iyi olabilmektedir. Olgusal düzeyde de iyi, 

eylemin; doğru, bilginin; güzel ise görünüşün, görünüşe gelmenin 

ilkeleridir. Böyle olsa da eylemin iyi olması doğru ve güzel olması anlamını 

da taşır. Bilginin doğru olması iyi olmaya ve güzel olmaya sevk edicidir. 

Görünüşün veya görünüşe gelmenin estetik olması ise iyi ve doğru olmayı 

da içerir/ içermesi de gerekir. Güzelliğin sürekli oluşu iyi ve doğru olmaya 

bağlı kılınmıştır. İyi ve doğru olmayanlar güzel görünseler de sonuçta 

güzellik yitimine uğrarlar. Güzellik, iyi ve doğrunun sonuçta en ideal 

formasyon kazandığı/ kazanacağı üst ilkedir. Görünüşün veya görünüşe 

gelmenin, eylemin, bilginin değer olarak kritik edilmesi idealar ile 

mümkündür.  

İdealar ilke olarak her ne kadar ussal olsalar da irade belirimleri olarak 

öznelde değerin oluşmasının gereğidirler. İdea, değer yargısı olan değer 
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belirimi olduğunda usun idealar ile çalışması da söz konusu olduğunda us, 

vicdan formasyonunda meleke özelliği gösterir. Bu, fıtri olarak ideaların 

erek değer olarak -fevri düzeyde tekbenci değil- evrenselinde öznel olarak 

karşılık görmesi, usta işlevsel kılınmasıdır. Bu düzeyde idealar, nesnel 

olgusal olanı kategorik düzeyde bilmenin değil ama öznel edimsel olanı 

erek ve değer beliriminde bilmenin ve kritik etmenin gereği olur. Ayrıca 

neden ve sonuçlarına bağlı olarak beliren her varlık görüşünü de kritik 

etmenin belirleyişi olmaları ile beraber varlık görüşüne dair yargıya varır 

iken değer ölçümü referansları olurlar. İdealar bir nevi, değer bilme 

referanslarıdır. Düz mantıkta varlığa dair olanı nasıl ki kategorik belirimleri 

ile bilmeye çalışırız, değeri de idealar ile edinir ve sonuçta da idealar ile 

biliriz. 

İdealar Tanrı’da, tinde varoluşun ikili doğası -yaratan ve yaratılan- gereği 

ortak gerçeklilikte (ortak gerçeklilik; tinsel düzeyde varoluşun çoklu 

ilişkide gerçekleşmesidir) sürekli ve sürdürebilir bir varoluş için rahmetin 

temel ilkesidir -temel irade belirimidir-. Bu nedenledir ki Tanrı “rahmeti 

kendime farz kıldım” demek ihtiyacı istemiştir. İdealar insanda ise 

sürdürebilir ve sürekli bir toplumsal yaşamın gerçekleşmesi ve insan 

mevcudiyetin korunumu ve devamlılığı adına tarihsel olarak olması 

gerekenler olarak deneyimlenmiş olanlardır; gerekli olanlardır. 

Çoklu gerçeklilikte ilişkilerde koşul, ihtiyaç, beğeni, beklenti belirimlerine 

göre idealar ile öznelde değer edinilir iken bilgi edinme ile beraber 

gerçekleşen varlık görüşlerinin değer yargısı olması ve çeşitlenmesi 

sonucunda insan, metafizik olmayı; anlam, değer, duygu, inanç/ iman vb. 

belirimlerine göre insan olmanın gereği olarak bulur. İlişkilerinde karşıt 

amaç, varlık görüşü, değer belirimleri sonucunda ise diyalektik olmayı 

kaçınılmazı olarak bulur. Diyalektik ise hak olanı bulmanın, olması 

gerekeni öğrenmenin, ilkenin ve ilke sahibi olan öznenin görünüşe 

gelmesinin, hak olanın açık olması ile ilerlemenin, değer edinilenler ile 

geleceğe tutunmanın olması gerekeni olan tarih dinamiği olarak insan 

yaşamında görünüş bulur.  

Tarih biyolojik temel ihtiyaçlar dikkate alındığında diyalektik, ihtiyaç, arzu, 

hırs vb. düzeyde materyal bir çizgide oluyor görünse de diyalektikte bilgi 

ve varlık görüşü önemli rol oynar. Böyle olmak ile beraber diyalektikte 

ilkelerin görünüş bulması, olması gerekene doğru hak olan ile ilerlenmesi 
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de sonuç ilke olarak göstermektedir ki diyalektik, öznenin görünüş 

bulması ve ilkeye göre kendiliğin gerçekleştirilmesinin ve hak olana göre 

ilerlemenin gereğidir. Tarihte insan hak olana göre ilerlemekte ise bunu 

diyalektik ilişkide gerçekleştirmektedir. Diyalektik süreçte, gerçeğin, 

tekniğin bilgisini edinmenin de insan için elzem olduğuna tanık olunur.  

Dini terminoloji ile belirtirsek: “La ilahe illallah” tevhid sözünün “hak geldi 

batıl yok olmaya mahkûmdur” ifadesi ile yaşamda karşılık görmesi, 

tarihsel gerçek olarak diyalektikte görünüş bulur. Hak belirimlere göre 

yaşam ilke gereği tesis edildiğinde, bireysel olarak vicdan ve tevhid, 

toplumsal olarak da hukuk ve ortak varlık görüşü, diyalektiğe aşkın yaşamı 

görünür kılar. Bu bağlamda da İslam insana, hakikate dair varlık görüşü, 

hukuka dair ortak yaşamın tesis edilmesi ve ilkeye bağlı sonuçlara göre 

yaşamanın hak/ meşru kılındığı din teklifidir.  

Mutlak yaratıcı öznenin, yaratımdan önce kendinde şahıs olarak 

kendiliğini bildiğini “seslendim sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm 

olmadı” ve “gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim” hadis kutsileri referansı 

ile bilmekteyiz. Yaratım ile beraber potansiyelleri ile kendiliğini bilmek söz 

konusu olandır. Varlıksal alanında ışık hızından kat be kat daha hızlı 

hareket etmesi nedeni ile de kendi için sınırsız zaman genişliğinde hareket 

kabiliyeti göstererek yaratımda olduğu kesindir. Var kılmak istediğini 

sınırsız zaman genişliğinde anda görünüşe taşıması ve zamana ait kılması 

yaratıcı özne olarak şahsını mutlak değer kılar.  

Yaratmadan önce kendiliğini bilmek değer olarak kendini bilmek değildir 

ama varoluşsal olarak kendilik korunumu, varoluş çabasında dirimsel ve 

şuurlu oluşunu şahıs niteliğinde korunmak olarak belirdiğinde kendilik salt 

değer olarak bulunur. Kendi için salt değer oluşta, yaratıcı özne olarak 

belirdiğinde yaratım nesnelerini de öznel değer yükleminde değer kılar 

iken kendilik de nesnesi üzerinden dolayımlı olarak değer olma niteliği 

kazanır. Yaratıcı şahıs anlam ve değer üretendir. Yaratım nesneleri ve 

alanları üzerinden kazandığı karakter belirimlerinde değer belirimi 

tavırlarında bulunur iken edindiği kimliklerde de değer olarak görünüş 

bulur. Bu nedenledir ki yukarıda söylediğimiz gibi Tanrı kimlik belirimi ile 

değerdir. Yaratıcı özne olarak Halik, Âlim, Musavvir, Hâkim vb. karakter 

ilke belirimlerini kimlik olarak edindiğinde de kimlik değer yargısında 

görünüş bulur. Her kimlik belirimi, kimlik edinmenin alanının öznesi 
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olunduğunda gerçekleşir. Sanat alanında sanatçı, felsefe alanında filozof, 

bilim alanında âlim vb. olmak alanında değer olarak da belirmektir. 

Her kimlik belirimi, öznel sıfatına (Âlim, Musavvir, Halik ve diğerleri) bağlı 

olarak içselde karakter belirimi olarak vücud bulur. Karakter, şahıs için 

sonradan edindiği kendilik değer belirimi olarak ideaların kendilik için 

oluşunda içerilmesi ile görünüş bulur iken kazanılmış ahlak formasyonları 

olmakta belirir. Karakterin tutarlı/ sürekli oluşunda tavırsal olarak 

tutumlar belirir iken karaktere bağlı eğilimlerde/ yönelimlerde davranış 

sergilenmesi ile kişilik belirimleri görünüş bulur. Karşılaşılan durumlar 

karşısında nesneleri üzerinden de kişilik davranış biçimlerinde görünür 

kılınır ve gelişim gösterir.  

Her karakter, kendine özgün duygusunda içselde vücud bulur. Şahıs için 

sonradan edinilen iken kişilik için ise özyapı formasyonu olmaktadır. 

Özyapı formasyonuna bağlı olarak ilişkilerde nesneleri üzerinden 

davranışlarda, tutumlarda görünüş bulan kişilik belirimlerinde hem 

görünüşe taşınır hem de gelişim bulur. Dilde ifade edildiğinde ise kimlik 

belirimi olarak aidiyet duygusunda kabul görür.   

Değer yargısı olan idealar, karakter ve kişilik belirimleri formasyonunda 

içerilmiş olarak görünüş bulurlar. Varoluşun çoklu ilişki belirimlerinde 

ortak gerçeklilikte gerçekleşmesi durumunda tutum ve davranış 

biçimlerinin adet edinilmesi -sürekli kılınması- ile de ilişkilerde kazanılmış 

ahlak görünüş bulur. Her ahlak belirimi, değer yargısı belirimi olarak 

ilkenin öznel düzeyde vücuda gelmesi olmak ile beraber öznenin 

kendiliğini değer olarak görünüşe taşımasıdır. 

Yaratıcı özne, anlam ve değer üretiminde ilkeli oluşu evrensel düzeyde 

yakaladığında, usun ilkeler ile çalışması söz konusudur. Bu durumda şahıs, 

vicdan niteliği kazanmış olarak öznel düzeyde, anlamı ideaların irade 

belirimi ile değere dönüştürecek ve ilke olarak idealarla eylemi kritik 

edeceği kuvveyi kazanmış olur. Bu bağlamda Tanrı vicdan sahibidir ve Veli 

ismi ile bunu kimlikte görünüşe taşımıştır.  

Vicdan ilkelerin erek alınışı ile irade belirimini sınırsız olmaktan çıkarır, 

kendilik kontrolü sağlamanın gereği olur. Eylemleri kritik edecek ussal 

formasyon olarak da değer dünyası kurmanın ve değer dünyasında 

kendiliği inşa etmenin de gereği olur. Vicdan, ilkenin evrensel düzeyde 
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varoluşun gerekleri oluşu hem ereğinde iradeyi ve eylemleri hak/ meşru 

düzeyde gerçekleştirmenin gereği olur hem de iradeyi sınırlayacak 

oluşunda ve ilkenin eylemde vücud bulmasında ahlak gelişimi sağlar iken 

güzel ahlakı üretmenin katalizörü olur.  

Vicdan ile kendilik, ilkelerle karakter, kimlik ve kişilik edinimi düzeyinde 

inşa edilir ve ilişkide görünüşe taşınır. Ortak gerçeklilikte varoluşun tinsel 

düzeyde sürdürebilir ve sürekli kılınması ereğine bağlı özerk oluşta 

özgürce yaşama olanağının da edinilmesidir. Bu, başkasının iradesi altına 

alınmadan kendi iradesi ile ortak varoluşta salt özgürlüğün üretilmesidir. 

Tanrı için varlık olarak şahsı adına özgürlük kendisini sınırlayacak 

bulunmadığından dolayı kavram olarak bir anlam taşımasa da tinsel 

düzeyde ortak gerçeklilikte ilişkide varoluşun gereği olarak özgürlük, 

ideaların evrenselde rahmet olması ilkeleri olarak ereğinde yaşanması 

sebebiyle özerklik belirimi olarak sonuçta olması gereken olarak belirir.                 

Böyle olmak ile beraber en salt düzeyde kendiliği nesnel oluşa ve 

nesnelerine aşkın özne olarak özerk oluşunda dilde ifade etmek, kendilik 

bilincini ben olmak ile ifade etmeyi gerekli kılar. Ben olmak kendilik 

şuurunda öznenin zamansal oluşunda dolayımsız olarak şahıs olmak iken 

nesnelerine aşkın olarak üç zamanlı oluşta dolayım kazandığında kendilik 

bilinci edinmiş olmanın belirimidir. Ben olmak dilde ifade bulduğunda da 

özerk oluşun en yalın biçimde dışlaşmasıdır. Ben demek, felsefi olarak arı 

soyutlama olsa da nesnelliğe aşkın kendiliğin kendi tarafından arı düzeyde 

onanmasıdır. Kendilik bilinci (ben olmak) çoklu ilişkide, ortak gerçeklilikte 

ifade edildiğinde değer olarak da kendiliğin onanmasıdır. Kendinde ben 

olanın ben der iken kendini değer olarak görünüşe taşıması, değer yargısı 

olarak sen veya o zamirleri ile de karşılık görür.  

Biz ise ortak değer yargısı olarak ortak şuur ve bilinç sahibi oluşta 

kendiliğin ifade edilmesidir. Sözüm yanlış anlaşılmasın! Varlığa ortak 

yoktur ama varlığa vahidiyeti sebebiyle zorunlu katılımda olarak ortak 

şuur ve bilinçten hareket ile ürün verirken ve alan açar iken katılımcı 

olunmaktadır. Bu bağlamda melekler, ruhaniler, ürün veren ve alan açarak 

anlam bulan ve değer üreten herkes sonuçta biz olabilme potansiyelini 

kendinde bulundurur. Ben olmak kendiliğin gereği iken biz olmak, varoluş 

gerçekleşmesinde katkı sunmak, rahmet gereği tamamlayıcı olmak ile 

sonuçta edinilendir. 
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Tinde varoluşun ortak doğası gereği ilkeler gereklilikler olarak görünüş 

bulur. Rahmet tavrı olarak vücud bulduklarında da yaratımın devamlı 

oluşunu gerekli, ilişkileri de belirli kılan ussal ve irade düzeyinde yaşamsal 

gerçekliği olandır. Evrensel oldukları içindir ki her daim makul/ ussal 

oluşlarını korurlar ve mevcudatın ilişkilerinde öznel belirleyici olan irade 

formasyonları olurlar. Ortak yaşamın yapısal olarak inşası için de eylemin 

kritik edildiği, yaşamın ve nesnelerinin değer kılındığı hukukun, üst yapı 

ilkeleri olurlar. Hukuku gerekli kılan, insan nefsi emmaresinin tekbenci 

tıynetinde güvenilmez ve zalim oluşu olsa da hukuku tesis eden ilkelerdir.  

Ortak yaşamda ilişkilerde ortak değer ediniminde formasyon 

kazandıklarında ise kültürde içerilmiş olarak toplumsal yaşamın zorunlu 

kaderidirler -olmazsa olmazıdırlar-. Kültür, ortak değer ve duygularda 

ilkelerin yaşanmasıdır. Kültürde yasaklar, meşru alanları ve ilişkileri belirli 

kılar iken ilkeler değer yargısı olarak yasağın uygulanmasına ve kontrol 

oluşturmasına nedendir. Toplumsal yaşamda düzen ediniş ve kontrolü, 

ilkelerin ussal olarak kabulü ve değer yargısı olarak bakışım 

oluşturmasında da aramak gerekir. Üst yapı olarak ilkeler/ idealar, alt yapı 

oluşumlarının da nedeni olurlar. Böylece kurumsal olarak yapıların 

oluşmasında etkir düzeyde görünürler iken medeniyete uzanan yolda 

içerilmiş yeti olarak iş görürler. Medeniyette de kurumlar düzeyinde tesis 

edilirler iken genele yaygın olarak toplumun, kurucu olan ortak gerçeği 

olurlar. Toplumsal yaşamın yapısal ve sistemsel oluşunun ana hatları 

olmaları ile hak ve hakkaniyet gözetildiğinde de çıta değil, çatı medeniyet 

kurmanın kurucu gerçeğidirler.  

Kültür ortak değerler alanı olarak öznel yönü ile yaşamı ortak çatı olarak 

anlamlı kılmanın tarihsel edinimidir. Toplumun ortak karakter ve kimlik 

ediniminde ortak ruhu olarak bulduğudur.  

İlkeler kültürde karşılaşılan sorunlar üzerinden hukuki olarak kurumsal 

düzeyde tesis edilir iken kültür zemininde kültüre aşkın medeniyet 

olgusunda ortak us/ ortak bilinç edinimini görünür kılarlar. Kültürde her 

ne kadar ortak ruhta ortak bilinç edinimi organik düzeyde duygu ve değer 

bağıntılılığında edinilmiş olsa da medeniyette kurumsal oluşun 

yakalanması ile ortak us/ bilinçli oluş görünüş bulur. Aile kültürde kurum 

olarak değer ediniminin ve ilkeleri ortak yaşam alanında 

gerçekleştirmenin/ görünüşe taşımanın gereği olarak görünüş bulur. 
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Medeniyette kurum ise yapısal oluşu sağlar iken sistem kurucu olarak 

toplumu genelinde ilişkilendirerek ortak ideallerde/ değerlerde büyük aile 

kılar. Bu doğrultuda ilkeleri içeren toplumsal refleksler geliştirmek de 

mümkün olur. Medeniyet, amaç olarak da ortak ideallerde buluşmak ve 

geleceğe kurumsal yapılar ile sağlam biçimde yürümenin de gereğidir. 

Medeniyet, öznelde yaşamsal olan çekirdek aileden, makro ölçekte 

yapısal olan aile olarak hukuk zemininde ortak yaşam alanı edinmektir.  

Medeniyettin kurucu kurumu devlettir. Devlet her ne kadar koşulların 

ihtiyaç doğurması ile kuruluş gerekçesini bulsa da tarihinin ilk evrelerinde 

mitler ile meşruiyet bulmuş ve koşullar karşısında kurumların öznel ve 

nesnel düzeylerde de tesis edilmesi sonucunda görünüş bulmuştur. 

Sahiplenme ve iktidar hırsı, yönetici olma arzusu devlet erkini cazibeli kılar 

iken devleti ilkesinde bütünlenişi sağlar. Böyle olmak ile beraber iktidar 

hırsı ve yönetici olma arzusu siyaseti öznel olarak görünür kılar iken 

devleti seküler olarak yönetime açık kılar. İlke gereği devlet, halk için 

olduğunda ise işlevinde tanrısal oluşu kendinde barındırır.  

Tarihsel evrelerinde devlet, kişi/ kişileri veya belli bir gurubu tüzel 

düzeyde imtiyaz sahibi kılmak ile gerçekleşir. Halkların hak talepleri ile 

kuruluş aşamalarında bulunması da devletleşemeye doğru sevk oluşa 

nedendir. Devlet olmak süreçte gerçekleşen birçok nedeni içerse de kişisel 

veya toplumsal düzeyde hak talepleri ve ortak ülkü devlet olmaya doğru 

yürüyüşün ana nedenlerindendir. Devlet, tüzel olarak imtiyaz alanı var 

ederek kurumsal düzeyde işlevsel olmayı gerekli kılar. Her devlet 

oluşumu, erekte değer olarak belirene göre işlevsel oluşu kendinde bulur. 

Bu bağlamda devlet, metaya veya ilkeye bağlı evrensel oluşu içeren 

üretilen değerlerin güvence altına alındığı tüzel kişiliğe sahip olması 

gerekendir. Kurumları ile ilkelerin işlevsel kılınmasında ise tevhidin nesnel 

düzeye indirgenerek görünüş bulmasının çatı kurumu olur/ olmaktadır.  

Devlette kurumların görevi ise meşru alanlarında bağlı oldukları ilkeyi, 

koşullar ve beklentiler karşısında ihtiyaç duyulan doğrultuda genele 

yaygın olarak tesis etmektir. Medeniyet, her ne kadar ezilenlerin omuzları 

üstünde yükselse de toplumun, kurumlar üzerinden ilkelere bağlı olarak 

ortak bilinç edinerek yaşam alanlarında ve ilişkilerinde tanrısal olanı 

yaşaması ile geleceğe uzanması söz konusu olandır. Her medeniyet 
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diyalektik belirimlerine bağlı olarak kurulmuş, ilişkilerinde canlı tutulmuş 

ve zaaflara gebe kalındığında yok olmaya mahkûm olmuştur.  

Kültür, değişen ortak değerler doğrultusunda tarihsel çizgisinde 

değişimlere gebe iken değişmez yasa, mitler, ritüeller ve ananelerin değer 

oluşunda süreklilik göstermesi durumunda bengide zamansal oluşunu 

bulur. Ortak ahlak belirimi olarak aidiyet ve sorumluluk yüklenilen değer 

alanıdır. Medeniyette ise kurumsal değişmezler üzeri değişen koşulları 

pragmatik olarak karşılamak süreklilik adına hayatidir. Medeniyette esas 

kurum olsa da kültür zemininde inşa edilen her medeniyet için 

uygulamalarında insana uzanması hayatidir. Bu durumda kurumsal 

yapının ilkelerini evrensel kılmak mümkün olur. Dinden amaç edilen, 

kültürde aidiyet ve sorumluluk yüklenilmesi ve medeniyette de kurumsal 

çatı altında ilkelerin genele yaygın kılınması ile ilkelerin değer olarak miras 

bırakılmasıdır. Kültür; mitler, ritüeller, yasa ve ananeler ile miras bırakılan 

değer iken medeniyet kurumlar ile canlı tutulduğu ve ilkenin zaaflara, fevri 

oluşa kurban verilmediği sürece genele yaygın kılınışı ile yarınlara değer 

olarak miras bırakılır. Her miras aidiyet duygusunda hissiyatı verilmesi ile 

sorumluluklarının yüklenilmesi sonucunda değer yargılarında duyarlılık 

kazanmış yeni nesillere aktarılır ve geleceğe uzanma fırsatı bulur.    

Değerler ortak yaşam biçimi oluşturduğunda ve ortak varlık görüşünde 

yargı sahibi kıldığında kültür oluşturmak kaçınılmazdır, medeniyetin de 

kurucu izleği olurlar -ayak sesleridir-. Kültür ve medeniyet, anlam bulan ve 

değer üreten insanın yaşama tutunma çabasının sonucunda ilkeler 

zemininde değer olarak tarihsel olgu olmaları ile görünüş bulurlar. Kültür 

ve medeniyet, değerlerin miras bırakıldığı alanlar olduğu içindir ki aidiyet 

ve sorumluluk duygusunu, toplum yapısı ve ilişkilerinde vermek ile 

yarınlara ulaşır. Doğa zeminde doğaya aşkın olarak değer dünyası kurmak 

ile insan olmayı bulmanın gereği olarak görünüş bulurlar. İnsanın kaderi 

doğa değil, ilkeler üzeri ilişkilerde ve ürün vermekte iken değer dünyası 

kurmak ile Tanrı’yı yaşamaktır. İnsan bu yönü ile doğaya ait olmaktan daha 

çok Tanrı için Tanrı’ya ait yaşamda kendiliğini bulur ve insan olarak kendini 

değer dünyasında inşa eder/ üretir.  

Şahısın tek oluşundan, çoklu oluşun çoklu ilişki gerçeğinde tinde varoluş 

bulmanın serüveninde medeniyete kadar uzanmanın gereği olarak ilkeler, 

yaşamın her alanında öznel iken kurumsal yapılarda nesnel kılınmış olarak 
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varoluşu dinamik kılan temel unsurdurlar. Onlar ile yaşar iken onlara 

yabancı olmamak içindir ki ilkeli olmaya duyarlılığı yitirmemek gerekir.            

Yaratımda yaratılanın, Tanrı varlığına ait sıfatları evrensel olmaları 

düzeyinde kendisinde bulması sebebiyle de Tanrı’yı bilmek, tanımak, tanık 

olmak ve onamak, yaratılanın evrenselden aldığı pay kadardır. Eskiler, hak 

kılınmış olan bu paya istidat derlerdi. Her istidat sahibi, hakkı ölçüsünde 

Tanrı’yı varlıksal olarak yakin bulsa da varoluş belirimlerinde istidadı kadar 

ve kendiliğini Tanrı ereğine bağlı olarak gerçekleştirdiği kadarı ile tanık 

olmanın bilincini edinmektedir.  

Kendiliğin her gerçekleştirilmesinde yaşamsal olarak sıfat ve ilke/ esma 

belirimleri ile tavırda görünüş bulan Tanrı olduğu içindir ki her yaratılan 

Tanrı’dan nasipli olduğu kadarı ile Tanrı’yı bilme yeterliliğine sahip 

olmaktadır. İlkeler/ idealar en yalın hâli ile kendilikte kutsidirler -arıdırlar-

. Tekbenci olarak değil de evrenseline sadık kalarak erekte ideal alınmaları 

ile duygusunda hakiki olarak gerçekleştirildiklerinde, biyolojik 

gerekçelerin evrensel/ ortak bilinçten ayrıştırıcı ve bütünlüğünden 

koparıcı olmasından yana arındırır.  

Biyolojik neden ve gerekçelerde tekbenci olmak kaçınılmaz iken arınmak, 

ideaları ereğinde evrenseline sadık kalarak yaşamakta bulunulduğunda, 

evrensel ortak bilinç alanının örgünsel ve dolaşık bilgi akışından 

beslenmek de söz konusu olur. Kadimlerin ilmi ledün dediği, bu olgusal 

durumda ilkeli eyleme bağlı olarak arınmak ile dolaşıkta bilgi edinmek söz 

konusu olandır. Arınmakla, tekbenci oluşun izafi olarak varlıksal olana 

örtük kılması ile koparılmış oluşun önüne geçilir. İdealar, tanrısal us ile 

bütünlüğün yakalanması ve Tanrı ile yakinliğin bulunmasının da 

gerçeğidirler.  

Güneşi, ayı, suyu vb. nesnel olgusal düzlemde bilmek insanı Tanrı’ya yakin 

kılmaz ama idealar, her türlü zorlu koşul karşısında evrenseline sadık 

kalarak gerçekleştirildiklerinde Tanrı’ya yakin kılar. İdealar temelli 

görünüş bulan esma olarak her kimlik belirimi karakter değer yargısıdır. 

İlke oluşları ile yaşamsal olarak dirimsellikte bulunduklarında, duygusunda 

yaşandıklarında, eylemde tavır ve ürün verilen alanlarda 

gerçekleştiklerinde Tanrı eylemlerde görünüşe gelir iken kendisine de 

yakin olunandır.  
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İşte! İlkeler ile eylemde Tanrı’yı sezgide görmek/ tanık olmak, us ile 

kavramsal görüde bulunmak, eylemde ilkeyi gerçekleştirir iken tecrübe 

ettiklerinde tanık olmak, sıfat ve esma tavırlarının öznelde beliren 

duygusunda yaşamsal olarak bulmak tevhittir. Bu anlamda tevhid, mutlak 

özneyi bir bilme biçimi olarak, sadece ulûhiyete ait ve her şeyden 

ötelenmiş Tanrı anlayışından uzak, rububiyeti içeren içeriğe sahiptir. 

Sadece ulûhiyete ait Tanrı anlayışında, tek ilah olarak ortağı ve benzeri 

olmayan, her noksandan münezzeh olan vb. varlık tanımlamaları ile 

karşılaşılır. Böyle olsa da rububiyetten uzak her Tanrı anlayışında Tanrı 

ussaldır ve yaşamdan, varoluşun ortak gerçekliliğinde eylemde -ilişkide- 

görünüş bulmasından, kendiliğini yarattıkları üzerinden hak belirimleri ile 

gerçekleştiren olmaktan ve her türlü alandan ötelendiği içindir ki varlığı 

her daim tartışmalıdır. Varlık olarak Tanrı, ulûhiyetine dair tanımı 

yapılacak olsa da rububiyetine dair olarak tanıtlanması yapılması 

gerekendir. İşte, tevhid; rububiyet beliriminde Tanrı’ya yakin gelmek, 

kamuda ortak kader olarak onu yaşarken onu bulmak, bilmek, tanımak, 

tanışmak, yaşamsal düzeyde yakin olmak ile varlık bakışımı kazanmaktır.  

Tevhitsel varlık bakışımında nesnelliğe aşkın öznelliğe tanıklık söz 

konusudur. Vesveseye, zanna ihtimal vermeden Tanrı’ya, yaşamsal 

belirimleri ile varoluşuna tanıklık söz konusu olur. Rububiyeti gereği ile 

Tanrı, deneyimsel olarak gerçekliği ile bulunandır. Tevhitsel görüyü edinen 

için her şey Tanrı’nın kendiliği değil, kendiliğini görünüşe taşımasının 

gerekleridir. Bu nedenledir ki tevhitte, her şeyi Tanrı görmek değil, her şey 

üzerinden tavırları ile görünüşe gelişine tanık olunur. Bu durumda ilkenin 

eylemde gerçekleşmesi gerçeği üzerinden Tanrı’ya uzanmanın, yakin 

gelmenin bilgisinin tevhid olduğunu söylemek gerekir.  

Tevhid, Tanrı hakikatine hak belirimleri üzeri hikmetinde/ gerçekliliğinde 

tanık olmak ile berber, pratikte deneyimin sonuç verileri ile de Tanrı’ya 

yakin gelmektir. Bir varlığa kendisi ile tanık olmanın gerçeğinden 

uzaklaşmadan tevhitte Tanrı’ya tanık olmak, gerçekleşen kendilik/ öznel 

belirimleri ve nurunda tanrısal görü kazanmak ile mümkündür. Bu, 

tevhidin hakikate dair yönü iken ruhsal olarak tevhid, öznelliğe dair 

hikmet görüsü olarak hüsnü zan ile yerinde ve gerekliliğinde her olay ve 

olguya bakışımda olmayı gerekli kılar. Bardağın hep dolu olan tarafına 

odaklı olarak yaşamı/ varoluşu değer kılar ve yaşama tutunmayı zorunlu 

kılar. Olup bitmekte olanlara, her türlü üretim alanında gerçekleşenlere/ 
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gerçekleşmesi gerekenlere, ilke duygusunda yaşanırken duyarsız 

kılmayacak kadar da değer belirimi olması nedeni ile yaşamı anlamlı 

kılmanın düşünce ve yaşam biçimidir.  

İnsan ilişkilerinde tevhid; her olay, olgu ve alanda Tanrı’nın sıfat ve tavır 

belirimleri ile görünüş bulması nedeni ile olup bitmekte olanlara ussal ve 

vicdani olarak duyarlı olmayı da gerekli kılar. Öznelliğe bağlı tevhitsel 

görüde ilkelerin öznel olması, alanlarda olgu ve olayların ilkeleri içermesi 

nedenlerinden dolayı ile gerçekleşmesi: bütün alanları, sonuç verilerine 

bağlı olarak ilke gereği erek belirim doğrultusunda birbirine indirgenebilir 

kılar. Bundan dolayıdır ki tevhid, ussal olarak indirgemeci uslamlamaya 

haiz yaklaşımı içermek zorundadır. Tevhitsel duyarlılıkta vicdanın, canlı 

kılınması ile insani edimleri (salih amel) yapamaya zorlanılır iken tevhidin 

hayati olarak yaşamsal olduğuna da tanık olunur. Bu düzeyde tevhid, 

Tanrı’nın rahmet eli olarak kullarına kulları eli ile uzanmasının da 

gereğidir.   

Tevhid, iman veya inanç kaidesi olmak ile beraber rahmet etmenin, 

rahmet edilmenin de yaşamsal kaidesidir. Diyalektiğe aşkın ilkeleri 

görünüşe taşımanın, Tanrı’yı hakkı gereği ile ilkelerin duygusunda ve 

eylemin hakiki oluşunda istidat kadarı ile yaşamanın gereğidir. İlkeleri her 

türlü üretim alanında tesis etmenin ve eylemde görünüşe taşır iken 

tanrısallığı göstermek ile nesnelliğe aşkın öznellikte kendiliğin hakiki 

olarak gerçekleştirilmesidir. Tevhid, nefsi emmareye galip, ussal ve 

yaşamsal olan ilkenin gerçekleştirilmesi ile Tanrı’ya teslim -müslim- 

olmanın sonucunda özgürlüğü edinmenin gereğidir. İradesini ilke gereği 

ereğinde gerçekleştir iken bütünlüğü bulması gereken insanın sonuçta ne 

için olduğunu Tanrı ile bulmasıdır. 
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Felsefe, Kelam, Bilim ve Tasavvuf 

Gerçek, peşinden koşuldukça girift ve katmanlı açılımlarda izafi 

oluşu da beraberinde getirendir. 

Düşünce tarihi boyunca bilinmeyeni bilinir kılma çabası tanık olunan 

olmuştur. Bilinmeyenin peşinden koşmak, varlığın ve varoluşa dair 

nedenlerin aranması, delilleri ile tanıtlamak bilme sürecinin kaçınılmaz 

belirimi olmuştur. Varlığa ve varoluşa dair edinilen her bilgi, dilin nesnel 

yönü ile bilginin öznel kılınması sonucunda görüş sahibi olmak ile 

sonuçlanır.  

Her türlü bilişim, dilin anlam, değer, duygu, yargı, vb. yüklemleri ile görüş 

sağlaması sonucunda gerçekleşir. Düşünce tarihi, bilgiye ve sonuç 

verilerden hareket ile bilgi ürünlerine bağlı olarak ilerleme ve düşüncede 

gelişiminin tarihidir. Dil ise ihtiyaca bağlı olarak kavramsal zenginliği ve 

yüklemleri ile çeşitlenmesinde, kavramsal oluşta ve nesnesinin göstergesi 

iken nesneldir; yüklemleri ile içeriğine bağlı öznelde karşılık görmesi 

doğrultusunda ise varlık görüşü ve değer yargısı niteliğini barındırır. 

Varlığa ve varoluşa bakışımızı belirli kılar.  

Düşüncenin dil ile nitelik kazanması sonucunda dil, öznelde varlık görüşü 

ve değer yargısının ana belirleyenidir. Bu nedenledir ki düşünce tarihi 

sadece bilmeye yönelik olarak ele alınmaması gerekendir. Her bilgi; 

kullanıldığı, yorumlandığı ve üretim nesnelerinde görünüş bulduğu 

değerde salt bilgi olmak ile kalmayıp, değer olarak işlevsel oluşta yaşamın 

bir parçası olmaktadır. Her varlık görüşü de değer yargısı olarak öznelde 

karşılık gördüğünde, toplumsal yaşamın ortak nesnesi kılındığında salt 

oluşa aşkın yaşam biçimine nüfus etmiştir. 

Bilgi ve değer, madalyonun iki yüzü misali öznede karşılık bulduğunda, 

kendisine içkin olarak bulunan da olan bitenin bilgisini edinmek ile 

kalmayıp; koşul, ihtiyaç, beğeni, beklenti karşısında, karşıt belirimler 

durumunda değer alanları ve ürünleri vermek ile tarihin ve mirasın ana 

belirleyeni olur. Tarih ve miras, bilgiyi tarihsel -tarih olgusal- kılır iken tarih 

bilinci edinmiş olmaya, tarih öznesi olanı zorlar. Bilgi ve değer, tarihsel 

oluşu miras ile belirli kılar iken miras, bilgi ve değer edinim süreçlerinde 

evresel oluşu görünür kılar. Bu nedenledir ki bilgi ve değer alanları evre 

belirimleri, tarihsel oluşta ele alınması gerekendir. Böyle olduğunda; 
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tarihsel olguyu, kişi ve nesnelerine aşkın olarak bağlamlarından ve 

sürecinde ele almak mümkün olur.  

Bilgi gerçek olanın göstergesidir. Anlamın öznel oluşunda yargıya 

dönerken değer olmayı doğası gereği bulur. Böylece gerçek, değer niteliği 

kazanmış olarak öznelde karşılık görür. Her doğru bilgi ediniminde gerçek 

olan ile yeni bir varlık görüşünde yeni bir dünyaya bakılır iken yeni bir 

dünya kurmanın da eşiği edinilir. Bilgi, gerekçesine bağlı olarak her 

kullanımında ve ürün veriminde değer olarak belirir iken miras olarak tarih 

sahnesinde görünüş bulur. Miras, gerçeğin peşinden koşar iken gerçeğe 

bağlı olarak kurulan dünyadır. Gerçeğin, değer olarak öznel kılınması ile 

gerçek zemininde yeni bir dünya kurmaktır. 

Böyle olsa da gerçeğin öznelde yorumlanışına bağlı olarak batıla -zanna- 

düşülmesiyle de gerçekten uzak sahte dünyalar kurulur. Bu durumda 

gerçeğe ulaşmak zorlaşır. Şahıs varlığın tek oluşu hakikatine bağlı olarak 

varoluşta izafi belirimler sebebiyle gerçeğin bir tane oluşu değil de çoklu 

gerçeklilikte var olunduğu referans alındığında, gerçeğin peşinden her 

daim koşanların olduğu da tarihsel bir gerçek olarak ele alındığında hak ve 

batıl olanın çatışkısı kaçınılmazdır. Tarihsel yürüyüşte sonuçta galip 

gelenin gerçek olduğu sabittir. Gerçek genelde değer kabul edildiğinde, 

varlık görüşü ve yaşam biçimini belirli kıldığında galibiyetini tesciller. 

Gerçeğin galip gelmesi ile yaşam, daha yaşanabilir bir dünya kurmaya 

evrilir.  

Tarih göstermektedir ki gerçek ile kurulan her yeni dünya daha iyi 

yaşanabilir bir dünyadır. Böyle olsa da zaaf ve menfaatler söz konusu 

olduğunda gerçek geride bırakılır iken daha iyi bir dünyada yaşanır olunsa 

da daha doğru yaşanacağı söz konusu olmaz. Medeniyet tarihi ile de bunu 

bilmekteyiz. Daha iyi bir dünyada yaşamak daha doğru yaşamak anlamına 

gelmez. Daha doğru yaşamak, güzel ahlak ve hukuk ile mümkün olur. Daha 

iyi bir dünya ve daha doğru yaşanabilir bir dünya ile gerçek, nesnel ve 

öznel yönü ile bütünlenir. Bilim ile daha iyi bir dünya öncelenir, din ile de 

(din olarak Âdem'den Hatem’e İslam’ı kastetmekteyim) daha doğru bir 

dünyada yaşam öncelenir. Hazreti Resul’ün misyonu olan ahlakın 

tamamlanması ve hukukun öncelenmesi ile de anlamaktayız ki daha doğru 

yaşanabilir bir dünya kurmak insanca yaşamak için dinde öncelenendir. 
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İnsanca yaşamadıktan sonra, daha iyi veya güzel bir dünyada yaşamak 

anlamını yitirir/ yitirmek zorunda kalır.       

Gerçeğe bağlı yaşam ve değer alanları oluşturulduğunda ve gerçek miras 

kaldığında, daha iyi bir dünyada daha doğru yaşamak için bilim ve dine 

ihtiyaç vardır. Bilim ve din, yarınları daha iyi ve güzel kılmak ve daha doğru 

olarak insanca yaşamak için gerekli olandır. Bu ikili ile beraber sanat, daha 

anlamlı ve güzel bir dünyada yaşamanın olgusu olarak tarihte sahne alır. 

Estetik yargıda değer kılınanlar ile gerçeği, öznel düzeyde duygu ve sezgiye 

indirgeyerek genele yaygın kılmanın ve daha kolay bulmanın alanı 

olmuştur. Ayrıca gerçeği, duygu ve anlayışta öznele indirger iken gönüllere 

dokunduğu ve ortak değer olarak kabul ettirdiği kadarı ile yaşamsal 

kılmanın da alanı olmuştur.  

Gelecek bu üçlü ile daha iyi, doğru ve güzel olarak yaşanabilir kılındığında 

insanca yaşamanın zevki edinilebilir. Diyalektik oluşun gerçekliliği 

düşünüldüğünde ise daha iyi veya daha güzel bir dünya kurulur iken daha 

doğru bir dünyada olunacağının garantisi verilemez. İnsanın, haz, arzu, 

menfaat belirimleri ile nefsi emmare varlık yönü de düşünüldüğünde daha 

doğru bir dünya için, öznelde vicdan toplumsal düzeyde de hukukun tesis 

edilmesine ihtiyaç vardır. Küreselleşen bir dünyada da hukukun evrensel 

esasları ile tesis edilmesi, her şeyden öncelenmesi gerekendir.      

Bu başlıkta felsefe, bilim, kelam ve tasavvuf tarihini anlatmayacağım. Bu 

alanlarda tarihsel olarak neyin gerçekleştiği üzerinde duracağım. Yukarıda 

ifade edilenlerin de bu bağlamda değerlendirilmesi yerinde olur. 

Düşünce tarihi itibarı ile bilimin ilk evresini felsefede buluruz. Doğa, ihtiyaç 

ve zorlu koşulları sebebiyle tanımak zorunda kalınandır. Varoluş nedeni 

ise doğanın kendi kuvvetlerine tanrısallık yükleminde bulunularak ya doğa 

kuvvetleri olduğu düşünülmüş ya da Tanrı olarak düşünülmüştür. Bununla 

beraber Tanrı’yı doğanın dışında kabul edenler veya doğanın kendisi 

olarak düşünenler vb. görüşlerde olanlar da düşüncenin nasıl geliştiğini 

görmek adına tarihsel oluşta yerlerini almışlardır. Tanrı her ne kadar özne 

olarak ele alınsa da varoluşa neden olan erk olarak ele alındığında, ne için 

olunduğundan daha çok varoluşa neden olarak düşünülmüştür. Varoluşun 

nedenini Tanrı dışında, doğanın kendi belirimlerinde töz arayışında olarak 

varoluş nedenini aramak ise felsefenin düşünce biçimi olarak 

görünüşünde açık olmuştur. 

Tevhid Okumaları 5

55



Nedensellik arayışının gösterdiği o ki düşünceye zemin aramak ve 

düşünceyi sabitesine bağlı olarak geliştirmek fıtri olan -doğuştan gelen- bir 

düşünce özelliğidir. Nedensellik arayışında öne çıkan soru kalıbı ise kim 

veya ne sorusudur. Felsefe, nesnel olgusal olanı, nesnel töz arayışı ve 

nesnel belirimler olan kategoriler ile bilmenin düşünce formasyonunu 

belirli kılan disiplin olarak görülmüştür. Şimdi ve burada olanın ne olduğu, 

varoluşuna neden olan olgunun ne olduğu üzerine düşüncenin inşa 

edildiğini de ilk evresinde görmekteyiz.  

Felsefeyi, bilimi, tasavvufu vb. düşünce formasyonu alanlarını hangi 

dünyanın hangi insanlarının tarihte ortaya çıkarmış olduğu, konumuz 

değildir. Konumuz, düşüncenin farklı alanlarda nasıl gelişim gösterdiğidir. 

Buna bağlı olarak da belirteyim ki insanlığın değer alanlarının oluşmasına/ 

görünüş bulmasına neden olanların ve katkıda bulunanların kimler 

olduğundan daha önemli olan ise düşünce alanlarının insanlığın ortak 

mirası olduğudur. İlim, ahlak, kültür ve medeniyet tarihsel oluşta, 

insanlığın ortak miraslarıdır. Ortak miras ise oluştuğu dünyanın eseri olsa 

da o dünyadan etkilenmiş olarak diğer dünyalarda karşılık görmesi ile 

devamlı gelişen olma özelliği gösterir. Bu, düşüncenin gelişimini, başladığı 

evrelere takılı kalmadan takip etmek adına da önemlidir. Medeniyet ve 

tarihi kişiler ile ortak mirasın sınırlandırılmaması, takıntılı olarak sadece 

oluştuğu dünyaya ait kılınmaması adına önemlidir. Zaten felsefi olarak 

böyle düşünülmesi de düşünceyi tarihsel olgu olarak takip edebilmek 

adına önemlidir.  

Felsefenin ilk evresinde görülen o ki varoluşa töz olarak zemin aranması, 

varlıksal belirimler doğrultusunda düşünce nesnesinin ne olduğuna dair 

tanımının yapılması, söz konusu olandır. Töz arayışı düşünceye sabite 

arayışıdır; tanım yapılması ise düşünce nesnesini bilmenin/ bilişsel 

kılmanın ilk evresidir. Böyle olsa da farklı tözlerden hareket ile varlık 

görüşü oluşmasında ki tezatlık, her bir tözün referans alana göre 

öncelenmesi ile görünüş bulur iken tözcülüğe karşı şüpheli yaklaşımlara 

neden olmuştur. Şüphe, töze karşı olduğunda doğru bilgi hiçbir zaman 

edinilemeyecek olandır. Bu durumda bilişin kaynağı, nesnel olmaktan 

daha öznel düzeyde insanın referans alınmasına neden olmuştur. İnsan 

bilişin ölçütü ise referans alınan duruma göre izafi oluş kaçınılmazdır. Bu 

bağlamda bilişin nasıl gerçekleşmesi gerektiğine dair ilk düşünceler de 

görünüş bulur. İlkesel düzeyde ilk evresinde düşünce, kategorilere bağlı 
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olarak tanımlananın, mantıksal gerekçeler ile tanıtlanmasını zorunlu kılar. 

Varlığın ne olduğuna dair sorulan sorular, verilen cevap karşısında, varlığı 

nasıl bilmekteyiz ve nasıl doğru bilebiliriz ile karşı karşıya kalınmıştır. Öznel 

oluşta idealar ile buna cevap verilir iken nesnel oluşta kategoriler ve 

mantık ile cevap aranması gerektiği görüşü, tarihsel perspektiften 

bakıldığında iki baskın görüş olmuştur.  

Felsefenin ilk evresinde, ilke gereği sabit bir dünya veya hareket ve 

değişim sebebiyle hiçbir zaman aynısına tanık olamayacağımız bir dünya 

görüşleri de dikkate değerdir. Töz, tanım ve tanıtlamak için başvurulan 

gerekçeler, düşüncenin nasıl biçim aldığını görmek adına önemlidir. 

Hareket, değişimi dahi düşünceye referans edinildiğinde düşüncenin 

belirlilik üzeri formasyon kazanan bir yeti olduğu görülür. Hareket ve 

değişim referansı ile nesnel olgusal sabiteleri olan bir dünyadan daha çok 

bitimli olan bir dünyaya bakılır. İlkesi gereği sabit ve değişmez bir dünyaya 

bakıldığında ise bitimsiz oluşa gerekçe uydurmak kaçınılmaz olur. Varlıksal 

oluşa ilke ile teorik düzeyde bakmak, metafizik -öznel gerçeklilikten- bir 

bakışım olarak görünüş bulur. Varlıksal oluşa kendi gerçekliliğinde 

sabiteleri ve değişimleri ile bakmak ise nesnel gerçeklilikten bakışımda 

bulunmaktır. Her iki düzeyde de düşüncenin referansına göre izafi 

düzeyde formasyon kazanması söz konusu olur.       

Bu evrede varlığı bilmek ve nasıl bileceğimiz tartışmaları, teorik düzeyde 

bilişin temellendirilmesidir. Düşüncenin, tanım ve tanıtlamaya bağlı olarak 

teorik düzeyde formasyon kazanması adına da bu önemlidir. Felsefenin 

bundan sonraki aşamasında teorik biliş, sadece nesnel olgusal olanı değil, 

Tanrı’yı da bilmek için geliştirilmiştir. İlahiyatın yani kelamın, gelişimine de 

katkı sağlamıştır. Kelam ise itikada dayalı hükümleri düşünceye sabite 

alarak formasyon kazandığında sadece Tanrı’yı bilmekle yetinmeyip 

doğayı ve doğada olup bitmekte olanları Tanrı ile anlamlı kılmanın 

düşünce yöntemi olmuştur.  

Kelamın düşünce tarihine katkısı, öznel edimsel oluş ile nesnel olgusal oluş 

arasında uzlaştırıcı olmaya çalışmasıdır. Her ne kadar mutlak ilkesi ile 

metafizik olsa da nesnel olgusal olanı, Tanrı ilkesi -ilk neden-ile bilmeye 

yönelik olması sürecinde ya öznelliği nesnelliğe indirgeyen ya nesnel olanı 

öznel olana indirgeyen ya da iki ayrı varlık beliriminde deist olmayı 

kaçınılmazı olarak bulmuştur. En ileri seviyesinde ise us ile Tanrı’yı 
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bilmenin mümkün olmayacağı kanaati ile Tanrı’nın mahiyeti ile nesnel 

olgusal olanın mahiyetini birbirinden ayrıştırmak zorunda kalınmıştır. 

Bilim ise klasik felsefedeki tanım, mantık ve tanıtlama biçimlerine bağlı 

olarak doğayı ve doğada olup bitmekte olanları anlamaya yeterli olmadığı 

görüşü ile varlıksal olgunun kendisi değil de nasıl olduğu ile ilgili olarak 

düşünce formasyonu kazanılması ile görünüş bulmuştur. Klasik felsefede 

nasıl sorusu, bilişin nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak sorulmuştur. Bilimde 

ise nasıl soru kalıbı, olay ve olgunun nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak 

kullanılmıştır. Bu durumda gözlem, deney, ölçüm ve sonuç veriler 

üzerinden teknik düzeyde bilginin kullanabilir olması süreci kaçınılmaz 

olarak yeni bir düşünce formasyonunu açık etmiştir. Artık, teorik 

önermenin ve nesnel olgusal olanın, mantıksal gerekçeler ile tanıtlanması 

değil de gözlem, deney ve ölçüm paradigması ile nasıl olduğuna dair, 

sonuç verilerden hareket ile bilgi edinimi söz konusu olmuştur. Teorik 

düşünce biçiminden ampirik düşünce biçimine evirilmek ve bu düşünce 

biçiminde kararlılık göstermek; sonuç verilerin doğruluğu, teknik düzeyde 

kullanılabilir bir dünyanın kapısını aralaması ve sonuçta iyileştirilen bir 

yaşamın söz konusu olması nedeni ile kaçınılmaz olmuştur.  

Böyle olmak ile berber bilim, felsefenin nesnel olgusal alanda yeni bir 

aşaması olarak nesnel düzeyde salt bilgi/ gerçeğin bilgisi ile ilgili oluşu 

nedeni ile teorik düşünce biçiminden farklılıklar göstermeyi başarmıştır. 

Felsefeden farklı bir alan olarak kabul edilmesini ise nesnel olgusal ve 

ölçüme dayalı dili ile başarmıştır.  

Bilim dili teknik bir dil olup nesnesine odaklı iken nesnel olgusal düzlemde 

biçim kazanır iken varoluşu, nedenler ve sonuçlar bağlamında belirleyici 

olarak anlamlı kılar iken Tanrı’dan da uzaklaştırıcı bir dil kazanmıştır. Öyle 

ki felsefenin ilk evresinde töz arayışı, düşünceye sabite arayışı olarak 

belirir iken Tanrı töz olarak nitelendiğinde ve bilim alanında mutlak tözün 

bulunması söz konusu olduğunda bilimsel dil ve yaklaşım sebebiyle Tanrı 

tanınmayacak kadar uzakta kalır. Felsefe ve kelamın uzantısı olan bazı 

görüşlerde Tanrı inancın ve ahlakın alanına hapsedildiği, teoride kalışı ile 

yetinmek gerektiği düşünce çizgisinde ampirik olarak ispat edilemeyecek 

olduğu deist kanısı ile beraber bilim ateist olma eğiliminde düşüncenin 

formasyon kazanmasına neden olur. Bilim gerekircidir. Bu neden ile Tanrı 

gerekirciliği teorik olarak karşılasa da pratikte varlığına dair 
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deneylenmeyecek olan olması nedeni ile gerekirciliği karşılamaz. 

Belirsizlik ilkesi, kaos teoremi, enerjinin ne olduğu değilse de durum ve 

davranışına bağlı olarak nasıl olduğuna dair belirsizliğini koruması, en 

önemlisi ise bilimin yanlışlanabilir ilkesi ile yeni şeylere hem açık oluşu 

hem de kesin kanıya varışta aceleci olmayışı ile belirlenmezciliği 

barındırması da kaçınılmazı olmuştur. 

Belirli bir dünyaya bakmak ideali, belirsiz bir dünyaya bakmak ile 

karşılaşıldığında Tanrı, inkâr edilmeye mahkûm ve bilimsel olmaktan uzak 

teorik olmakta kalır iken sadece inanç alanında kalmıştır. Bu bağlamda 

klasik kelam da teorik oluşu nedeni ile gerçekliliğini yitirmeye yüz 

tutmuştur. Genel kabul olarak böyle olsa da inanç alanında kelamın 

devam etmesi ve felsefi alanda da kelamın geliştirilmesi her ne kadar 

doğru olsa da bilim karşısında ve bilimsel paradigmanın sonuç alan 

yöntemi karşısında karşıt tez olarak tutunamayacak durumda kalmıştır. 

Bunu bilimsel paradigma ile zorlamada olarak kelam yapanların 

çoğalmasında da tanık olmaktayız.  

Düşünce nesnel olanı bilmeye yönelik geliştiğinde öznel olan da nesnel 

olana bağlı olarak tanımlanmaya başlanır. Bu durumda materyal yaklaşım 

öncelikli olarak öznenin kendilik/ şahıs olma mahiyetinden de 

uzaklaşılmaya başlanır. Ayrıca doğru olmayanın, bilişim sürecinde 

yanlışlanabilir olması da kaçınılmazdır. Böyle olmak ile beraber varlık ve 

varoluş belirimlerinin olgusal düzeyde bir değil, birçok gerçeği 

barındırması, yanlışlamaktan farklı olarak izafi bakmayı gerekli kılar. 

İzafiyette ise sonuçtan hareket ile veriler ortak gerçekte buluşmaya neden 

olduğunda, disiplin olarak indirgemeci olmak kaçınılmazdır. 

Konumuz adına tekrar olsa da irade, bilgi, dil, değer ve tevhid başlığından 

alıntı yaparak devam edersek: Felsefenin, nesnel olgusal olanın nasıl 

gerçekleştiğini bilmeyi bilim alanına bırakması sonucunda tanım ve 

tanıtlamayı yorumbilim düzeyinde yapmak ile formasyon kazanması 

kaçınılmazı olmuştur. Bu nedenledir ki her türlü alanın ilkelerine sadık 

kalarak sibernetik, bütüncül, izafi vb. düşünmek, felsefe yapmak adına 

önemlidir. Tanımsız yapılacak felsefe, ilke/ tümel bağlamında 

sabitelerinden yoksun kalır/ kalabilir. Tanımı yapılan olgunun 

tanıtlanmasından yoksun felsefe ise gerçeklik zeminini yitirir ve 

bağıntılılıktan yoksun düşünmek ile donuk bir dünyaya baktırmaya 
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mahkûm kalır. Bundan dolayıdır ki olay, olgu ve alanları ilkesi gereği 

hikmetine bağlı olarak kavramlaştırmak, tanımlamak ve tanıtlanmak 

felsefenin işidir. Kavramsallaşma, tanım ve tanıtlamalarda bulunurken 

düşünce yöntemleri geliştirmek de felsefenin işidir.  

Modern felsefede her alanın felsefesi kendi disiplini içinde tarihsel olgu 

olarak yapılırken bütün alanları bağlayıcı olarak ilkesine bağlı indirgemeci 

felsefe yapmak, ilimler arası disiplin adına ihtiyaçtır. Bilgi, bilimsel 

düzeyde dili gereği her ne kadar objektif/ nesnel olsa da değer varlığı olan 

insan için sübjektif/ öznel olma niteliği kazanır. Bu nedenledir ki her bilgi, 

her türlü düzeyde yoruma açıktır. Bunun içindir ki felsefi düzeyde 

gerçeklik zeminini koruyarak yorumbilim yapmak, doğru/ gerçek varlık 

görüşü edinmek ve erekte gerçekleşene göre yeni yaşamlar/ dünyalar 

kurmak adına önemlidir. Görülen o ki felsefe, tanıtlamaya bağlı olarak 

gerçeklik zemininde metafizik olmayı sonuçta kaderi olarak bulmuştur.           

Bilgi edinme yöntemlerinde de esas olarak alınması gereken referans, 

sonuç ilke olarak doğruluğu kanıtlamış olan ile aynı ussal çizgiden 

hareketle bilimselliğin gözetilmesidir. Deneysel ve deneyimsel olan bilgi 

edinimlerinde de sonuç veriye göre bilgi doğrulanmış olarak yargısal oluş 

nedeni ile değer olarak insan yaşamının gerçeği olur.  

Teorik oluştan ampirik oluşa uzanan bilme serüveninde görülen o ki 

düşünce referans sabitesine göre geliştirilmekte ve düşünce sabitesi 

gerçekliliği yitirdiğinde düşünce yeni referans ve yöntemler ile gelişmesini 

devam ettirmekte. Bu bağlamda nesnel olgusal alandan farklı olarak kendi 

içinde kapalı olan ve talep edilmesi ile kendisine dâhil olunan, bir bilme 

yöntemi olarak tasavvuf, dikkate değerdir. En sığ anlamı ile tasavvuf, zühd 

ve takva yöntemi ile Tanrı’ya yakin gelmeyi amaçlayanların yoludur.  

Tanrı bilinemez veya deneylenemez diyenlerden farklı olarak Tanrı kendisi 

ile bilinebilir ve nesnel olana aşkın olarak öznel oluşunda -deneylemek 

değil de- deneyimlemek olanağı olandır. Bu bağlamda modern bilim için 

felsefe ne ise tasavvuf için de kelam odur. Çünkü tasavvuf, kelamda teorik 

olarak zikredilenin pratikte tecrübe edildiği düşünce alanıdır. Deneyim, 

tanıklık, kritik etmek ile sonuç verilerden hareketle Tanrı’yı tanımak ve 

Tanrı ile ilişkide tanış olmayı hedefler. Öznelliğe bağlı gelişen dilinde ise 

nesnel olgusal olana değil, nesnel olgusal olana aşkın, sıfat ve tavırlarında 

görünüş bulan Tanrı’ya tanık olmak kaçınılmaz olur. Bu dil, bilimin 
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nesnelliğe bağlı gelişen teknik dilinden farklı olarak öznelliği içeren tevhid 

ve değer dili olması nedeni ile önemlidir.   

Bu açıdan bakıldığında nesnel olgusal olana değil de öznel olgusal olarak 

belirimleri olan Tanrı’ya tanık kılan ve yöntemsel oluşta ise sonuç alımına 

göre Tanrı ile tanışıklıkta/ yakinlikte Tanrı’yı tanıma fırsatı elde edilmiş 

olunur. Yöntemsel paradigması itibarı ile de Tanrı’yı bilmekte bilimsel 

oluşu kendinde barındıran bir ayrıcalığı da göstermiş olur. Bilim sonuç 

verilerine göre bilim olma özelliğini barındırır. Yaklaşımı itibarı ile nesnel 

olgusal alana hapsedilmiş olunsa da tözüne bağlı olarak öznelliği deneyim, 

tanık oluş ve ilkeye bağlı edimsel oluşta kritik etmekte böyle bir yöntemin 

yakalanmış olması, düşünce tarihi açısından önemlidir. 

Tasavvuf, Kur’an’ın yaşamsal olarak tecrübe edilmesidir dersek; Kur’an’ın 

öznel oluş alanında sonuçlardan hareket ile ifade biçimi kazanmış olduğu 

da düşünüldüğünde, bilimsel yaklaşım tutumu ile sonuç alamaya dayalı 

olarak Tanrı’ya ulaşmak önemlidir. Bu, Tanrı’yı sadece inanç alanına 

hapsedenlerin us alanında Tanrı’yı yeniden bulmaları için de önemlidir. 

Tasavvuf bir ikna etme yöntemi değil, yöntemsel olarak eylemler 

sonucunda sonuç almaya dayalı olarak keşf/ bulgu ile birebir düzeyde 

Tanrı’ya tanık olma yoludur. Kadim bilgelik/ velilik tarihi olarak da 

gerçekliliği ispat edilmiş olandır. Bu açıdan da dikkat edilmesi ve 

araştırılması gerekendir. 

Tasavvufun, Kur’an ve nübüvvet ile insanlığa kazandırdığı; Tanrı’yı, 

felsefede inancın nesnesi ve deist olmaktan, kelamın sadece ulûhiyete ait 

sıfatları ile ele aldığı ve deist olmaya neden oluşundan, bilimin ateist oluşa 

neden dilsel ve yöntemsel oluşundan çıkararak, varoluşun öznesi olarak 

yakinlik kurulması gereken olduğunun mesajını içermesidir. Bu bağlamda 

tasavvuf, insanlık düşünce alanında doğanın gerçeğine Tanrı ile tanık 

olmayı önceler iken doğa zemininde doğaya aşkın olarak Tanrı ile 

yaşamayı rububiyetin, tevhidin gereği sayar. 

Tasavvufu bilimsel oluştan değil de bilimden ayıran nokta ise doğaya 

doğanın kendi belirimleri ile tanık olmaktan daha çok doğaya yaratıcı özne 

ile tanık olunmasıdır. Nura yetişmek ve birebir tanık olmak, doğada 

beliren sıfat ve tavır belirimlerinde Tanrı’ya, sezgide basiret kazanılması 

ile tanık olunması söz konusudur. Duyguda hakiki olarak ilkelerin 

belirişinde Tanrı’yı deneyimlemek olması gerekendir. Eylemlerde güzel 
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ahlak ilkesini vicdanın gereği olarak önceler iken tanrısal oluşa eylemlerde 

tanık olmak da gerçekleşir. Ayrıca şahıs olmanın öz niteliğinde Tanrı’yı 

kendi gibi bulmak, tasavvufta erek olarak öncelenendir. 

Bilimsel oluş ile sonuç verilerine göre nedenlerin belirli kılındığı bir dünya 

edinilir. Bilim ile bu mümkün olmuştur ve tasavvuf ile de bu mümkün 

kılınmıştır. Tasavvufta sonuç edinime göre nedenlerin belirli kılındığı 

ahlaki olan bir yaşam biçimi edinilmiştir. Bilim ile de sonuç verilere göre 

nesnelleşen ve nicel belirimleri ile tüketilen bir dünya kurulmuştur. 

Tasavvuf, sezgisel biliş, duygusal yaklaşım ve ussal olarak da -sıfat ve esma 

ile- kavramsal görüde gelişim süreci gösterir. Bilim ise sezgisel yaklaşım, 

salt ussal ve ampirik oluşu, alanı gereği ile hataya düşmemek için 

barındırır. Tasavvufta ise hata, yakinlik kurmanın, tanımanın 

gereklerindendir. 

Teorik düzeyde bilmek, ampirik olarak yaklaşmak ve sonuç verilerine göre 

kullanılabilir bir dünyanın kapısını aralamak, süreçte evre belirimleri 

olarak bilim ile mümkün olmuştur. Günümde, töze bağlı yeniden yaratım 

evresinden ise uzak olunduğu kesindir. Her mevcuda gelen mutlak töz ile 

görünüş bulur iken töz bağlı yaratım, bilimin önünde bulacağı evresidir. 

Düşünce ve hayal gücü töze bağlı olarak üretim yapılan iki öznel alan olsa 

da töze bağlı olarak yapısal düzeyde üretim yapabilmek için, insanoğlunun 

önünde gelecek durmaktadır. Bunun için enerjinin kullanımı, 

nötrinolardan moleküllere kadar boyutsal yapısallığın çözülmesi, farklı 

formasyonlarda enerjinin durum ve davranış biçimlerinin nedenleri, 

depolanmasına dair sorunların çözülmesi vb. önemlidir.  

Kur’an’da Süleyman nebi ile kullanabilir bir dünyaya, İsa nebi ile de töze 

bağlı yeniden üretilebilecek bir dünyaya tanığızdır. Süleyman nebinin 

kullanabilir dünyası halen gelişmekte olarak içinde yaşadığımız dünya olsa 

da İsa’nın dünyası önümüzde bulacağımız gelecektir.   

Bilim ile bilginin depolanması sıkıntıları eskiye kıyasen aşılmıştır. Böyle 

olmak ile beraber enerjiyi depolanma sıkıntısı halen güncelliğini 

korumaktadır. Klasik depolama, yük alabilecek materyal düzeyde görünüş 

bulan bir faz alanına enerjiyi depolamak ile ilgilidir. Töze bağlı yeniden 

yaratım söz konusu olacak ise enerjiyi depolamak ve kullanabilme 

yeteneği kazanmak gerekir.  
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Enerji depolamasında: 1) Enerjiyi kuvvet alanları oluşturarak kendiliğine 

depolamanın yollarını bulmak… Kullanır olduğumuz enerji kaynaklarının 

depolanmış enerji yükleri olduğu düşünüldüğünde, zaten depolanmış 

enerjiyi kullanıyoruz. Bunun daha latif düzeyde enerjiyi enerji alanına faz 

olarak depolamak ile mümkün kılmak düşünüldüğünde, olmaması için 

hiçbir neden yoktur.  2) Enerjiye kuvvet alanı oluşturmak ile kuvvet alanı 

düzeyinde formasyon kazandırmanın yollarını bulmak… Sıvı olan suyu 

buza çevirmek ve yeniden kullanmak için muhafaza etmek ne ise enerjiyi 

de farklı kuvvet formasyonlarda tutabilmek ve yeniden kullanabilir kılmak 

da mümkündür. Yıldızların da depolanmış enerjiyi kullandıkları 

düşünüldüğünde, güneşin yüzey sıcaklığı ve atmosfer sıcaklığı farkları da 

göz ardı edilmediğinde, doğada mümkün olanın yeniden üretilmesinin 

imkânları oluşturulduğunda, mümkün olmaması için bir neden de yoktur. 

3) Uzayda boşluk olmamak kaydı ile boyutsal yapısallıkta enerji kuvvet 

formasyonları belirimleri olduğu içindir ki enerjiyi depolama ihtiyacı 

duymadan kuvvet formasyonları olan boyutsal alanlarından referans ile 

kullanılır bilir kılmak olası çözümlerdir. Enerjinin kuvvet formasyonlarında 

ve öznel belirimlerde dönüşümleri söz konusu olduğu içindir ki son şık, en 

mükemmel çözüm olarak edinilmesi gereken sonucu içerir. Uzayda 

boyutsal kuvvet alanları olduğu içindir ki enerjiye dair bir alan boşaltılsa -

vakumlansa- boyutsal olarak diğer alanın gerçeğine dokunulmaz. Kuvvet, 

alan ve boyutsal oluşta boşluğa yer olmadığı içindir ki -görünürde olan 

enerji dönüşümlerinden istifade etmek değil de- alanlarından referans ile 

enerjiyi dönüştürebilmek vb. en olası çözümler olur. Bu çözümler; kanaat 

olup, doğruluğu bilimsel olarak gerçekleştirilmesi sonucunda görülmesi 

gerekendir.  

Görülen o ki bilim ile bilinmeyene doğru yolculuğun daha başındayız. Bu 

yolculukta, kendilikte varoluşun da göz ardı edilmemesi için, tarihsel ve 

bilimsel oluşa haiz kadim bilgelik yolu olan tasavvufun göz ardı edilmemesi 

de hakikate insanlığın bir nebze daha yakin olabilmesi için önemlidir. Bu 

bağlamda katı yaklaşım biçimine sahip olan bilimsel oluştan yana esnek 

oluşun gerekli olduğu yaklaşım biçimine ihtiyaç olduğu da kesindir. 

Tasavvuf ise felsefi düzeyde kavramlaşma ile deneyimsel olanı 

tanıtlamakla yeni bir evreye ihtiyaç duyar. Bu durumda bireysel deneyime 

haiz olanı genele yaygın olarak anlamlı kılma olanağı edinilmiş olunur. 

Böylece din ile hakikate tanık olmak ve ahlaki değerlerle hakikati hak 

Tevhid Okumaları 5

63



belirimleri üzerinden yaşamanın gerçekliliği ve değeri, nesnel olgusal 

düzeyde bilimin galip oluşu karşısında yitik kalmaz. Canlılığını gelecek 

kuşaklar için miras olarak koruma imkânını sağlar. Sanat ile de hakikati 

duygusunda canlı tutmak ile yaşamın bir parçası olarak görünüşe taşımak 

ve gelecek kuşaklara değer olarak aktarmak olması gerekendir.   

Tasavvufta yöntem olarak insanın toplumsal yaşamdan belli bir zaman 

uzaklaşması söz konusudur. İnsanın Tanrı’ya ulaşmak isteği Tanrı’ya yakin 

gelmek ile sonuçlandığında olası her yöntem, tevhidin gereği olarak ahlaki 

değerlere uymak kaydı ile kullanılabilir. Böyle olmak ile beraber toplumsal 

yaşamdan uzaklaşmadan insanın insan ile insani ilişkilerde kendiliğini 

gerçekleştirmesi ve bunu Tanrı’ya ulaşmanın yöntemi kılması, insan oluşu 

değerlerde bulması ayrıca Rabbi olan Allah’ı gerçekleştirdiklerinde ve 

değer olarak ürettikleri üzerinden bulması içindir ki toplumsal yaşamın 

öncelenmesi gerekir. Bu, Hazreti Resul ile nübüvvetin gereği olarak 

rububiyet belirimlerinde tevhidin yaşamsal oluşunda Tanrı ile buluşmanın 

gereğidir.  

Tanrı için, vahit oluşu nedeni ile tevhid söz konusu değildir ama insan için 

tevhid, O’na tanık olmak ve ulaşmanın gerçeğidir. İnsan âleme halife ise 

insanlık içinde yaşamak, bütünün bir parçası olmak da gerekir. İnsan 

anlam ve değerlerde dil zemininde doğan olsa da âlemi âdemsiz 

bırakmamak gerekir. Bu nedenledir ki insanlığın değer alanlarında tevhid 

ilkesine bağlı olunması ile kendiliğin gerçekleştirilmesi, Tanrı’ya tanık 

olmak, yakinleşmek ve sonuçta da hak ediş gereği kadar Tanrı’yı yaşamak, 

erekte kendiliğin gerçekleştirilmesi olarak din sahibi olmanın gereğidir. 

Tasavvuf, toplumsal oluştan kopmanın değil, toplum varlığı olarak âlemi 

âdemsiz bırakmamanın da gereği olmalıdır. Böylece insan ile insanın halk 

edildiği bir dünyada insanı insansız bırakmamış olunur.       

Özneliğin bilimi olarak tasavvuf/ tevhitsel yaşam, değer, ahlak, karakter, 

kimlik belirim süreçlerinde Kur’an’ın yaşama taşınmasıdır. Unutmamak 

gerekir ki Kur’an, sonuç gerekçelerden hareket ile ifade üslubuna sahip 

öznel düzeyde deneyimsel oluşu ile öznelliğin bilimini içermiş olarak 

karakterize edilmiştir.  

Kur’an; değer, karakter, kimlik belirimleri ile tevhid çizgisinde bilimsel 

oluşunu korur. Bu bağlamda da ilkeleri ile okumak ve yaşama taşımak ile 

Tanrı’ya ulaşmayı tanrısal oluşta bulmanın yolunu gösterir. Modern 
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dünyada bilimin din olduğu düşünüldüğünde, gerçek din olarak İslam’a ne 

kadar ihtiyacımız olduğu da görülmektedir. Gerçeğin peşinden koşarken 

belli bir alana sıkışmadan insanlık yürüyüşüne devam etmek, tevhitsel 

duyarlılık ile mümkün olmalıdır.  

Tasavvuf bir kültür ocağıdır. Bu kültür ocağı, itikat ve yaşamsal olarak 

tevhidi ve erdemler ile yaşamanın her devirde gerekli olduğunu yaşamın 

alanlarına nüfus ettirmiştir. Geleneği şekilcilikte sıkıştıran taassup ehli 

hariç olmak kaydı ile bu ocağın canlı tutulmasına insanlığın ihtiyacı vardır.   
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İnsan 

İnsan, yaşamı kendi için kılması üzerinden Tanrısal oluşuna tanık 

olunan en mükemmel kıvama sahip olandır. 

İnsan için tarihsel çizgide birçok tanım yapılmıştır. Nedenlerine bağlı 

olarak anlamlı kılındığında, evrimsel çizgide materyalist yaklaşım ile 

anlamlı kılınlar olduğu gibi tanrısal yönü ile ruhun kendilik niteliği oluşu ve 

melekeleri ile ilahi sıfatları yaşarken kendini insan kimliğinde üreten 

olması ile anlamlı kılanlar da olmaktadır. İkinci görüşü benimseyenlerden 

olarak birinci görüşü paylaşanların, insanın doğaya ait yönü ile tür olarak 

ele aldıklarını söylemek isterim. İkinci görüşte olarak insanın önceden olan 

değil, insan kimliğini kazanması ile insan olduğunu belirtmek isterim. 

İnsan, tür olmak ile beraber ideaların zemin olmasıyla kendini değerler 

alanında gerçekleştirmesi ile insan kimliği edindiğinde insan olandır. Her 

türlü alanda değer ürettikleri ile yorumsal olmayı, metafizik olmayı bulan 

olması, anlama, değere, duyguya, yargısal oluşa, inanca, eyleme vb. ait 

yönleri doğrultusunda melekeleri zemininde dilde söz ile yaratılan 

olmakta ve biyolojik zeminde bedene aşkın ikinci bir yaratım aşamasında 

görünüş bulur. Eskiler” insan beşer doğar, sonradan insan olur” derlerdi. 

Kur’an’da da “Rahman okumayı belletti, insanı halk etti, beyanı belletti” 

denilirken de bu ifade edilmiş olunur. Varoluş nedenlerine bağlı olarak her 

türlü okuma biçiminde olması ile kendini bilgi ve değerler alanında 

üretmesi ile yaratım bulur. Edindikleri ile kendilik bilincinde olarak -ben 

olarak- kendiliğini ifade etmesi ile insan olarak insan olma değerinde 

kendini görünüşe taşıyandır. İnsan değer olarak sonuçta görünüş bulandır. 

Bu nedenledir ki önsel nedenlerinden daha çok erekte 

gerçekleştirdiklerinde görünüşe taşınırken aranması gerekendir.  

Kültürde insan olmak ise ideaları ilke olarak yaşamak sonucunda idealar 

ile insan oluşun nitelenmesinde görünüş bulur. Her insan içinde doğduğu 

kültür değer alanında insanlaşmayı kültürün değer olgularında/ 

nesnelerinde kimlik kazanarak bulsa da insan olmak, süreç varlığı olarak 

kendini gerçekleştirdiklerinde geliştirmek ile sürekli kılınmış olandır. İnsan 

koşul, şart, beğeni, beklenti durumları karşısında diyalektik oluşta kendini 

hep gerçekleştirmek zorunda olarak geliştirendir. İnsan olmuş bitmiş 
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değil, olup bitmekte olandır. Bu bağlamda insan için yaşam, ciddiyet ile 

anlam ve değerinde yaklaşılması gerekendir.  

Nefsi emaresi ve vicdanında, kendinde diyalektik olan insan için kendini 

tinde gerçekleştirmek ve geliştirmek, diyalektik olmayı öznelde bulması ile 

de olmaktadır. İnsan değer ürettiği alanlarda farklı karakterler edinir. 

Karakter edinimi ve karakter geçişlerinde çoklu karakter belirimlerinde 

yaşar iken tinsel bütünlüğünü kendilik bilincinde -ben olmakta- korur iken 

insan olmayı gerçekleştirir. Bu, kendi içinde ve dışında karşılaştığı 

diyalektik oluşa aşkın olarak kendiliği, kişilik bölünmesi ve çoklu kişiliğe 

uğramadan inşa etmek için önemlidir. Tekbenci oluşta kendiliği 

bütünlükten koparan, herkes için oluşta ise ilkeye bağlı değerler ile 

bütünlükten kopmayan insan için sağlıklı insan olmak, hayır, rahmet üzeri 

ilkeleri salih amelde yaşaması ile mümkündür. Salih ameller, kendilikte 

mutmain olmayı, kendiliği yalın oluşta tatmayı/ yaşamayı erekte sağlar. 

İnsan, ilkeleri duygusunda bulur iken tanrısal oluşu öznel de yaşayandır. 

Üç zamanlı oluşunda geçmiş, gün ve gelecek belirimlerinde yaşar ve 

yaşam biçimi edinir. Üç zamanlı oluş, değer üreten şahıs olmak ile zorunlu 

olarak bulunandır. İnsan, doğaya ait yönü ile zamana ait olarak bitimli iken 

ruhu ve tümele ait yönü ile değer dünyasında bitimsiz olmakta kendiliğini 

bulur. Değerler; metaya ait ise tüketilebilen, evrensel olarak ilkeye aitse 

tüketilmez olarak her zamanın gerçeğidirler. Ereğinde insan olabilmenin 

gereğidirler. İnsanın tanrısal potansiyelin Tanrı gibi yaşamasının da 

gereğidirler. Değerler yaşamı olmasa, tanrısal oluştan uzak olunduğu 

içindir ki insan olmaktan bahsedilemez. İnsan evrensel değerleri 

duygusunda hakiki olarak yaşaması ile insan olmayı sonuçta Tanrı ile 

bulandır. Tanrı ulûhiyeti gereği insandan uzak değil, rububiyeti gereği 

insandan kendini görünüşe taşırken insan, Tanrı ile insan olmayı bulur. 

Tevhid bu bağlamda: Erekte olanı yaşamak ile kendiliğin 

gerçekleştirilmesidir. Erekte olanı yaşarken de ereğe bağlı nedenleri belirli 

kılındığı sibernetik düşünce biçiminde üç zamanlı olarak varlık görüşünü 

hayata taşımak/ gerçekleştirmektir. 

İnsan potansiyelinde ilkelere haizken, ilkelerin erek oluşu değer belirimi 

doğrultusunda yaşar iken edim ve üretim alanlarında ilkeyi gerçekleştiren 

öznel bir kurum olarak tevhid varlığıdır. Tevhid insan da öznel düzeyde 

kurum olma özelliği gösterir. Bu nedenledir ki her türlü alanda anlam 
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bulmakta ve değer üretmekte iken ilkeleri görünüşe taşır iken Tanrı’yı 

yaşamak insan olmanın kaderidir. İlkeleri bağlamında alanları disipline 

etmek de koşul, ihtiyaç ve beklentiler karşısında öznel veya kurumsal –

tüzel/ nesnel- düzeyde olması gereken olarak gerçekleşir. Bu durumda 

insan tevhidi, yaşamsal oluşunda alanları birbirine nesnel düzeyde de 

indirgemeci olarak görünüşe taşır. İnsan da tevhidin öznel ve nesnel 

düzeyde kurumsal oluşta görünüşe taşınması iki karşıt durum değil, 

yapısal oluşta katmanlı ilişkilerde girift olunması ile tinde çeşitlenmedir.  

İnsan, nefsi emmaresi sebebiyle davranış kişiliğinde güvenilmez düzeyde 

değişken, karakter ve kimlik belirimlerine göre tutumlarında da değişken 

oluşu, potansiyelleri gereği çeşitlilikte var iken kendinde bulur. İlkeleri 

tekbenci oluşunda görünüşe taşır iken insan olmaktan uzaklaşır. İlkeleri 

evrenseline sadık kalarak rahmet tavrında erdemler düzeyinde herkes için 

olmakta gerçekleştirdiğinde ise güvenilmez değişkenlik içinde güvenilir 

kılacak sabiteleri yakalamış olarak kendini gerçekleştirdiğinde insan olma 

düzeylerinde olgunlaşamaya/ tekâmül etmeye devam eder. Her devrin ve 

varlık mertebesinin/ alanlarının kendi insanı mevcuttur.  

İnsan, tinde tekâmül etmeyi, varlık alanlarına/ mertebelerine göre 

koşulların zorlaması ile bulur. Devrin ahkâmları (değer yargı belirimleri) 

gelecek devirlerin daha kapsayıcı olması nedeni ile devirlerin ahkâmları 

olarak görünüş bulduğunda insanın kendini ahkâmlar içinde geliştirmesi 

gerekir. Bu noktada insan, ahkâmlar içinde kendini evrensel olana göre 

gerçekleştirmek zorunda bulur.  

İnsan, bulunduğu devrin ve toplumun ya seküler oluşunun ahkâmları 

içinde ya tinsel oluşun ahkâmları gereği ya da seküler olanı tinsel olmaya 

araç kılarak bütünlüğü yitirmeden kendini gerçekleştirmek zorunda kalır. 

Küreselleşen dünyada da evrensel değer sabitelerini yitirmeden kendini 

gerçekleştirmesi, ortak gerçeklilikte varoluş sebebiyle bütünlükten 

kopmaması adına önemlidir. Tekbenci olarak tüketen insan için ise 

bütünlükten kopuş ve sonuçları ile yüzleşmek de kaçınılmazdır. 

Tümeline ve tarih sahnesinde tarih öznesi olmasına bağlı olarak insan için, 

çeşitlilikte yaratılması sebebiyle birçok tanımda bulunulabilir. Kötüye 

yönelik seküler oluşta içgüdüleri, hazları, arzu ve menfaatleri ile 

sürüklenişte ayrıca iyiye/ idealara yönelik olarak erdemlerle değer 

üretmesi ile tekâmül edişinde değişken oluşunda insan için, nokta koyacak 
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biçimde yargıda bulunmak kolay değildir. İnsan ne olduğu değil de ne 

olacağı ile her daim varoluşunda sürprizlere açık olunması gerekendir.  

Değişen insan için ilke sabitelerini yitirmeden varoluşu, toplumsal 

yaşamda ikili/ çoklu ilişkide beliren ortak gerçeklilikte bulması, hukuki 

açıdan ceza yaptırımı olarak geri dönüşü olan olaylar ile karşı karşıya 

kalmaması ve ilahi adalette/ karmada yüzleşmemesi içindir ki geleceği ve 

özgürce yaşaması adına önemlidir. İnsan nesnel olgusal zeminde ne 

olduğu ile değil, öznel edimsel olarak ürettikleri üzerinden ne olacağına ve 

kim olduğuna dair kendini bulması gerekendir.  

İnsan, âdem doğandır, beşer olandır. Acılar, zorluklar, acziyet içinde yaşar 

iken anlam bulan, değer üreten olarak kendini ikinci yaratımda, 

yaratımına katılımcı olarak bulandır. İlkesine bağlı emek verdikçe, çaba 

gösterdikçe, olması gerekeni yaptıkça insan olmayı ereğinde yaşadıkları ile 

sonuçta ilkeler ile edindiği kimlik kazanımında bulandır. İnsan, kendini 

gerçekleştirdiklerinde kendiliğini keşfeder iken ürettiği değerler alanında 

yaşayan ve yeni bir dünya kurması ile insan olmayı hem gerçekleştiren 

hem de ürettiği değer edinimlerini miras bıraktıkça miras varlığı olarak 

yaşayandır.  

Göklerde, tanrısal sıfatlara haiz olarak tanrısal görüye sebep veren ve 

dirimsel oluşunda kendiliğini bulan ruh edinimi ile var olan insan için, 

tanrısal mirası -emaneti- taşımak kaderi olarak bulduğudur. Miras/ 

emanet olarak aktarılan/ bırakılan olarak insandan insana üflenen ruhtur. 

İnsan, insan ile olan ilişkilerinde kendiliğini ortak gerçeklilikte 

gerçekleştirir iken insanla ikinci yaratılışını mirasta bulur ve miras 

edindikleri ile mirası içinde doğan olarak yarınlara ulaşandır. Tevhid ise 

bütün yaratım alanlarında anlam, değer, duygu, eylem vb. yüklemlerde 

kendilik gerçekleştirilir iken tanrısal oluşta Tanrı’nın görünüşe taşınması 

ile açık olandır. Miras açık olduğunda insan, tarihsel oluşunda mirasını 

zenginleştirir iken bilerek veya bilmeyerek halifetullah olandır.   

Böyle olmak ile beraber insan, anlam, değer, duygu, inanç, eylem varlığı 

olması sürecinden referansla incelendiğinde ayrıca nefsi emarenin haz, 

arzu, menfaat öncelikli tekbenci olduğu da referans alındığında had hak 

belirimleri doğrultusunda ilkeli yaşamak ile tekâmül etmesi gerekendir. 

İlkeli yaşanmadığında ise nefsi emmarenin erki doğrultusunda seküler 

yaşamda içgüdülerin, hazların, arzuların ve menfaatlerin tutsağı olur. 
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İnsan idelinde nefsi emareden yana kendiliğini, yasak ve hak kılınmışlar ile 

tenzih ettiğinde, kutsiyet kazanmış/ arınmış olarak Rabbi olan Tanrı ile rab 

belirimi sıfatlarını duygusunda hakiki olarak yaşamakta kendini bulur. 

Böyle olmadığında, nefsi emmaresi ile tutum ve davranışlarda bulunur 

iken tanrısal oluşun zemininde tanrısallıktan uzak yaşama mahkûm olur. 

İnsandan istenen ise rahmete dâhil olarak ilkenin duygusunda hakiki 

olarak gerçekleştirilmesidir. 

Bilgi anlaşıldığında yargısal oluşu ve inanılan/ emin olunan olduğunda, 

değer olarak öznede karşılık görür. İnsan bilginin değer niteliği kazanması 

ve duyguda karşılık görmesi sonucu içselleştirdiğinde, değer varlığı olarak 

kendini bulur. Değerler inanç/ iman alanıdır. Yani, gerçeklik yükleminde 

olduğumuz ve duygusunda gerçek kıldığımız ve gerçek olarak ilişkilerde 

görünüşe taşıdıklarımızdır. Gerçek, iman ettirir. Yani gerçek kendinden 

yana emin kılar. Nesnel dünyanın gerçekliliği zorunlu olan yasalar, öznel 

olan değerler alanının gerçekliliği ise gerekli olan ilkeler zemininde 

görünüş bulur. Her ikisinde de emin olmak ile içselleştirilmesi söz 

konusudur. Gerçek, eminliğe etken olduğu gibi görünüş bulandır. 

Olduğunun dışında gerçek olarak gösterilen/ görülecek olan ise gerçek 

olmaktan uzak batıl/ zandan ibarettir.      

Bilginin değer olduğu süreçte nasıl değer olduğu bilindiğinde, varlık 

görüşü ve değer yargılarına göre nasıl davranıldığı da bilindiğinde; varlık 

görüşü ve değer belirimlerine göre insanın karşılaştığı olay ve olgular 

karşısında nasıl davranacağı da öngörülebilir. Nefsi emarenin tıyneti ve 

erke bağlı iradeye haiz oluşu ayrıca usta vicdanın tesis edilmesi ile ruhun 

ilkelerde kendiliğini bulması durumlarından da bakıldığında, insan hem 

öğrenime hem de eğitime muhtaç bir varlıktır. Bu yönleri ile insan, değer 

belirimlerine göre davranışlarında ve tutumlarında öngörülebilir, 

yönlendirilebilir ve yönetilebilir olmaya açık bir yaratılıştadır.  

Varlık görüşü ve değer yargısı değişmeye açık olan insan için yanlış, doğru, 

gerçek olmayanın gerçek kılınması, değer olarak algılatılması söz konusu 

olduğunda, değerler alanının, maksada bağlı olarak kullanabilir bir alan 

olduğu görülür. Değer alanında değişken olan için, değişkenlerine ve 

değişmezlerine bağlı olarak davranışlarının öngörülür olması söz 

konusudur.    

Tevhid Okumaları 5

71



Öngörülebilir davranış ve tutumlar karşısında insanın çözümlemesi 

yapılacak ise söz ve görsel ile algı oluşturulması ve algının değer niteliği 

kazanması ve değer yargılarına göre algının yönetilebilir kılınması söz 

konusu olur. Bu bağlamda insan için dikkat edilmesi gereken, başlangıçta 

algı oluşturan bilginin doğruluğudur. Menfaat sahiplerinin küreselleşen 

iletişimi kullanmaları düşünüldüğünde bilginin doğrulanabilir ve 

kaynağının güvenilir olması her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan 

olmuştur. İletişimin ağlarında iletişimde küreselleşen insan için, algı 

oluşturan ve yönlendirmelere karşı eğitilmesi de insan nefsi emmaresinin 

acımasızlığı düşünüldüğün de şart olmuştur.  

Menfaat adına -vesvese/ maksada bağlı olarak yalan söylemek- algı 

oluşturmak, kötü niyete bağlı olarak yönlendirmelerde bulunmak ve 

değer alanında ikna etmeye dayalı olarak algı ve davranış yönetiminde 

bulunmak söz konusu olduğunda insan, değer algısı ve yargıları 

doğrultusunda savunmasız olarak yakalana bilinecek olandır. İnsan 

haysiyeti düşünüldüğünde ve günümüzde küresel ölçekte menfaatlerin 

gözetilmesi sebebiyle vesveseye bağlı yalan söylemenin hayati sonuçları 

olduğu da görüldüğünden dolayıdır ki anlam ve değer konusunun insan 

için ne kadar hayati olduğu görülür. Bu nedenledir ki öğrenim ve 

eğitiminde en çok dikkat edilmesi gereken, anlam ve değer belirimleridir.  

Temel ihtiyaçları, nefsi emmaresi sebebiyle zaafları, varlık görüşü nedeni 

ile de idealleri olan ayrıca öğrenmeye ve değer edinimine açık olan 

İnsanın; bu yönleri ile referans alındığında anlamda vesveseye ve 

değerlerde kullanılmaya -sonuçta da tüketilmeye-, davranışlarında 

yönlendirilebilir ve yönetilebilir olmaya açık olması tehlikesi ile karşılaşılır.  

İnsan haysiyetini tanrısallığında bulur. Bu nedenledir ki doğru bilgi, hak, 

hakikate dayalı varlık görüşü ve değer edinimi ayrıca rahmette tanrısal 

oluşu ereğe alarak salih olan tutum ve davranışlarda bulunmak, insanın 

nesneleri üzerinden daha çok ilkeler üzerinden kendiliğini 

gerçekleştirmesi hayati öneme haizdir. Özgün ve özgür olunacak ise 

küresel kılınmış iletişim çağında, modern köleler olmamaya da dikkat 

etmek gerekir. Bu nedenledir ki sistem içi ilişkilerde hukuku önceleyerek, 

insanı modern köle yapmaya çalışan kişi ve gruplara caydırıcı 

yaptırımlarda bulunmak da hak olmuştur.   
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Vesveseye karşı öğrenim, kullanılmaya karşı hukuk, değerlerin korunumu 

için de eğitim ve terbiye insan yaşamında öncelenmesi gerekir. Öğrenim, 

terbiye ve hukuk, insan ilişkilerinde insanının insanca yaşaması için gerekli 

olandır. İnsan ilişkilerde varoluşunu, ilim, talim, terbiye ve ilke gereği 

sonuç alamaya odaklı yaşamakta ise dinden istenen gerçekleşmiş olur. Bu 

bağlamda tevhid, insana sunulmuş bir teklif olarak İslam olmanın 

gereğidir. 

İnsan, kendinde birçok gerçekliği barındıran olgusal oluşta hangi alan ve 

parametrelere göre değerlendiriliyorsa o doğrultuda tanımı ve tanıtlaması 

yapılandır. İnsanı insan kılan fizik nedenlerin sadece görünen doğa 

olduğunu söylemek haksızlık olur. Enerji boyutunda olanların, bedendeki 

etkileşimleri ve sonuçları da insanın önsel nedenlerini görmek adına 

önemlidir. Doğada olanların en tepe nokta olarak insanda formasyon 

kazanması ve doğada olanların insandan tanrısal oluşa yükselmesi ve 

Tanrı’dan olanın insandan doğa zemininde doğaya yansıması insanın 

özelidir.  

Görünen doğaya ait yönü ile insan, üç boyutlu bir heykel olmaktan öte 

değildir. İnsanı insan kılan önsel nedenlerden olan, enerji ve kimyasal 

etkileşim sonuçlarından sonra yaşamakta olarak buldukları da 

düşünüldüğünde, insanı biyofizik alanına ait bir varlık olarak görürüz.  

Kanaatim o ki önsel nedenlerine bağlı olarak insanın sonuçta insan olmayı 

bulduğu zemini açıklığa kavuşturacak bilim dalı biyofiziktir. Davranışları 

üzerinden kendilik çözümlemesinde açıklayacak psikoloji ve davranış 

bilimleridir. Toplumsal yaşamda anlam ve değer bağıntısında sonuçta 

edindikleri ve değer olarak her türlü alanda ürettikleri üzerinden anlamlı 

kılacak olan bilim dalı sosyolojidir. Böyle olmak ile beraber özne olmak 

enerji düzeyinde olduğu içindir ki enerji fiziğinin bu alan hakkında yeni bir 

disiplin edinmesi de gerekir.     

Görülen o ki insan; sadece beden alanında biyolojik düzeyde bulduğu 

sabiteleri ve kimyasal değişimleri/ etkileşimleri ile görünüş bulan değil, 

örgünsel olarak enerji boyutunda yaşanan etkileşimlerin sonucunda 

buldukları ile de varoluşunu bulandır. Kanaatim o ki insan, enerji 

boyutunda yaşananları, biyolojik etkilerinde bulan ve görünen doğada 

görünüş bulmasına neden olacak yapısallıkta -kıvamda-varlık bulmaktadır. 
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Eskilerin deyimi ile insan âlemi berzahtır ama aslına sadık kalarak 

değiştirici ve dönüştürücü olan yapısallıkta bulunur.  

Böyle olsa da insan, önsel nedenleri zemininde üç zamanlı oluşta bilinçli 

olmayı bulur iken bulduğu anlam ve ürettiği değerler ile kendiliğin inşa 

edilmesi ile görünüş bulandır. Değer nesneleri üzerinden kendilik 

bilincinde ben olmayı bulan, içsel ve dışsal etkiler karşısında refleksler 

gösteren bilinçli oluşta, özne olarak bulunması gerekendir. İnsan 

karşılaştığı durumların zorlayıcı etkileri karşısında da kendiliğini devamlı 

bir biçimde yenilemek zorunda kalandır. Bir daha söylemek gerekir ise 

insan, yaratımda olup bitmiş olan değil, şahıs olması zemininde değişken 

oluşta kendiliğini ürettiklerinin öznesi olması üzerinden değerde hep 

yeniden üretmek zorunda olandır. 

Her ilim alanının değer dizgeleri ve parametrelerine göre insan, farklı 

yönleri ile tanık olunandır. İnsan bir tasavvufçu için beytullah, felsefeci için 

değişmezlerine göre tanımı ve değişirlerine göre belirim gösterir iken 

tanıtlaması yapılacak olandır. Biyolog için, canlılığının nedenlerini 

araştırma konusu; psikolog için, karakter, kimlik, kişilik belirimlerine göre 

nerede olduğu sorgulanması gerekendir. Bir hukukçu için, hak ve had 

belirimlerine göre eylemeleri kritik edilendir. Bir anne/ baba için ise veli 

(sorumluluk duygusu olan) olarak kol kanat gerilendir. Bir diyetisyen için 

bal yememesi gereken bir kişi, bir sağlıkçı için bağışıklık sistemi ve sinir 

sistemi faaliyetlerinde verimlilik için bal yemesi gereken olabilir. Bir 

patron için iş gücü sermayesi olsa da kimisine anne kimisine baba, 

kimisine halifetullah olması değerinde bakılan olabilir.  

İnsanı alan farklılıklarına göre birçok parametrede ele almamız, insanın ne 

kadar çeşitli bir gerçekliliği olduğunun göstergesidir. Böylesi çeşitlilikte, 

kendiliğini birçok alanda ürettiği değer belirimleri üzerinden 

gerçekleştiren -Tanrı hariç- başka bir varlığa tanık değiliz. Yaratıcı ve yıkıcı 

olma erki ile değişen koşullara adapte olabilen ve kendiliğini her türlü alan 

ve ortamda gerçekleştirebilme kabiliyeti olması da dikkate değerdir. 

Görünen fizik doğada yaratıcıya, kendi ile tanık olması gereken de 

insandır.             

**** 
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Hukuk ve İslam Hukuku 
Adaleti tesis etmek, geleceği inşa etmenin olmazsa olmazıdır. 

Hukuk, değerlerin güvence altına alındığı, ilkeler/ idealar ile eylemin kritik 

edildiği adaletin tesis edildiği kurumdur. İnsanın nefsi emmaresi -biyolojik 

gerekçeleri olan hayati güdülerinden, haz, arzu ve menfaat 

belirimlerinden- bahsetmekte isek tekbenci olarak bencil tıynetine dikkat 

etmek gerekir. İnsan nefsi emmaresi nedeni ile ilkeleri kendi için kılan kötü 

ahlakından dolayı; varoluşun ortak gerçeklilikte ilişkilerde, ürün vermek ve 

paylaşımda bulunmak ile mümkün olması nedeni ile kendilik ve toplum 

kontrolünü sağlamak zorundadır.  

Nefsi emmaresi nedeni ile zorba, zalim, güvenilmez, iktidar sahibi olmak -

sahiplenme- istencinde vb. eğilimler ve doğrultusunda da davranışlar 

gösteren insan için, ortak yaşamın temel belirleyicisi olan ilkeler 

gerekliliklerdir. İlkeler fevri olarak kendi için kılınmayacak kadar, ortak 

yaşamı tesis etmek için belirleyicidir. Bu nedenledir ki vicdan öznelde, 

hukuk ise toplumsal yaşamda ilkeleri tesis etmek için hayati öneme 

sahiptir. Vicdanın ve hukukun olmadığı yerde sonuçta insan olunması 

beklenemez. İnsanın bu iki kazanımı ile insan olarak vücuda geldiği, bütün 

yaşamsal alanlarında daha rahat olarak kendini gerçekleştirdiği ve insan 

olmayı ürettiği de düşünüldüğünde vicdan ve hukukun tinsel olma yönleri 

ile ne kadar önemli olduğuna tanık olunur.  Bireyselde hakkaniyet ilkesi ve 

toplumsal düzeyde de hak ilkesine bağlı olarak hukukun adalet ilkesinde 

tesis edilmesi, ortak yaşamın kaçınılmazı olmuştur.  

Ortak yaşamda vicdan ve hukuk, değer yargılarını gerekli oluşunda yasa 

kıldığında hak ve had belirimleri edinilir. Yaşam alanlarında meşruiyet 

ilkesi görünüş bulur. Bu doğrultuda da vicdan ve hukuk ilişkileri belirleyici, 

kontrol sağlayıcı, değerleri güvence altına alıcı olması ile yarınlara 

ulaşmanın -öngörülü bir geleceğin- ihtiyacı olarak tinde görünüş bulur. 

Ortak varoluşta sürdürebilir ve sürekli olmak hukuk ile mümkün olmuştur.  

Hukukun tesis edilmesi ile adalet, tekbenci gerekçeler sebebiyle 

eylemlerin yıkıcı/ olumsuz düzeyde geri dönüşü olmaması için de ilke 

olarak gerekli olmuştur. Vicdan ve hukuk ile insan, ilkeleri ereğe alırken 

yaşamsal nedenlerini de belirli kılar ve sibernetik yaşamsal toplum 

yapısının zeminini edinir. Tinsel olanı, seküler değerler/ nedenler 
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üzerinden yaşam ilişkilerinde görünüşe taşır. Bu durumda ilkeleri 

baskılamadan, nefsi emmareyi zapturapt altına alışı ile terbiye edilmesi 

gereken olarak kendini bulur. Vicdan ve hukuk, ortak bilinç edinimini de 

sağlaması ile terbiye olmayı tesis eden öznel ve toplumsal kurumlar olur.  

Biyolojik neden gerekçeler ile nesnel olgusal olana yönelimde iken seküler 

düzeyde değer edinimleri kaçınılmazdır. Hukuk seküler yaşamı adalet 

çizgisinde tesis etmek için gerekli olur iken ilkelerin toplumsal ilişki ve 

yaşam alanlarında görünüşe gelmesinin makası olur. İlkeler insani 

ilişkilerde vicdan ve hukuk zemininde eylem ve üretim alanlarında 

görünüş bulurlar iken tevhid yaşamsal olarak insan yaşamının gerçeği olur. 

Tevhid her ne kadar öznelde teorik ve pratik karşılığı olsa da vicdan ve 

hukuk zemininde toplumsal düzeyde ilişkilerin ilkesel düzeyde belirli 

kılınması nedeni ile tesis edilir, nesnel düzeyde gerçekleşir iken diyalektiğe 

aşkın yaşamın görünüş bulmasını önceler. 

Evrensel düzeyde hukukun tam olarak tesis edilmesi ise toplum 

katmanlarında; aşağıdan yukarıya doğru fırsat eşitliği, yukarıdan aşağıya 

doğru iktisadi adaletin sağlanması ayrıca herkes için hesap verebilirlik, hak 

ve had belirimlerine göre de denetlenebilir oluşun sağlanması ile 

mümkündür. Tarihsel olgu olarak hukuk,  idealinde evrensel düzeyde 

olması gerekeni bu normları/ esasları ile tesis etmek ile bulur. Esaslar ise 

her ne kadar hak ve had belirimlerine göre işlevsel kılınsa da hakkaniyet -

vicdan- ilkesi gözetilerek uygulanması gerekendir. Uygulamada adaleti –

ilkeyi- tesis edeceğim der iken mazlumun ahını almamak gerekir. Bu 

durumda uygulamada hakkaniyetin gözetilmesi, kurumsal işleyişte de 

liyakatin, yeterliliğin ve verimliliğin aranması hukuk zemininde tesis 

edilmesi gerekendir.  

Kişi ve imtiyaz sahiplerine göre hukuk işlevsel kılınmakta ise evrensel 

düzeyde insan hukukunun tesis edilmesinden değil, kişi ve imtiyaz 

sahiplerinin hukukundan bahsedilmiş olunur. Bu da hukuk olmaktan daha 

çok hukuk kurumu adı altında zulmün egemen kılınmasına neden olur. 

Zulmüm olduğu yerde vicdan yitirildiğinde, -idealinde ilkeler ile vücud 

bulması gereken- insan görülmez olur. Hukuk, zulmün değil, ilkelerin 

rahmet olarak tesis edilmesi içindir. İnsan, yapısal düzeyde ilkeleri tesis 

eder iken vicdan ile de insani ilişkilerde bulunurken insan olarak vücuda 

gelir.  
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Hukuk, toplumun tesis ettiği vicdanıdır. Bu nedenledir ki çatışkılı 

diyalektikten kurtuluşun ve rekabete dayalı diyalektiğin tesis edilmesinin 

hayati organıdır. Tarihsel olarak hukuka bakıldığında, hak arayışı ve olması 

gerekenin tesis edilmesi ihtiyacı hukuku görünür kılmıştır. Böyle olmak ile 

beraber hukukun tesis edilmesi ile hakikat; sadece bilmekte kalmış 

olunmaz, hak ve had belirimleri üzeri ortak gerçeklilikte çoklu ilişkiler 

üzerinden ilkelerin eylem ve üretim/ yaşam alanlarında gerçekleştirilir 

iken tevhitsel düzeyde görünüşe taşınır. Hiç kuşku yoktur ki tevhid, vicdan 

ve hukukun tesis edilmesi ile görünüş bulur ve hakikatin hak üzeri görünüş 

bulması olarak edinilmesi gerekendir. Böylece Tanrı, kamunun, insan 

yaşamının görünmez gerçeği iken görünür gerçeği olarak çoklu ilişkilerde 

belirir. 

Materyalist okumalarda ilkenin tinsel oluşu göz ardı edilerek temel 

ihtiyaçlar düzleminde, biyolojik neden gerekçeler uzantısında tarihsel 

okumalar yapılır. Bu bağlamda hukuk bir ihtiyaç belirimi olarak görünüş 

bulmuştur. Böyledir ama hukukun tesis edilmesi ile sonuçta, ilkelerin 

hayati düzeyde gerçeklilikleri, öznel ve ussal oluştan nesnele indirgenmiş 

olarak ispat edilmiş olunur.  Hukuk ve hukuk zemininde görünüş bulan 

bütün kurumlar ile beraber ilkeler öznel olmaktan daha çok nesnele 

indirgenmiş olarak genele yaygın kılınırlar ve üst ilke olarak yaşamda 

ilişkiler onlar ile belirli kılınmış olunur. Diyalektik ile öznelde görünüş 

bulan her ilke, kurumsal oluşta nesnele indirgenmiş olarak tesis edilir.  

Vicdanda ve hukukta tesis edilen adalettir. Adalet, ilişkilerde ortak 

gerçeklilikte varoluşun tinsel eşiğidir. Adalet; yaratılış gereği hak kılınmış, 

çaba/ emek gereği hak edilmiş, miras gereği aktarılan hak kazanılmış 

olanın, tesis edilmesi ve güvence altına alınması ile görünüş bulur. Doğada 

çoklu belirimde varoluş, adaletin sonucudur. Tinde varoluş ise vicdan ve 

hukukta adaleti tesis etmek ile mümkündür. Doğada adalet, hak kılınmış 

olanın, varoluş gerekçeleri ile uygun ortam ve koşullarda yaşanabilir 

olmasında görülür. Tinde adalet ise ilkenin idealinde/ ereğinde olarak 

tesis edilmesinde görünüş bulur.  

Adalet; düzen kurmanın, ilişkilerde hak ve had belirimlerine göre ölçülü 

olmanın temel ilkesidir. Bu ilke ile düzen yapısal kılınır ve çokluğun 

bütünlüğünde ilişkilerde varoluş, kendilikten mutmain olarak yaşanır.  
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İnsan hak olanın dışında haz, arzu ve menfaat düzeyinde zaaflarına yenik 

düştüğünde güvenilmez, fevri, zorba/ zalim olması ile hak arayışını 

görünür kılar ve tarihsel seyrinde diyalektik olmak zorunda kalmıştır. 

Diyalektikte temel ilke değişimdir ve karşıt belirimler üzerinden ideal 

alınan ilke tinde gelişim doğada da karşıtına karşı ilerlemedir. Hak gaspları 

söz konusu olduğunda hak arayışı kaçınılmazdır. Din hak arayışında olan 

insana adaletin tesis edilmesi gerektiği uslamlaması ile diyalektiğe ilk 

yaklaşımı verir.  

Öznel düzeyde irade/ amaca bağlı olarak değer belirimleri doğrultusunda 

diyalektik olmak ve her karşıt belirim karşısında ussal olmak, insanın 

sonuçta kaçınılmaz olarak bulduğudur. Diyalektikte her an değişim söz 

konusu olduğu içindir ki değişimi karşılamak, insan yaşamı adına hayatidir. 

Bu neden ile adalet, diyalektik ilişkide değişimi zarar görmeden 

karşılamanın yaklaşım ilkesi olarak da insan tininde görünüş bulmuştur. 

Kurumsal düzeyde ilkenin tesis edilmesi ve ilkenin genele evrensel olarak 

yaygın kılınması, yapısal olarak karşıt ilişkide beliren değişim karşısında 

kayıpları, zararı minimum düzeye indirmek için gerekli olmuştur.  

İlke kurumsal yapının işlevsel oluşunda sabitesi olarak bulduğudur. İlke 

yapı -düzen- için sabitedir ve sabitesi olan yapılar ile çatışkılı diyalektiği 

kontrol altında tutmak, insanlık için hayatidir. İdealde böyle olması gerekir 

iken diyalektiğin tarihsel olgu olarak insan ilişkilerinin olay gerçeği olduğu 

düşünüldüğünde insan yaşamında düzensizliğin ana nedeni olarak 

görülür. Düzensizlik, hayati gerekçeler söz konusu olduğunda düzen 

arayışına neden olduğundan dolayı adalet, insan yaşamının olmazsa 

olması olarak görünüş bulur. Diyalektiği karşılama biçimi olarak da vicdan 

ve hukukta tesis edilir. Böylece tinde gelişim ve alanlarda üretim ile 

doğaya ayrıca karşıt değer belirimlerine haiz insanlar karşısında ilerlemek 

için, adalet ilkesi sabitesinde diyalektik/ değişim, kontrol edilebilir olarak 

sağlanma olanağı bulur. 

Anlam, doğası gereği diyalektik ilişkilerde zorlama ile bulunur. Değer olma 

sürecinde sonuçta değer yargısı olduğunda zihniyeti belirli kılar. 

Diyalektik, doğadaki çeşitlilik zemininde insanın insana tür olarak karşıt 

olması değil, zihniyet olarak karşıt olması ile ilişkide bulduğu olur. Anlam, 

değer, ihtiyaçlar ve bunlara bağlı gelişen zihniyet ve varlık görüşlerindeki 

çeşitlilik karşıt belirim olduğunda diyalektik kaçınılmazdır. Zihniyet 
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(zihniyetin ahlaka dönük olan yapısallığı vardır), varlık görüşü ise ya hak 

olan ile ya da batıl olan ile biçimlenmiş olarak diyalektiği görünür kılar. Hak 

olan, zorunlu, gerekli olan olduğu içindir ki yerindeliğinde hep ihtiyaç 

duyulandır. Bu doğrultuda da batıla karşı galip gelmenin tek adresidir.  

İnsan ilişkilerinde, varlık görüşü veya zihniyete bağlı çatışkılı diyalektiğin 

önüne geçmek için adalet şarttır. Adalet ile insanın zihniyet ve varlık 

görüşleri karşıt olmaktan daha çok toplumsal yaşamda çeşitlilikte belirir, 

yerindeliğinde yaşanır ve çeşitlilikte aynı olunmasa da beraber yaşamak 

tesis edilir/ edilebilir.  

Adalet ile kültür değer alanında terbiye, ilkeye bağlı ortak bilinç 

ediniminde gerçekleşir. Adalet ile medeniyete uzanan toplumsal yaşam 

inşa edilir/ edilebilir. Adalet talebi hikmetli kılmaz ama hikmetli yaşamanın 

kapsını aralar. Hukuk zemininde de tevhid, yaşam alanlarında selamette 

yaşanılan olur. Tevhid öznel olduğu içindir ki birlemek değil, bir olanı edim 

ve ürettikleri üzerinden görebilmektir, hakkı gereği ile yaşayabilmektir. 

Hukuk, varoluşun ortak gerçeklilikte gerçekleşmesi durumunda tevhidin 

hak ve had belirimleri üzerinden gerçekleşmesinin garantisi olur. Bu 

bağlamda dinde hukuk, hakikat ereğine bağlı olarak evrensel normları 

içermiş olması ile tevhidin yaşamsal kılınmasının da gereğidir.   

Varlık görüşünde, hakikat ve hak bilgisine ihtiyaç duyulmakta ise 

toplumsal ilişkilerde de adaletin değer kılan uygulama bilgisine ve hukukta 

tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Hakikat bilmeyi, tanımayı, tanışmayı gerekli 

kılar. Bu bağlamda hak olan ile görüş sahibi olmak kaçınılmazdır. Hakikati 

yaşama genel anlamda taşımak ise adalet zemininde mümkün olur/ 

olmuştur. 

Vicdan ve güzel ahlak bireysel eylemi, hukuk ise toplumsal ilişkileri belirli 

kılar. Vicdan ve hukuk ilişkilerde olması gerekeni belirli kılar iken ilişkileri 

düzenler, eylemin sonuçlarına göre yaşam tesis edildiğinde selamet ve 

özgürce yaşamın olanağı edinilmiş olur. Evrensel düzeyde erek olanın 

insani ilişkilerde görülmesi, vicdan ve hukuk ile mümkün olur. 

Hukuk, insan ilişkileri düşünüldüğünde ihtiyaç duyulan gerçektir. Hakikat 

ise varoluş nedenini anlamanın, varoluş krizini aşmanın gereği olarak 

edinilmesi gereken değil, yetişilmesi gerekendir. Hukuk, ilke gereği ereksel 

olanın, insani ilişkilerde çeşitlilikte görünüşe gelmesi içindir. Hakikat, 
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hukuk zemininde insani ilişkilerde değer belirimi ve eylemlerde görünüş 

bulduğunda yetişilen, yaşanandır. Gereklilik değil, zorunlu olandır. İlke 

gereği bakıldığında ve erekte ilkelerin gerçekleşmesi söz konusu ise hukuk 

hakikatin hukukudur ve hakikat hukuk zemininde görünüş bulmaktadır. 

Hakikat de hukuku kendi için kılmaktadır. Hukuksuz hakikatin tezahürü, 

hakikatsiz ise hukuk mülk bağlamında seküler olmaktan öte değildir. 

Seküler düzeyde dahi hukuk, hak belirimleri üzerinden ilkelerin 

gerçekleşmesi alanların güvence altına alınması ile hakikatin insan 

ilişkilerinde görünüşe gelmesinin aracı olur.  

İslam, hukuk esaslarını kendinde içermesi ile evrensel olanı herkes için 

kılma hukukunu barındırır. Öznelde vicdan düzeyinde adaletin tesis 

edilmesi, ilkenin gerçekleştirilmesi ile ilkesinde Tanrı’ya teslim olmaya 

nedendir. Bu, iman eden için müslim olmanın şartıdır. İslam için 

teslimiyetin dini denildiğinde anlaşılması gereken de bir anlamı ile budur. 

Bu tanımdan, şekilciliğe değil, ilkeye öznel belirimlerinde teslim olmanın 

gerektiği anlaşılmalıdır. Bu bağlamda İslam, Tanrı hukukunu vicdanda 

bularak tesis edilmesidir. Ahlaki olarak ilkenin değer yargısında ve 

gerçekleşmesinde görünüş bulur. Ayrıca Tanrı katı olan mümin kulun 

kalbinde bu yönü ile kabul görmesinin gereğidir. “Allah katında din 

İslam’dır” denilirken de bunu anlamak yerinde olur.  

İslam’da toplumsal düzeyde hukukun nesnel olarak kurumsal düzeyde 

tesis edilmesi ise ilkelerin toplumsal ilişkilerde çoklu ve ortak gerçeklilikte 

görünüş bulması içindir. İslam hukuku hakikatin tevhid gereği yaşamda 

tezahür etmesi içindir. İnsanın insan ile insanca yaşamasının ve insanın 

insan ile yaratımında adalet temelli ilişkilerin belirli kılınmasına dayanır. 

İslam hukukunda öncelenen seküler yaşamdan daha çok tanrısal olanın 

görünüş bulmasıdır. İnsanın seküler yaşama aşkın tinde varlık bulması 

öncelenendir. Tanrı hakikati, hukukta tevhidin tesis edilmesi ile toplumsal 

yaşamın gerçeği olarak görünüş bulur. Seküler durumlar ise hileyi rabbani 

olarak tevhidin tesis edilmesinin gereği olurlar.  

İlkelerin hukuk zemininde alanlarda tesis edilmesi söz konusu olmak ile 

beraber hukukta yargısal oluş, sonuçta cezanın hak kılınmış olması hem 

hak ve had belirimleri ile meşru olanı belirli kılar hem de meşru olanın 

gerçekleştirilmesi ile ilkeyi hakkı gereği yaşar iken ilke sahibi Tanrı’ya 

teslim olmayı sağlamış olur. İslam’da hukuk bu bağlamda ilkenin 
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gerçekleşmesi gereği ile Tanrı’ya teslim olmayı gerekli kılar. İnsan yaşamı 

karşıt belirimleri ile genel anlamda ilişkilerde diyalektik olduğu içindir ki 

hukuk kontrollü diyalektik ortamı oluşturması ile çatışkılı diyalektiğe aşkın 

yaşamaya nedendir. Ayrıca tevhid gereği ilkelerin yaşanacağı alanları 

güvence altına alarak -ilkelerin karşıtlığı barındırmamaları nedeni ile- 

diyalektik ilişkiye aşkın tevhitte yaşamı önceler.  

Hukuk sonuç itibarı ile de çatışkıya aşkın olarak ortak yaşam alanlarında, 

varlık görüşü ve değer farklılıklarında karşıt olmaktan daha çok çeşitlilikte 

beraberce yaşamaya kapı aralaması ve rekabeti tesis etmesi de söz 

konusu olduğunda barışın tesis edilmesinin gereğidir. Bu bağlamda İslam, 

önceliğinde savaş değil, barışın olduğu din olarak barış (sulh) anlamını da 

içerir. 

Barış, varlık görüşü ve değer farklılıklarında ortak kararlar alınarak 

beraberce veya farklı ortamlarda çatışkılı diyalektikten uzak yaşamaktır. 

Zaten İslam’da savaş gerekçeleri oluşmadıkça olması istenen değildir. 

Savaş, gerekçeleri oluştuğunda hak kılınmış olarak başvurulması 

gerekendir. İslam’da öncelenen ise hukuk zemininde tevhidin yaşamsal 

olarak hayata geçirilmesidir. Ayrıca öznel düzeyde vicdanda adalet 

ilkesine bağlı olarak hakkaniyetin öncelenmesi ile ilkeler eylemde 

gerçekleştirilir iken kendilikte Tanrı ile barış edinilmiş olunur. Bunun ile 

beraber hak kılınmışlarda meşru olanın yaşanması ile de nefsi emmare ile 

barış tesis edilmesi gerekendir.  

Tanrı, nefsi emmare ve diğerleri ile vicdan ve hukuk zemininde barışın 

tesis edilmesi, ilkenin gerçekleştirilmesi sonucunda teslimiyetin 

edinilmesinde bulunur. İslam, teslimiyetin ve barışın dinidir denildiğinde 

de bu iki kavramdan teslimiyetin neden ve barışın/ sulhun erek neden 

olarak yaşamsal oluşunda tamamlayıcı olduklarının altını çizmek gerekir.  

Savaş ayetlerinden hareket ile İslam barışın dini değil demek de haksızca 

bir yargıda bulunulduğuna çokça tanık olmaktayım. Felsefi olmaktan 

yoksun bu ifadeler kendi içinde çelişiktir. Barıştan bahis etmekteysek; 

doğal olarak nedeni savaş/ çatışkı olduğu içindir ki sonuçta olması/ 

gerçekleşmesi gereken ilke olarak barıştan bahsetmekteyizdir. Savaş 

istenen olmaktan daha çok hukuk ve sonuçta barış ile aşılması gerekendir. 

Barıştan bahsetmekteysek çatışkıyı aşmaktan bahsetmekteyizdir. Bu 

nedenledir ki İslam denildiğinde; -savaşı öncelemeyen- neden ilkesini 
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ilkeleri gerçekleştirmek olarak Tanrı’ya teslimiyette bulan, erek ilkesini ise 

hukuk zemininde tevhitsel yaşamda barışta bulan dini anlamak gerekir. 

Savaş, teslimiyet ve barış bu üç kavramı yerindeliğinde ve gerekliliğinde 

kullanmadığımız sürece İslam’ı haksızca eleştirmekten öteye geçilmez ve 

İslam çizgisinden çıkmanın ne olduğu da tam anlamı ile anlaşılmaz.          

Hakikate bağlı olarak İslam hukuku, herkes için (Kadın, erkek, ırk, tür 

gözetmeksizin) erekte kendiliğin gerçekleştirilmesi fırsatını sunar. Hakikat, 

herkesin hakkı gereği ile yaşamaya açık olan imkânda bulunur. Toplumsal 

yaşamda da zekât/ vergi, sadaka, fedakârlık vb. iktisadi adalet gözetilir 

iken sınıflar arası ekonomik uçurumun olmaması istenir. Herkes karması/ 

ilahi adalet gereği yaptıklarının karşılığını bulur. Vicdanda kendilik 

denetimi ile yetişkin olunması istenir. Hukuk ile de şahit, delil ve 

sözleşmelerin gözetilmesi ile toplumsal yapı ve ilişkilerin denetlenebilir 

olması öncelenir. Fırsat eşitliği, iktisadi adalet, hesap verebilirlik ve 

denetlenebilirlik evrensel düzeyde herkes için olandır. İslam hukukunda 

gözetilmesi gereken esaslar bunlardır. 

Böyle olması ile beraber esaslar zemininden hareket ile İslam’da 

uygulamaya dair hükümler mevcuttur. Hükümler:  

 Farz (zorunlu) kılınmışlar  

 Yasak kılınmışlar  

 Hak kılınmışlar 

 Kefaret kılınmışlar  

 Emsal kılınmışlar  

 Ceza olanlar 

 Mükâfatı belirli kılanlar  

 Tavsiye edilmiş olanlar 

 Sınıflandırmayı gerekli kılanlar  

 Kimlik belirimi olanlar  

 Yapılması beklenilenler olmak kaydı ile on bir kategoride incelene 

bilinir.   

Kur’an’a hükümler gereği ile göz atıldığında, bu hükümlerle okumada 

bulunmak, Kur’an’ı daha doğru biçimde anlamak için gereklidir. Her 

hüküm, gerekçesi ve muhatabı olduğu sürece zamansız olarak 

evrenselliğini korur. Hüküm olarak evrenselden kastım; herkes için 
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olmasından daha çok gerekçesi ve muhatabı olduğu sürece hükmün, 

bağlayıcı olması ve zamansızlığını korumasıdır. Ahret yaşamı da 

düşünüldüğünde hükümler bağlayıcı oldukları kadarı ile gelecek yaşamı da 

bağlayıcıdır. Gerekçesi ortadan kalktığında, muhatabı olmadığında her 

hüküm, yerini insanca yaşamaya bıraktığı içindir ki gerekliliğini yitirir. 

Hükmün muhatabı olunmamakta ve gerekçesi ile karşı karşıya 

kalınmamakta ise hüküm gerekçeleri ve muhatabını bağlayıcı olduğundan 

dolayı, muhatabı olmayanı bağlayıcı değildir. Hükümlerde karşılığı 

olmayan durumlar ile karşı karşıya kalındığında ise sonuçta ilke gereği 

olması gereken doğrultuda herkesin ortak faydasına olanın gözetilmesi, 

esaslardan referans ile uygulanması gerekendir.  

Hükümlerde farz kılınmış:  

Farz, amaçta istenenin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz kılınan zorunlu/ 

şart koşulmuş olanlara denir. Sonuçta İslam olunacak, insan olmanın 

gereği yerine getirilecek, ilahi murat yerine gelecek ise farz zorunlu/ şart 

kılınandır.  

Genel anlamda farzlar iman/ itikada dayalı ve uygulamaya/ amele dayalı 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. İmana dayalı farzlar; Tanrı’ya iman etmek, 

yaratımda tek ilah olduğunu kabul etmek, şirk koşmamak, melek, nebi, 

kitapların vb. de O’ndan olduğuna iman etmeyi içerir. Bu farzlar varlık 

görüşünde belirleyici olup, varlık görüşünün hangi sınırlar dâhilinde olması 

gerektiğini de belirli kılar. Uygulamaya dayalı farzlar; ilahi söze itaat 

etmek, teslimiyet göstermek, salih amel, adaletli olmak, hukuku tesis 

etmek, ilim öğrenmek, iyiliği emir etmek ve kötülüğü yasak etmek vb. ile 

terbiye edilmek, arınmak ve yakin bulmak için ibadetlerin yapılması vb. 

olarak özetlenebilir. 

Farzlar, sonuçta İslam olarak karakter ve kimlik edinmenin gereğidir. 

İtikada dayalı farzlar ile varlık görüşünde sabite edinilir iken her şeyin 

tevhid gereği ile ilahi murad üzeri okunması da amaçlanır. Uygulamaya 

dayalı farzlar ise insan ilişkilerinde olması gerekenlerin gerçekleşmesi, 

erekte yetişilmesi gerekene ulaşmak için gereklidir. Her iki düzeyde de 

farzlar; ortak karakter ve kimlik belirimlerinde toplum olmanın 

önceleyenleri ve ortak bilinçte yaşamın tesis edilmesinin gereğidir. Farzlar 

bir yönü ile ilahiyata baktırır iken bir yönü ile de pratik uygulamalarda ve 

çabalarda ilahiyata uzanmak ile ortak değer alanı olan kültür oluşturmanın 
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ve medeniyet kurmanın önceleyenidirler. Farzlar ile insanın, seküler 

yaşamı tevhid gereği ile ilahi yaşama çevrilir.  

Hükümlerde yasak kılınmış:  

Yasaklar her ne kadar müslim olan muhataplarını bağlasa da maddi ve 

manevi düzeyde olumsuz sonuçları itibarı ile bütün insanlığı bağlayıcıdır. 

Yasaklar ile hadler gösterilmiş olup, sınırlar edinmesi ile terbiye olması 

gereken insanın ilişkilerinde meşru olmayan ile meşru olanın ayrışımını 

yapmış olacağı bilinci edinmesi de sağlanır.  

Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, zina etmek, haksız yere cana kıymak, 

domuz eti yemek, vb. yasaklar her zamanda bağlayıcı olmak ile beraber 

zaruret halinde hükümleri bağlayıcı olmaktan yana esnektir. Zaruret 

halinde domuz etinin yenilmesi veya şarabın içilmesine müsaade edilmiş 

olunması dikkate değerdir. Genel anlamda değil, zaruret halinde zinayı 

önlemek için muta nikâhının hak kılınmış olunması, toplumsal veya 

bireysel olarak hayati önceliği olan durumlarda yalana, takiye olarak 

müsaade verilmiş olunması önemlidir. 

Bunlar haricinde faizden para kazanmak, gıybet etmek vb. kul hakkı olarak 

fuhşiyatta (aşırı) görüldükleri içindir ki esneklik tanınmamış yasaklardır. 

Faiz, gıybet, hırsızlık, yalan söylemek, zina vb. yasaklara dikkat edilecek 

olunursa eğer ortak özelliklerinin kul hakkına tecavüz olduğu görülür. Bu 

gibi yasaklar, öncelikli olarak insan haklarına riayet edilmesi için belirli 

kılınmış yasaklardır. Bunun içindir ki insan ilişkilerinde insan haklarını 

belirli kılan yasaklar (haram kılınmışlar) olarak önem gösterirler.  

İnsan haysiyetini korumak, İnsan üzerinden gerçekleşenlerde de Tanrı 

hakkını korumak bu yasaklar ile güvence altına alınır. Bu yasaklar, 

ilişkilerde hadlerin belirli kılınması olarak meşru (hak kılınmış helal) 

olanların da görünüş bulması adına önemlidir. 

Dinde günahlara dikkat edilecek olunursa eğer insan/ kul hakkına riayet 

edilmesinin öncelendiği görülür. Günah, hatada ısrarcı olmaktır. Hata ise 

yasak olanın, bilmeyerek veya zaaflara yenik düşerek yapılmasıdır. İnsan 

bilmediğinden sorumlu değildir ama zaaf olarak yaptığından, pişman 

olmamak ile beraber ısrarcı olduğunda, sorumludur.  
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Yasak günah olgusunu da belirli kılar iken günah, hak kılınmış olandan 

uzaklaştıran ve bilinçte hakikat/ tevhid idrakine örtük kılandır. Bu 

bağlamda yasak kılınmışlardan amaçlanan, hem hak kılınmış olandan 

uzaklaşılmaması, hem tevhidin tesis edileceği meşru sınırların belirgin 

kılınması hem insan haysiyetinin ve haklarının korunması/ güvence altına 

alınması hem de meşru kılınmayanlar ile meşru olanın görünüş 

bulmasıdır.  

Yasaklar, ferdi ve toplumsal düzeyde olumsuz sonuçları sebebiyle her 

zaman gerçekliliğini koruyan evrensel oluşa haizdirler. Yasakların evrensel 

oluşundan kastım; herkes için olmalarından daha çok muhatap olarak 

insanın, ilişkilerde olması gerekeni olarak her daim/ zaman başvuracağı 

güvenceler olmalarıdır. Sonuçları itibarı ile insanın/ insanlığın zararına 

olacak olanların, göz ardı edilmemesi gerektiğinin göstergeleridir. Bütün 

dünya yasakların meşru kılındığı değer yargılarında yaşasa da yasakların 

sonuçları itibarı ile bağlayıcı hüküm olmaları değişmez. Yasakların sadece 

seküler yaşamda akıbet için değil, ahret için de bağlayıcı hüküm oldukları 

düşünüldüğünde, toplumsal yaşamda en dikkat edilmesi gereken 

hükümler olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.  

Yasaklarla, insanın hem dünyevi hem de tanrısal/ ilahi olan yönü ile 

yaşamını hukuk zemininde gerçekleştirilmesi öngörülür. Böylece hukuku 

bağlayıcı oluşu ile toplumsal yaşamda ortak bilinç edinimi söz konusu olur. 

Hukuk zemininde edinilecek olan ortak bilinç, ereğe bağlı oluşta idealar ile 

tesis edilen bir yaşamı görünür kılar. Hukuk ereğe bağlı ortak bilinç 

ediniminin zeminidir. Bu bağlamda yasaklar ortak bilinç edinimin bağlayıcı 

olan gerekleridir. 

İslam’da, ortak bilinç edinimi ile toplumsal düzeyde hareket öncelenir. 

Hak olanlar ve Tanrı hakikatine bağlı oluş ile edinilen ortak gerçeklilik, 

varlık görüşü değer yargısı edinilmiş olarak ortak bilinçlilikte pekleşir. 

Ortak gerçeklilik ortak bilinçliliktir ve çoklu gerçeklilikte hukuk zemininden 

referansla toplumsal yaşamda görünüş bulması güvence altına alınmış 

olunur. İslam hukuku bu bağlamda, hem dünyevi hem uhrevi (tanrısal/ 

ilahi olanı) tesis etmenin aracı olarak iki yönlü oluşu içerir. 

Ayrıca belirteyim ki farz olanlar içinde şirk koşmamak da itikada bağlı 

olarak istenen bir yasaktır. Genel anlamda şirk, Allah’a ortak koşmak 

anlamını içerir. Böyle olmak ile beraber şirk koşmamak, düşünsel (bilişsel) 
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olarak evrensel düzeyde iş gören, eksiksiz oluşta bulunan Tanrı’yı tevhit 

gereği ile anlayabilmek için önemlidir. Şirk koşmamak, Tanrı’yı 

anlayabilmek için önemli olsa da yaşamsal olarak da tevhidin hak edilmiş 

olması gereği ile yaşamsal düzeyde görünüşe taşınması adına da 

önemlidir.  

Dinde şirk koşmamak, Tanrı ilkesinin galip düşünce oluşunda kendiliğin 

bulunması için de gereklidir. Bunun içindir ki varsayılan değerlerin gerçek 

kılınışı üzerinden nesnelerine bağlı olarak sonradan edinilen kendilik 

bilincinden -ben oluştan-, asli olan tanrısal benliğe varmak için de 

gereklidir. İşinde, sıfatlarında ve mülkünde ortağı olmayan referansı ile 

düşünüldüğünde, galip oluşunda yitik olunan olmaktan daha çok, 

kendiliğin aslına bağlı olarak erek belirimi ile bulunmasının öncelendiğine 

tanık olunur.  

İtikat düzeyinde yasak, lafzi (sözel) olmaktan daha çok hukuk zemininde 

kendiliğin gerçekleştirileceği -alanı değil de- düzeyi belirli kılar. Ayrıca 

hukuk ile güvence altına alınmış olunan itikat belirimi, bir neden olmaktan 

daha çok erek belirimi ile yaşamda tesis edilmek zorunda kalınandır. Bu 

durumda şirk koşmamak, sıradan bir yasak olmaktan çıkar ve Tanrı’nın 

ortaksız oluşuna bağlı olarak yeni bir dil oluşturulmasının da belirleyici 

nedeni olan, yasak olur. İşte! Bu dil tevhid dilidir ve şirk koşmamak yasağı 

üzerinden tarihsel oluşu sürecinde öznel oluşu barındırarak gelişen bir 

dildir. Tevhid yaşamsal olduğu içindir ki şirk koşmamak yasağı, hukuksal 

olarak erek belirimi içermesi nedeni ile de ortaksız oluşta özgünlüğün 

bulunması ve özgürlüğün tesis edilmesi anlamını da içerir.  Yani aslına 

bağlı olarak kendiliğin, kendilikten hareket ile gerçekleştirilmesini de -

gerekli kılmasa da- gerekir gösterir. Erekte ortaksız oluş varsa, kendiliğin 

özgün ve özgür oluşta gerçekleştirilmesi beklenendir.  

Anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere İslam hukukunda hem seküler oluşta 

yaşam sınırları belirli kılınır hem de seküler yaşamda tevhid/ ilahi oluş tesis 

edilir. Fikir dünyası tesis edilir iken yaşam biçimi de tesis edilir. Yaşam 

biçimi tesis edilirken de fikir dünyası tesis edilir.                         

Hükümlerde hak kılınmış:  

Temel ihtiyaçların emeğe bağlı hak edişte rızaya dayalı karşılanması, 

evlilik, ganimetler, cariye ile cinsel ilişkide bulunabilmek vb. durumlar hak 
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kılınmış hükümlerle belirli kılınmıştır. Hak kılınmış olanlar ile ilişkilerde 

meşruiyet kaidesi korunmuş olunur. Meşru kılınmış olanlar ile insan, nefis 

emmaresini bastırmadan hakkı olan ile terbiye etmekte bulunur. Böylece 

insan ilişkilerinde rahatça hareket edeceği değer alanın yasak kılınmışlar 

da referans alındığında görünüş bulur. Yaşam biçimi uygulamada tesis 

edilmiş olunur.  

Hak kılınmış olan hükümlerin özelliği, tercihe bağlı olarak uygulanmasıdır. 

Tercih edilmedikleri takdirde yaptırımı olmayan hükümler olarak 

incelenmelidir. Modern yaşamın değer algıları ile bakıldığında cariye ile 

beraber olmak veya dört eş alabilme hakkına sahip olmak gibi hükümler 

kabul görmeye bilir. Tarihselci olarak düşünenler için bu ayetler, geçmiş 

devirlerin değer alanında meşru olsa da modern devirlerde karşılığı yoktur 

anlayışı ile kabul edilir. Evrenselciler için bu vb. ayetler, her zamanda 

herkes için gerçekliliğini korur.  

Kanaatim o ki ayetlerin neden ve gerekçeleri oluştuğu her devirde 

gerçekliliği vardır. Erkeğin cinsel eğilimleri düşünüldüğünde metres 

tutmak yerine çok evliliği tercih etmesi daha etiktir. Savaşta eşlerini 

kaybeden savunmasız ve zaruret içinde olan kadınlar ile yaşam hakkını 

korumak ve meşru olarak birlikte ortak yaşam kurmak her zamanda 

gerekçe olarak mevcut olduğu takdirde çok eşlilik, cinsel ihtiyaçtan daha 

çok hayati bir durumdur. Bunlar dâhilinde eşler arası adalet ve rıza ilkesi 

gözetilemeyecek ise çok eşlilik yerine tek eşliliğin tercih edilmesi tavsiye 

edilir. Zaten çok eşlilik hak olarak tanınmış olandır. Bu nedenledir ki bu 

hak, hak/ helal kılınmış olanı bireysel veya toplumsal düzeyde yasak/ 

haram kılmamak şartı ile yerine getirmemekte mesuliyet yoktur. Cariye ile 

cinsel ilişkinin hak kılınmış olmasını ise erkeğe tanınmış bir hak olmaktan 

daha çok kadına tanınmış bir hak olduğunun uslamlaması ile 

değerlendirmek yerinde olur. Eğer cariyem yok ve köleliğe karşı isem 

ayrıca tek eşli olmayı tercih etmekte isem bu ayetlerin muhatabı 

olmadığımı da özellikle anlayış adına örnek verebiliriz.  

Servetten yana kadına mirasta, erkeğe kıyasen daha az hak tanınmasını 

ele alırsak. Kadına miras bırakmayan erkek egemen toplum yapılarında 

kadına mirastan hak verilmiş olunması önemlidir. Kıza/ kadına miras 

bırakılması hakkı verilmesi ne kadar önemli ise bu hakkın asgari hak olarak 

düşünülmesi önemlidir. Kanaatim o ki kadına/ kıza; ihtiyaç, zaruret 
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dâhilinde ve diğer mirasçılarının da hakları asgari ölçüde gözetilerek 

mirasın çoğunluğunun veya tamamının üst sınırda bırakılmış olması 

dâhilinde yaptırıma maruz kalınacağı düşünülmemelidir. Dileyen, zaruret 

hâlinde, hak kılınmış olanın üstünde olarak tercihe bağlı olarak daha fazla 

miras bırakabilir. Miras ile ilgili hükümlerin hak kılınmış ölçüler olduğunu 

unutmamak yerinde olur. Zaruret ve farklı gerekçeler söz konusu 

olduğunda üst sınırda mirastan kadına/ kıza hak tanımak da olması 

gerekendir. 

Ayrıca belirteyim ki İslam hukukunda kölelik, hak kılınmış olan değil, nefsin 

kendine hak kıldığı iş gücü olarak kullanmak adına meşru gördüğü kültürel 

bir sorun ve ekonomik çözüm olarak görülür. İslam hukukunda insanın 

selameti ve haysiyeti öncelenir. Tanrı ile insan arasında ilişkide başkasının 

iradesi altında olmaktan daha çok Tanrı iradesi altında bulunmak 

öncelenendir. Kölelik iş gücü olarak ekonomik bir çözüm olarak görülse de 

insan olarak köle, tanrısal iradenin özgürce gerçekleştirilmesi adına azat 

edilmesi gerekendir. İslam’da kölelik öncelenmez. İş gücü kolaylığı ve 

iktidar gücü adına köle edinmekten daha çok kölenin özgürleştirilmesini 

hak kılar. 

Hükümlerde kefaret kılınmış:  

Kefaret kılınmış olan hükümler; hakikatte ve hak olanda karşılığı olmayan, 

batıl olana düşüldüğünde, gereksiz yere yemin edildiğinde, yasak kılınmış 

olanın yapılması sonucunda diyet olarak istendir. Bu, hak olan, hakikate 

bağlı olarak düşünmek ve tutum ve davranışlarda bulunmak adına 

önemlidir.  

Yukarıdaki hak kılınmış hükümler kategorisinde bahsi geçen kölelik adına 

bu kategoride ek olarak belirtir isek birçok ayette köle azat etmek, kefaret 

olarak istenir. Bu, köleliğin değil, insanın özgürce ve insan haysiyetini 

koruyarak yaşamasının öncelendiğine delildir. 

Kefaret hükümlerinin önemi, ilahi adalette/ karmada yasak olanın ceza 

hükmünün kalkmasının hayati oluşunda görülür. Ayrıca yersiz ve yanlış 

olarak yapılmış olana karşı kefarete hükmedilmesi de hak ve hakikate göre 

yaşamın öncelenmesi, daha doğru olanı yaşamaya dikkat edilmesi adına 

önemlidir. Ayrıca yersiz/ hadsiz, yanlış veya yasak olanın yapılmasının 
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sorumluluğunun üstlenmesi, insan olmanın yetişkinliğinin edinilmesi 

adına da kefaret hükümleri önem taşır. 

Ayrıca belirteyim ki zekât ve sadaka vb. kefaret kılınmış hüküm olsalar da 

ihtiyacı olana hak kılınmış olduğu içindir ki gerekeni yapılmadığında cezası 

olan hükümler ile karşı karşıya kalınmasına nedendir. Özellikle zekât 

(modern deyimi ile vergi), verilmediğinde cezası olandır. Devlet nezdinde, 

hak kılınmışların hakkı gasp edildiğinden dolayı cezası verilmesi 

gerekendir.  

Hükümlerde emsal kılınmış:  

Emsal teşkil etmek, neden ve gerekçelerine bağlı olarak her devirde 

içeriğine bağlı olarak uygulanabilir olması esasını gözetmektir. Emsal 

hükümlerde, kişi veya yaşanan olay önemli değil, sonuçta yargıdan maksat 

edilenin örnek olması esas alınır/ alınmalıdır. 

Zıhar üzerine hüküm verilmesi emsaldir. Zıhar olayı yasak kılınmış iken 

zıhar ayetinden maksadın bir Arap geleneğinin bitirilmiş olunması 

olmaktan daha çok yersiz/ hadsizce yapılan ve hak olanda karşılığı 

olmayan söz, tutum ve davranışların İslam değer alanına yerleşik 

kılınmamasıdır. Ayrıca zulme maruz bırakan hurafelerden kurtulmak 

gerektiğidir. Bu bağlamda zıhar hükmü ile beraber gerçekliliği olmayan ve 

gerçeğe dayanmayan söz/ söz verme, tutum ve davranışlarda bulunmak 

gibi durumların önüne geçmek için kefaret olarak ceza yaptırımına 

gidilmesi de önemlidir. Zıhar hükmü ile anlaşılması gereken, zıharın yasak 

edilmesinden daha çok zıhar gibi gerçekçi olmayan, gerçeğe dayanmayan 

söz, tutum ve davranışların yasak kılınmış olmasıdır.  

Zıhar ayeti hüküm olarak yasak, hak, kefaret ve emsal niteliklerini 

kendinde barındırır. Özellikle kadının zulme uğraması nedeni ile hak 

talebinin karşılık görmesi, ilahiyatta erkek kadar kadınında muhatap 

alındığını göstermesi adına önemlidir. Özellikle uygulamada Hazreti 

Resul’ün kadın, erkek gözetmeksizin ilmi paylaşması, sorularına cevap 

vermesi, sorunlarına çözüm üretmeye çalışması önemlidir. 

Emsal ayetlere gece namazını (teheccüd) da örnek verir isek gece namazı 

kılmak sadece Hazreti Resul’e farz kılınmış olan değil, nafile ibadet olarak 

ümmetine de emsal gösterilmiş olandır. Hazreti Resul’ün kendisine helal 
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kılınmış olanı haram kılmış olmasını eleştiren ve yasak kılan ayete de 

bakıldığında; bu ayetin de emsal olduğu görülür. Hazreti Resul’e getirilen 

eleştiri ve yasak ile anlamlı kılınan, hak kılınmış olanların fevri olarak yasak 

kılınamayacağının gösterilmesidir. Hazreti Resul’ün yaşadığı birçok hadise 

üzerinden emsal teşkil eden birçok ayetin olduğunu hatırlatmakta da 

yarar vardır. Nebi eşleri ile evlenilmemesinin; kurucu şahısların değer 

olarak bulduklarına hatıralarını kirletmemek adına dokunulmaması, 

itibarlarının düşürülmesi ve hatıralarına ahde vefa göstererek değerinin 

korunmasına önem verilmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Bu gerekçeler vb. 

sebebiyle tarihsel olarak kurucu şahısların değerlerine hürmeten geride 

bıraktıklarına da ahde vefa göstermek adet olmuştur. 

Hükümde ceza kılınmış:  

Hukukta ceza; yasak olanın meşru olmaması, suça karşı caydırıcı olması, 

toplumda selametin tesisi, akıbette göre yaşamın öncelenmesi ile yaşamın 

hak ve had belirimlerine göre biçim kazanması, ahrette ceza hükmünün 

kalkması, vicdanların sükûnet bulması, vicdanların sükûnet bulmaması 

dâhilinde fevri olarak haksızca ceza uygulamalarda bulunulmasının önüne 

geçilmesi adına önem taşır. İlkenin meşru ve gerekli kılınması, ilkeye bağlı 

meşru alanlarda ilkenin gerçekleştirilmesini gerekli kılar iken toplumsal 

terbiyeye katkıda bulunması adına da önem taşır. Öngörülebilir bir 

geleceğin mümkün kılınması, ceza hükmüne göre sibernetik düşünceye 

haiz toplumsal bilincin sonuca göre nedenleri belirli kılarak inşa edilmesi 

ile ortak bilinçte buluşulması vb. nedenlerden dolayı hayatidir.  

Ceza hükümleri kefaret düzeyinde düşünüldüğünde, eylemlerin 

mesuliyetin alınmasına neden olduğunda yetişkin insan olmaya katkıda 

bulunması adına da önemlidir. Ceza hükümleri kefaret, arınmak, ıslah 

edici olma özelliğinde olarak eğitimin/ terbiyenin gereğidir. İlişkilerinde 

öteki ile varoluşunu bulan insan için ötekinin hukukunu gözetmesi adına 

da hayatidir. Cehennem ayetleri ise ceza ayetleri olarak ahret yaşamı ve 

ahretin akıbette karşılığı olan yaşamsal durumlarda da tanık olunması 

gerekendir. Toplumun, nefsi emareye bağlı olarak fevri oluşları 

sınırlayacak ceza hükümlerine her daim ihtiyaç vardır. Nefsi emmareden 

bahsetmekte isek varlığı söz konusu olduğu sürece ceza hükümleri 

gerçekliliğini muhatapları olması sebebiyle her daim korur. 
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Ceza hükümleri, korku duygusuna bağlı olarak gelecek idealini açık eder 

iken yaşanabilecek acılara karşı savunma refleksleri oluşturarak kendilik 

kontrolü sağlaması adına da önemlidir. Ceza, yasak kılınmışın yaşanması 

ile bütünlükten kopanın bütünlüğünü yeniden tesis etmesinin aracıdır. 

Ceza, kendimizi yeniden ilkeler ile bulmamız, değerler alanında 

yaratmamız adına da uyarıcı olan bir fırsattır. İnsan imanı gereği ile cezayı 

ya fırsata çevirir ya da ceza içinde arsızlaşarak cezayı kendi için kalıcı kılar. 

Bu durumda dikkat edilmesi gereken ise cezanın, zulüm değil de sonucu 

öncenden belirlenmiş olduğundan dolayı suçlu olanın kendine fatura 

ettiği olarak bulduğudur. Ceza, adaletin tesis edilmesinin gereği olarak 

çoklu ilişkilerde ortak varoluşta ilkeye bağlı olarak yönetilebilir bir dünya 

kurmanın da gereğidir. Başta cehennemi bulmak iken sonuçta rahmete 

çevrilebilirliğinde cennetin anahtarıdır.  

Ceza, değer bilincinin oluşmasının, ahlak kültürünün açık olmasının ve bu 

doğrultuda olumlu noktada değer yargısında değişimi önceleyendir. Ceza 

hükümlerinin yerinde ve gerekliliğinde uygulanmasında, değer nesneleri 

ve alanlarının korunumu ve yarına miras bırakılması da güvence altına 

alınır. Nefsi emmare söz konusu ise ceza insanca yaşamanın öncelenmesi 

için gerekli kılınmış olandır. Ceza ile ilişkilerde sınırlar edinilmediğinde ise 

ortak gerçeklilikte varoluşun tesis edilmesinin mümkün olmayacağı da 

görülür. Ceza rızanın olduğu yerde olmasa da rızanın gözetilmediği yerde 

adaletin tesis edilmesinin gereği olarak hukuken meşru kılınmış olandır.  

Yukarıda anlatılan bağlamların tamamında dikkat edilmesi gereken ise 

İslam ceza hukukunda kısas esasına bağlı olarak herkes için ceza hüküm 

uygulanabilir olmasıdır. Ceza hukukunda sınıf, cinsiyet, ırk, tür (insan, cin 

ve bir rivayette göre hayvanlarda dâhil olmak üzere) gözetmeksizin 

kıssasın uygulanmasının hüküm kılınmış olmasıdır. Ceza söz konusu 

olduğunda imtiyaz sahibi hiç kimse yoktur. 

“Kısasta hayat vardır” ayetini; kısassı dişe diş, göze göz anlamında sığca 

yorumlamak ile anlamsız kılma çabalarına tanık olduğum olmuştur. Kısas, 

yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında tamamını vb. içeren ceza hükmü 

olması içeriği ile anlaşıldığında, çoklu gerçeklilikte, ortak varoluşta sürekli 

ve sürdürebilir toplumsal yaşam adına hayattır. En önemlisi ise ahret 

hayatında ceza hükmünü kaldırıcı olmasıdır. Kısas ayetini, sığ anlamda 

sadece, kan davası güdülmemesi ile anlamlı kılanlar olsa da kısas, 
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yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi insan için insanca yaşamak 

adına hayatidir.  

Kısas, kelime manası ile hesaplaşmak, ödeşmek anlamını içerir. Kur’an’da 

“Kim ki Allah’a güzel bir borç verir, ona kat kat ödenir. Onun için kerim ecir 

vardır” denir. Borçtan kasıt, ihtiyaçlı olunduğu değil, borcun geri ödenesi 

olarak kabul edilen emanet olduğudur. Ayette Tanrı’ya borç vermekten de 

kast edilen budur. Kur’an da birçok ayette kısasın ceza hükmü olarak ilahi 

adalette suçun karşılık bulduğu duruma göre uygulandığı vurgulanır. Bu 

ayet ise kısasın, ilahi adalette sadece ceza hükmü taşımadığı, hayrın/ 

hasenatın karşılığının verilmesi anlamını da içerdiğini gösterir.  

“Zerre kadar iyilik yapsan seni bulur. Zerre kadar kötülük yapsan da seni 

bulur” ayetinden de bakıldığında da ilahi adalette kısasın, her yapılan ile 

hesaplaşılması ve ödeşilmesi anlamını içerdiğini görürüz. Bu bağlamda 

kısas, sadece suça karşı ceza hükmü olarak uygulanan değil, hayrın 

karşılığını da görmek anlamını da içerir ki bu anlamdan da bakıldığında 

kısasta hayat vardır. Kısası sadece “dişe dişi, göze göz” anlamında ele 

alırsak, ilahi adalette uygulandığı üzere hakkı ile anlamadığımız gibi İslam 

hukukunu da hakkı ile tesis edemeyiz.  

Kur’an’da kısasın farz kılındığı ayet: “Ey iman edenler! Öldürülenler 

hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına 

karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi/ 

velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek 

ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve 

rahmettir. Bundan sonra aşırılıkta bulunana elem dolu bir azap vardır.” Bu 

ayete dikkat edildiğinde kısasın, hesaplaşma ve ödeşme anlamı ile 

kullanıldığı görülür. Ayrıca diyet ödemenin de kısasa dâhil olduğu görülür 

ki diyet ile cezanın hafifletilmesinin de rahmet olarak hayat olduğu 

vurgulanmış olunur.  

Kısas hakkında genel kabul, yukarıdaki ayete bağlı olarak haksız yere cana 

kıyılmış olması dâhilinde cana bedel olarak canın verilmesidir. Bu anlamda 

kısas daraltılmış anlamı ile sadece öldürme cezasında karşılığı olana olarak 

sığ düzeyde anlamlı kılınmış olmaktan öte değildir.  

Kısas ödeşmek ise diyet, kefaret, minnette (gönül borcuna) karşılık hayrın 

karşılığını vermek vb. de kısasa dâhildir. İlahi adalette kısas, genel anlamda 
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hesaplaşmak, ödeşmek anlamını içerir iken sadece suça karşı ceza hükmü 

olduğu düşünülmemelidir. Kur’an ile bilmekteyiz ki hayır da şerr de 

sonuçta karşılıkları ile hesaplaşılacak ve ödeşilecek olan olgusallığa 

haizdir. Bunun anlaşılması için birçok ayet mevcut olsa da yukarıda ifade 

edilen “Kim ki Allah’a güzel bir borç verir, ona kat kat ödenir. Onun için 

kerim ecir vardır” ayeti, kısastan kast ettiğimiz anlamın anlayışını/ 

sezgisini vermesi adına dikkate değerdir. Bu bağlamlarda bakıldığında 

karma, Kur’an dilinde kısas anlamını içererek yerini almıştır.          

Bu doğrultuda düşünüldüğünde ilahi adaletin kısas ilkesi ile işlediğine 

tanık oluruz. İlahi adalette kısas uygulanır iken hukukun evrensel ölçekte 

yapısal kılınması ile rahmetin öncelenmesi söz konusudur. Bu da 

göstermektedir ki kısasta hayat vardır. Zaten akıbette veya ahrette ilahi 

adalet -karma- tesis edilir iken kısas ceza hükmüne bağlı olarak adaletin 

akıbette (sonuçta) tesis edildiğini ve ahrette tesis edileceğini unutmamak 

gerekir. Yani dalga geçersen dalga geçilirsin, zulüm edersen zulme 

uğrarsın, hor görürsen hor görülürsün, iyilik yaparsan rahmet edilirsin, 

merhamet edersen merhamet edilirsin, af edersen af edilirsin vb. 

bakıldığında; “zerre kadar kötülük yapsan seni bulur; zerre kadar iyilik 

yapsan seni bulur” ayetinin kısas ceza hükmü ayeti olduğuna tanık olunur. 

Ayrıca “kim ki mümin kardeşine bir şey yakıştırır, Allah onu yaşatmadan 

canınızı almaz” hadisi şerifi de kısası anlamlı kılar. Bu bağlamda kısas, 

ilişkilerde ahlak, terbiye oluşa dair sınırlar edinilmesi ile karmada öngörülü 

bir gelecek adına da hayatidir. 

Kısas, Hint inanç kültüründe karma olarak ifade edilen olgunun kendisidir 

ama hint karmasında, kast hiyerarşisinde daha üst bir sınıfa ait olarak 

yeniden dünyaya gelmek batıl itikadı içerilir. İslam karmasında/ kısasında, 

dünyada daha iyi bir yaşam biçimi değil de akıbette ve ahrette ceza 

hükmünün kaldırılması anlamında cezaya kefaret veya diyet olan 

hükmünün uygulanması esası ifade edilir.  

Karmadan/ kısastan kurtulmak değilse de hayır/ rahmet bulmak için de 

şerri giderici hayırlarda bulunmak önemlidir. Hayırların kötülükleri giderici 

olduğu ayet ile hükme bağlanmıştır. “Kim zere kadar iyilik yapsa karşılığını 

bulur. Zerre kadar kötülük yapsa da karşılığını bulur” vb. ayetler ile 

bakıldığında yapılan şerrin karşılığı olan ceza er ya da geç bulunacaktır.  
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İslam’da ceza, ceza hukukunda tesis edilmediği takdirde ilahi hukukta 

zaten tesis edilir. Ceza hukukunda kısasın uygulanması bundan dolayı da 

hayattır. Önemli olan ise hayrın/ hasenatın kötülüğü giderici olarak ceza 

hükmünü de gidermesidir. Kötülüğün karma/ kısas çarkından çıkılmasının, 

hasenata bağlı kılınmış olması önemlidir. Pişmanlık ve kamuya hizmetin 

bu bağlamda öncelenmesi ile insana kurtuluş yolunun gösterildiğine 

dikkat etmek gerekir. Ayrıca pişmanlık ve kamuya hizmetin yapılan suçun 

kefareti -ceza karşılığı- olarak kabul edilmesinin modern hukukta da 

olması, tevhitsel görü için dikkate değerdir.  

Af yolunun insanın kendi edimlerine bağlı olarak açık olduğu bir hukukta 

ceza, sonuçları bilinmekte ise hükmü önceden verilmiş olandır. Yani her 

suç sahibi, cezasının hükmünü yaptıkları sebebiyle kendisi vermektedir. 

Hukuk ise erk belirimleri ile cezanın uygulanması vazifesini yerine 

getirmektedir.     

Karma/ kısas, ilahi adaletin tesis edilmesidir. Makro ilişkilerde, karma 

adaletin gereği olarak tesis edilir iken insan yargı sisteminde de karmanın 

işlevsel kılınması ilahi adaletin tesisi adına önemlidir. Modern hukuk ile 

beraber cezaya kefaret olarak tazminat hakkının, hapis hakkının veya 

idam hakkının uygulanması ilahi adalette cezanın hakkı olan hükme 

karşılık gelmemekte ise ahrette ceza hükmü olarak sıkıntılar ile karşılaşma 

ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir.  Kısas, ilahi adalet olarak makro 

ilişkilerde zaten tesis edilmektedir. İnsanlık tarihi ve kültürlerinde kısası 

kanıtlayacak deneyim örneklerine sıkça rastlanır. Kısas/ karma ile ilgili 

birçok ayet hükmünün Kur’an’da mevcut olduğunu da bilmekteyiz.  

İslam hukukunda insandan istenen ise makro ilişkilerde tesis edilenin 

toplumsal yaşamda hukuk kurumu zemininde de tesis edilmesidir. Bunun 

içindir ki hak edilmişe bağlı olarak kefaretin -tazminat hakkının-, suçun 

cezasına karşılık olarak diyetin tesis edilmesi önemlidir. Af etmeye bağlı 

olarak da ceza hükmünün suçlunun lehine olarak kaldırılması önemlidir 

ama topluma karşı işlenmiş suç olarak amme (kamu) cezasının 

uygulanması da suçun emsal teşkil etmemesi adına önemlidir. Modern 

hukukta ceza hükümleri kısmen de olsa kısasa yakin durur. Ceza 

hukukunda adaletin tesisi cezayı kısas kılar. Kısas, ceza kavramı ile anlam 

kazanır ama bireysel ve toplumsal olarak olumlu sonuçları 

düşünüldüğünde, mükâfat olarak tesis edilmesi gerekendir.             
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İnsan kısası anlar ve ilahi adalet hükmünde de kısasın uygulandığını kavrar 

ise sonuçlara göre yaşamayı ahlak edinmiş olarak İslam olmayı ceza 

hukuku gereğinde de bulur. İslam olmak, bir noktada da kısası kavrayarak 

ilahi adalete göre sonuçların öngörülmesi ile Tanrı ile yaşamayı 

öğrenmektir. Tanrı ahlakını bu bağlamda çözümleyen ve sonuçları 

öngörerek hakkı gereği ilkenin duygusunda hakiki olarak yaşamak, her 

nefs için selamet, huzur ve kendiliğinden yana mutmain (nesnelerine 

aşkın ilkeyi yaşamakta olarak kendiliğin tadına varmak) olmak ile 

sonuçlandığında Tanrı ile tanışmak, yakinlik bulmak, hak edilmiş olandır.  

Kısasta/ karmada ilahi adalet tesis edilir iken tevhid gereği ile 

yaşananlarda kendini görünüşe taşıyan Tanrı’ya da tanık olunur. Sonuç 

yaşadıklarımızın karşılığı ise sebeplere aşkın olarak tevhid gereği Tanrı’ya 

da tanık olunur. İlahi adalet tesis edildiğinde adalet sahibi olarak Tanrı 

görünüş bulmuştur. Yaşananlar ise sonuçta olacağın/ karşılaşılacağın 

olmasının gereği olarak ne için olduklarını sonuçta bulmuş olurlar. Bu da 

yaşananların hikmetinin, gerçekte neden olduklarının sonuçta açık olması 

ile görünüş bulmasıdır. Hikmet, tevhid ve kısas/ karma beraber 

düşünüldüklerinde olan biteni anlamak daha kolay olur. Kısasta nedenler 

belirli kılınır iken erekte olanın/ Tanrı’nın tavırlarında kendiliğini 

gerçekleştirmesinin/ görünüşe gelmesinin sonucunda, olan bitenin 

hikmeti, tevhitsel görünün gerçekleşmesinde kendiliğin bulunuşunda 

aşikâr olur, sonuçlanır. Bu bağlamda kısasta, tinsel düzeyde tevhitsel 

oluşta varoluşun gerçekleşmesi nedeni ile de hayat vardır.  

Kısas anlayışı tesis edilmiş bilinçli oluşta da sonuçlara göre yaşanır iken 

sonuçta edinilecek hayra göre hayat buluş vardır. Zaten “merhamet edene 

merhamet edilir, seven sevilir, yardım edene yardım edilir” vb. anlayışı, 

kısas gereği ile oluştuğunda insan için olması gerekenleri deneyimlemesi 

üzerinden terbiye, ahlak bulması kendisi için hayattır. Geleceği adına 

selameti edinmesi de kendisi için hayattır. Ayrıca sonuç ilkeye göre yaşar 

iken kısas ile ilahi adaletin hikmetine ermesi ve ilahi adalet sebebiyle hayır 

üzeri yaşar iken Tanrı’yı karakter ve kimlik belirimlerinde yaşaması da 

Tanrı’dan beslenmek ve beslenirken tevhitte dirimsellik bulmak ile de 

kısas hayattır. Kısas uygulamada hayat bahşetmek olarak görülmese de 

ilahi adaletin tesis edilmesi ile sonuçtan bakıldığında insan için hayattır. 

Kısas sonuçta belirendir. Sonuçları ile de hikmetin açık olması ve tevhitsel 

görünün oluşmasına nedendir.        

Tevhid Okumaları 5

95



İslam’da ceza, bireysel düzeyde uygulanabilir olmaktan uzak, suçun şahit 

ve delil ile ispat edilmesi dâhilinde kamu düzeyinde uygulanabilir 

kılınmıştır. Bu, dinin kurumsal özellikte görünüş bulmasının da gereğidir. 

Toplumsal yaşamda ceza, bir kişiye verilmekten daha çok caydırıcı yönü 

ile ortak ahlak ve bilincin tesis edilmesi içindir ki ortak ceza mahiyetinde 

uygulanmış olunur. Ceza bu durumda, toplumsal yaşamda ayıklama, 

aforoz etmekten daha çok suçun meşru kılınmaması ile ahlakın, insanca 

yaşamın tesis edilmesinin gereğidir. 

İslam ceza hukukuna dikkat edilecek olunursa; ceza, insanı toplumsal 

yaşamdan ayıklayıcı olan hapsin öncelenmesi ile değil, toplumsal yaşamda 

insanın kendini nelere göre gerçekleştireceğinin sınırları olarak hükme 

bağlanmış olandır. Bu bağlamda ceza, caydırıcı düzeyde üst limitte 

tutulmuştur. 

Zina yasağının, yapılması dâhilinde hükme bağlanmış cezası yüz sopadır. 

Nisa suresinin ikinci ayetinde “zina yapan kadın ve erkeğin her birine yüz 

sopa vurun. Allah ve ahret gününe iman etmekteyseniz, Allah’ın dininde 

onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grupta cezanın 

uygulanışına tanık olsun.”  

İslam ceza hukukunda kadın ve erkeğe eşit muamele görmesi adaletin 

tesisi için önemlidir. Modern yaşamda böylesi bir ceza kabul görmese de 

bu cezayı hükme bağlayan ayette cezanın, sadece seküler yaşamda 

ahlakın tesis edilmesi için değil de ahret yaşamında suçun ceza hükmünü 

kaldıran bir kefaret olduğunu da hatırlatmak gerekir. Unutmamak gerekir 

ki İslam ile sadece dünya yaşamı değil, iman gereği ile ahret yaşamı da 

iyileştirici olarak tesis edilmeye çalışılır. Sonuçta ceza hükmünü kaldıracak, 

cezayı hak kılan suçun öznelde karşılığı olacak etkisini silecek her kefaret 

mahiyetinde ki ceza, her iman edenin kabulü olması gerekendir. Zaten 

ayette ahret yaşamının öncelenmesi sebebiyle cezanın hak kılındığı 

vurgulanmaktadır. Müminlerin cezanın uygulanışına tanık kılınması da 

toplumsal düzeyde hem hukukun tesis edildiği hem suçun meşru olmadığı 

hem de zinanın yapılmasına sebep cinsel gerekçeleri doyuracak her türlü 

olanak hukuki olarak sunulmuş iken halen zinanın yapılıyor olmasının hak 

olarak görülmemesi adına önemlidir.  

Bu gerekçelere ek olarak da böylesi bir cezayı İslam’da hak kılan en önemli 

gerekçeleri ise hukuken dinin kurumsal olması gerektiğinin 
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uslamlamasının hayata geçirilmesi ve aile kurumunun yıpratılmaması için 

olduğunu belirtmek gerekir. İslam da kurum, hem ilkenin genele yaygın 

kılınması içindir hem de ilke genele yaygın kılınıyor iken rol modellerde 

(anne, baba, lider vb.) temel ideaların (iyi, doğru, güzel) içerilmiş olması 

ve rol modellerin karakter belirimlerinin ilişkilerinde yükselinen ideaların 

(esma tavırları) görünüş buluyor olmasıdır. İslam’da öznel düzeyde aile ve 

din, nesnel düzeyde de devlet, hukuk, eğitim vb. kurumsal oluşun 

gerekçelerini felsefi olarak anlamadığımız sürece ceza hukukunu, modern 

yaşamın değer yargıları ile anlamamıza imkân yoktur. Ahret yaşamını da 

gözden kaçırdığımız da ceza yaptırımı ağır olan bir ceza hukukuna tanık 

oluruz.  

İslam’da kurumsal oluşun insanlık adına önemini kavramak, İslam’ı 

anlamak adına önemlidir. Sadece ceza hukukuna indirgenmiş olarak 

modern hukukun ceza hukuku ile kritik edilmeye çalışılan İslam’a da 

haksızlık yapılmış olunur. Ceza hukuku, kul/ insan haklarının korunumu ve 

insan haklarının muhafaza edildiği kurumların canlılığının korunması ve 

yıpratılmaması adına önem taşır. 

El kesme bahsini ise hırsızlığa sebep verecek gerekçelerin iyileştirilmesi 

durumunda ve gerekçesi kalmış olmadığı halde hırsızlık yapılmakta ise 

başvurulması gereken bir ceza olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Bu 

ceza da esas ise insanın mal hakkının korunumudur. Hırsızlığı ahlak 

edinmiş olandan korunmak ve hırsızlığın meşru olmaması için cezanın 

caydırıcı oluşudur. Hırsızın toplum nezdinde, aforoz edilmesi değil de eli 

kesilmiş olması nedeni ile görünür kılınması da amaç edinilendir.    

Yukarıda örnek olarak verilen cezalara dikkat edilecek olunursa Allah’ın 

mülkünde, cezayı hükme bağlayanın da kendisi olduğu görülür. Ayrıca 

ceza hükmünde hapsi öncelemediğine, özellikle tanık olmak gerekir.  Her 

suç, mülk zemininde düzenin bozulması ve fesadın çıkarılmasına nedendir. 

Selametin tesis için ceza suça karşı hak kılınmış olandır.  

Genel anlamda belirteyim ki İslam hükümleri bağlamında iman edenleri 

bağlar, iman etmeyenleri bağlayıcı değildir. Böyle olsa da iman 

etmeyenler azınlıkta ise genel kaidelerin yaptırımları değilse de genel 

kaidelere uymak hukuken esastır. İslam ceza hukuku eleştirilecek ise 

Allah’a ve ahrete iman edenleri bağlayıcı olduğunu da unutmamak 

gerekir. Ahrete iman etmek hem dünyada akıbet olarak hem de mahşer 
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ahret yaşamında karşılaşılacakların öngörüsü ile sonuçlara göre yaşamak 

anlamına gelir. İslam ceza hukuku sonuçlara göre yaşamı öncelemesi ve 

yaşamın, ereğe göre nedenlerin belirlenmesi ile tesis edilmesinin -yaşam 

biçimi oluşturulmasının- gereğidir. 

İslam ceza hukukunda suç, alenen işlenmekte olduğunda şahit veya delil 

gerektiren olarak cezası kamu huzurunda uygulanıyor olarak hükme 

bağlanandır. Böyle olsa da İslam ceza hukukunda bilinmeyen veya 

biliniyorsa da üzerinde durulmayan bir durum da ceza, kamu tarafından 

uygulanmadığında, kısas/ karma olarak ilahi adalette karşılık bulduğu 

hükmü ile uygulanır. Suçun günahının, kalıtımsal olarak taşınmaması, 

yarınlara düzeltilmesi gereken miras olarak bırakılmaması, suçlunun 

birebir ağır yaptırımlar ile hesaplaşmaması için cezanın uygulanması 

önemlidir. Böyle olsa da suç, genelde gizli yapılandır. Bu durumda açık 

olmamış suçtan yana pişman olunması, pişman olmanın gereği olarak da 

kul hakkı taşıyan suçlarda kul haklarının iade edilmesi gerekir. Bu mümkün 

değil se de suçtan sebebiyet kefaret olarak Allah’a sığınılması veya suçun 

niteliğine bağlı olarak oruç tutulması, sadaka verilmesi, adak adanması, 

uygulamada kölelik varsa köle azat edilmesi vb. gerekir. Suçu telafi edecek 

kefaretlerin gizli olarak yerine getirilmesi de hakiki ve suç kadar gizli 

yapılmakta ise suçun cezasından muaf olunabilir. İslam hukukunda ceza, 

suç aşikâr olduğunda uygulanması haktır.  

Suç aşikâr olmamış ve pişman olmaya neden olmuş ise vicdanı gereği 

yanan her insan için Allah’ın affı hak kılınmıştır. Allah’ın affına, 

merhametine sığınmak, İslam olmanın bir gereği olarak suç sonucunda 

ceza karşısında tövbenin vicdan da bireysel olarak tesis edilmesidir. Hakiki 

tövbe -yani pişman olmakla adalet ilkesini duygusunda bulmak ve suçu 

işlememek kaydı- ile cezadan muaf olma imkânı vardır. 

Bu, cezadan yana iyileştirici olarak bireysel düzeyde vicdanda Allah’ın 

hukukunun tesis edilmesidir. Kendilik bilincinde yetişkin olmanın da 

gereğidir. Ceza hukuku, insanın yaş olarak değil de evre olarak çocukluk 

evresinde başvurulması gerekendir. İlahi murada bağlı olan esas gereği ile 

insandan beklenen, eylemlerinin sorumluluğunu alarak rüştünü/ yetişkin 

oluşunu göstermesidir. Vicdanda tövbenin tesis edilmesi bunun içindir ki 

ceza hukukunda öncelenmiştir. Buna rağmen suçunu itiraf eden için ise 
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kamu yararına olarak cezanın uygulanması hak kılınır. Siyer de suçunu 

itiraf edenin suçu nedeni ile cezasının uygulandığına da tanık olunmuştur. 

Ayrıca belirteyim ki hırsızlık suçuna ceza olarak verilen el kesilmesinde, 

hırsızlığa neden gerekçeleri gidermek, suçta niyet ve gerekçeyi önceliğe 

almaktır. Bu da amelin niyete bağlı olarak değerlendirilmesi adına 

önemlidir. Ayrıca cezada iyileştirmeye yönelik olunmasını sağlaması adına 

da hayati olarak önemlidir. Bu, adam öldürmek vb. suçlarda da gözetilesi 

gerekendir. Özellikle zina suçunda yüz sopaya karşılık olmasa da suçu 

işleyenlerin bekâr olması sebebiyle evlendirilmeleri, hakiki olarak pişman 

olunmuş ise yüz sopa yerine, Eyüp nebi misali yüz değneğin bir defaya 

mahsus, beraber vurulması veya kamu yararına kullanılmak kaydı ile ağır 

para cezasına çarpıtılmaları, zina yapanlara evli iseler boşanmalarına 

hükmedilmesi tartışılabilir. Böyle olsa da kurumsal oluşun toplumun 

faydasına olması gözetilirken ve ilkelerin genele yaygın görünüşü murad 

edilmişken suçun aşikâr olması durumunda ağır cezanın uygulanmasında 

merhamet gösterilmemesi özellikle ayette geçer.    

Yukarıda belirtilenler ise fetva niteliğinde görüş bildirmek olup hükmü 

bağlayıcı değildir. Hukukta bağlayıcı olan hükümdür; fetva değildir. 

Hüküm ile fetva arasında ki fark; hükmün esasta bağlayıcı olması, fetvanın 

ise devirlerde değişen ahkâma ve ihtiyaçlara göre hükümlerin 

yorumlanmasıdır. Yorum oldukları içindir bireysel ve toplumsal oluşta 

zamansız olarak değişmez düzeyde bağlayıcı değildir. Hükümle 

gerekçelendirilmemiş, sonuçları öngörülmemiş ve sadece fetva 

nesnesinin nedenlerine bağlı olarak verilen her fetva, fetva vereni 

bağlayıcı ve vebal altına alıcıdır.  

Fetva, her ne kadar istişare düzeyinde iman edenin bilmediğini danışması 

ayrıca değişen koşul-ihtiyaç-beklentiye bağlı değer belirimlerinin olay ve 

olgusunun hükme bağlanması olsa da her müslim, fetvanın yorum 

olduğunun idraki ile fetvaya yaklaşmalıdır. Fetva hukuki olarak kurum 

düzeyinde verilmekte ise birey ve toplumu hukuki olarak bağlayıcı olanı 

karara bağlamaktır. Modern hukukta da üst yargı kurumlarının yaptığı 

bundan ibarettir. Böyle olmak ile beraber fetva, hayati olduğu içindir ki en 

dikkat edilmesi gereken hukuki olgudur. 

“Ameller niyete göre ölçülür” ayeti ile ilahi hukuka bakıldığında, eylemden 

daha çok niyetin gözetildiğine tanık olunur. Her eylem, niyetin görünüş 

Tevhid Okumaları 5

99



biçimi olduğundan ve niyetin yargısı olduğu içindir ki niyetin gözetildiğine 

dikkat etmek gerekir. Fetva mercilerinin en dikkat etmesi gereken durum 

niyettir. Fetvada niyetin gözetilmesi, hükümlere bağlı olarak sonuçların 

öngörülmesi ve sonuçlara bağlı olarak bireyin ve toplumun faydasına 

olanın gözetilmesi gereklidir. Böyle olduğunda isabetli/ doğru bir fetva 

vermeye yakın durulur. Hükme dair şahit ve deliller gözetilir iken fetva, 

niyete bağlı olarak hakkaniyet ilkesinin gözetilmesi adına da önemlidir.   

Devirlerde karşılaşılan durumlara bağlı olarak değişen toplumsal koşullar 

-değer yargıları- gözetildiğinde, Davut’a kıyasen Süleyman’ın fetvaya yakın 

hükümler vererek hükümlere yorum getirmesi de düşünüldüğünde, 

fetvaya her devirde ihtiyaç olduğu da görülür. İslam hukukunda fetva, 

değişmez hükümlerin, değerlere bağlı değişen koşullar karşısında 

yorumlanması ile hayata geçirilmesidir. Bu da hükümlerin toplumsal 

yaşamda canlı kalması için önemlidir. Böyle olsa da fetvanın yorum olduğu 

gerçeğine bağlı olarak vicdanları sükûna erdirmesi gerektiğine de dikkat 

etmek yerinde olur. Vicdanlarda karşılığı olmayan her fetva, toplum 

nezdinde hükmün itibarını da değer oluşundan yana düşürebilir veya 

tartışmaya konu kılabilir. Tartışmak her durumda gerekli olsa da fetva 

veren merciinin hükümleri itibarsızlaştırmaktan da sakınması gerekir.         

Köle azat etmenin fazilet ve sevap/ mükâfatının olması, bazı durumlarda 

(yersiz yere yemin etmek, yalan söylemek vb.) kefaret olarak kabul 

edilmesi hükme bağlanmıştır. Bu durumda insani yaşamın insan 

haysiyetini koruyarak öncelenmesine tanık olunmaktadır. Zaman içinde 

de köleliğin kaldırılması, hırsızlığa ıslah için hapis cezasının verilmesi vb. 

ceza yaptırımları her ne kadar seküler oluş çizgisinde olup da ilahi 

adalettin öngördüğünü, sonuçları itibarı ile karşılamasa da iyileştirici olma 

özelliği gösterirler. İyileştirici oluşa bağlı olarak hükümlerde esneklik 

gösterilmesi, ilahi adalette görülecek cezadan muaf kılacak kefaret 

olduklarından yana fetva verilemez. Bu anlamdan yana kesin bilgi mevcut 

değildir ama hükümleri değilse de hükümlerin ceza esasına bağlı olarak 

iyileştirmede bulunmak, tartışma konusu olarak önümüzde duran bir 

gerçektir. Fetva hükmünde değilse de kanaatim o ki tevhid görüşünden 

referans ile bakıldığında ceza da iyileştirmede bulunmak, hükümleri 

değiştirmek olmaktan daha çok ceza hükmünden yana muafiyet olmamak 

kaydı ile insandan hükmün insan için iyileştirilmesidir. Âdemiyete 

hükmün/yargısal oluşun verilmiş olması söz konusu ise hakkaniyet ilkesine 
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bağlı olarak insan hükmü ile hükmün iyileştirilmesi tevhidin bir gereğidir. 

Zaman içinde birçok ceza hükmün iyileştirilmeye tabi olması da tevhid 

referansı ile bakıldığında bir bozunum olmaktan daha çok rahmetin galip 

gelmesidir. Köleliğin kaldırılması da buna örnektir.    

Zaman içinde ceza hükümlerinden yana iyileştirmeye gitmek, cezanın 

caydırıcı olması ve suçu meşru kılmaması niteliğini kaybettirmeyecek 

biçimde zaten olması gerekendir. İnsan halife ise ceza hükümlerini felsefi 

olarak anlamlı kıldığında, yerinde ve gerekliliğinde olması gerekeni 

yapmak ile de mükelleftir. Ayrıca ceza hükümlerinde iyileştirmelerde 

bulunmak, bir ayetin daha iyi bir ayet ile giderilmesi ile de mümkündür. 

Eyüp nebini yüz sopa kısası bunun için örnek alınabilir. El kesmek ifadesi 

elini çekmek ile anlamlı kılındığında hapis cezası buna uygun düşebilir.  

Önemli olan, insana ceza ile beraber bir fırsatın daha tanınıyor olmasıdır. 

Bu bağlamda ceza caydırıcı olmak kaydı ile hapis, para vb. ceza 

uygulamaları ile yeni bir fırsatın tanınmasıdır. Rahmet gazabı geçmiş ise 

rahmet etmek, yeni bir fırsat tanımak her devirde olması gerekendir. 

Böyle olsa da kamuya zarar verecek bütün alışkanlıkların önüne, cezanın 

caydırıcı olunması ile geçilmesi gerekir. 

Günah, gerekçelerini yitirmesine rağmen kişi/ kişiler nezdinde suç 

görülmemekte ve hak olarak yapılmakta ve cezalarda iyileştirmeye 

rağmen yapılmasında inat edilmekte ise cezanın ağır olmasını eleştirmek 

haksızlık olur. İnsan nefsi emmaresi sebebiyle terbiye/ ahlak varlığı ise 

ceza her devirde gerçekliliğini korur.  

İyileştirilebilir olabilen hükümlerden de hükümlerin değiştirilebilir 

oldukları anlaşılmamalıdır. Tanrı’nın varlığına ve varoluş belirimine dair 

ontolojiye bağlı görünüş bulan hükümlerin değişmesi söz konusu değildir. 

İmanın ve hukukun esaslarına dair her hüküm de değişmez oluşu ile 

zamansızlığını korur. Muhatabı olduğu sürece de her hüküm zamansız 

oluşunda evrensel oluşunu korur. 

Hükümler içinde cezaya dair hükümler ise ceza uygulamasında hüküm 

olarak esasta değişmezliğini korur iken iyileştirici olmak kaydı ile 

uygulamada esnekliği zamansal oluşta barındırır. Kur’an referansımız ise 

buna, Davut ve Süleyman nebi ile ceza hükümlerinde kısasın uygulanış 

biçimlerine tanık oluruz. Davut nebi ile hükümlerin daha seküler nedenler 
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ve ilahi hükümler doğrultusunda hak ilkesi gereği ile katı biçimde birebir 

uygulanışına tanık olunur iken Süleyman nebi de hükümlerin insani 

nedenlerin önceliğe alınarak hakkaniyet ilkesi doğrultusunda iyileştirilmiş 

olarak uygulandığına tanık olunur. Davut’ta mülk esas alınır iken 

Süleyman’da emeğin esas alınması ile hükümlerin uygulandığına da tanık 

olunacaktır. Her iki nebiye dair Kur’an anlatılarına dikkat edilecek olunursa 

demek istedim daha net anlaşılır. 

Davut nebinin, doksan dokuz koyunu olan zengin ile bir koyunu olan 

fakirin davasında hak edilmişin hak kılınmış olması nedeni ile fakirin lehine 

hak ilkesi gereği hükmettiğine tanık olunur. Süleyman nebinin ise bir 

çiftçinin ekinlerine zarar vermiş koyunlar nedeni ile hak talebinde 

bulunuşuna hakkaniyet ilkesi ile hükmettiğine tanık olunur. Aynı davada 

Davut nebi, zarar sebebiyle koyunların hak edilmiş olunması nedeni ile 

çiftçiye verilmesine hükmeder. Süleyman nebi ise çiftçinin ekinli 

tarlasında düzelme olana kadar sürülerin bereketinden faydalanmasına ve 

sonrasında sürünün sahibine iade edilmesine hükmeder. Davut hak ilkesi 

referansı ile mülk/ servet üzerinden hüküm verir iken Süleyman nebi ise 

hakkaniyet ilkesi referansı ile emek üzerinden hüküm verir. Süleyman 

nebinin emek üzerinden hükme bağladığı birçok dava rivayet edilir.  

Mülkiyet haklarına dokunmadan emeğe bağlı olarak hüküm verilmesi ve 

hakkaniyet ilkesi üzeri emeğin paylaşımını öngörüyor olması hukuki olarak 

önemlidir. Yönetilebilir bir toplum için hak ilkesi ile adaletin tesis edilmesi 

ne kadar önemli ise sürdürebilir bir yönetim, sürdürebilir ve sürekli bir 

toplumsal yaşam için de hakkaniyet ilkesi ile emeğin adilce paylaşımı ve 

hukuki olarak güvence altına alınması, ondan daha fazla olarak önemlidir. 

Hak ilkesi ile mülkiyet hakları güvence altına alınır iken hakkaniyet ilkesi 

ile emeğe bağlı kazanılmış haklar ve emeğin adilce paylaşımı güvence 

altına alınabilir. Bu da selametin tesis edilmesi ile beraber öngörülü bir 

geleceğe doğru yürüyüşte olmayı kolaylaştırır. Fırsat eşitliği ve iktisadi 

adalet için hak ediş ve hakkaniyetli oluş esas olarak alınması gereken 

ilkelerdir. Fırsat eşitliği ve iktisadi adaletin gerçekleşmesi için denetim ve 

haksızlığa uğramaların/ hak kayıplarının olmaması için de hesap verilebilir 

olunması, toplumsal yaşam adına hukuki olarak hayatidir. 

İslam hukukunda kıssasın bağlayıcı iki ilkesi hak ve hakkaniyet ilkeleridir. 

Hak ilkesinde mülkiyet, servet ve fıtri olarak hak kılınmış olan insani 
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hakların güvence altına alınması söz konusudur. Hakkaniyet ilkesi ile de 

emeğin kazanımı ve emeğin paylaşımına dair olarak insanca yaşamanın 

güvence altına alınması söz konusudur. 

Kur’an referanslı görülen o ki İslam hukukunda, hak ilkesine bağlı olarak 

temel esaslar her ne kadar bağlayıcı olsa da hakkaniyet ilkesi de 

uygulamada bağlayıcıdır. Özellikle ceza hukukunda hakkaniyet ilkesi, 

toplumun/ kamunun menfaati doğrultusunda uygulanıyor olmasına, 

bütün toplum sınıflarının ve katmanlarının ihtiyacı vardır. Böylesi düzeyde 

hukuka siyerin Medine döneminde rastlamaktayız. Ayrıca Osmanlıda, 

toplumsal sınıf ve katmanlarının haklarının gözetilmesine de hukuksal 

uygulamalarında tanık olunabilir. İslam hukuku Roma hukukuna 

benzemez; Roma hukukunda esas, seküler yaşamdır ve mülk esaslı olarak 

devletin öncelendiği hukuk uygulanır. İslam hukukunda ise ahret/ akıbet 

esas alınarak uhrevi/ ilahi yaşamın tesis edilmesi amaçlanır. Ayrıca 

mülkten daha çok insan hakkı ve emeğinin güvence altına alınması 

öncelenir.  

Tarihsel oluş da göstermektedir ki İslam hukukunu hakkı ile tesis eden bir 

devlet oluşumuna tanık olmakta zorlanmaktayız. Böyle olsa da siyerde 

görülen o ki bu hukukun Medine’de, Medine vesikası ile beraber tesis 

edilmeye çalışıldığıdır. Ayrıca halife Ömer zamanında devlet 

uygulamasında İslam hukukunun esasları ile tesis edilmeye çalışıldığına 

tanık olunur/ olunabilir.    

Hükümlerde mükâfat kılınmış:  

Ceza her ne kadar ilişkilerde insanca yaşamanın gereği ise mükâfat/ sevap 

da başarmanın karşılığı olması ile motivasyonun, emekle kazanılmış olan 

değer olması sonucunda yaşama tutunmanın, gelecek ideali ile yaşamı 

kurgulamanın ve yaşam nesnelerini ideale yetişmenin aracı kılmanın 

gereğidir.  

Ceza, eylemin kritik edildiği, iyi veya kötü amellerin bedeline karşılık gelen 

yaptırımdır. Bu anlamda mükâfata dair hükme bağlanmış her vergi, 

kısasa/ karmaya yani ceza hukukuna dâhildir. İyiliğin iyilik, kötülüğün ise 

kefaret veya diyet ile karşılanması kısası görünür kılar.  
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Savaş veya her türlü alanda Allah uğrunda canlarını feda edenlerin şehit 

olacaklarının hükmünün verilmiş olunması, bir iyiliğe karşı on sevabın 

(mükâfatın) verildiğinin hükme bağlanması, cennetin kazanılması 

gerektiğinin ifade edilmesi vb. mükâfat hükümlerine dâhildir. Mükâfat 

hükümleri makro ölçekte/ ilişkilerde, ideaların erek alınması ve 

gerçekleştirilmesi motivasyonun yakalanması/ verilebilir olması adına da 

önemlidir.  

Bu hükümler ile anlaşılmaktadır ki ilkelerin gerçekleştirilmesinin 

öncelenerek, kayıpların bedeline karşı rahmetin açık olması ifade edilmiş 

olunur. Din, nefsi emmareden -tekbenci olmaktan- kendiliğin salih ameller 

ile tenzih edilmesini de hükümleri gereği kendinde içerir. Bu bağlamda 

din, fedakârlıktan ibarettir.  

Dinde fedakârlık gerektiren her hüküm ve uygulama, imanın da 

sınanmasıdır. İman, fedakârlık gerektirenlerde -fedayı nefs ve fedayı can 

belirimlerinde- sınandığında takvada ileri olmaya neden iken değer olarak 

görünüş bulur. İmanı olmayanın takvası olmaz. İmanı sınanmayanın da 

imanda samimi/ hakiki olduğu görünüş bulmaz. Takva, sınandıklarımız ile 

kazandığımızdır. Tanrısal ereğe bağlı olarak samimi olmak ile 

gerçekleştirdiklerimizde Tanrı’ya yakin gelmemizin de aracıdır. 

Takva, korunma anlamını içermek ile beraber, ilkeye bağlı olarak 

karakterin yapısal kılınması, korunması ve bütünlüğü içinde ilkenin 

muhafaza edilmesi anlamını taşır. Takvası olanın, ilkeyi içeren kendilikte -

ben oluşta- ilkeyi her gerçekleştirdiğinde Tanrı ile olan bağı kuvvetlenir ve 

tanrısal olan sıfatlarında Tanrı’yı bulmanın ve O’na tanık olmanın 

duyarlılığı edinilir. 

Takva, ilkenin sorumluluğunu almak ve gerçekleştirmek ile kazanılır iken 

vicdan ile edinilmesi gerekendir. İman ile de yön bulması gerekendir. 

Vicdan sorumluluk almak için gerekli olsa da Tanrı’ya iman ile edinilecek 

olan vicdanda takva, tanrısal olanı (doğada olup bitenler, öznel olan 

melekeler vb.) hakkı ile yaşamamız için kaçınılmaz olarak bulunması 

gerekendir. 

Takva; insanın, rabbi olarak üzerinde bulunan Tanrı’nın hakkını -

hukukunu- korumasıdır. Tanrı hakkının gereğini yerine getirmeden insan 

için -vicdan sahibi olsa da- tinsel açıdan yetişkin olduğunu söylemek 
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zordur. Doğada kendini bulan insan için vicdan, her ne kadar ilkenin değer 

olarak sorumluluğunu almak olsa da iman ile Tanrı ereğine bağlı olarak 

yaşanmayan her hayat, Tanrı hukukunun gözetilememesidir. Takva 

Tanrı’da kendini bulmanın gereğidir. Tanrı ilkesine bağlı olarak yaşar iken 

Tanrı hukukunu gözeten yetişkin insan olmak ile muhatap alınmanın 

gereğidir. Unutmamak gerekir ki çocuklar muhatap alınmaz, ilgilenmesi 

gerekenlerdir. Tevhid için söylemek gerekir ise takva, tevhidin karakter 

ediniminde yapısal kılınması ve kişilik belirimlerinde tesis edilmesinin 

gereğidir.         

Tanrı’ya karşı sorumluk sahibi olmak ve ilkeye bağlı olması gereklerde 

yaşamak, takvada olması gerekendir. İman ve vicdan ile öznelde tesis 

edildiği içindir ki ilkesel düzeyde hukuki olma özelliği taşır.  İslam hukuku 

ile tesis edilmek istenen de toplumsal düzeyde hem takvanın genele 

yaygın kılınması hem de ilişkilerde tevhidin tesis edilmesidir. 

Takva, fedakârlığı gerekli kılar. Her fedakârlıkta kayıplar gerçekleşir iken 

ilkeden kopmamak adına mükâfatın da tesis edilmesi önemlidir. Bu, 

takvada devamlılık adına da gereklidir.  

İslam hukuku, kısasta/ karmada ilahi adaletin tesis edilmesini içerdiği gibi 

toplumsal yaşamda da kısas temelli -sadece cezanın değil- ceza ve 

mükâfat gereği ile adaletin tesis edilmesini de gerekli kılar.  İslam 

hukukunda, her yaşanılanın kısas gereği ile bedelinin ceza veya mükâfat 

olarak karşılanması, dünyada akıbet veya ölüm sonrası yaşamda ahret 

düzeyinde kozmosta zaten tesis edilmekte iken toplumsal yaşamda ilahi 

adalet gereği tesis edilmesi de gerekir.  

Allah için olanın mükâfatsız bırakılmaması, Allah için olmanın devamlı 

oluşuna da nedendir. İster ceza ister ise mükâfatın tesis edilmesinden 

bahsetmiş olalım, sonuç itibarı ile hukukun hem bireysel hem de 

toplumsal düzeyde ilkeye bağlı yaşamda mükâfat olduğunu bilmek 

gerekir.  

Sürdürebilir ve sürekli bir toplumsal yaşam, öngörülebilir gelecek, 

ilişkilerde selametin/ emniyetin tesis edilmesi, ilkelerin genele yaygın 

kılınması, toplumsal bütünlük korunuyor iken daha rahat yaşam 

olanağının bulunması, ilişkilerde ve her türlü üretim alanında verimliliğin 

artırılması ile beraber ilerleme gösterilmesi hukuk ile sağlanan 
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kazanımlardır. Ayrıca tevhidin tesis ediliyor olması ve sonuca göre 

yaşamanın takva sahibi kılması, ceza ile suçun bedelinin karşılanması ile af 

edilmenin mümkün kılınması vb. birçok durum düşünüldüğünde, -cezayı 

içerse de- hukukun rahmet olduğunu görmek gerekir. Hukukta ceza, genel 

olarak sonuçlar düşünüldüğünde mükâfattır.          

Tevhid referansından bakıldığında da Allah için olanın, kısastaki/ 

karmadaki sonuç itibarı ile kendilik için olduğu görülür. İslam ceza 

hukukunda ilahi adalet gereği her nefs, kendi için önceden hazırlık 

yapmalıdır. Allah için olan edim ve üretimler sonucunda ilkenin yaşanması 

doğrultusunda kendilikte sıfat ve tavırları üzeri Rabbi olan Allah ile yakinlik 

bulmakta da kendilik için mükâfat olandır. Mükâfat ayrıca beklenmesi 

gereken değil, ilke gereği ereğinde yaşandığında, tanrısal oluşu tatmakta 

da bulunması gerekendir. Zaten erek Tanrı iken ayrıca mükâfat beklemek, 

erekten -ereğin değerinden- yana gafil olmaktır.  

Karmada/ kısasta erekte istenen, ceza ve mükâfat hükümleri ile toplumda 

cennet idealinin ilkeleri olan selametin, huzurun, güvenin, özgürlüğün 

tesis edilebilmesidir. İlahi adalette kısas ile olup bitmekte olanlarda 

kurumsal düzeyden referans ile toplumsal yaşamda da cennet ilkelerinin 

tesis edilmesi mükâfat olarak bulunacak olandır.  

Bu bağlamda İslam hukukunda aile, hukukunun eşler ve çocukları ile 

ilişkide hakların gözetilmesi ile rızaya dayalı yaşamın öncelenmesi 

sonucunda cenneti ilkeleri ile içeren yuva olması adına önemlidir. Aile 

toplumsal yaşamda ilahi sıfatlar zemininde esmanın -tevhid gereği ile- 

ilişkilerde görünmesinin en küçük ve değerler ile bağlayıcı olan 

kurumudur. Rıza, adaletin öznel olarak içerilmiş olması ile ilişkilerde hak 

ve hadlerin gözetilmesinde görünüş bulan, ötekinin hukukunu 

önceleyerek beraber yaşama özverisinde bulunmaktır. Mükâfat rızayı 

tesis etmenin de gereğidir. Bunun içindir ki sonuçta hep hayrın kazanması, 

rahmetin galip gelmesi, mükâfat olarak insana yeter.  

Toplumsal düzeyde makro ilişkilerde sulhun, selametin, güvenin, huzurun, 

rızanın vb. hukuk zemininde tesis edilmesi ile cennetin, ahrete dayalı 

gelecek olgusu olmaktan farklı olarak dünyada iken kısmen dahi olsa 

ilkeleriyle tesis edilmesi önemlidir. Kurumsal düzeyde İslam hukukunda 

öncelenen/ öncelenmesi gereken de budur. Bunun içindir ki evrensel 
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hukuk esaslarını, kısasta/ karmada -ilahi adalette- tesis edilmesi emsal 

alınarak tesis etmek hukuk adına önemlidir.  

Evrensel hukuk esasları/ normlar tesis edildiğinde sonuçta insan yaşamına 

katkı olarak mükâfat da tesis edilmiş olunur. Zaten, ilahiyatta olanın 

evrensel olarak karşılıklarının olması nedeni ile aile, toplumun geneli, iş 

hayatı vb. alanlarda ceza ve mükâfat, ilke ve nesnelerine bağlı olarak farklı 

formasyonlarda icra edilir. Hukuki olarak önemli olan ise toplumsal 

yaşamda olmanın kazanımı olan mükâfat olarak emek ile hak edilmiş 

olanın güvence altına alınmasıdır. İslam’a karmadan bakıldığında mükâfat 

olarak hak kazanılmış olanın Tanrı sözü ile güvence altına alınmış 

olunmasıdır. Bu bağlamda İslam hukukunda hak kazanılmış olanın -

mükâfatın- güvence altına alınması, ilkelerin, özellikle adaletin tesis 

edilmesi adına önemlidir. Ayrıca ilke bağlamında erkekte amaçlananın 

gerçekleşmesi ve gerçekleşmenin devamlı kılınması adına da önemlidir. 

Bu tevhitsel yaşamın tesis edilmesi ve devamlı kılınması anlamını da taşır. 

Ceza ve mükâfat ile tesis edilen kısasta, Tanrı hukukunun, -özellikle- insan 

ve diğer mahlûkatın hukuki hakları üzeri -esasların uygulamada- tesis 

edildiğini belirtmek gerekir. İslam hukuku bu bağlamda insan ilişkilerinde, 

hak ve had belirimlerine göre Tanrı hukukunun tesis edilmesidir. Kur’an, 

tevhid referanslı düşünüldüğünde, mülke bağlı olarak servetin, 

sermayenin öncelendiği bir hukuk değil de insana hak kılınmışlar ve hak 

kazanımlarının hukuk ile güvence altına alınması, İslam’da söz konusu 

olandır. 

Tavsiye edilmiş hükümler: 

Tavsiyede bulunmak, nasihat anlamını da içeren ve sonuçta olacağın 

biliniyor veya öngörülüyor olması ile sonuca göre yaşamayı tercihe 

sunmuş olmaktır. Tavsiye ayet hükümleri, insan için kısas 

öngörüldüğünde, sonuçta geleceğini olumlu ve kendiliğin lehine olarak 

tesis etmektir. İnsanın deneyimleyerek tavsiye edilmiş olanın gerçek 

olduğunu ve değer belirimine haiz olduğunu görmesi de nefsi emmaresi 

sebebiyle, nasihatten daha çok zorda tecrübe ettiği ile ders alması ile 

mümkün olmaktadır. 

Tavsiye, sonuç düşünüldüğünde hüküm niteliğini kendinde taşır. Tavsiye 

hükümlerinin, ahlak hükümleri olarak kültürde karşılığı vardır. 
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Ebeveynlerine “of” dahi dememek, komşu hakkının gözetilmesi vb. ayrıca 

yasak olan hükümlerin birey ve kültüre yönelik nasihat niteliğinde tavsiye 

edilmiş olması, tavsiye hükümlerine örnek gösterilebilir. Tavsiyeden 

maksat, bireyin yasağı içselleştirmesi ile yasağın nesnel oluştan öznel 

oluşa taşınması ve sonuçta da kültürde, değer nesnelerinin, meşru olanın 

ortak bilinç edinimine neden olmasıdır. Bu doğrultuda da tavsiye, 

uyulmadığı takdirde sonuçları hüküm olarak ayıplanacak olan, cezası ile 

karşılaşılacak olandır.  

Tavsiye edilen, sonuçları itibarı değer kılınandır. Ortak bilinç ediniminde 

rol almak ile beraber sonuçları tecrübe edildiğinde sibernetik düşünmeye 

nedendir. İslam hukukunda anlaşmaların senetle hukuki anlamda delil 

kılınması da tavsiye niteliği taşıyan hüküm olarak bu anlamda önemlidir. 

Özellikle tavsiye hükümlerinden olan bir erkeğe karşılık iki kadının şahit 

kılınması ayeti de modern yaşamda kadını aşağıladığı görüşünde olarak 

tartışma konusu olsa da tavsiye edilen bu hükümde kadın aşağılanması 

değil, erkek egemen toplumlarda kadının erkek karşısında birbirini 

desteklemesi öncelenir. Ola ki erkek erki karşısında kadın delalette olur. 

Ayet hükmünde geçen delaletten -unutmaktan- kasıt; kadının düşünce ve 

hafıza zayıflığının olması değil, erkek erki karşısında hak -doğru- olan 

tanıklığı gerçekleştirmekten yana zayıflık göstermemesidir.  

Erkek egemen toplumlarda kadına itibar gösterilmediği de 

düşünüldüğünde bu hükmün, kadını aşağılamaktan daha çok toplum 

içinde itibar sahibi kıldığı gerçeğine tanık olunur. Erkek egemen 

toplumların genelinde hâlen kadını kale almayan insanlar olduğu da 

düşünüldüğünde, şahitliğe dayalı tavsiye hükmün önemi daha da 

belirginleşir. Bu hükümle erkek erki karşısında toplumsal yapıda kadının 

birey olmasına hak tanındığına da tanık olmaktayız.   

Erkek erki karşısında tanıklıkta hak olanın görünüş bulması için denk 

kuvvetin sağlanması da ayetin gerekçesi olarak hâlen gerçekliliğini korur. 

Modern yaşamda erkek karşısında kadına hukuki olarak güvence verilmesi 

ve insani haklarının korunma altında olduğu kanısı ile düşünüldüğünde ise 

iki kadın yerine bir kadının tanık olması kabul edilebilir bir durumdur. Bu, 

ayet hükmünün revize edilmesi değil, ayetin tavsiye niteliği taşıması 

sebebiyle tavsiyeye gerekçe olan durumların iyileştirilmesi ile mümkün 

olması gerekendir.  
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Hazreti Ayşe’ye iftira atılması ve sonuçta yaşananlarda gördüğümüz o ki 

bu ayetlerin emsal hüküm taşımasıdır. Böyle olmak ile beraber bu ve 

benzer ayet hükümlerinde iftira atmak, yasak hükmüne bağlanır iken bu 

gibi durumlarda müminlerin ahlaki olarak nasıl davranmaları gerektiği 

tavsiye hükmü ile belirli kılınır. Bilinmeyene karşı delil ve şahit aranması 

da gerekli kılınır.        

Sonucun nedeni belirli kıldığı bir dünyada, sonuçlara göre nedenlerin 

hukuki olarak delil niteliğinde hükme gerekçe kılınması, sonuçta aleyhe 

olacak durumlar ile karşı karşıya kalınmaması adına önemlidir. Bu 

durumda tavsiye, insanın kendinin aleyhine olacağı savmasının da iyiliği 

olarak bulduğudur.  

“Allah size öğüt vermekte, ola ki tutasınız” ayeti ile görülmesi gereken ise 

her tavsiyenin, değerlere karşı duyarlılığın olması ile seçimlere bağlı olarak 

olması gerekeni yapmak ile alakadar olduğudur. Tavsiye edenin ise 

rububiyeti gereği uyarma sorumluluğunu hissetmesi de Veli, Mürebbi vb. 

esmanın görünüşe gelmesidir. 

Modern yaşam ile beraber tartışma konusu olan bir ayet de kadının 

dövülmesi ayetidir. Bu ayeti tavsiye hükmü içermesi sebebiyle bu bölüm 

altında ele almayı gerekli görmekteyim. Nisa suresi otuz dördüncü ayet: 

“Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Allah, insanların kimini 

kiminden üstün kılmıştır. Mallarından da harcamaktadırlar. Saliha 

kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da 

gaybı  -iffetlerini- korurlar. Başkaldırdıklarını, -iffetsizlik- gördüğünüz 

kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın, dövün. Eğer itaat 

ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, 

çok yücedir, çok büyüktür.” Kur’an meali yapan veya tefsir eden kimine 

göre bu ayette dövme hükmü yoktur; genel çoğunluğa göre ise bu ayette 

dövme hükmü vardır. Bu bağlamda birçok çeviride bu ayet, hükümde 

anlam belirsizliğini korur. 

Kanaatim o ki bu ayette kadını dövme hükmü vardır ama bu ayette dövme 

hükmü erkeklere hak kılınmış bir hüküm olmaktan daha çok gerekçesine 

bağlı olarak ortak beraberliğin devamlılığı için terbiyenin gereği olarak 

iffetsizliğe karşı caydırıcı olması nedeni ile tavsiye edilmiş bir ceza 

hükmüdür. Ayetin sonunda, tutum ve davranışlarını düzeltmiş kadınlar 

için bir yol aramayın denilir iken aile kurumunun -ortak beraberliğin- 
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devamlılığının öncelendiği görülür. Ailede ortak beraberlikte ise ilkelerin 

hakkı gereği ile -tevhidin- gerçekleşmesi ve ilkelerin değer düzeyinde 

namus edinilmesi beklenir/ amaçlanır. Erkek egemen İslam coğrafyasında 

bu ayet bahane edilerek, kadın dövülmesinin hak kılınmış olduğu kanaati 

yaygındır. Bu ayet ile hak kılınmış değil, tavsiye edilmiş bir hüküm söz 

konusudur. Tavsiye edilen hüküm ise gerekçeleri olmadan uygulanabilir 

değildir. Uygulanması dâhilinde ise insana zulüm etmekten başka bir şey 

değildir. 

Modern değerler ile dünya görüşü edinen meal veya tefsir eden âlimler 

için bu ayette dövme hükmünü ya anlam içeriğinde yumuşatmaya 

çalışmak ya da yok saymak adet edinilmiş bir durumdur. Bu ayette dikkat 

edilmesi gereken olgu, kadının dövülmesinden daha çok ortak 

beraberlikte evlilik haklarının dışına çıkılarak serkeş olunması veya serkeş 

oluş ile beraber iffetsiz olunmasıdır.  

Kanaatim o ki bu ayet ile evlilik kurumunda hakların ve terbiyenin 

gözetilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu da tevhidin kurumsal 

düzeyde tesisi için hayatidir. Bu ayet ile kadın dövmek hükme 

bağlanmamıştır. Bu ayet ile aile içi ilişkilerde hakkın ve terbiyenin 

gözetilmesi hükme bağlanmıştır. Hakların ve terbiyenin gözetilmemesi 

durumunda ise dayak son çare olarak hak kılınmış değil, tavsiye edilmiş 

hüküm olarak belirtilmiştir.  

Tavsiye edilmiş hükümlerde ise uygulamada gerekçenin aranması 

önemlidir. Ayrıca tavsiye edilmiş olanın kati olarak uygulanması gerektiği 

de söz konusu değildir. Dileyen bu aşamaya gelmeden önce boşanma 

hakkını kullanabilir. Kati olarak kadın dövülecektir diye hak kılınmış bir 

hüküm yok iken İslam’da kadını dövmenin hak olduğunu beyan etmek de 

bir zorlamadan ibaret olur.  

Felsefi olmaktan yoksun her yorum, insanlığı çıkmazlara koyar. Bu 

nedenledir ki böylesi ayetler de kavramsal ve hayati düzeyde hikmetin 

gözetilmesine ihtiyaç vardır. Kur’an’ın kavramsal oluşunda hikmet, bu 

günkü tabir ile bilimsel oluşun anlamını içerir. Yani zorunluluk zemininde 

yerindelik ve gereklilik ilkesi gereği ile gerçekliği açık olana sonuç verileri 

ile tanık olmak gerekir. Bu, felsefi olmanın da gereğidir. Kur’an ile Tanrı’yı 

anlayacak isek ucuz akıl oyunları veya felsefi oluştan uzak ilkesiz yorumlar 

ile O’nu anlayamayacağımız kesindir.              
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Hükümlerde sınıflandırma belirimi: 

İslam hukuku esasları itibarı ile evrensel oluşu kendinde içerir. Bu 

bağlamda İslam hukuku karşısında cinsiyet, ırk, tür gözetilmeksizin herkes 

eşittir. Esasta eşitlik fıtri, kültürel vb. nedenlere bağlı olarak 

sınıflandırmanın olmadığı bir dünyaya kapı aralar. İslam hukukunda 

sınıflandırma, nedenlere göre değil, ereğe bağlı olarak yaşananlar 

sonucunda gerçekleştirilir.  

Öndekiler, soldakiler, sağdakiler, araftakiler, vb. sınıflandırma hükmü 

taşıyan ifadelere bakıldığında da buna tanık olunur. İslam’da, öncesinde 

ne olunduğu, nereden veya kimden gelindiği önem taşımaz. Esasın 

uygulandığı nebi ve Ashabı Kiram yaşantısında da -siyerde de- dikkat 

edilecek en önemli hukuki durum da budur. Bu İslam’ın evrensel 

olduğunun, en önemli kanıtıdır. Kendiliğin ereğe bağlı olarak 

gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi durumuna göre 

sınıflandırmaya gidilir.  

Herkes gerçekleştirdikleri doğrultusunda toplumda yer edinir, hak 

kazanımlarında bulunabilir. Böyle olmak ile beraber ereğe bağlı olarak 

herkes, gerçekleştirdiklerinde sınıflanmış olmayı başkalarının 

belirlemesine bağlı olarak değil, değer edindikleri ve irade, değer belirimi 

olan eylemleri doğrultusunda kendi belirli kılar. Bu, insanın sonuçta hangi 

sınıftan olacağını belirli kılması, eylem ve ürettiklerinin sorumluluğunu 

üstlenmesi, hangi sınıfa dâhil olduğunu kendiliğini değerlendirerek ön 

görebilmesi adına da önemlidir.    

Böylesi bir sınıflandırma yönteminde ne/ kim olunduğu değil, ne/ kim 

olunacağı önem gösterir. İnsanın gerçekleştirdiklerinin mesuliyetini 

alması gerektiği ve gelecek belirimine göre yaşaması gerektiği olması 

gerekenler ile seçimlerinde bulunması olgunlaşmanın/ rüştünü bulmanın 

da gereğidir. Bu nedenlerden dolayıdır ki İslam’da sınıflandırmaya yönelik 

olarak hukuki esaslar uygulanır iken kısas uygulamasında hangi sınıfa dâhil 

olunduğu da belirli kılınır. Hayr yapan hayrının karşılıkları ile karşılaştıkça, 

hak ve hakikate göre varlık görüşünde ve değer ediniminde ise 

sağdakilerden olarak kendiliğini bulur. Kötülük yapan kötülüğünün 

karşılıkları ile karşılaştığında, hak ve hakikatten uzak varlık görüşü ve 

değer ediniminde ise soldakilerden olmak da kendiliğini bulur. Hak ve 

hakikatin bilincinde olduğu hâlde zaaflarına yenik düşen, vesveselerde 
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gelgitler yaşayan her insan ise arafta olanlarda kendiliğini bulur. Hayırda 

yarışarak, tanrısal belirimleri nimet olarak bulanlar, doğru yolda olmaları 

ile sonuç almayı önceden başaran erenler olarak öndekiler olmakta 

kendilerini bulur. Biraz üzerinde düşünmek ile herkes kendinin hangi 

sınıftan olduğunu fark edebilir/ anlar.  

İslam hukukunda kısasın, hak ve hakkaniyet ilkeleri ile biçim kazandığı 

düşünülürse eğer modern hukukun esasları ile İslam hukuku 

değerlendirildiğinde, dikkat edilmesi gereken bir durumda İslam hukuku 

gereğinde nedene bağlı sınıfsal oluşun değil, ereğe bağlı sınıfsal oluşun 

gözetildiğidir. Böyle olmak ile beraber sınıfların haklarının gözetilmesi de 

ceza hukukuna bağlı kılınmıştır. İslam’da sınıfların kaldırılması değil, ilkeye 

bağlı olarak iyileştirilmeleri söz konusudur. Bu bağlamda modern hukukta 

evrensel haklar gözetilir iken İslam hukukuna yakın hüküm 

formasyonunda bulunduğuna tanık olunur. Böyle olsa da modern 

hukukun küresel düzeyde işletilememesi/ işletilmemesi, küresel ölçekte 

insanca yaşamak için hukukun tesis edilmesi gerektiği gerçeği ile insanı 

karşı karşıya bırakmıştır.                                                             

 Karakter edinimi ve kimlik belirimine göre hüküm/ hükümler: 

Kimlik, tinde görünüş bulmanın en yüksek formasyonudur. Şahsın 

başlangıçta değil, sonuçta kazandığıdır. Karakter yapısı fıtrat ile de 

alakadar olmak ile beraber potansiyellerin/ ilkelerin melekeler zeminde 

gerçekleşme erki gösterirken iç dünyada öznel belirim olarak görünüş 

bulurlar. Öznel karakter belirimleri dilde isim kazandığında kimlik olur. Öz 

karaktere bağlı olarak meyilli olunan -kabiliyet dâhilinde olan- alana göre 

kendiliğin ürün vermek ve değer oluşturmak ve değer nesneleri üzerinden 

her gerçekleştirilmesi sonucunda, dil beliriminde kimlikte görünüş 

bulunur.  

Kimlik sonuçta edinilendir ve karakterin duygusunu içermiş olarak 

üretilmiş değer olmasında yaşanandır. Kimlik üretilen değerdir. Yaratımda 

tinselliğin en yüksek çıtasıdır. Kendilik anne, baba, sanatçı, filozof, bilgin, 

olmak vb. kimlik belirimleri karakter belirimleri ile sonradan edinilen 

olmaları ile taşıyıcısı olmaya uygun olan hak edeni olunduğunda görünüş 

bulur. Karakter yaşanılan ise karakterin ifade edilmesi ile belirimi kimliktir.   
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Tanrı’da Allah, Rahman, Rahim, Malik, Azim, Şafi, Adl vb. esma dikkate 

alındığında, karakter özelliği olan kimlik belirimleri olduğu görülür. 

Tanrı’nın öznel kimlik belirimleri, salt değer belirimi olarak evrensel 

olmaları ile herkes için duygusunda bulmak, eylemde gerçekleştirmek, 

usta bilmek/ tanık olmak düzeyinde yaşamsaldır. Fıtraten her mevcudun 

kendilik belirimlerinden nasibi kadar yaşayacağı, eylemde 

gerçekleştirdiğinde görünüşe taşıyacağıdır. Esma Allah için kendiliğin ussal 

ve tavırsal düzeyde belirimi olsa da kendiliğe esma ile tanık olanlar için 

tevhidin gereği olması nedeni ile kavramsal görüdür. Eylemde 

gerçekleştirildiğinde ilahi sıfat belirimleri zemini üzerinden duygusunda 

yaşanır iken tevhitsel yaşamın gereğidir. Esma hem tenzih hem de teşbih 

olma özelliğini taşır. Şahsı işaret etmeleri ve tavırlarında görüşü 

sağlamaları nedeni ile nesnelliğe aşkın öznelliğe tanık kılarlarken tenzih, 

kavram olarak nesnel olmaları dâhilinde teşbih olma özelliğinde 

bulunurlar. Esma yaşamsaldır ve herkesin yaşayabileceği içerikte 

evrenseldir.      

Kimlik sadece kendini karakter belirimine bağlı olarak ifade etmek değil, 

kendiliğin gerçekleştirildiği nesnel alana aşkın olarak kendiliğin alan 

hâkimiyetinin de göstergesidir. Kimlik alan belirimde otorite olarak 

görünüş bulmaktır. Alanında öznel erk ve değer belirimi olarak algı 

oluştururken algı yönetimi için de gerekli olandır. Allah, patron, sanatçı, 

baba, başkan vb. karakter ve kimlik belirimi kendilik alanında otorite 

olarak oluşturulan algının yöntemini de devamlı kılar. Bu nedenledir ki 

kimliksiz algı yönetimi oluşturmak pek zordur.  

Kimlik özneyi görünüşe taşır iken öznel, kavramsal olan gerçeği ile de 

nesnel oluşta kullanılabilir ve öznel düzeyde de edinilebilir olandır. Bunun 

ile berber kimliğin kendisi değer yargısı olarak salt hüküm olduğu içindir ki 

İslam hukukunda kimlik, hüküm olarak belirli kılınmış olandır. Alan 

belirimine göre hakiki olarak edinilmesi ve hakkı olan değer belirimine 

göre görülmesi ve zikredilmesi gerekendir. Hüküm olarak Tanrı kimliğinin/ 

kimlik belirimlerinin hakkı ile yaşanması ve zikredilmesi, kendiliğe giden 

yolda yakin elde edinilmesi adına önemlidir. 

Kimlik, öznel belirime tanık kılar iken öyle olunduğuna da iman edilen/ 

emin kılan olması ile de inanç alanının bir parçasıdır. Kimliklere iman 

ederiz, eylemde sezgi, duyguda dirimsel, usta kavramsal düzeyde öznel 
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belirimleri olarak şahıs olana tevhitte tanık oluruz. Kimlik iman referans 

alındığında da salt değer olarak öyle olduğuna hükmedilendir. Tinde 

varoluşun ortak gerçeklilikte gerçekleştiğinin de kanıtıdır. 

İslam hukukunda Tanrı’ya iman etmeye veya iman etmemeye bağlı olarak 

oluşan değer yargısına, itikat belirimlerine, davranış biçimlerine göre ve 

iman edenlerin dinde ilkeli yaşama bağlı olarak aldığı manevi/ yakinlik 

sonuçlarına göre ayrıca iman etmeyenlerin itikat, karakter zihniyet 

belirimleri ile kazandığı kimlik belirimleri vardır. Bu kimlik belirimleri 

erekte murat edilene göre sınıflandırılanların kimlik belirimi ile 

zikredilmesidir. Müslim, mümin, muhsin, salih, müşrik, münafık, kâfir, 

şeytan, iblis vb. karakter yükü taşıyan, zihniyeti -varlık görüşü- olan, hâkim 

olunan alanlarda davranış biçimi olarak bunu gösteren kimlik sahipleri 

görünür olur. Müslim, mümin, müşrik, kâfir vb. kimlik belirimleri sonradan 

edinilen ve bir nevi sınıflandırmayı da beraberinde getiren olgusallığa 

haizidir. Tanrı hukukunda, her bir kimlik belirim sahibinin, kazandığı 

kimliğe göre hüküm olarak muamelesi vardır. Bu, Kur’an’da cehennem ve 

cennet ayetleri ile net olarak ifade edilir. 

Tanrı hukuku olan İslam hukuku -kısas/ karma-, toplumsal yaşamda 

kurumsal düzeyde tesis edildiğinde (zaten hukuk evrensel normlar gereği 

ile tesis edildiğinde, kısas/ karma kurumsal düzeyde tesis edilmiş olur) dini 

sınıflandırma olarak kimlik kazanımı hukuki olarak da meşru alanda 

karşılık görür. Dini olarak kimlikler hukuki ve hukuki olduğu kadarı ile de 

siyasi kimlik belirimleri olur. Bu, evlilik, savaş, ortak yaşamda statü 

belirimlerine kadar belirleyicidir. Bunu içindir ki önem taşır. Örnek olarak 

tavsiye ayetlerinden olan, diğer din sahipleri (gayri müslim) ile evliliğin 

serbest bırakılmasına rağmen hayırlı görülmüş olunması, bu durumu 

anlamak adına önemlidir. Kâbe ve etrafına gayri müslim olanın girmesinin 

yasak kılınmış olunması da örnek gösterilebilir. Müşrikler ile itikat birliğine 

gidilmesinin yasak edildiği emsal ayeti de bu anlamda önemlidir. Her şeye 

rağmen putlara küfür edilmemesinin de Allah’a küfür edilmemesi için 

yasak kılınmasında da itikada -varlık görüşüne- bağlı hükmün değer niteliği 

taşıdığı içindir ki değerler alanını yıpratmamak için olması gerekene emsal 

olduğunu belirtebiliriz. Bu vb. örneklerde görüleceği üzere kimlik ve alan 

belirimlerine göre hükümler verildiğine tanık olunur. 
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Kur’an’da geçen nebi ve karşıtları ile ilişkilerinde beliren diyalektikte 

görülmesi gereken ise ilk örnek (arketip) karakter belirimlerini 

kimliklendirerek, evrensel öznel devir belirimler olduklarına tanık kılınır. 

Bu bağlamda Azazilleşmek veya Âdem gibi olmak, Nemrutlaşmak veya 

İbrahim gibi olmak, Firavunlaşmak veya Musa gibi olmak, Romalılaşmak -

tevhitten uzak Yahudileşmek- veya İsa gibi olmak, Ebu Cehilleşmek veya 

Muhammed Mustafa gibi olmak her devirde karşılıkları oluştuğunda 

yaşanması olanaklı olan ve tanık oluna bilinecek belirimlere haizdir. Bu da 

Kur’an’ın yaşamsal yönünden dolayıdır. Her devirde muhatabına göre 

hitabında evrenselliğini -zamansızlığını- korur. Tarihi kişiler üzerinden 

ifade edilenin ilk örnek olarak evrensel karakter belirimleri olduğuna 

dikkat etmek yerinde olur. Her bir karakter ve kimlik belirimi, ilkeye bağlı 

olarak erekte olması gerekenin veya olmaması gerekenin hükmünü belirli 

kılar. Her bir anlatı, karakter düzeyinde erekte kimin nasıl yaşanması 

gerektiğinin ibretlik dersini verir.  

Mitler ile kimlik belirimleri üzerinden tesis edilen ise ortak ahlaki 

değerlerdir, vicdandır, ahlaktır, aynı varlık görüşünde buluşmaktır. Bu 

bağlamda mitler, karakter ve kimlik belirimlerine göre hükümleri, 

düşünceye veya değerler yaşantısına zemin olacak formasyonda 

barındırır. Usun ilkeleri içeren değer yargılarına göre işlevsel olması ile 

vicdan melekesi olarak formasyon kazanması için önem taşır. Mitler, 

adaleti usta vicdan formasyonunda tesis etmenin önemli ayrıntılarıdır. 

İlkeleri değerler olarak içeren mitleri olmayan toplumların, vicdanlı 

olmaktan, insani değerlere duyarlı olmaktan yana sıkıntıları olur/ vardır. 

Nesnel düzeyde kimlik, daha önce de dediğimiz gibi nesnel düzeyde 

tanımlamadır. İslam’da öznel oluşun tanımlanması ise nedenlere göre 

olmaktan daha çok dini sınıflandırma olarak sonuçta olunana göre 

tanımlanmış olmaktır. Her tanım, yargı/ hüküm olması nedeni ile önsel 

nedenlere göre olmaktan daha çok sonuçta olunana göre yapılmakta ise 

ilkesine bağlı olarak gerçekçidir. Değer olarak da neyin yaşanması neyin 

yaşanmaması gerektiğini de açık eder iken ilkeye bağlı erek odaklı yaşamın 

tesis edilmesini önceler. Bu bağlamda İslam’da nedenlere bağlı olarak 

tanım yapmaktan daha çok ereğe bağlı olarak yapılması gerekenlere veya 

yapılmaması gerekenlere göre kimlik tanımlarının yapıldığı görülür. Her 

tanım hüküm olması ile beraber yaşamsal olarak insanlık yürüyüşünde 

nerede olduğumuzu görmek adına da önemlidir.  
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Beklenilene göre hüküm belirimi: 

Rahmette varoluştan bahsetmekteysek; karşılığı olması gerekenden değil, 

bahşedilmiş olandan bahsetmekteyizdir. Varoluş, varlıktan bahşedilmiş 

olandır. Nesnel olan varoluş nedenlerinden yana bedel vermek 

beklenmese de varoluşun değer olması ve ereğe bağlı olarak varoluşun 

karşılığının beklenmesi söz konusu olur. En basit örnek ile evlat olmak için 

bir bedel ödenmez ama evlat olmanın gereği olarak -bedel değilse de- 

karşılık beklenir.  

İslam’da bu bağlamda dua, şükür, zikir, fikir, tövbe vb. ereğe bağlı 

varoluşta beklenendir: Dua, tanış olmak için irtibat/ ilişki kurmak gereği ile 

ilk evresinde Tanrı’yla yakinlik kurmanın gereğidir. Şükür, bahşedene kalbi 

olarak duygusunda yönelerek varoluş için mihnetini göstermek, 

bahşedeni böylesi tasdik etmek, bahşedilenden bahşedebilmek ve 

bahşedilen üzerinden bahşedeni görebilmek, tasdik etmektir.  

Zikir, kimlik belirimleri ile kimlik sahibini davet etmek, hatıra getirmek, 

edim ve üretimlerde sıfatları zemininde esma tavırlarını deneyimler iken 

yaşamaktır. Esma zikri hem kimlik belirimi sebebiyle muhatap almanın/ 

alınmanın gereğidir hem asli olarak gerçekleştirildiklerinde, ne için 

olunduğunu Tanrı ile bulmanın gereğidir hem de fazilet/ erdemler olarak 

yaşanır iken yetişkin olmanın gereğidir. Bir ayette “Zikir büyük işlerdendir” 

denir. Bir hadisi kutside de “zikret beni, zikredeyim seni” denir.  

Zikir bir nevi yakarış olduğunda, karşılıklı muhatap alınmaya nedendir. Bu, 

Tanrı ile iletişim kurmanın bir gereği olarak nübüvvet ile tasdik edilmiş, 

nebilerden kalan bir mirastır. Tarik yaşantısında da tarihsel bir durum 

olarak tarikin olmazsa olmazlarından olan bir olgudur. Tinsel/ öznel olarak 

manevi duyarlılık elde etmek için de kullanılan bir yöntem olduğu görülür.   

Fikir, Tanrı’yı, varoluşun önsel ve ereksel nedenlerini ayrıca ne için 

olunduğunu anlayabilmek, Tanrı’yı bilmek, O’nun ile tanışabilmek, tanık 

olabilmek ve O’nu anlayabilmek için gerekli olandır. Tövbe ise erekten her 

kopuşta, bütünlüğü her kaybedişte ereğe odaklı olarak kendini yeniden 

üretebilmenin gücünü, kendilikte pişmanlık ve olması gerekeni yapmakla 

bulmaktır. Kendiliği bu doğrultuda deneyimlenenlerden ders almış olarak 

yeniden inşa edebilmektir.  

Tevhid Okumaları 5

116



Bu beklenenler için birçok şey ifade edilse de her beklenti, ereğe bağlı 

olarak değer yargısında bulunarak öznelde olanı kritik etmenin belirimidir. 

Bekleneni değer yargısında hüküm kılmaktır. “De ki Rabbim, duanız 

olmasa size değer vermez”, “ne kadar az şükretmektesiniz” ayetlerinde 

buna tanık olmaktayız. “Nasuh bir tövbe ile geliniz”, “Allah’ı zikretmek 

büyük iştir”, “akıl etmez misiniz” vb. ayetler ve “kulum beni zikret ki seni 

zikredeyim” gibi hadisi kutsiler; muhataptan bekleneni vacip düzeyinde 

hüküm kılar. Tanrı’nın yaratıklarından beklediği, çok az çaba ile erek odaklı 

olarak varoluşun hakkı ile yaşanmasıdır.  

Bekleneni duygusunda hakiki olarak yapmak, Tanrı’ya yakin kılar. 

Muhabbetullaha ermeye neden olur. Varoluşu Tanrı ile muhabbette 

olarak ortak gerçeklilikte bulmak olur. Ulûhiyet sahibi Tanrı’yı rububiyet 

tavırlarında bulmaya da nedendir. Bu, ulûhiyete duyarlılığı artırır iken 

rububiyetinde Tanrı’ya ilişkide tanık olmak için gereklidir. Samimiyet, 

duyarlılık ile hakiki olmak da ahlaki olarak kullardan istenendir. 

** 

Bu hükümlere ek olarak varlık görüşü veren ve yargısal oluşu nedeni ile 

varlık görüşü değer yargısı oluşturan hak ve hakikate dair hükümleri de 

zikretmek gerekir. Bu hükümler, Tanrı ile insan arasında Tanrı hukuku 

nedeni ile bağlayıcı hükümlerdir. İtikata dair insan ilişkilerinde ise hukuken 

bağlayıcı olmasa da us, vicdan ve iman gereği bağlayıcı olması gereken 

hükümlerdir. Bunlar: İtikada bağlı hükümler olup, hakikate ve hak (gerçek) 

olana dair hükümler olmak üzere iki grupta incelenebilir. Kur’an ayetleri 

bu ve diğer hükümler de düşünüldüğünde yargısal oluşu barındırır iken 

hüküm olma özelliğine sahiptir. 

Hakikate dair hükümler: 

Tanrı’nın tek olduğuna, varlık sıfatlarına, kendiliğin karakter ve kimlik 

belirimlerinde ifade edildiğine dair hükümlerdir. Tanrı’dan başka ilah ve 

ortağı olmadığını belirten her ayet, itikada dair hüküm olma özelliği 

gösterir. Ayrıca Tanrı’nın sıfat belirimleri ve esma tavırları olarak ifade 

edilen her karakter ve kimlik belirimi olan ayet ifadeleri de hüküm olma 

özelliği gösterir.  
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Hüküm yargıdır. Yargısal bakışıma neden olan ayet, hüküm ayeti olma 

özelliği taşır. Bu nedenledir ki Kur’an’a, itikada ve hukuksal oluşa bağlı 

olarak hükümler kitabıdır demek yerinde olur. 

Hak (gerçek) olana dair hükümler: 

Bu hükümler, olay ve olguların ne olduğuna ve ne için olunduğuna dair 

hükümler olmak üzere iki gurupta toplanırlar. Her olay ve olgu üzerine 

verilen hüküm, olup bitmekte olanların sonuçta beliren hikmetine/ 

gerçeğine dair bakışım verir. Bu durumda, olan bitene varoluşsal 

yaklaşımda olarak değerlendirme yapabilme özelliği de kazanılır.   

Ne olunduğuna dair hükümlere örnek olarak: Meleklerin, insanoğlunun 

yeryüzünde fesat çıkaracağı, bozgunluk yapacağı ve kan dökeceğini ifade 

ettiği ayeti gösterebiliriz. Bu ayet ile insanlık tarihinde olan bitene 

bakıldığında, meleklerin hak/ gerçek -doğru- olan bir yargıda/ hükümde 

bulundukları görülür. Böyle olsa da meleklerin bu yargılarına karşılık 

Tanrı’nın “muhakkak ki sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim” ayet hükmü ile 

karşılık verir. Bu durum, olan bitene meleklerin erek bilgisinden yoksun 

olarak eksik yargıda hükümde bulunmaları üzeri mi olan bitene bakmamız 

gerektiği veya ilke gereği erekte gerçekleşenler üzeri tanrısal görü olan ve 

sonuçta açık olan hikmetsel görü ile mi olan bitene bakmamız gerektiğinin 

bilgisini taşır. Bu gibi hüküm taşıyan ayet belirimleri ile gerçeğin izafi 

oluşuna da tanık olmak mümkündür. 

Birçok ayette de İblis için, tanınmış süreye kadar insanoğlunu yoldan -

erekte murad edilen durumdan- uzaklaştıracağı, saptıracağı belirtilir. 

Tanrı’nın da dilediklerinin müstesna olacağı beyan edilir. Bu ayetler ve 

yukarıda ifade edilen benzeri ayetler, insanoğlunun yaşadıklarına 

bakıldığında, gerçekleşen olarak hüküm olma özelliği taşır. Hak/ 

gerçektirler ve hükümleri kalkmadığı sürece, gerçekleştiklerine her daim 

tanık olma özelliğine sahiptirler. 

Yeryüzünün yaratımı, yeryüzünde görülen organik canlılığın su ile 

gerçekleştiği, ayların vakit olarak takdir edilmiş olduğu vb. ayetler de hak 

olan ayetlere dâhildir. Sünnetullaha ve ahlakullaha dair her ayet, hak olan 

hüküm özelliği taşır. 
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Ne için olunduğuna dair hükümler ise varoluşun hangi irade üzeri 

gerçekleştiği ve sonuçta murad edilenin de er ya da geç görünüş 

bulacağını beyan eden ayetlerde görülür. Nimetlerin insan için olduğu, 

insanın halifetullah olduğu, ibadet için (yakinlik bulması için) ayrıca 

Tanrı’yı bilmesi için halk edildiğini beyan eden ayetler bu gruba girerler. Er 

ya geç, Tanrı tarafından irade edilen her ne ise hüküm olarak 

gerçekleşeceğini ifade eden ayetlerde bu guruba dâhildir. Kıyamet, 

mahşer, insanın kendi ile hesaplaşması vb. ayetlerde bunu görmek 

mümkündür. 

Kur’an’a hüküm ilkesi ile bakıldığında, yaşam ve üretim alanlarında 

görünüş bulan ve kendisine gerçekleştirilenler üzerinden dönülen Tanrı’ya 

tanık olunur. Hükümler, hem neden ve erek olan Tanrı’yı anlamlı kılar hem 

Tanrı’ya göre nasıl yaşanması gerektiğini açıklar hem de olan bitenin/ olan 

bitende ne için olunduğunu anlamlı kılar. Hükümler ile bakıldığında 

tevhidin sınırları da belirgin kılınmış olur. Bu durumda tevhid, ucu açık 

olan bir görüş veya yaşam biçimi olmaktan daha çok sınırları/ hadleri 

hükümler ile belirgin kılınmış olan din olgusudur.                                     

**** 
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İslam’da Kültür ve Medeniyet, Krizi 

Karşıt ve galip değer belirimleri krizleri belirli kılar. 

Her değer, koşullar karşısında ve diyalektik oluşta sınandığında kriz insan 

yaşamının gerçeği olur. Kriz, yarına tutunmanın, değerlerde hakiki olup 

olunmadığının sınandığı, değerler alanında gerçekliği bulunandır. Her kriz, 

nerde olunduğunu kritik etmek ve yeniden kendini üretmenin tazeleyici 

fırsatı olması ile hikmeti gereği rahmetten olarak değerlendirildiğinde, 

aşılması gerekendir. Her kriz yeniden üretimle karşılandığında, miras 

olarak bırakılacak olan ile geleceğe tutunmaya, bakiye bırakmanın da 

fırsattır.   

Kriz, hayati olarak zorlayıcı düzeyde etkir oluşu ile görünür. İlişkilerde 

bütünlüğün bozulması nedeni ile ilişkilerde şafiliğe/ bütünlüğe ihtiyaç 

duyulduğunun göstergesidir. İlk etapta nedenlerinin tespiti, ikinci etapta 

yönetilmesi ve gerekleri ve üçüncü etapta çözümler üreterek aşılması 

gerekendir. 

Değerler, her türlü üretim alanına (din, ekonomi, sanat, askeri, siyasi, 

ahlaki, nesnel, meta vb. belirimlerine) bağlı olarak çeşitlilik kazanır. Olay 

ve olgularının amaca bağlı olarak öznelde karşılık gördüğü durumlara göre 

de farklılıklar gösterir. Bu bağlamda karşıtlık belirimleri ile ilişkilerde 

diyalektik oluşu da belirli kılar. Her diyalektik belirimde sıkışmışlık ise 

değer alanına bağlı olarak kriz belirtisidir. İlişkilerde kriz yönetimi ise değer 

yargılarına bağlı olarak görünüş bulan davranış psikolojisi ile yakından 

ilgilidir. Davranış psikolojisi davranış bilimleri ile ele alındığında değer 

psikolojisi ile de ilgilidir.  

Varlık görüşü, değer yargıları ve davranış psikolojisi süreçte ele 

alındıklarında, yaratılmış bir gerçeklilikte yaşandığı görülür. Her değer, 

ilkenin duygusunda öznelde karşılık görmekte ise inanılan olarak 

gerçekliği öznelde beliren oluşa haizdir. Bu bağlamda yaratılmış 

gerçeklilikler içinde yaşar iken yeniden yaratılmış bir gerçeklik ile krizleri 

aşma olanağı vardır. Böyle olsa da değerler alanı kültür ve medeniyet 

değer sabiteleri içermekte olduğu içindir ki uzlaşı, krizleri aşmanın yolu 

olarak belirir.       

Değer öznel düzeyde gerçekleşen ilişkilerde belirir. Krizler de değer yitimi 

ve değer çatışkısı ile ilişkide bütünlüğün yitirilmesinde görülür. En basit 
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anlamda çözüm ise değer yitiminin önüne geçmek ve değer çatışkısına 

sebep olan gerekçeleri iyileştirmektir. 

İslam’da kültür ve medeniyet krizinden bahsetmekte isek İslam âleminde 

değer yitimi nedeni ile bütünlüğün bozulduğundan ve ilişkilerin ilkeli/ 

amaç hedefli olarak düzenlenmediğinden bahsetmekteyizdir. Neden 

olarak da modern -seküler- yaşam karşısında kadim değerlerin 

yıpratılması ve yitirilmeye yüz tutması ayrıca modernizmin tektipçiliği, 

oryantalist ve emperyalist bakışım ve politikalar karşında ilkeli duruş ve 

tutum sergilenmemesi krizin ilk ana nedenleridir. 

Modernleşmek kaçınılmaz olduğunda seküler değerler karşısında kadim 

değerlere bağlı olarak üretimlerin olmaması, modernleşmeyi Batı kaynaklı 

olarak bulmaya neden olmuştur. Tarihsel olarak sadece ganimete ve 

vergiye dayalı politikada seyir edilmesi de geri kalmışlığın ve krizde oluşun 

ilk nedenlerindendir. Batı ile görülen o ki geleceğe dair tarihsel 

perspektifin olmaması, sadece güne dayalı politikaların uygulanması ile 

uzun bir zamandan beri krizin içinde yaşamaktayız.  

Medeniyet siyaset alanının bir ürünü olarak görünüş bulur. İlkelerin; 

kurumlar ile hem kadim değer oluş formasyonlarında içerilmeleri ve 

korumaya alınmaları hem genele yaygın kılınması hem de gelecek vizyonu 

sağlaması söz konusudur. Batı ile görünür olan medeniyet krizinde 

görülen o ki seküler yaşamda ihtiyaçlı olunan kurumlar hayata hızlı ve 

tutarlı bir biçimde geçirilememiştir.  

Halen seküler ve ilahi -dünyevi ve uhrevi- olan arasında ilişkilerde 

bütünlüğün yakalanması için kurumların üst değer olarak gerekli 

olduğunun idraki yoksa medeniyet olarak krizde olunduğuna şaşırmamak 

gerekir. Halen kadim değerlerin kavramsal düzeyde varlık görüşü ve 

yaşamsal olarak da değer yargısı oluşunda üst değer olduğunun önemini 

görmemekteysek kültür krizine de şaşırmamak gerekir.  Günümüzün söz 

de İslam devleti olduğu zannı ile bakılan yönetimlerine de bakıldığında 

kurumsal oluşun eksikliği, yeterlilik ve liyakatten yoksun oluşa tanık 

olunduğunda, medeniyet olarak İslam olmanın vizyonun anlaşılmadığı ve 

uygulanmadığı görülür. Kültürel olarak da üst değerlerin şekilciliğe 

indirgenmesi söz konusu ise İslam olmanın gerçekte ne anlam 

taşıdığından yoksun olunduğuna tanık olmaktayız.  
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Varlık görüşü değer yargısı içeriğinden yoksun, sadece kimlik beliriminde 

İslam’ım demek İslam olunduğu anlamına gelmez. İslam varlık görüşü 

değer yargısında, ilkenin duygusunda hakiki olarak yaşanması ve 

gerçekleştirilmesi sonucunda edinilen dindir. 

Medeniyet olarak kurumsal düzeyde vizyon yoksa ve kimlik olarak buna 

İslam denilmekte ise kültürel yaşamda seküler değerlerin yaygınlaşması 

ile İslam’dan uzaklaşma, İslam’ı yerme ve itibarsızlaştırma sonuçları ile de 

karşılaşılır. Kültür, kadim değerlerin korunduğu, değer olarak sabiteleri 

olan alan oluşunda dili, ananeleri, ritüelleri ve ilkenin töre formasyonunda 

yaşanması ile muhafazakâr oluşu kendinde barındırır. Seküler yaşam ve 

değerleri ne olursa olsun kültürde aidiyet ve sorumluluk olduğu içindir ki 

kadim değerler, yaşamsal oluşta duyarlı kılar iken korunur. Seküler 

değerler ihtiyaç, haz, arzu ve menfaatler aracılığı ile baskın geldiğinde, 

yeni nesillere kadim değerleri aktarmakta sorun yaşanmakta ise kültür 

krizi ile de karşı karşıyayızdır.  

Kadim kelam kavramlarının içeriğinin boşaltılması, haz, arzu ve menfaate 

dair olarak seküler yaşamın cazip kılınması ayrıca bu bağlamda kurumsal 

düzeyde sistemsel oluşun gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda 

ritüellere zaman kalmaz, ilkenin değer olduğu töreye itibar gösterilmez. 

Bu olduğunda da kültürel değerlerden yana yitimler gerçekleşir iken 

kültürel kriz içinde olunduğunu fark etmek zordur. Özdeşlikte 

bulunulmakta ise içinde olunanı fark etmek söz konusu olmaz. Kültür 

içinde ayrışımların gerçekleşmesi ve seküler yaşamın değer algılarına göre 

nesil çatışmalarının görünür olması, kültür krizini açık eder. 

Bilimin seküler oluşu, dili ve öğrenimde galip olması karşısında ise 

geçmişin değerleri sorgulanır iken yaşam biçimi olarak tercih edilmez olur. 

Bu bağlamda varlık görüşü ve değer yargısı sorunu ile karşı karşıya 

kalınmıştır. Kültürde kadim değerleri yitirmeden yeni yaşam biçimlerine 

açık olunması/ oluşturulması ve medeniyette vizyon sahibi olarak 

kurumların hayati olduğunun idraki ile ilkesi gereği hayata geçirilmesi, kriz 

yönetimi adına önemlidir. 

Krizden çıkmak için ihtiyaç olan ise siyasi olarak eksikliği hissedilen 

kurumların kurulması, liyakat ve yeterlilik sahibi olanlar ile tutarlı olarak 

işlevsel kılınması; kadim değerlerin korunması, geleceğe mirasın 

bırakılabilmesi ve yeniliklere açık olarak toplumsal yaşamın geleceğe 

Tevhid Okumaları 5

123



yönlendirilmesi adına önemlidir. Kültürel olarak da kadim değerleri yeni 

yöntemler (sanat, eğitim biçimleri) ile yeni nesillere aktarmak değerlerini 

yitirmeyen ve değerlerine duyarlı yeni nesiller yetiştirmek adına 

önemlidir. 

Her şeyden önce ise varlık görüşünde ve değer yargılarında insanın inanç 

varlığı olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü varlık görüşü değer yargısı 

olarak bilinç oluşturmamış, duyarlılık kazanmamış her özne yeni inanç 

belirimlerini varlık görüşü olarak edinir iken değer yargısı olarak yaşama 

taşımaya fıtraten kabiliyetlidir. Bu neden ile bilimin nesnelliğe bağlı dili 

karşısında değerleri muhafaza eden dilin gerçekliliğini korumak adına 

tevhid diline sahip çıkmak önemlidir. Tevhid/ Kur’an dilinin öznel 

gerçeklilik yükleminde önemini öğrenimde ve eğitim sistemlerinde bilinç 

oluşturacak biçimde kurumsal düzeye taşımak da hayatidir.                        

Modern dünyada bilim, objektif bakmanın dili iken özne oluşun 

dünyasından, öznellikten yoksun dil gerçeğine haiz olmasından dolayı 

nesnel oluşun gerçeğinden uzak olmasa da öznel oluşun hakikatinden 

uzak/ eksiktir. Her dil, kavramlarının içeriği ve amaca bağlı olarak 

kullanışına göre varlık görüşü değer yargısı düzeyinde belirimleri ile algı 

oluşturur. Bu bağlamda nesnele tanık kılan dil ile özneye -kendiliğinde/ 

mahiyetinde değilse de- öznel belirimlerinde tanık kılan tevhid dili 

arasındaki farklı oluşu bilmek gerekir. Ayrıca bilimsel oluşta objektif 

yaklaşım pozitivist bakışıma indirgenmekte ise dışladığı metafizik oluştan 

referans ile bakıldığında, olay ve olguların mahiyetinden yoksun sığ, 

anlamsız ve amaçsal oluştan uzak olduğu içindir ki yanlıştadır. İnsan anlam 

ve değer dünyasının canlı örneği iken objektif olana değer belirimi/ 

belirimleri üzerinden sübjektif bakışımda olmayı kaçınılmaz olarak bulur. 

Modern -seküler- yaşamda değer farklılıkları, modern bilimde nesnelliğin 

dili ve yaklaşımları nedeni ile tevhid referanslı olarak da düşünüldüğünde 

yaşanan varlık sorunu söz konusu ise değer yitimi de söz konusudur.  

Değer yitimi ile beraber krizde oluş da kaçınılmaz olarak bulunandır. Bu 

nedenledir ki varlık görüşü yitiminin önüne geçmek için kelam düzeyinde 

ilime, öznel oluşta değerler olgusunu anlamlı kılacak bilimsel yaklaşıma ve 

varlıksal önermeleri ilkesine bağlı olarak tanımlayacak, tanıtlayacak ve 

yeni kavramlar üretecek yaklaşımı ile felsefi olmaya ihtiyaç vardır. Felsefe, 

kavram donanımı ile yapılabilir olduğu içindir ki kavram içeriklerini ilkeye 

göre gerekli oluşta anlamlı kılar iken yerindeliğinde de kullanmak gerekir. 
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Kurumsal düzeyde ilim, bilim ve felsefe seküler ve dünyevi yaşam arasında 

bütünlüğü yakalayacak olgusallığı ilkesinde yakalamalıdır. Yakalamadığı 

takdirde de İslam kadim değerlerini toplumsal yaşamın sabiteleri olarak 

genele yaygın kılmanın bilincinden yoksun kalınır. Yarına miras olarak 

İslam’ı bırakacak isek kadim değerleri içeren kavramları yeniden 

tanımlamalı, tanıtlamalı ve yeni kavramlar üreterek varlık görüşü değer 

yargısı oluşturmak zorundayız. Böylece kadim değerleri yeniden sunuş ile 

ihtiyaç olunan ruhu üflemiş/ yakalamış oluruz. Sanat ile de yeniden 

üretileni genele yaygın kılmak başarıldığında ortak hissiyatın yakalanması 

ile değer yitimine karşı kültüre katkı verilebilir.  

Senelerden beri yapmaya çalıştığımız da budur. Kadim değerlere tevhid 

çizgisinde sadık kalarak kavramları yeniden tanımlamak, tanıtlamak ve 

yeni kavramlar üretir iken de İslam varlık görüşü değer yargısını 

zenginleştirmiş olarak insanlığa teklifini tazelenmiş oluşumuz da yeniden 

canlı kılmaktayız. Yeni Bir Asır, Gavsiye Okumaları, Nur Göğü Seması, 

Kur’an Mucizesi, Tevhid Okumaları ve diğer kitap serilerinde yapmaya 

çalıştığımız da budur.  

Dil, varlık görüşü ve değer yargısı; ortak değer oluşturduğunda, ortak 

duyguda buluşulduğunda, ortak kültür oluşturulduğunda ve kurumsal 

düzeyde de canlı tutulduğunda krizlere direnen miras ile yarınlara ulaşma 

imkânı doğar. Her türlü kültür oluşumunda ve her türlü medeniyet 

yapısında dikkat edilmesi gereken ise kurucu değer -kült- olarak sabit 

değerlere sadık kalınması ile -şekilcilikte kalınmadan- yeni bulgu ve 

oluşumlara açık olarak tevhitsel duyarlılığın korunmasıdır. Tevhitsel 

duyarlılığı değer olarak koruya bilir isek İslam’ı her devirde canlı tutacak 

değeri de edinmiş oluruz. Bunun için öncelenmesi gereken ise insanın 

değer kabul edilmesi, insan yaşamının ilkeye bağlı olarak üst değerde daha 

doğru yaşamaya müsait kılınması, her türlü alana ve alanlarda 

gerçekleştirilenlere tevhid gereği ile duyarlı olunması ayrıca üretimin 

gerekli kılındığı anlayışta kendiliğini yeniden üretmenin de fırsatlarının 

değerlendirilmesidir.  

İman, duygusunda hakiki/ samimi olmak, yorgunluğu lügatinden çıkarmış 

adanmış ruhlar olmak ve böylece her türlü alanda Allah için ve Allah için 

olanın insanlık için de olduğunun idraki ile üretimlerde bulunmak gerekir. 

İslam olanın dinlenmek gibi bir lüksü olsa da tembellik gibi bir lüksü 

olamaz. Görülen o ki tembelliğe razı olanların sonunda dinlerini dahi 
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yitirmeleri, gelecek nesillerin de kaçınılmazı olarak bulacaklarıdır. “Öyle 

ise bir işi bitirince yeni bir işe koyul” ayeti gereği ile müslim olmanın bir 

gereğinin de zillet altında kalmamak için çalışmak olduğunu bilmek 

gerekir. 

Modern yaşam ile görünüş bulan medeniyet ve kültür krizinde İslam 

olmak kolay değildir. İslam olmayı devamlı kılmak için kadim değerleri 

bulunulan zamanın ahkâmı karşısında canlı tutmanın yollarını aramak her 

devrin insanı için gereklidir. Bunda sorumluluk üstlenmesi gerekenler ise 

din adamlarından daha çok ilim, bilim adamları ve sanatçılardır. Nebi 

mirasını âlimlerin üstlendiği düşünüldüğünde; sorunlar karşısında 

düşünen, çözüm üreten, ürün veren ve ilkeleri ortak değer olarak genele 

yaygın kılan insanlara ihtiyaç vardır.  

Böylesi insanların da yalnızlıktan daha çok âlemi âdemsiz bırakmamaya 

gayret göstermeleri gerekir. Her şeyden önce ise yeterlilik ve liyakat sahibi 

adil, güvenilir ve vizyon sahibi yöneticilere ihtiyaç vardır. Kurumsal akılda 

ilkeleri genele yaygın kılacak yönetim biçimine de her devirde ihtiyaç 

vardır. İlkeli ve öngörülü yönetici, fikir üreten ve tartışmaya açan ilim 

sahibi ve sanatı ile kalplere dokunur iken ilkeyi genele indirgeyen sanatçı 

her devirde ihtiyaç duyulandır. Din adamları ise mezhep adamı olmamaya 

gayret göstererek daha geniş perspektiften bakış sahibi ve kucaklayıcı 

olmayı edinmelidir. 

Kardeşim! Bunların olmadığı bir devirde veya ortamda isen insanlığın çivisi 

çıkmış durumlar ile karşı karşıya isen bu, gerçek din olarak İslam’ın varlık 

görüşü değer yargısından uzaklaşmana neden değildir. Sen Allah rızası 

için, Allah için yapman gerekeni yapmaya devam et! Allah için yaptığın 

senin kendin için yaptığındır. Ola ki hakiki oluşunda yaptıklarının gerçek ile 

bağıntılı olduğuna tanık olan birileri olur da onlar da hidayete erer. 

Yaşantın mesajın olsun. Allah için oluşun da Allah, senin yaşadıklarında 

görünüş bulsun ki Allah ile insan olmanın tadına eresin, kendiliğinden yana 

mutmain olmayı da bulmuş olasın.  

İnsanın fesadı, değerlerden yana insanlığı kurutur. İnsanın aç gözlülüğü, 

hırsı ise yaşamsal olarak doğayı kurutur. Allah ile insanlığını bulan için ise 

fesadın ve hırsın körlüğünden kurtulmakla insanlığa rahmet olmak -

kuruttuklarını/ bereketsiz kıldıklarını- yeşertmek olması gerekendir. 
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Geleceğe doğru yürürken din, ilim, bilim, felsefe, hukuk, sanat vb. olgulara 

tutunmak; insanlık ilerleyişinde geride kalmadan tarih öznesi olarak sahne 

almak için gerekli olandır. Diyalektik oluşun gerçekliliğini gözden 

kaçırmadan, kadim değerlere sadık kalarak yaşamak da insanca 

yaşamanın gereğidir.  

Geleceğe yürümek, hakikate doğru yürümektir. Hak olan, gelecek 

yürüyüşünde batıl üzerinden belirir iken hak üzeri hakikate doğru 

yürümek, tarihsel olgu olarak insanın önünde bulduğudur. Hak üzeri 

ilerleyen tarihsel oluşta, insanın tanrısal oluşunda gerçekleştirdikleri ile 

Tanrı hakikatine uzanması, Tanrı ile hakikatini bulmasına doğru da 

yürüyüşüdür. Böyle olsa da sadece bilmek ve doğaya karşı ilerleme 

kaydetmek ile tanrısal oluş, hakkıyla yaşanmış olmaktan uzaktır. Ahlaki 

değerler ile Tanrı’yı yaşamaktan mahrum isek insan olarak değerlerden 

yana kendiliğimizi bulacağımız ve inşa edeceğimiz bir zeminden de 

yoksunuzdur.  

İman etmek/ inanmak, hakkı gereği ile ilkeyi duygusunda yaşamayı da 

gerekli kılar. Bildiğimizi değer olarak yaşayacak isek hakikati bilmenin 

yeterli olmadığı, hak olan öznel belirimleri ile hakikati yaşamanın da 

gerekli olduğunu bilmek gerekir. Bunun içindir ki Tanrı’yı neden Tanrı 

olmasından daha çok erek Tanrı oluşunda -istidat kadarı ile- yaşamakta 

isek gerçekliğine tanık olunan değer olarak yaklaşımda bulunmak yerinde 

olur. Böyle olduğunda, gelecek ideali, karaktere ahlaki olarak sağlam 

zemin ediniliş olmasından dolayı kriz durumlarına kapalı olunur. Kriz 

durumlarında ise krizlere aşkın yürüyüşe devam etmekte bulunulur. Bu 

duruma, tasavvuf ocaklarının hayata geçirmiş olmalarında da tanık olmak 

mümkündür.           

Kadim değerler her ne kadar varlık görüşü değer yargısı önermeleri olarak 

görünseler de ereğinde yaşandıklarında, İslam olmanın gereği olan, 

gerçekliğine olmazsa olmaz olmaları düzeyinde tanık olunanlardır. Tanrı, 

İslam, Muhammed Mustafa (ve diğer nebiler), nübüvvet, Kur’an, hukuk, 

sahih hadisi şerifler, siyer, ibadetler, güzel ahlak (erdemler), tasavvuf vb. 

ile beraber kazanılan kültür birikimleri kadim değerlerdir. Tarih de 

göstermektedir ki kadim değerler dinin değişmezleridir. Zaten din, 

değişmez değerler üzeri yaşamın, erek ilkesine bağlı olarak tesis 

edilmesidir.    
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Kadim değerlere sahip çıkmak ve olguları gereği kendi alanlarında ilkeleri 

ile anlamaya çalışmak yerinde olur. Bu bağlamda eleştirel olmak, tarihsel 

belirimleri ile kaçınılmazdır. Eleştirel olmak, düşünce gelişimi, yeni 

tanımlamalar ve tanıtlamalarda bulunmak için de gereklidir. Eleştirel 

olmak, olgunun tarihsel oluşu nedeni ile tarihsel oluşu da gerekli kılar. 

Doğru eleştiri, tarihsel belirimleri ile olgunun ilkesi gereği ile 

yerindeliğinde ve gerekli olarak yapılan eleştiridir. Her eleştiri referans 

belirimine göre de olgunun birçok gerçeği barındırması nedeni ile izafi 

oluşu da gerekli kılar. Bu noktalardan hareket ile eleştirel olmak, tarihsel 

düzeyde düşünsel birikim sahibi olmayı ve olgunun ilkesine bağlı olarak 

düşünsel duyarlılık göstermeyi de gerekli kılar.  

Eleştirel olmak felsefi olarak değerlendirmede bulunmaktır. Felsefi olmak, 

olgunun tarihsel oluşu nedeni ile eleştirel olmayı gerekli kılar. Bu 

bağlamda kavramlar ve mantık biçimleri ile olgunun ilkesine bağlı olarak 

bütünlüğünde düşünmek gerekir.  

Eleştiride, eleştiri olgusuna katkı sağlamak ve farklı açılardan görüş 

sağlayabilmek amaçlanması gerekendir. Düşünsel olarak sanı olanın ise 

gerçek olmadığını tanıtlayarak görünüşe taşımak da gerekir. Eleştiride 

gerçeklik, varlıksal olan ile ilgilidir. Eleştiride doğru olan ise gerçeği öznel 

düzeyde olumlamaktır. Yanlış ise gerçek olanın görünüş bulmasının aracı 

olarak eleştiri de hak ettiği yeri, ussal düzeyde olumsuzlaması yapılan 

olarak bulur.      

Eleştirel olmak, kadim değerleri varlık görüşü yönleri ile yıkmak ve değer 

olmaları yönü ile de meşruluğunu itibarsızlaştırmak anlamını içermez/ 

içermemelidir. Eleştiriler, yıkıcı ve itibarsızlaştırmaya yönelik ise vesvese 

ile de algı oluşturulmaktaysa; kendi içimizde değilse de batıl olan ile her 

daim krizde olduğumuzu unutmamak gerekir.  

İman, us, vicdan ve ahlak duruşumuzu belirli kılan karakterimizin temelleri 

olduğu sürece korkacak bir şey yoktur. Batıl ile yaşanan her krizde de 

çatışkıya varmaktan ise değer yaşantısı olan dinde ayrışmak (“senin dinin 

sana, benim dinim bana”), İslam olmanın hukukunu korumak ve diğeri/ 

öteki ile hukuk zemininde beraber yaşamanın açık kapısı olarak gereklidir. 

Beraber yaşar iken biz olmasak da farklılıkları barındıran hukuk zemininde 

uzlaşarak ortak yaşam alanlarında birlikte yaşayabiliriz.  

**** 
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Dinde Gönüllülük Esastır. Zorluk ise Uğraktır. 
Gönülden hakiki olarak zevk ile yapılan sonuç aldırır; 

muhabbetsiz, niyetsiz yapılan ise insana zulüm olur. 

Her canlı (bütün mahlûkat) fıtratı gereği hikmeti üzeri bütünde amaca 

bağlı varoluşta iken dini varoluşunun gereği olarak bulur. Fatiha suresinde 

“din günün sahibi” denilirken de fıtrat gereği zorunlu dinden bahsedilir. 

Her yaşam gününde yaşam gününün sahibi Tanrı’dır. Tanrı, her canlı 

olanın kendi ile canlı oluşu ve kendi iradesi üzeri varoluşta bulunmasından 

sebebiyet din/ yaşam günün sahibidir. 

Dinde Tanrı, neden ilke olarak yaşamın belirleyicisi olduğu içindir ki ilahi 

murad doğrultusunda din, zorunlu olarak bulunulandır. İlahlık sıfatlarında 

tek ve evrensel (Vahit) olması nedeni ile her canlının kendisi ile varoluşta 

bulunuşunda da buna tanık olunur. Böyle olmak ile beraber varoluşa 

neden varlık olarak Tanrı’yı aramak, O’nu bulmak ve yaşam biçimini O’nun 

sıfat belirimlerini erek alarak belirli kılmak ile Tanrı hanif dinin de sahibidir. 

Düşünceyi O’nun sıfatları ile belirli kılmak ve toplumsal yaşamı hukuki 

zeminde ilkelerin tesisi için belirli kılmak ile de Tanrı hak dinin de sahibidir. 

Sonuçta, Tanrı iradesini gözetir iken sonuç almaya bağlı olarak sonuçlara 

göre yaşanmakta ve sonuç alınmakta ise İslam da din olarak Tanrı’nın 

dinidir. Dinde sonuç ise Tanrısal olanın gerçekleştirilmesi ile Tanrısal 

olandan yana nasipli olunmasıdır. Bu, dini doğru yol kılar ki din olarak 

doğru yol demek, sonuç edinilen yoldur. Her sonuç alışta ise Tanrı’nın 

evrensel oluşta bulunması sebebi ile dininde malik olduğuna tanık olunur.  

Fıtrat, hanif, hak din belirimleri İslam olmanın esas belirimleri olarak 

olmazsa olmazlarıdır. Her insan fıtratı, ilkesi, ilişkilerinde de ahlaki oluşu, 

değerleri canlı tutması ve Tanrı iradesinin sonuç belirleyici olması nedeni 

ile sonuçlara göre yaşaması sürecinde İslam olmayı sonuçta bulur. İslam 

başta değil, sonuçta edinilen dindir. Her aşamasında ise tevhid gereği 

dininin Tanrı’ya ait olduğuna tanık olunur. Çünkü kendisi için halk ettiği 

insan; ilim varlığı olarak O’nu bilme sürecindedir, sıfat ve esmaları üzeri 

yaşar iken halifesi olma durumundadır; amaçta O’na göre yaşarken ve 

O’na yakin gelmek için ilkeli edimlerde -salih amellerde- Tanrı’ya yükselir, 

kendini Tanrı ile Tanrı için bulur. 
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Din, insanın değer varlığı olması nedeni ile inanç varlığı olarak da 

bulduğudur. Toplumsal oluşta zulmün karşısında isyan ediş ve yeni bir 

dünyaya ulaşmanın, yeni bir dünya kurmanın ideali olarak da tarihte yerini 

almıştır. Din bu bağlamda her ne kadar psikolojik ve sosyolojik düzeyde 

tarih olgusal olsa da tanrısal oluşu nedeni ile Tanrı referansı ile okunması 

gerekendir. Bu durumda metin olarak Kur’an son kaynak kitap oluşu 

nedeniyle, hakkı gereği ilkeleri ile okunması gerekendir.  

Kur’an referanslı olarak tanrısal iradeden bakıldığında, bilinmeyi isteyen, 

yeryüzüne insanı halife kılan ve ibadet hükmü ile amaçta kendisine yakin 

gelinmesini önceleyen bir Tanrı’ya tanık olunur. Değer öncelikli yaşamak, 

değer edinimi ile karakter ve kimlik ediniminde görünüşe gelmenin 

evrensel oluşunu da O’ndan öğrenmekteyiz. Kur’an, O’nu hakkı ile 

tanımamızın kaynak kitabıdır ve O’nun ile insanı/ insanlığı da tanımamızın 

referanslarını içerir. Anlam, değer, duygu, yargı, inanç/ iman, eylem ve 

sonuçta varlık görüşü değer yargısında karakter ve kimlik belirimlerinde 

varoluşsal düzeyde, tinde görünüş bulmak; Tanrı’dan insana miras/ 

emanet olarak tarihsel oluşta bulunmuş olandır. 

Bu bağlamda insan varoluşunu Tanrı ile bulduğu içindir ki Tanrı’nın varlık 

olarak hakikati, neden Tanrı oluşu ve erek Tanrı olarak bulunuşu ile 

alakadar olarak tevhid ile Tanrı’yı bilmek ve Tanrı’yı hakikatiyle 

yaşadıklarında bulmak ile de tanışmak zorundadır/ zorunda kalmıştır. 

Din (Âdem’den Hatem’e İslam) Tanrı iradesi ve tarih olgusal oluşunda 

insanlığın karşılaştığı durumlara göre formasyonlardan geçmiştir. Tanrı 

iradesi ve fıtrat düzeyinde din, zorunlu olarak bulunmuştur. Tarih olgusal 

oluşunda, gerekli olarak ihtiyaç duyulan olmuştur. Amaca bağlı değer 

oluşunda ise iman etmeye ve yaşam biçimi olarak tercih etmeye bağlı 

olunması ile yaşanandır. Konumuz adına dinin bizi ilgilendiren yönü de 

iman ve tercih edilmesine bağlı olarak yaşanmasıdır. Zorunlu olarak 

herkes dindedir. Tarihte gerekli oluşu nedeni ile adanmışlarla biçim 

kazanmıştır. İmana bağlı değer belirimi ile tercih edilen yaşam biçimi 

oluşunda ise kültürde doğmak veya hakikati bilmeyi ve Tanrı’ya varmayı 

talep etmekle yaşam yolu/ biçimi olmuştur. 

Din, kendisi ile doğulan kült (kurucu değer) iken değer yargıları ile varlık 

görüşü belirli olandır. Hükümleri ile değişmez oluşunda yaşam biçimi 

kurmaya sebeptir. Kültür olarak belirdiğinde ise yeni nesillerin değer alanı 
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olarak içinde doğduğu mirastır. Miras ya kabul edilerek yaşanandır ya da 

inkâr edilerek kendisinden uzaklaşılandır.  

Din değer alanı olarak inanç alanıdır. İnanç ise değer olanın ilkesini 

duygusunda bulmak ile hakiki olarak yaşanandır/ yaşanması gerekendir. 

Böyle olduğunda inanç, değer olanın varlıksal görüşe de neden olması ile 

beraber emin kıldıkları ile imana döner. Tanrı’ya iman ya doğuştan vergi 

olarak bulunandır ya da tanrısal sözün anlam ve değerde iman olarak 

karşılık görmesi sonucu edinilendir. 

İman etmek tercihe/ talep etmeye bağlı olarak din sahibi olmak için 

yeterlidir ama tercih edilen değilse zorlanacak olan da değildir. Bu 

bağlamda dinde zorlamanın olmadığı “dinde zorlama yoktur” ayeti ile 

hükme bağlanmıştır. Bu ayet farz ayetlerdendir ve dinde gönüllüğün esas 

olduğunun beyanıdır. 

Din olgusuna anlam ve değer perspektifinden farklı bir biçimde yaklaşır 

isek: Din değerler alanıdır ve değerler iç dünyada öznellikte karşılığı 

olandır. Bunun içindir ki öznelde duygusu -özellikle iman- olmadığı sürece 

üst yapı kurumu olmadığı gibi dış dünyada da ortak değer alanı olarak tesis 

edilmesi mümkün değildir. Anlam ve değer inanç alanını belirli kılar iken 

insanın dinsiz olmasına imkân yoktur. Varlık görüşü değer yargısı 

olduğunda din sahibi olmak kaçınılmazdır. Bu bağlamda modern yaşamda 

nesnel olgusal oluşa bağlı gelişen bilim ve tarihsel çizgisinde ateizm de 

ritüelleri olmayan din belirimine haizdir. Özne, anlam ve değer belirimini 

inanç alanı olarak bulmakta ise her izm belirimi ile ideolojik düzeyde yeni 

bir din olgusunda kendini bulur. Bu durumda din, varlık görüşü değer 

yargısı belirimlerine göre farklılıklar gösterendir. Öznenin tercihine göre 

yaşamına yön verdiği ve yaşam biçimini belirli kıldığı öznel olgusudur. Din 

bu düzeyde görünüş bulduğunda ve dinde zorlama olmadığı esası nedeni 

ile herkesin dini, kendini bulduğu ve kendi için olan, yaşadığıdır.  

İslam olarak din ise hak ve hakikati talep edenlerin buluştuğu dindir. 

İnsanın kendini Tanrı ile bulacağı ve dini kendi için değil, Tanrı için dinsel 

olanı yaşar iken Tanrı için oluşunda Tanrı ile kendiliğini bulmaya nedendir. 

Bu sonuç elde edilmemekte ise din, sadece neden Tanrı belirimine göre 

yaşamın biçimlendirildiği ve erek Tanrı’yı yaşamanın şuurundan uzak olan 

ulûhiyet belirimi ile eksiktir. Din ulûhiyette olanı rububiyete bulmak ve 

yaşamak olarak biçim kazandığında ise hakkı olan değeri bulmuştur. 
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Zorunlu ve evrensel (vahit) varlık oluşu nedeni ile din sahibi Tanrı’dır ve 

Tanrı’ya uzanan yol olarak din, talep edilmesine bağlı olarak yaşanan/ 

yürünen doğru yol olması ile sonuç alınan yöntemler bütünüdür. Her 

yöntem, ereğe bağlı nedenlerin belirli kılınması sebebiyle de sürecinde 

erekte olanı yaşamaya, gerçekleştirmeye, görünüşe taşımaya haiz olması 

gerekendir. İslam dinde erek Tanrı’dır ve Tanrı’nın görünüşe gelmesi, 

Tanrı’yı sıfatları zemininde esma tavırlarında yaşarken bulmak, tinin/ 

öznelliğin sibernetik düzeyde ussallık kazanması ile dinin formasyon 

kazanmasıdır.  

İslam, sibernetik ussal oluşta değerler dünyasında, nesnel olgusal olan 

zeminde nesnel olgusal oluşa aşkın, öznellikte yaşamaktır. “Doğru yol (din) 

üzerinde Allah’ı bulacaksınız” ayeti de ikili ilişkide ortak gerçeklilikte Allah’ı 

yönteme bağlı olarak bulunacağının anlamını içerir. Bu bağlam da 

Hakk’tan geldik Hakk’a dönücüleriz” ayeti önem taşır. Yöntem, doğru 

sonuç vermekte ve her daim sonuç alamaya yönelik uygulandığında sonuç 

almaya sebep vermekte ise bilimsel oluşu kendinde barındırır. Sonuçlar 

ereğe göre belirli ise nedenler de bu bağlamda belirli kılınmış ise din olarak 

yöntemler bütünü de bilimsel oluşu kendinde barındırır. Kur’an bu 

bağlamda sonuçlara göre beyan dili olan bilimsel oluşa haizdir. Bu bir 

abartı olmaktan öte, kadim bilgelik/ bilgelik tarihi ile ispat edilmiş 

gerçekliğe haizdir. Zaten varlığa/ varoluşa dair beyanda bulunmak, sonuç 

veriye göre deneyimlenmiş/ deneyi yapılmış olunanın ifade edilmesidir. 

Kur’an bu bağlamda deneyime açık yaşamsal yönü ile meydan okuyuşa 

haizdir. “Yaşa da gör” mantık belirimi ile hitap muhatap ilişkisinde 

mertebe belirimlerine göre değerlendirilmelidir.   

Her yöntemde olduğu gibi sonuca ermek söz konusu ise disiplin de olması 

gerekendir. Böyle olsa da dinde esas gönüllülüktür. Gönüllü oluşta disiplin 

rıza ile edinilendir. Dinde rıza aranır. Rıza (gönül hoşnutluğu) ile yapılan 

her iş muhabbeti besler iken rızasız yapılan her iş ise kişinin kendine 

zulmüdür. Bu nedenledir ki ibadet, salih amel, zikir, fikir, tövbe, dua, şükür 

olarak dinde her ne yapılmakta ise rıza ile yapılması gerekendir. Rıza ile 

yapılmayan veya zorla yaptırılan/ yaptırılmaya çalışılan her dinsel olgu 

insana zulüm olur. Ereğe varayım, ereğe göre yaşayayım derken erekten 

uzaklaştırıcı ve dinden soğutucu olur. Bu ve buna benzer birçok nedenden 

dolayı din de gönüllülük esası önemlidir. Gönüllüğün esas olmadığı 
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durumlarda din -taassupta zorlamanın-  zulme aracı olur ki zulümde ise 

dindar olunmasına imkân bulunmaz. 

Bu nedenledir ki yeni nesillere din miras bırakılacak ise gönüllülük esasına 

bağlı olarak rızanın aranması, gönüllere dokunacak sanatsal oluşun 

kazanılması ve her şeyden önce çocukluk evresinden itibaren mitlerin 

(ebeveynler tarafında anlatı, çizgi roman, çizgi film, sinema, müzik, 

edebiyat vb.) canlı tutularak dinsel değerlerin aktarılabilmesi gerekir. 

Değerler aktarıla bilirse yarınlara; din miras olarak bırakılacak varlık 

görüşü değer yargısı olur. İslam kültürü korunacak ise ortak eylemlere 

önem vermek, İslam galip düzeyde medeniyet olacak ise siyaset ve 

kurumsal düzeyde yapılaşmakla, ilkelerin genele yaygın kılınması ve 

verimliliğin artırılması ile yarınlara ulaşmak gerekir. Her şeyden önce ise 

hukukun tesis edilmesine önem vermek gerekir.  

Hukuksuzluğun olduğu, hukukun ne kadar hayati olduğunun anlaşılmadığı 

bir dünyada hukukun bu kadar ifade edilmesi normaldir. Hakikatin hakkı 

ile bilinmediği ve hakkı gereği ile yaşanmadığı bir dünyada Tanrı hakikatin 

haykırılmasına da pek şaşmamak gerekir. Hakikat ve hukuk; insan oluşta, 

varlık görüşü değer yargısının önemi düşünüldüğünde en önemli iki 

olgudur. Tanrı ile tanışmak talep edildiğinde ve hukuk gereği ile yaşamak 

öncelendiğinde, din de gönüllülük esası ile yaşanmaya çalışıldığında sonuç 

almamak için hiçbir neden yoktur. Sonuç ise yaşamda, yaşar iken Tanrı’yı 

bulmaktır. Sonuç alınmamakta ise rızanın olmadığına, haz, arzu veya 

menfaatler sebebiyle riya, nankörlük, başa kakma vb. olduğuna tanık 

olunur. Bu nedenden dolayı da sonuç alınmamakta ise kabahat dinde 

değil, kişidedir. Kişinin öz eleştirisini yapmak ile beraber doğru sonuca, 

doğru olanı duygusunda hakiki olarak yapması ile varması gerekir.  

Doğru olanı duygusunda hakiki olarak yaşamak aidiyet hissinin 

oluşmasında önemlidir. Ortak değer alanı olarak din yaşanır iken de 

aidiyet hissi pekleşir. Değerler yaşanmakta ise sorumluluk yüklenilmiştir. 

Bu bağlamda din toplumsal yaşamda ilişkilerde sorumluluk yükler iken 

rüşte ermenin (yetişkinliğe geçmenin de) temel olarak bağlayıcı 

unsurlarındandır. Dinin, gözden kaçırılan en önemli yanlarından biri de 

budur. İnsanoğlunun karakter ve kişilik gelişiminde din, başrolü alır. 

Modern yaşamada çocukluk ve ergenlik evresinden çıkışın uzun zaman 
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almasının, şımarık oluşun artmasının bir nedeni de dini sorumlulukların 

yüklenilmemesi/ sorumluluklardan kaçıştır. 

Görülen o ki dinin hem bireysel hem de toplumsal olarak insan yaşamında 

bütünleyici etkisi fark edilmemekte ve modern yaşam dinsel yaşama 

tercih edilmektedir. Modern yaşamın insanlara getirisi ise gönüllülük 

esasından daha çok kurumsal düzeyde yaptırımı olan kurallar ile 

bütünlüğün sağlanmaya çalışılması ve fevri oluşun öne çıkmasıdır. 

Gönüllülüğün haz, arzu ve menfaat odaklı olarak tesis edilmesi ise fevri 

olan ve kendi için tekbenci oluşunda tüketen insan için insanlığın da 

tüketilmesi anlamına gelir. Din ise evrensel değerlerin öznel olarak tesis 

edilmesi temeli ile toplumsal oluşta aidiyet ve sorumlulukları perçinler. 

İnsan küresel oluşta küreselliği kültür olarak bulursa eğer aidiyet ve 

sorumluluklar ile tutunacağı bir yeri olmaktan da uzaklaşır. Din insana 

yaşamsal olarak kendini ait hissettiği alan tesis etmesi ile de tutunacağı 

yeri belirli kılar. Bu anlamda küreselleşen insanın anlam ve değer 

bütünlüğünde sığınağı, tutunacağı alan konumuna -korunumuna- da 

haizdir. Küreselleşen insana aidiyet duygusu ile sığınacağı limandır. 

Din, kuralları ereksel oluş nedeni ile her ne kadar bağlayıcı olsa da 

gönüllük esası sebebiyle uygulanmasında aidiyet ve sorumluluk 

duygusunda yaşanması gerekendir. Dinde esas, Tanrı’ya imandır. Diğer 

kurallar ise değer edinimi ile duygusunda yaşanması gerekendir. Namaz 

kılmak, oruç tutmak vb. hükümler ereğe bağlı yapılmasında fazilettir ama 

yapılmadığı takdirde dinden çıkılmış olunmaz. Dinde yasak edilenler ise 

haramdır ama yapmak ile de dinden çıkılmaz.  

Böyle olsa da dindar olmanın gereği olarak olması gerekenlerin ilkesine 

bağlı duygusunda yaşanması/ yapılması dinde beklenendir. Tanrı’ya iman 

edilmekte ise ereğin hakkı ile yaşanmasının gerekenleri olarak hükme 

bağlanmış dinsel değerlerdir. Bu neden ile değer olanın itibarının 

yitirilmemesi, hakiki olarak yaşanması ile ereğe varımın gerçekleşmesi söz 

konusu ise hükme bağlanmış olanı nefsi emmareye ağır gelmesine rağmen 

yapmak yerinde olur. Bunun içindir ki din nefsi emmare ile mücadele 

etmeyi de gerekli kılan ilkesel oluşa haizdir.  

Bu mücadelede vicdan ve gönüllülük, insan olarak ilkelerde vücuda gelişin 

gereğidir. Dinde zorlama yoktur ama dinde olması gerekenlerin yapılması 

beklenir. Yapılırken de vicdan ve gönüllülüğün esas alındığını da 
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unutmamak gerekir. Toplumsal yaşamda ise hükümlere bağlı yaşamak ile 

ilişkilerde tevhidin tesis edilmesi öncelenir iken -Tanrı’dan uzaklaşmamak 

anlamında- hükme bağlı yaşamın sorumluluklarını aidiyet duygusu ile 

yerine getirmek elzemdir. Dinde zorlama yoktur ama zorluk vardır. Zorluk 

ise insanın insanca kendini gerçekleştirmesinin, Tanrı’yı hakkı gereği ile 

yaşamasının fırsatı olarak bulduğudur/ bulacağıdır.  

İnsan ya zorluktan kaçar ya da zorluğu fırsat bilerek ereğe varımın, hakkı 

ile yaşamanın aracı kılar. Zorluklar dindar oluştan kaçmanın nedeni ise 

nefsi emmare ile fevri oluşta haz, arzu ve menfaatlerin nesnelerinde 

sürükleniş kaçınılmazdır. Zorluklar fırsat olarak değerlendirildiğinde ise 

ilkelerde yaşamak ile insan olarak vücud bulmak, ilkelerle tanrısal oluşu 

bulmak, Tanrı’ya yükselmek/ uzanmak/ yakin gelmek, sonuçta olması 

gerekendir. Dinde en önemli gayede budur.  

Dinde zorlama yoktur ama zorluk vardır. Zorluğu göğüsleyecek ise insan, 

dini gereği insan oluşunu Tanrı ile bulacaktır. Tanrı’da ne için olduğunun 

anlamını bulacaktır. Bunun içindir ki dinde Tanrı’ya ulaşmak gayedir. Bu 

gayenin gerçekleşmesi için ise din, sadece ibadet alanı değil, insana hizmet 

ile ibadetin taçlandırıldığı/ taçlandırılacağı değerler alanıdır.  

İnsana hizmet, meleklerin Âdem’e secdesinin karşılığı olarak insanın 

insana -tapınması değil- secdesidir. İnsana hizmet ile âdemiyete secde 

daim kılınmıştır. “Âdem’e secde et” emri ise böylece insanında muhatap 

alındığı emir olarak dinde yerini almıştır. Bu emri, insani ilişkilerde insana 

hizmet ile görünüşe taşıyanlar da insan ile Tanrı’ya ulaşmanın yolunu 

edinmiş olurlar. İnsana gönüllük esası ile hizmet eden her insan, 

eylemlerinde ilkeleri gerçekleştirmesi sonucunda ilkeler ile tanrısal 

oluşunu bulur ve Tanrı’ya yükselme fırsatını edinir.  

İnsana hizmet etmek zordur ama sonucunda kendilik nesnellikte değil de 

öznellikte bulunacaksa olması gerekendir. İnsana hizmette yaşam, ilkeleri 

yaşamak ile anlamlı bulunacak ve yaşam sevincine neden olacaksa da 

gerekli olandır. Vicdana tutsak oluştan, ilkeleri yaşamakta rızayı bulmak ile 

kurtulmuş olunacak ise insana hizmet öncelenmesi gerekendir. Akıbet ve 

ahret, ilkeler ile tesis edilerek hayır/ rahmet üzeri bulunacak ise insana 

hizmet etmek ve zorlukları göğüslemek sonuçlar düşünüldüğünde, insanın 

olması gerekeni olarak yapması gerektiğidir. Hizmet bireysel düzeyde 

ahlak olduğunda, ortak değer olarak kültür olduğunda ise insanın insanda 
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kendini bulması, insan ile kendiliğini ilkelerde gerçekleştirmesi yaşama 

tutunmanın aracı olur. Hizmet ile insan, nefsini tenzih ettikleri ile tanrısal 

oluşta yaşar iken kutsi oluşu da insan ile bulur.   

Zorluklarda yaşama tutunmak da zordur ama gönüllülük ve rıza 

muhabbetten beslenişin gereği olarak zorlukları aşmanın duyguları ve 

olması gerekeni gayret ile yerine getirmek de zorlukları aşmanın gereği ise 

zor kolay gelir. Tanrı’nın himmeti de kuluna ulaştığında, zorluk katlanamaz 

olmaktan çıkar ve tanrısal oluşu hakkı ile hakiki olarak yaşamanın -

hazinenin- anahtarı olur. Zorluklar, insanın insan ile kutsiyetini bulmasının 

gereği olarak yaşamın bir parçasıdır. Yılmak ile değil, Tanrı himmetinin 

çaba sonucunda görülmesi ile aşılırlar. 

Dinde gönüllülük esas olsa da zorluk ile karşılaşmak dini yaşamanın 

gereğidir. Bu, dinden kaçışın değil de din ile yüzleşmenin de gereği olarak 

kabul edilmesi gerekendir. 
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Düşünce Tarihinde Tevhid 

Tanrı’ya ulaşmak için sadece miraç gibi yükselmek gerekmez. 

Tanrı’ya tevhid gereği ile de ciraçta olarak yükselme imkânı da 

vardır.  

Düşünce tarihi boyunca düşüncenin farklı formasyonlarda gerçekleştiğine 

ve geliştiğine tanık olunur. Duyusal düzeyde sezgisel olarak başlayan 

düşünce, bilme nesnesi üzerinden bilinçlenmeyi de beraberinde getiren 

bilişsel oluşu içerir. Düşünce ve sürecinde bilinç oluşa ermek, düşüncenin 

öznel olması sebebiyle sonuçta edinilendir.  

Bilinçli oluş, ilk evresinde tamamı ile deneyimseldir. Deneyimsel olmak ile 

beraber kavramsal oluşu da kendinde barındırdığında, sezgisel oluş ve 

sezgisel oluş ile edinilen anlam doğrultusunda devam eden bir süreçtedir. 

Düşüncenin her aşamasında sezgi, anlam edinişin öznel yetisi olarak 

düşüncenin zemin bulduğu evre olması ile de gerçekliliğini korur. Temel 

idealar zemininde öznelliğe bağlı gerekçeler üzerinden her anlamın değer 

niteliği kazanması söz konusu olduğunda ise değerlere bağlı yorumsal 

olmak da düşünce alanında belirir. Nesnelliğe bağlı anlam arayışı ve değer 

edinme sürecinde varlık görüşü değer yargısı olarak belirdiğinde, düşünce 

kendi içinde katmanlı ve girift oluşu, öznel olması sebebiyle bulmuş olur. 

Düşünce ile bilme nesnesi olgusal düzeyde ele alındığında salt bilişsel oluş 

söz konu olur iken düşüncede temel idealarla, eylem ve olgu ereğe bağlı 

olarak kritik edilmiş olunur. İlkesel/ ereksel oluş biçimleri düşüncede 

yorumsal olmayı da beraberinde getirir. 

Salt anlam arayışı ve yorumsal olmak, bilme istenci gösteren öznenin 

düşünce melekesinin referans aldığı duruma göre formasyon 

kazanmasıdır. Bu formasyonlar içinde temel idealar (iyi, doğru, güzel) ile 

eylem veya olgunun -genel olarak eylemin- kritik edildiği vicdan, 

toplumsal oluş nedeni ile önem gösterir. Vicdan, düşüncenin nesnel 

olgusallığa bağlı salt biliş formasyonundan farklı olarak idealar ile biçim 

kazanmasıdır. Her salt bilişe sevk eden de temel ideaların irade belirimi 

olarak öznellikte görünüş bulmasıdır.  

Nesnesine yönelik olarak bilmeye yönelim ve bildiğini veya bilmediği 

eylem veya olguyu kritik etmek idealar ile gerçekleşir. Daha önceden 
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belirtiğimiz gibi idealar değer ediniminin belirleyenleridir ve düşüncede 

yargısal oluşta yorumsal oluşu kazanmanın da gereğidir. 

Neden ve erek bağıntısında, anlam ve değer edinimi sürecinde düşünce, 

iki temel formasyonda zemin kazanır. Nesnel olgusal oluşa bağlı 

gerçekleşen salt biliş ve öznel olmanın temel belirimlerinden olan ilkeler 

ile yorumsal bakış, düşüncenin ana alanları olarak görünüş bulur. Bu iki 

ana alan üzerinden ise düşünce, tarihsel sürecinde düşünce yöntem 

biçimleri edinilmesiyle alan zenginliğinde farklılıklar gösterir. 

Nesnelliğe bağlı salt bilişim sürecinde deneyimsel biliş, kavramsal biliş ile 

beraber nesnel oluşa ait kategoriler düzeyinde tanıma dayalı bilmeye 

yerini bıraktığında teorik bilmenin kapısı aralanır. Her tanım, ilk evresinde 

bir önerme biçimi olarak kıyas, sonuç ve çıkarım paradigmasında ilkesel 

oluşta tanıtlamayı da içeren süreçte düşüncenin mantık formasyonunda 

görünmesinin sabitesi olarak düşüncede yerini alır. Bunun içindir ki 

düşüncenin devamlılığı adına bellek hayatidir.  

Belek ile bilinçli oluş ve düşüncenin süreklik kazanması gerçekleşir. 

Koşullar karşısında ise deneyim sağduyulu oluşu da beraberinde getirir. 

Sağduyulu oluş, düşüncenin mantığı sezgisel oluşta fıtraten bellek ile 

beraber kendiliğinde barındırmasıdır. Sağduyulu oluşta düşünce mantığı 

üç zamanlı olarak kendiliğinde barındırır. Zaten bellek ile beraber 

düşünce, bilme sürecinde iken kıyas, sonuca göre çıkarım ve tanıtlama da 

mantık olarak formasyon kazanır iken üç zamanlı oluşta gerçekleşir. 

Bilincin öznellik/ ben oluş zemininde üç zamanlı oluşu nedeni ile düşünce 

her formasyonunda üç zamanlı oluşu dolaylı veya dolaysız olarak 

kendinde barındırır. Üç zamanlı oluşu nedeni ile de bilincin sibernetik 

işlevsel oluşunda düşünce, her bilişimde ve önermede sonuçtan referans 

kazanması ile eşleştirme, kıyas, ilişkilendirme, gerekçelendirme ve yeni bir 

sonuca doğru çıkarımda olarak döngüsel oluşta görülür. Ben merkeziyetçi 

-nefis natıka- olarak gerçekleşir.   

Kategorik belirimler üzerinden mantık formasyonunda düşüncenin 

gelişiminde, erek belirimine göre sonuç ilkeden referans ile tanımı 

yapılanın ilkesi gereği anlamlı kılınması, tanıtlamayı gerekli kılar -açık 

eder-. Mantık, önerme biçimleri üzerinden yanlış veya doğru olanın 

yargısına varmanın ve teorik oluşun düşünce formasyonu olarak görünüş 

bulur. Tümel, analitik, ampirik, diyalektik vb. oluş süreç ve evrelerinde 
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kendi içinde sağlamlaşır. Gerçek olanı daha doğru bilmenin düşünsel 

biçimi olur. 

Mantıkta gerçek, ilkesi gereği ile tanıtlanabilir olunandır. Doğru ise 

gerçeğin öznel olarak yargısında bulunmaktır. Gerçek doğru olarak 

öznelde tanıtlandığında varlık görüşü değer yargısı olarak görünüş bulur. 

Önerme biçimleri ve mantık formasyonlarına bağlı olarak gelişen dile göre 

de düşünce, yapısallık kazanır. Mantıkta uslamlama tümden gelimci, 

tümevarımcı ve benzeşim olarak üç kategoride toplanır iken mantıkta 

referans alınan varlık düzeyine göre geliştirilen paradigma ediniş ile 

yöntem kazanımı, düşüncede yapısallığı kararlı kılar.  

Klasik mantık, doğrultusal oluşunda varlıksal olanı doğru çıkarımlar ile 

bilmek için önemlidir. Önermenin doğru oluşu yargısına varılması 

sürecinde kıyasa bağlı çözümleyici oluşu, çıkarımda veya varımda 

sonuçlanışı ile biçim kazanır. Böyle olsa da varlıksal oluşun nasıl 

olunduğuna dair teoride kalması nedeni ile yetersizdir. Analitik ve ampirik 

düşüncenin yöntemsel oluşu sonucunda da bu teorik oluştaki eksiklik 

aşılmıştır. Aristoteles’in ifade ettiği çizgide gelişir iken ampirik düşünce 

biçimi ile mantık, ne olunduğuna dair uslamlama biçimi olmaktan daha 

çok nasıl olunduğunu açıklayıcı yöntem olarak biçim kazanır.    

Bir olgunun birçok gerçeği barındırması birçok doğrusal yargıyı da 

beraberinde açık eder. Ayrıca bir olguyu ilintili olduğu düzeylerden 

referans ile ele almak da farklı görüşlerin açık olmasına nedendir. İzafi oluş 

görüşte farklılığın açık olmasına nedendir. Varlık görüşü değer yargısında 

perspektif farklılıkları sorgulamayı ve sonuçta da karşıt görüşlerin görünür 

olması ile beraber eleştirel olmayı beraberinde getirir. Eleştirel olmak ise 

diyalektik oluşu görünür kılar.  

Diyalektik, felsefede birçok biçimde tanımlanmış ve yorumlanmıştır. 

Felsefede diyalektik, önermelerde karşıtlığın görünür olması ile 

karşılaşılan sorunsal olanı, tanıtlanması yapılan gerçek olan ile aşma 

uslamlama biçimidir. Bu bağlamda doğru olan ve olmayanı ayrıştırmak için 

tanımlama ve tanıtlama ile başvurulan tartışmaya dayalı bilişsel bir 

yöntemdir. Sokrates’te bu biçimi ile görünüş bulur. Böyle olmak ile 

beraber Sokrates’te yargısal oluş, izafi belirimlerde kalındığı içindir ki boş 

bırakılmış bir aradır. Sokrates öncesinde diyalektik, doğayı ne olduğuna 

dair bilmekten daha çok nasıl olduğuna dair anlayabilmenin us yöntemi 
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olarak Heraklitos’ta anlamlı kılınır. Doğa diyalektik oluşta görülendir. 

Diyalektik oluşta değişimin gereğidir. 

Diyalektik, ilk doğa filozoflarının karşıt önermelerde olması ile doğru olanı 

tanıtlamak için eleştirel olurken görünüş bulmuştur. Tanıtlamaya dayalı 

eleştirel olmayı ve tartışmayı beraberinde görünür kılmıştır. Doğa için 

söylemek gerekir ise doğa, çeşitliliğin serimlendiği, görünüşlerin ve 

bütünlüğün korunduğu alandır. Bu durumu ile karşıt oluşu değil se de 

çeşitlilikte beliren farklılıklar üzeri değişim etkileri gösterir iken diyalektik 

oluşu kendinde bulur. Doğada karşıt oluştan daha çok varoluş eşiklerine 

göre değişim, söz konusu olandır. Doğadaki varoluş eşikleri üzerinden 

beliren farklılıkları karşıt belirim olarak görmek ise ussal bir zorlamada 

bulunmaktır. Doğa çeşitlilik belirimindeki farklılıklarda karşıt olmaktan 

daha çok çift oluşu barındırır. Çift belirimlere karşıtlık demek, zorlamadan 

öteye geçemez. Böyle olsa da ussal olarak bilişin doğru olarak 

gerçekleşmesi ve hak olanın görünüş bulması içindir ki karşıt belirimlere 

ihtiyaç vardır. Karşıtlık varlıkta olan değil, ussal olarak ihtiyaç duyulandır. 

İhtiyaç duyulan olduğu içindir ki varoluşsal olarak karşılıkları oluşandır/ 

oluşturulandır.  

Felsefi görüşlerin ideaya bağlı yargısal oluşta diyalektik olarak belirdiğine, 

ilk filozofların eleştirel oluşunda görmek mümkündür. Diyalektik, ussal 

oluşun sonucunda varlık görüşü değer yargılarında karşıt oluşların 

belirmesi ve tartışmaya, eleştiriye açık olması ile görünüş bulur. Felsefi 

düzeyde, doğru yargıya varmanın bilişsel yöntemidir. Tarihsel düzeyde, 

olgunun değişimlerde ve evrelerde tarihsel oluşunun ve ilerlemesinin 

dinamiğidir. Bilimsel düzeyde, gerçek olanı batıl üzerinden tanıtlamanın 

gereğidir. Vicdan düzeyinde, iyi olan ile eylemin kritik edilmesi ve kötü 

olanın aşılmasının gereğidir. İstenç düzeyinde ise güzel olanın tercih 

edilmesi ile karşı karşıya kalınan karşıtlıklarda belirendir. Her hâlükârda 

diyalektik, ideaların yargısal oluşu üzeri ussal olarak görüş karşıtlığında 

belirir. Yaşam ilişkilerinde ise değer belirimlerindeki farklılıklarda karşıt 

oluşun edinilmesi sonucunda çatışkıya kadar uzanan belirimde bulur. Bu 

durumda diyalektik, nesnel olmaktan daha çok özneldir.  

Felsefe tarihinde belirlenimci olunması nedeni ile diyalektiği yadsıyanlar 

olduğu gibi gerçek olanda çelişki olmaz diyerek yadsıyanlar da olmuştur. 

Diyalektik, düz mantığın özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü durumun 
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olmazlığı ilkelerinin mantıkta yetersiz kalmaları sebebiyle bir nevi eleştirel 

yaklaşım olarak da görünüş bulmuştur. Bu bağlamda diyalektiği, 

çelişenlerin aşılması mantığı olarak kabul gören, bu doğrultuda kavramsal 

düzeyde ussal olarak olup biteni anlama çabasında olan ve diyalektiği 

kavramsal düzeyde yöntem kılmaya çalışan Hegel’e de tanık oluruz. 

İlkenin olgu olarak tarihte gerçekleşmesine de Hegel ile mercek tutulur. 

İlkenin değil de temel ihtiyaçların diyalektiğe neden olduğu, bu doğrultuda 

da diyalektiğin kıpıları olan karşıtlardan, galip olanın -sınıfların- ortadan 

kaldırılması ile yeni bir dünya kurulacağının ütopyasını geliştiren Marks’a 

da tanık olunur. Hegel diyalektik görüşünü tez, antitez ve sentez olarak 

pragmatik düzeyde formüle edenlerde olmuştur. 

Daha önceki çalışmalarda belirtiğim üzere kanaatim o ki Hegel diyalektiği 

ilkesel düzeyde yaklaşım olarak her ne kadar doğru olsa da kavramsal 

düzeyde çelişikliği aşmak için başvurulan yöntem beliriminde yanlıştır. 

Başvurulan yöntemde karşıt kavramların karşıt içeriklerinin aşıldığı yeni 

bir kavramda buluşmaları söz konusudur. Söz konu olan bu ise her 

kavramın kendi içeriğine bağlı olarak eril oluşu nedeni ile karşıtını da 

içeren yeni bir kavramda buluşması söz konusu olmaz. Dil, yapısı gereği ile 

buna müsaade etmez. Bu, durumda başvurulan yöntem bir dil oluşturma 

yöntemidir denilirse doğru olur ama yöntem yanlış olduğunda diyalektiğe 

bağlı geliştirilen bir dil edinimi de gerçekleşmez.  

Kavramsal düzeyde değilse de varlıkta değilse de varoluşsal düzeyde 

karşıtlığın barındırılması söz konusudur. İnsanda iyi ve kötünün 

barındırılması, hukuk zemininde toplumsal yaşamda karşıt değer 

sahiplerinin beraber yaşaması vb. örnekler verilebilir. Kavramsal oluşta ise 

her karşıt, karşıtı olanı görünüşe taşıdığı kadarı ile kendi oluşunu da korur. 

Karşıtını neden ve erek belirimlere bağlı olarak içerecek biçimde de 

anlamlı kılabilir. Sulh kavramının nedeninde çatışkıyı işaret edişinde anlam 

kazanmasını örnek verebiliriz. Böyle olsa da kavramın karşıtı ile yeni bir 

oluşta bulunması, kavramı kendi içeriğinden yoksun kılarak yeni bir 

kavram kılar. Her yeni kavram gibi karşıtlığı barındıran kavram da içeriği 

gereği nedeni olan kavramlardan dilin yapısal oluşunda kullanılış 

durumuna göre ayrı içerikte farklı durur/ durmak zorunda kalır.  

Ayrıca örnek olarak duygu belirimi olan kavramlardan sevgi ve nefreti ele 

alırsak: Sevgi ve nefret iki karşıt kavram olsalar da oluş düzeyinde yeni bir 
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kavramda buluşturma olanağı söz konusu da olsa gerçek ile bağıntısı 

koparılmış bir yönteme başvuruyor olurduk. Özne, sevmeyi veya nefret 

etmeyi vb. duygu karşıtlığını potansiyel olarak kendinde bulur/ bulabilir 

ama özne her duyguda karşıtlığa aşkın olarak sadece duygusunu 

bulduğunu yaşar. Duygusunu yaşadığı her ne ise karşıtına sebep verebilir 

olsa da yaşar iken karşıtı değildir ve karşıtı da olmaz. Bu anlam gereği 

belirtmek gerekirse; karşıtlık kıpıları varoluşsal düzeyde görünüşe 

gelmenin ussal araçları iken birbirleri olmaktan daha çok birbirlerini 

görünüşe taşırlar.  

Her kötü olanın iyiyi barındırdığını, her iyi olanın kötüyü de 

barındırabileceğini söylesek de dilde ilke gereği yargısal oluş nedeni ile iyi 

iyidir ve kötü de kötüdür. Her ne kadar bu yargılar öznel düzeyde izafi 

olsalar da evrensel düzeyde herkes için olana göre çıta belirimi olan değer 

yargı kalıplarıdır. Her iki kavramın oluşta buluştuğu ve aşıldığı yeni bir 

kavramdan bahsetmekteysek, değerlendirme yapma olanağını da 

bitirmekte olduğumuza tanık oluruz. Bu da usun sürekli gerçekleşmesinde 

gerçekliğini yitirmeye yüz tutar. Hegel diyalektiği, gerçekte olup bitmekte 

olandan koparılmış yönü ile kendi devrine hapsolmaktan öteye 

geçmemiştir.  

Bu diyalektik oluşta eksik olarak görülmesi gereken ise kavramsal düzeyde 

ilkesel görüşün zaten diyalektiğe aşkın görüşe neden olduğudur. Ayrıca 

ilkelerin tesis edilmesi durumunda tavırda çeşitliliğin yakalanması ile 

diyalektik ilişkiye aşkınsal olan yaşamın edinile bileceğidir.     

Marks’ın diyalektiği ise Hegel diyalektiğinden daha gerçekçi dursa da 

diyalektiği sadece materyal oluşta araması ile eksik, diyalektiği bitirecek 

ütopyayı barındırması nedeni ile yanlış ve -tarihsel oluşun diyalektik oluşu 

öngörülse de- tarihsel oluştan kopmaya neden olacağından yana 

öngörüsüzlük içerir. Buna da tarihsel olarak tanık olunmuştur. Marks’ın 

diyalektiğinin uygulamada, fıtri oluşta çeşitliliğin gözetilmesinden, 

sosyolojik yapısallıkta ilişkilerde gerçekçi olunmasından uzak, yapısal/ 

kurumsal uygulamada ise özgürlükten daha çok diktanın oluşmasına 

neden vermesi nedeni ile gerçekçi olmadığı görülmüştür. Bir hayal uğruna 

olmayacağı dener iken milyonlarca can heba edilmiştir.  

Söz, yaşamı anlamlı kılmak ile kalmayıp yaşamı tesis de etmek için de 

kullanılandır. Bu neden ile Marks ile görülen; her ne kadar hak arayışının 

Tevhid Okumaları 5

142



meşru olması olsa da sözün gerçekliliğinin varoluşsal düzeyde tanıtlaması 

yapılmadan yaşama geçirilmeye çalışılması sonucunda acı sonuçlar ile 

hesaplamak zorunda da kalındığıdır. 

Tez, antitez ve sentez düzeyinde pragmatik olarak Hegel diyalektiğinin 

formüle edilmesi ve amaca bağlı olarak kullanılmaya çalışılmasında ise 

görülen en büyük sıkıntı; doğrultusal düşünüldüğü içindir ki uygulamada 

hedef odaklı iş görülürken yıkıcı düzeyde olumsuz ussal oluşun 

gözetilmesidir. Pragmatik düzeyde bu mantık biçimi işletildiğinde 

sibernetik düşünülmediği içindir ki sonuçları öngörmekten yana hatalara 

düşülür. Böyle olduğuna da çokça tanık olunur/ olunmuştur. Bu düzeyde 

düşünce yapısal kılındığında sonuçlardan yana öngörünün yitirilmesi söz 

konusu olur/ olabilir. Sonuçlardan hareket ile nedenlerin belirli kılındığı 

sibernetik düşünce biçimi ile diyalektik nedenler oluşturulduğunda ise 

sonuca varım veya sonuçların öngörülmesi netlik kazanır. Çoklu ilişki 

gerçeğinde sibernetik oluşta kontrollü diyalektik ile sonuç başarı ile 

bulunan olabilir. Toplumsal yaşamda hukuk zeminin edilmesi, siyasi olarak 

algı oluşturmak ve algı yönetiminde vb. alanlarda bu yöntem daha 

kullanılır bir diyalektik oluştur. Sibernetik diyalektik, ilahi adalette 

(kısasta/ karmada) zaten sonuçları bağlamında nedenleri ile beraber doğu 

kültürün de keşfi -deneyimsel- bulgu olarak tanık olunan/ bilinendir.  

Teoride doğru olduğu kanısında bulunulanın, gerçekte karşılığı olacaktır 

diye bir kaide yoktur. Böyle olsa da teorik olan, varlıksal oluşa haiz ise 

gerçekte karşılığı aranır. Uygulanabilir olma düzeyinde ise doğru yöntem 

ile gerçekleştirilmesine imkân da bulunabilir. Varlıksal veya varoluşsal 

düzeyde gerçeklik karşılığı olmasa da uygulamada karşılığı olması söz 

konusu olabilir.  

Tez, antitez ve sentez diyalektik yöntemi, hedef odaklı suni bir yöntem 

olarak uygulamada karşılığı olması ile görünüş bulan bir teoridir. 

Kavramsal/ teorik düzeyde mümkün görülenin uygulamada sonuçlarının, 

çoklu ilişki ve kuvvet dengeleri söz konusu olduğunda öngörülmesi/ 

kestirilmesi mümkün değildir. Bu neden ile sibernetik diyalektik ile 

sonuçlar daha net belirli kılınarak uygulanmada sonuç elde edilebilir. Tez, 

antitez ve sentez yönteminde görülen yıkıcı uygulamalardan farklı olarak 

da iyileştirici ve yapıcı düzeyde sonuç alımı sağlanabilir. Tez, antitez ve 

sentez yöntemine varoluşta tanık olmak söz konusu olmasa da tarihsel 
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oluşu nedeni ile sibernetik diyalektik oluşa bireysel ve kültürel düzeyde 

ayrıca kadim öğretilerde -kısasta/ karmada- tanık olunabilir. Tez, antitez 

ve sentez kuramı evrim teorisi ile uyuşur olsa da kuramsal olarak 

uygulanışında sıkıntılıdır.  

Her tez, anti tezi ile görünüş bulurken ve antitezi üzeri uygulanmaya 

çalışılırken erk ve değer belirimlerinin korunum düzeyinde karşıtını belirli 

kılması sonucunda senteze ulaşılacaktır diye bir kaide de yoktur. Bil akis 

karşıt olanın kendi erk ve değer belirimlerinden yana uyanışı söz konu 

olduğunda, sentez yapayım derken sentez yapacak olanın senteze maruz 

kalışı dahi söz konusu olabilir. Karşıtı ile uyanan için ise sentez, karşıtının 

galip yönleri ile eksiğini görmek ve kendini tamamlayarak sonuçlanabilir. 

Bu durumda sentez, hiç beklenmedik olarak sentezi yapmaya çalışana, 

geri dönüş olarak yansır. Böyle olduğunda, diyalektiğin aslında tez, antitez 

sentez yönteminde eksik kaldığı sibernetik olarak gerçekleştiğine tanık 

olunur. Diyalektikte kısas/ karma kaçınılmaz ise sibernetik oluş da 

kaçınılmazdır.  

Her sıkışmada/ sıkıştırılmada kendine dönerek eksiklerini tamamlayan ve 

daha da güçlenenler için sentez, karşıtını aşmak gerektiği yönde geride 

bırakılır. Karşıtın donanımıyla donanmak da sentez olmaktan daha çok 

güçlenerek sentezi aşmak ile sonuçlanır. Her yeni oluşum sentez olmaktan 

daha çok özgün bir biçimde gerçekleştiğinde de sentezin suniliği geride 

bırakılır.         

Görülen o ki diyalektik, tarihsel olgu niteliği kazansa da tam olarak 

bilinmekten yana eksik ve doğru biçimde yöntemsel olarak uygulanışından 

yana da uzak kalınmıştır. Diyalektik, tarihsel olgusal oluşta hak olanın batıl 

üzerinden görünüşü olay beliriminde gerçekleşendir. Sonuçta batılın ussal 

olarak zayi olması ve yaşamsal olarak da geride bırakılması ile hak ve 

doğru olanda sonuçlanır. Hak ve doğru olan ile ise batıla aşkın yaşam tesis 

edilir. Tarih bunun göstergeleri ile doludur. Böyle olsa da insanın yoruma 

açık oluşu, inanç varlığı olması ve nefsi emmaresi sebebi ile diyalektik oluş, 

insanın seküler yaşamında doğada ilerlemesinin ve tinde gelişiminin 

dinamiği olarak gerçekliliğini korur. 

Bu başlık altında anlatmak istediğim; felsefe tarihine bağlı kalarak düşünce 

tarihinde düşünce formasyonlarını anlatmak değil, böylesi bir tarihsel 
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süreçte tevhid düşünce biçiminin diğer düşünce biçimlerinden ne kadar 

farklı, girift ve katmanlı olduğunu görünüşe taşıyabilmektir. 

En sığ anlamda tevhid, ulûhiyete dair olarak -her şeyden soyutlanmış, 

ötelenmiş- tek Tanrı inanışında bulunmaktır. İslam tasavvuf kültüründe ise 

tevhidi vücud, tevhidi şuhud olmak üzere iki ana kolda anlamlı kılınmaya 

çalışılmıştır. Tanrı’nın kendiliğinde Ahad oluşu ve sıfatlarında birliğini -

Vahid oluşunu- koruyuşu ve yaratıklarında üzerinde Rabb sıfat belirimleri 

ile hazır iken bütünlüğü koruyuşu ile kendiliğini görünüşe taşıyandır. 

Görünüşe gelmek var ise tanık olmak da vardır. Bu bağlamda Tanrı’ya 

tanıklığın ismine tevhid denir.  

Tanrı’ya tanık olmak, Tanrı’nın bilinebileceği anlamına gelir ki bu 

bağlamda tevhid, us ve iman alanının ayrıştırılmasından veya Tanrı’yı 

bilemeyiz anlayışından uzaktır. Tevhidi vücutçu anlayışının genel 

görüşünde Tanrı zatı ile âlemlerin aynılığı üzerinde durulur ki bu görüş 

Kur’an referanslı olmaktan daha çok felsefe tarihinde karşılıklarına sıkça 

rastlanacak olan toptancı bir yaklaşımdır. Muhiddin Arabi ve ardılları için, 

Tanrı zatında kendiliğini korur iken âlemlerin kendisi de olandır. Velev ki 

böyle bir anlayış vardır. Bu anlayış Zat bilgisinden uzak Tanrı’yı doğanın 

tekil belirimine indirgemekten öte değildir. Eski devirlerde kâinatın mutlak 

olduğu düşünüldüğünde ve bu düşüncenin uzantısında panteist 

düşüncenin hâkim olduğu varlık görüşünde de aynı düşünceye rastlamak 

mümkündür. Bu düşünce biçiminde her şeyin Tanrı olması kanısı ile her 

şeye karşı duyarlılığın yakalanmaya çalışılması ahlaki olarak önemli olsa da 

teorik olarak böylesi bir görüşün varlıkta ve öznelde karşılığı yoktur.  

Vahdeti şuhud görüşünde ise âlemleri Tanrı’nın kendinden halk ettiği ve 

kendi ile kaim kıldığı görüşünde vücutçular ile aynı görüşte olunsa da 

âlemlerin Tanrı’nın kendisi olduğu görüşüne itiraz edilir. Ben de bu görüşü 

benimsesem de her iki görüşün de neden Tanrı görüşünden referans ile 

biçimlendiğini vurgulayarak bu iki görüşten ayrışmaktayım. Tevhid, neden 

Tanrı üzerinden okunması gereken olmaktan daha çok erek Tanrı ilkesi ile 

okunması gerekendir. Erekte Tanrı ilkesi olduğunda; her neden 

potansiyelde gizli duran tanrısallığın gerçekleştirilmesinin ve bu 

doğrultuda da Tanrı’ya ulaşmanın nesnesi olur. Nesnellik, sonuç ilke 

belirimi ile nedenlerin belirli kılınışında gerçekleşen önsel belirimdir. Her 

olay ve olgu -olup bitmekte olanlar- Tanrı’yı anlayabilmenin, tanımanın ve 
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O’na ulaşabilmenin aracı olarak belirir. Bu duyarlılık ve her şeyin O’ndan 

olduğu bilinci ile varlık görüşü biçimlendiğinde nesnel oluşa aşkın öznel 

edimsel belirimleri ile Tanrı’ya tanık olmak gerçekleşir. Bu durumda “o -

aynı- değil, ondan ayrı da değil” gibi önsel neden ilke üzerinden beliren 

slogan ifadeler ile tevhidi anlamlı kılınmak yerine nesnelliğe aşkın 

oluşunda Tanrı öznelliğinde tanık olunan olur. 

Tanrı her şey değildir ve her şey üzerinden kendini görünüşe taşıyandır. Eş 

deyişle Tevhid her şeyi hak bilmek değil, her şey üzerinden sıfat ve tavırları 

ile görünen Tanrı’ya tanık olmaktır. Tanık olunacak ise Tanrı, neden 

oluşundan daha çok erek oluşu ile görünüş bulacaktır. Neden de aranacak 

Tanrı oluştan daha çok erekte aranacak olması ile Tanrı’ya tanık olmak, 

ulaşmak daha kolaydır. 

Bu bağlamda erekte olana tanık olmak hem kendiliğin gerçekleştirildiği 

sıfatların görünüş bulmasında hem de karakter ve kimlik belirimi olan 

esma tavırlarında görünüş bulmasında gerçekleşir. Böylesi tanıklıkta 

eylemsel oluşta öznelliğin belirimi nedeni ile eylemlerinde Tanrı’ya tanık 

olmak söz konusu olur. Eylemler de ise Tanrı ihtiyaç duyulan veya 

ulaşılması gereken olarak sezilendir. Böylesi sezgisel bilişimde tanıklık ise 

keşf etmek, bulunçta öznelliğe tanık olmaktır.  

Tanrı’ya tanık olmak için ise O olduğundan emin olmanın duygusu olan 

iman (Tanrı’yı varlığından yana emin olma duygusunda bilmek), sezgi, us, 

vicdan gereklidir. İman ilkenin duyguda karşılık gördüğü eminlik duygusu 

olarak başlangıçta ön kabul olarak O’na varımın gereğidir. Tanık olma 

sürecinde ereğe yönelik motivasyonun gereğidir. Sonuçta ise “gözü ile 

gördüğünü kalbi yalanlamadı” ayeti gereği Tanrı’nın öznel belirimlerinde 

Tanrı olduğuna tanık olmak için gerekli olandır.  

İman, başlangıcında itikat ettiğini koşulsuz kabul etmek anlamını taşır. 

İman ettiğine yönelimde olmak iradesinde bulunmayı sağlar. Bu düzeyde 

iman, görüden daha çok ereğe bağlı yönelimlerde görünüş bulur. İman 

ettiğini görmek, varlık görüşü değer yargısında iken en salt durumda, dilde 

anlam ve değer kabulü üzerinden dolayımsız olarak gerçekleşir. Böyle olsa 

da iman ettiğini, hakkı ile görmek, ilişkide deneyimle kazanılır. 

Deneyimlenmemiş ve sonuçta sonuç alınmamış her iman durumunda 

hakkı ile görüş gerçekleşmez. Bu durumda iman, iman edilen hakkında 

sanıda/ zanda kanaatte bulunmaktan ileri gitmez.  
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Deneyimlenmiş ve sonuçta sonuç almış olarak iman edilen görülmekte ise 

bu zanda bulunmaktan öte, iman edileni hakkı ile bulmak ve ona tanık 

olmak anlamını taşır. İşte! Dolayımsız düzeyde kabule bağlı olarak iman 

ettiğini görmek değil, deneyimde bulunarak edinilen sonuçlarda 

gördüğüne iman etmek bunun için önemlidir.  

İtikat ettiğini görmek değil, itikat ettiğini gördüğünde ona iman etmek, o 

olduğuna dair -zanda değil- emin oluşta kanaat getirmektir. Sonuçta 

tevhidin gereği ile olması gerekende budur. “Gözü ile gördüğünü kalbi 

yalanlamadı” ayetinde de bu anlamlı kılınır. İtikatta şüphe yoksa ise gaybi 

imandır. İman ise sonuçta Tanrı’ya tanık olmayı -müşahedede bulunmayı- 

gerekli kılandır.  

Sezgi, iman ile eylemlerinde O’na tanık olmanın gereğidir. Us kavramsal 

düzeyde O’nu bilmenin, sıfat ve esma ilkeleri ile O’na tanık olmanın 

gereğidir. Vicdan ise O’na gerçekleştirdikleri üzerinden gerçekleşmekte 

olanların sonucunda ilke gereği tanık olmanın zorlayıcı erkidir. İnsan 

gerçekleştirdiklerinde ise Tanrı’yı bulacak O’na tanık olacak ise vicdan 

O’nu eylemde gerçekleştirdiklerinde Rabbi olarak bulmanın ve kendisine 

ikram edilenler üzerinden tasdik etmenin gereğidir. İman ve vicdanı 

olmayanın Tanrı’dan nasibi, hikmete bağlı olarak varoluşundan öte 

değildir. 

Tanrı zatında tek (Ahad), sıfatlarında bir (Vahid) kâinatta kendisi ile 

bütünlüğü koruyan olarak kendini sıfat ve esma tavırlarında görünüşe 

taşıyandır. Tevhidin gereği olarak O’na tanık olmak O’nu bilmek ile 

mümkündür. Bu, varlık ve bilgi bilimsel olarak olması gerekendir. Bu 

nedenledir ki öncül olarak vahiy ve ereksel olarak da keşif tevhitsel bilişin 

gereğidir. Tanrı’ya tanıklık bilişsel oluş nedeni ile ilmi gerekli kılar. Vahiy 

gereği ile ilmi edinilen Tanrı’ya tanıklık ise keşfi olarak deneyimlenmesi ile 

gerçekleşir. Bilinmezcilerden farklı olarak Kur’an’da Tanrı, kendisinin 

deneyimlenmesi ile bilinebileceğini ifade eder. Bu da ereksel olanın 

gerçekleşenler ve gerçekleştirilenler üzerinden yaşanması anlamını taşır. 

“Kullarım Ben’den sual etmekteler, de ki dua edenin duasına icabet 

ederim. Ben kullarıma yakinim” ayeti, “Nafile ibadetler ile kulum bana o 

kadar yakin olur ki gözlerinde göreni, kulaklarında duyanı, ellerinde tutanı, 

ayakları ile yürüyeni ben olurum” anlamında okunması gereken hadisi 

kutsi ile görülmektedir ki Tanrı’yı bilmenin ve erek olarak varımın bir 
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gereği de istençtir. İstenç şevk ile ise Tanrı’ya varmak, O’na O’nun ile tanık 

olmak zor değildir.  

Duanın kabulünde, ibadetler sonucunda tanrısal oluşun sıfatlarından 

beslenişte görülmesi/ tanık olunması gereken O’dur. Vicdan, tanık 

olunması gerekenden, zorlukta veya zaaflarda uzaklaşmamak için 

gereklidir. Şahsında Ahad (tek), sıfat ve esma tavır belirimlerinde Vahid 

(bir) ve yarattıklarını bütünlük içinde var kılan ayrıca zatı ile içkin, sıfat-

esma tavırları ile aşkın ve muhit oluşu ile kapsayıcı bir Tanrı’da 

bahsetmekte isek tevhid, Tanrı’nın evrensel (Rabb-ül Âlemin) oluşunda 

Tanrı’ya tanık olmayı gerekli kılar. 

Tevhitte ereksel olana, gerçekleştirdiklerinde varım söz konusu olduğu 

içindir ki Tanrı, değer belirimi olarak yaşamın öznesi olur. Yaşamın öznesi 

ile O’dan olanları, eylemde gerçekleştirdiklerinde hikmetinde bilmek ise 

tevhidin gereğidir. İçkin, aşkın, kapsayıcı ve her kesin ortak gerçeği olan 

Tanrı görüşünde bütün varlıksal düzeyler ve varoluşsal alanlar O’na tanık 

olmanın delili olan nesnel belirimlerdir. Bu bağlamda tanıklık ussal olarak 

O’nu tanıtlamayı ve tanık olmayı gerekli kılar. 

Böyle olmak ile beraber tevhid, eylemde görünüş bulan özneye, karakter/ 

kimlik belirimleri ile tanık olmaktır. Bu düzeyde tevhid, nesnel olgusal 

olana aşkın öznel edimsel belirimlerinde Tanrı’yı seyir etmektir. Böylesi 

tevhid beliriminde Tanrı, sezgisel oluşa ek olarak kavramsal görü ile tanık 

olunandır. Sıfat veya esma düzeyinde kavram hem özneye işaret ederken 

hem de özneyi nesnel olgusal olana aşkın oluşuna tanık kılarken tenzih 

belirimidir. Ayrıca öznelliğin dilde karşılık görmesi nedeni ile teşbih 

belirimidir. Bu anlamda tevhid; tenzih düzeyinde kavramsal görüde 

Tanrı’ya öznel belirimlerinde tanıklık, teşbih düzeyinde ise kavramsal 

oluşta bilmek ile Tanrı’yı bulmaya nedendir.  

Tevhid, spekülatif oluşu da kendinde barındıran varlıksal görüdür. 

Spekülatif oluştan kastım ise nesnel olgusal oluşa aşkın öznel edimsel 

görünüşünde Tanrı’ya varlık görüşü değer beliriminde metafizik oluşta 

tanık olmaktır. Ayrıca rububiyet gereği ile herkesin ortak gerçeği olan 

Tanrı’yı, yaşanan sıfat ve esma tavırlarında ilkenin duyguda yaşanmasında 

bulmaktır. Duygusunda yaşanan her ilke ile hem tanrısal oluş 

deneyimlenirken hem de Tanrı öznelde bulunan olarak deneyimlenmiş 

olunur. Bu durumda yaşamsal olarak duygusunda deneyimlenen Tanrı 
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ilkelerinde (sıfat ve esma belirimi) Tanrı ile aynalaşmak da söz konusu olur 

ki tevhidin spekülatif oluşunda aynalaşmak da spekülatif oluşa dâhildir.  

Böylesi tevhid beliriminde insan, kendi gerçekleştirdiklerinde hem 

potansiyeline tanıkken hem de Tanrı’ya, rabb olduğu erk belirimleri olan 

sıfat ve esma da tanık oluşunda aynalaşmayı bulur. Bu durumda insan, 

Tanrı’yı kendi ile bulur iken asli kendiliği olarak bulduğu Tanrı’ya da 

kendiliğini gerçekleştirdikleri ile görünüşe taşıması üzeri ayna olur. 

Karşılıklı ayna oluşta spekülatif oluş, sıradan ve doğrultusal metafizik 

görüşten farklı olarak kendi içinde derinleşen, mertebe seyrinde 

katmanlaşan ve alan belirimlerinde girift oluşu da kendinde barındıran bir 

düşünce biçimi olarak tevhid, ilkesi gereği yaşamsal oluşta deneyime bağlı 

olarak gelişen bir anlayış biçimi olarak yapısal kılınır. Tevhid düşüncede 

yaşamsal oluşu ile yapısal kılındığında ise erek belirimine göre nedenlerin 

belirli kılındığı nesnel oluşa -düşünce de sibernetik döngüsel oluşa- aşkın 

öznel oluşta kendiliğin bulunduğu sibernetik spekülatif oluşta bilmek ve 

tanık olmak ilmidir.  

Tevhidi ilmi olmaktan daha çok bilimsel kılan ise deneyimsel olan sonuç 

bilgi verisinden referans ile emin oluşta tanık oluşun gerçekleşmesidir. 

Tanrı, nasıl görülmekte ise varlığından ve varlık belirimlerinden emin 

olarak O’na tanık olmak birliğinde O’nu bulmaktır. Bu bağlamda tevhid, 

bir kılmak değil, bir olan Tanrı’yı bir oluş belirimlerinde bulmaktır. 

Ulûhiyet belirimi ile Tanrı, aşkında durandır. Rububiyet belirimlerinde ise 

Tanrı, herkesin kendi gibi bulacağıdır ve ubudiyette -kul oluşta- Tanrı, 

insanın Tanrı’yı ve tavırlarını erek edinmesi ile ilkeli oluşunda 

gerçekleştirdikleri üzerinden bulunandır. Tevhitte kulluk, tanrısal oluşun 

gerçekleştirilmesi ile tanrısal ahlakın edinilmesidir. Bu yönü ile tevhid 

fıtrat gereği tanrısal oluşu erek beliriminde ilkeli oluşta gerçekleştirir iken 

Tanrı’ya ulaşmanın gereğidir. Bu düzeyde tevhid, nefsi emmarenin 

tekbenci oluşundan, fedakârlık yaptıkları ile kulun kendini tenzih etmesi 

üzeri rahmet tavrında Tanrı’yı öznelde bulmasıdır. Bu nedenledir ki Tanrı, 

güzel ahlak sahiplerinde kendiliğini en yalın durumda görünüşe taşır. Din, 

erekte olması gereken böylesi tevhid beliriminde yaşamak için gerekli 

olandır ve öznellikte nesnelliğe aşkın olarak kendiliği bulmanın/ 

keşfetmenin yöntemler bütünüdür. Bu bağlamda din, tenzihten ibaret 
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olarak -nesnele indirgenmiş öznellikten uzak- nesnelliğe aşkın öznellikte 

tevhitte yaşamaktır. 

Tevhid, sadece bu bağlamlarda düşünce ve yaşam biçimi olarak ele 

alınmayacak kadar derinlik içerir. Bu derinliğin düşünsel düzeyde 

anlayışını oluşturmak için ise arı kavramsal değil de mitlere başvurarak, 

yaşamın nasıl anlam kazandığını, tesadüfe yer vermeden hikmet üzeri 

gerçekleşenler ile yaşama nasıl tutunulduğunu ve yaşananların varoluşsal 

her türlü soru ve cevaba açık biçimde anlam kazandığını görmek gerekir. 

Bu bağlamda tasavvuf tarihi birçok menkıbe ile dolu olsa da Kur’an’da 

geçen bazı kıssalara mercek tutmak gerekir. 

Kehf suresinde Hızır ile Musa miti olarak meşhur olan bir anlatı vardır. Bu 

anlatıda mürşit olan zata “kullarımızdan bir kul” denilmiş olsa da genel 

kanı, bu kişinin Hızır olduğu yönündedir. Pozitivist düşünce biçimin hâkim 

olduğu dünya görüşünde kelamcıların mitleri ve mit kahramanlarını inkâr 

ettiği de düşünülürse eğer özellikle Hızır ismini kullanarak bu miti 

konumuza örnek seçtim. Mitlerin, kültürel ortak değer olduğu, kültürel 

değerleri aktarmanın aracı olduğu, hayal gücünü besler iken değerler ile 

usta vicdanın tesis edilmesinin gereği olduğu, hayal gücünde kurgul 

düşünce biçimine geçiş ve yaratıcı düzeyde melekelerin işlevsel oluşuna 

ayrıca zekânın gelişimine de yardımcı olduğu vb. düşünüldüğünde önemi 

daha çok anlaşılır. Velev ki Hızır diye biri yoktur ama değer olarak Hızır’a 

ihtiyaç vardır. Bunun bilincinden yoksun olmak ise bilimsel olayım der iken 

bilimsel oluştan uzaklaşmaktan öte değildir.  

Kehf suresi sadece Hızır ile Musa kıssasını değil, birçok kıssası anlatı olarak 

barındırır. Bu kıssalar değer varlığı olarak insanın hangi düşünce 

düzeylerinde yaratıldığını anlatır. Ashabı kehf ile ilkesel oluşta idealar ile 

iç dünyada uyanış ve zorluklar karşısında gelişim ve tanrısal hakikati iç 

dünyada muhafaza ederek dış dünyaya açılmak gerektiği anlamlı kılınır. 

Hakikat hak talebinde karşılık gördüğünde dış dünyada da görünüş 

bulması gerekendir. Bu bağlamda ashabı kehf ile hak talebinde bulunulur 

iken idealar gereğinde hak üzeri yaşanırken hakikatin görünüş bulmasına 

araç olmak anlamlı kılınır.  

İlkesel olarak idealar ile değer edinildiği içindir ki değer ediniminde nefsi 

emmareye göre mi Tanrı’ya göre mi değer edinilmesi gerektiği, ashabı 

kehf kısasından hemen sonra bahçe sahiplerinin kıssası ile anlamlı kılınır. 
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Bahçe sahipleri ile metaya bağlı ve tinsel olarak ilkelere bağlı değer 

ediniminde biçim kazanan iki karakter ve davranış biçimleri görünüşe 

taşınır. Tinsel değerler ile karakter bulanın sonuçta selamı bulacağı 

anlamlı kılınır. Bu, hakikat yürüyüşünde ahlaki olarak nasıl olunması 

gerektiğinin bilgisinin verilmesi olsa da hakikat yürüyüşünde bilmenin ve 

keşfi bulgunun nasıl gerçekleşeceği ise bir sonraki anlatı olan Hızır ve Musa 

kıssasında anlamlı kılınır.   

Hızır ve Musa kıssasında da hakikatin farklı düzeylerde varlık görüşü değer 

yargısı belirimlerinde izafi oluşu içerdiğine tanık olunur. İzafi belirimlerden 

sebebiyet, gerçeği arar iken her türlü olasılığa açık olmak gerektiği anlamlı 

kılınır. Tevhitsel görünün gerçekleşmesi için, fevri olmadan ilkeli 

yaklaşımda bulunmak ve sukutu/ sükûneti korur iken olan biteni takip 

etmek/ izlemek, gözlem gücünü kullanmak; sonuçta açık olacak gereceği 

görebilmek ve bilgisini edinebilmek için gerekli olandır.  

İlk iki kıssa ilkeye/ idealara bağlı değer edinimi ile nasıl yaşanması 

gerektiğini ve hangi değer düzeyinde insanlığın ahlaki olarak inşa edilmesi 

gerektiğinin mesajlarını içerir. Hızır ve Musa kıssası da varlıksal 

sorgulayışlarda gerçeğin peşinden koşar iken her daim yenilenmeye ve 

kabul genişliğine ihtiyaç olduğunu gösterir.  

Bunlar ile beraber Zülkarneyn kıssasında da gerçeğin erek oluşunda, sonuç 

ilke olarak düşünceyi tesis ettiğine ve bu doğrultuda gerçeğin bilgisine 

bağlı olarak âlemlerin iktidar ile tesis edileceğine tanık olunur. Yani 

tanrısal hakikat hak olanlar üzerinden tutum, davranış, iş görüş ile görünüş 

bulmaktadır. Bu bağlamda insan halife olmayı hakkı ile 

gerçekleştirmektedir. Zülkarneyn ile iç dünyada Tanrı ilkesinde varoluşsal 

olarak bütünlüğünü bulmuş ve dış dünyada da bu doğrultuda âlemleri 

ilkesine bağlı olarak tesis eden halife insanın nasıl olması gerektiğine tanık 

olunur.  

Değer edinimi, değer edinimi sürecinde ahlak sahibi olmak, gerçeği arar 

iken dikkat edilmesi gerekenler ve gerçeğe göre nasıl yaşanması gerektiği 

-tinsel oluşun sibernetik oluşta yaşamı tesis etmesi- bu kıssalar ile anlamlı 

kılınır. Böyle olmak ile beraber insanın varlıksal zeminde varoluşsal 

düzeyde nasıl ve hangi düzeylerde insan olması gerektiği de anlamlı kılınır.   
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Kıssalar, farklı perspektiflerden anlam zenginliğini barındıran olgulardır. 

Bu nedenledir ki kendi içlerindeki anlatı zenginliğinde anlam zenginliğine 

ulaşmak izafi bakış açısını gerekli kılar. Böyle olsa da konumuz adına genel 

açıdan ne anlam taşıdıkları ile ilgili olarak Kehf suresi kıssalarına göz 

atmaktayız. Konumuz adına önemli olan kıssa ise Hızır ve Musa kıssasıdır. 

Hızır ve Musa kıssasın Kehf suresinde okunması ile ifade etmek 

istediklerimin takip edilmesi önemlidir. Kehf suresinin ilgili bölümü 

aşağıdadır:                  

60. Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: "Durup dinlenmeyeceğim; ta 

iki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut senelerce yürüyeceğim." 

61. Her ikisi, iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık, 

denizde bir yol tutup gitmişti. 

62. (Buluşma yerlerini) geçip gittiklerinde Musa genç adamına: Kuşluk 

yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza 

zorluk/ sıkıntı geldi, dedi. 

63. Genç yoldaşı: Dedi ki gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı 

unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O, 

şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. 

64. Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine geri 

döndüler. 

65. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet 

vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. 

66. Musa ona dedi ki: Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama yardım 

edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı?  

67. Dedi ki: Doğrusu sen, benimle beraberliğe sabredemezsin. 

68. Kavrayamadığın/ -nedenleri ile- bilmediğin bir bilgiye nasıl 

sabredersin? 

69. Musa: İnşallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de 

karşı gelmem. 
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70. O kul da dedi ki: Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda bilgi verinceye 

kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma! 

71. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o gemiyi 

deldi. Musa dedi ki: Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen -

zararı- büyük bir iş yaptın! 

72. Hızır da: Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? 

Dedi. 

73. Musa: Unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme; işimde bana 

güçlük çıkarma, dedi. 

74. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında (Hızır) 

hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can karşılığı 

olmaksızın (kısas hakkı olmaksızın) katlettin ha! Gerçekten sen fena bir şey 

yaptın! 

75. Hızır: Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? 

dedi. 

76. Musa: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana 

arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan mazeretin sonuna ulaştın. 

77. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek 

istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada 

yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. (Hızır) hemen onu 

doğrulttu. Musa: Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. 

78. Şöyle dedi: "İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana, 

sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim." 

79. "Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu 

kılmak istedim. Onların arkasında, her güzel/ sağlam gemiyi gasp etmekte 

olan bir melik vardı." 

80. "Erkek çocuğa gelince, onun ana-babası, mümin kimselerdi. Bunun 

için, onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk." 

81. Devam etti: "Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine, ondan 

daha temiz ve daha merhametlisini versin." 
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82. "Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir 

hazine vardı; babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü 

çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini 

çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında 

sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur." 

Surenin bu bölümü Hızır ve Musa kıssasının anlatıldığı bölümdür. Bu 

bölümde dikkat edilmesi gerek en önemli nokta “bilmediğine/ içeriği ile 

kavramadığına nasıl sabredeceksin” ifadesidir. Bu ifade, varlık görüşü 

değer yargı içerdiği içindir ki her görüş sahibinin kendi görüşü ile karşıt 

olan bir görüş ile karşılaştığında, karşıt görüşte bulunan ve iş görene 

muhalif olduğu anlamını da içermesi nedeni ile önemlidir. Görüşlerde ve 

görüşlerin uygulanış biçimlerinde diyalektik oluş bu bağlamda kaçınılmaz 

olmaktadır. Aslında olan ise birinin (Musa’nın) neden belirimleri ile 

diğerinin (Hızır’ın) ise erek belirimlerden referans ile görüş sahibi olduğu 

ve uygulamada olduğudur. Musa ile nedenlere bağlı gerekçelendirilen her 

görüşün teorik olarak doğru olsa da uygulamada ereğe bağlı oluş nedeni 

ile yetersiz kaldığı düşünüldüğünde çözüm üretecek aklın ereksel olana 

göre düşünen akıl biçimi olduğuna tanık olunur.  

Musa ile görülen o ki teorik oluşta doğru oluş, toplumsal düzeyde yasa 

olması gereği ile maksada bağlı olarak uygulanabilir olsa da rahmet adına 

erekte olacağa göre en uygun çözümün hayata geçirilmesinden yana 

eksiktir. Hızır ile Musa’ya bu eksikliğin gösterildiğine tanık olunduğu gibi 

şerr diye görülen nice olay ve olgudan rahmetin tesis edildiği ve hayrın 

öncelendiğine tanık olmaktayız. Hızır, bir nevi Tanrı’yı okumamızın aracı 

olur iken Musa ise Tanrı’yı anlamaya çalışan ama olay ve olguların oluş 

biçimine takılır iken arkasında yatan içerikten yoksun olanların dar 

pencereden bakışına benzer olduğu görülür. Ateizmin “kötülük varsa Tanrı 

yoktur” savının ussal çizgisine benzer bir yaklaşım olmasa da olup 

bitmekte olanlara şerr gibi görünen üzerinden dar perspektiften nasıl 

bakıldığını aynı ussal çizgide olarak görmek mümkündür. Ayrıca olan biten 

ilkelerin neden oluşu değil de ilkelerin erek alınışı ile bakıldığında izafi 

olarak nerede durduğumuz ve sonuçta da olup bitmekte olanlara nasıl 

bakmamız gerektiğini de bu kıssa ile öğrenmekteyiz. 

Tevhitsel görüde diyalektik; hak ile batıl çatışkısında hak olanın galip oluşu 

ile batıl olanın aşılmasında görünüş bulur iken (Musa ve Firavun, İbrahim 
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ve Nemrut vb. anlatılarda buna tanık olabiliriz) izafi oluşta beliren 

diyalektik ise nedensel oluşun ereksel oluş ile aşılmasında görülmesi 

gerekendir. Zülkarneyn anlatısında bunun da anlaşılması yerinde olur. 

Zülkarneyn anlatısına dikkat edilecek olunursa eğer her diyalektik belirim 

karşısında Zülkarneyn’ in erekte olacağa göre nedenleri belirli kıldığı ve 

kullandığı çözümsel oluşa tanık olunur. Böylesi sibernetik düşünce 

biçimine öznel düzeyde ereğin hayata geçirilmesi uygulamasında olarak 

Hızır’da görmekteyiz. 

Tevhitsel görü hikmetsel görüyü de kendinde barındırmak zorundadır. 

Hikmet, erekte gerçeğin belirimine tanık oluş ile edinilmiş deneyim bilgisi 

olarak, zorunluluk zemininde yerinde ve gerekliliğinde olup bitmekte 

olanlara ilkesi gereği ile tanık olmak ve ilkesine bağlı olarak erek belirimine 

göre kullanabilme bilgisidir. Bu anlamda hikmet bilimsel oluşta görüş 

sahibi olmaktır. Hızır ve Zülkarneyn’de de hikmet bilgisine vakıf 

olunduğunu görmekteyiz. 

Hızır ve Musa kıssasında yaşananlar ise hikmet gereği ile birçok anlam 

içerse de tevhitsel görüde Tanrı’yı anlayabilmenin nasıl olması gerektiğini 

anlamlı kılması adına önem taşır. Bunun ile beraber olup bitmekte 

yaşananlarda tesadüfe yer vermeden kısasın/ karmanın ne kadar ince bir 

biçimde işlevsel olarak hayata geçirildiğine, yaşanan her şeyin bir ayna 

olarak bizi bize anlattığı ve talep ettiklerimizin de önümüze getirilir iken 

fırsat olarak nasıl görülmesi gerektiği veya kaçırıldığına tanık kılar. 

Musa’nın ilim öğrenme serüveni ve mürşidini bulması ve sonrasında 

yaşananların ardında yatan gerçek; sıdk ile talep edilene cefa ile yürünse 

de sonuçta icap edildiği gerçeğini de barındırmasıdır. Ölü balığın 

canlanması umutsuz iken umudun tazelenmesidir. İradenin 

gerçekleşeceği olanağa kavuşmasıdır. İki deryanın buluştuğu yer ise yer 

kürede sabit bir yere işaret etmek ile beraber buluşacak iki kişinin 

potansiyellerinin de aynalaştırılmasıdır. Her iki deryada içeriği itibarı ile 

hakikate bağlı olsalar da içerikleri ve ereğe bağlı varoluş nedenlerinde 

farklılıkları barındırırlar. Musa’nın ulaşılmaza yolculuğu ve talebinde 

samimi olması nedeni ile talebine icabet edilmesi kıssasın önemli dersi 

iken Hızır ve Musa ikilisinin iki deryanın buluştuğu yerde kavuşması, 

insanın kendiliğinde yaşadıklarına ayna olacak biçimde doğanın da 

yaşandığına ayna olduğunu gösterir. Genç delikanlı ise istençte kararlı 
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olunduğuna işaret eder iken her başlangıçta ki toyluğu da anlamlı kılar. 

Bunu da Hızır ile Musa kıssasında yaşanan hadiselerde Musa’nın 

toyluğunda görmekteyiz. 

İlk hadise; geminin zarara uğratılması ve cebbar bir melike karşı edinilmiş 

tedbirdir. İkinci hadise; bir çocuğun öldürülmesi ve mümin ebeveynlerinin 

ileride yaşayacakları sıkıntıdan kurtulmaları ve hayırlı olan yeni evlat 

sahibi olmalarına da gerekçe olması için takdirde bulunulmasıdır. Üçüncü 

hadise ise karşılık beklemeden harabe bir duvarı düzeltmek için 

beklenilmesi, duvarın yeniden onarılması ve iki yetim çocuğun mirasları 

olan hazinenin onlara ulaşması adına yapılan hizmettir. 

Bu üç hadiseyi Muhiddin Arabi, Musa’nın geçmişte yaşadıkları ile 

aynalaştırılması üzeri de okur. Musa, gemi misali bir sepette cebbar olan 

Firavundan kurtarılmıştı. Musa, gençliğinde haksız olarak bir cana kıymıştı 

ama ölümden kaçar iken sonuçta Hakk’a ulaşmaya sebep olaylar 

zincirinde kendini bulmuştu. Musa, karşılık beklemeksizin olması gerektiği 

için Şuayb’ın kızlarına yardım etmişti. Hızır ile Musa kısası sadece hikmet 

öğrenmeye çaba gösteren birinin hikâyesini anlatmaktan daha katmanlı 

ve girift tevhitsel oluşu içerir. Muhiddin tespitinde doğrudur ama eksik 

tespitte bulunmuştur. Kısas/ karması gereği ile Musa’ya kendiliği gösterilir 

iken kendiliğine ayna olan yaşananlar, talep ettiğini de gösteren aynası 

olma hikmetini de barındırır.  

Her sıdk ile talep edilene karşılık vermek ile muamelede cevap vermek 

vardır. Talep eden icabet edilir düsturu gereği Hızır ile yaşananlarda 

Hızır’da tanık olmak gerekir. Talep edilen Hızır’daki ilim ve idealinde Hızır 

gibi olmak ise Hızır yaptıklarında Hızır’ı anlamaya ve Hızır’daki ilmi 

alamaya dair bilgi ve değer akışı da vardır.  

Bu anlamda gemi ile kast olunan Hızır’ın kendiliğidir ve Hızır varlık 

deryasında tek malik olan Tanrı’ya karşı hep fakr oluşunu koruyarak 

Tanrı’yı üzerinde Rabb sıfat ve esma belirimleri ile bulandır. Tanrı’yı Tur’u 

Sina’da bulan Musa için Tanrı’nın insanda bu biçimde bulunması Tur’u 

Sina misali bir kişi ile tanışması anlamına da gelir.  

Çocuğun öldürülmesinde ise Hızır’ın, nefsi emmaresinden yana ölüm 

önceden tattığı, güzel ahlak sahibi olarak terbiyesini tamamladığı ve 

yetişkin insan olduğu anlamlı kılınır. Terbiyesini ise Rabbini hangi sıfat 
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üzeri kendinde bulmakta ise O’nu hakkı gereği yaşamakta kemale 

erdirmiştir. Ayrıca mümin oluşunu, ilkeleri irade belirimi olarak 

kendiliğinde bulması sonucunda gerçekleştirmesi ile Tanrı’ya müslim 

oluşunda tamamladığını da görünür kılar. Özünde mümin, eylemlerinde 

ise ilkeyi ereğinde gerçekleştirmesi ile müslim olan resul olduğuna tanık 

olmaktayız. Musa için, yasa koyucu olan Tanrı’ya müslim olmak yasayı 

uygulamakta gerçekleşen iken Hızır’da müslim olmak, ilkeleri eylemde 

ereğinde yaşamak ile gerçekleşendir.  

Hızır’ın duvarı tamir ederek düzeltmesi ise ereğe bağlı ilke gereği değer 

ediniminde eylemlerinde kendini inşa eden, doğrultan olmak ile kendiliği 

keşfeden/ üreten olmasına tanığızdır. Hızır, karşılık beklemediği 

eylemlerinde Tanrı için iken kendi için olduğunu da bulandır. Tanrı’yı da 

öznelliğin hazinesi olarak eylemleri sonucunda deneyimde us ile ruhta 

(yetim iki kardeş olarak misal edilen) bulandır. Karşılık beklemeden 

yaptıklarında ilkeleri duygusunda yaşamak ile tanrısal oluşu yaşar iken 

Tanrı’ya erendir. Musa için hukuki olmak ile tanrısal olanı yaşamak 

mümkün iken Hızır için ilkeyi gerçekleştirdikleri üzerinde duygusunda 

yaşamak ile tanrısal olanı yaşamak söz konusu olandır.  

Musa hukuksal zemin üzerinden hukukun uygulanışında yakinlik bulandır. 

Hızır ise ilahi murada göre hikmeti gözetir iken yakinlik bulandır. Musa, 

yasaya göre yaşamayı önceler iken gerekçesini Tanrı’da buluşu ile itiraz 

etse de hukuksal oluşun hikmetsel görüşe neden olmadığını da 

göstermektedir. Adalet hikmetli yaşamak için gerekli olsa da hak talebine 

göre gerekçeli görüş verir iken büyük resimde ne olduğuna dair hikmetli 

bakışımda bulunulmasına karşı kör kılabilir. Bu nedenledir ki hikmetli 

yaşam, adalet zemininde yükselir iken erekte olacağa göre adalete aşkın 

görüş sahibi olmak ve yaşamak ile hikmet edinileceğini de bilmek gerekir. 

Bilimin ilerleyişinde etik ve hak olanların dışında uygulamalarda ve 

deneylerde bulunulduğunu da unutmamak gerekir. Bu, bilimsel oluşun 

etiği olmamalıdır ama bazen hikmete -sonuçta açık olacak gerçeğe- 

ulaşmak için etik olarak kabul görülenlerin dışında uygulama ve 

deneylerde bulunulabilir.  

Musa, kendi için etik olmayan ile karşılaştığında değer yargısında bulunur 

iken ilkesel oluşunu koruması kaçınılmazdır. Bu nedenledir ki Musa, 

adaletin hak ilkesi gereği gerekçeli olan tutum ve davranışta itirazda 
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bulunur iken hem kendi karması üzeri kısasta görünüş bulan olaylarda 

kendini görememiş hem de talep ettiği Hızır olma ilmini/ hikmetini nasıl 

edineceğinin bilgisini yaşananlarda gözlemleyememiştir. Bu bağlamda 

yaşadıkları kendine fırsat iken fırsattan mahrum olmuştur. İşin mertebe 

düzeyinde göre katmanlı ve ilişkilerde girift bir biçimde gerçekleşmesi 

nedeni ile de böylesi bir ilme vakıf olamamıştı.  

Böyle olsa da Hızır ile yaptığı yolculuk nedeni ile Hızır’a sevgi ile rabıtası 

olduğu içindir ki Hızır’dan nasıl Hızır olduğuna dair bilgiyi anlamamış olsa 

da Hızır’dan Hızır oluşuna dair duygusundan beslenmiştir. Duygusal oluşta 

ilişkili olmak nur zemininde birbirinden beslenmeyi de beraberinde getirir. 

Bu durumda Musa’nın Hızır’ın bilgisinden kısmen dahi olsa istifade ettiğini 

görmekteyiz. Zaten sonuçta olayların iç yüzünün anlatılması ile de 

Musa’nın Hızır’a verilen ilme dair sonradan kanaatlerinin oluşacağını da 

bilmeye istençli olması nedeni ile belirtebiliriz. 

Hızır; fakr, terbiye, hizmet ahlakı üzeri karşılık beklemeden 

gerçekleştirdiklerinde hem kendini bulan hem de Rabbi olan Tanrı’yı 

bulandır. Yaptıkları ise kendiliğinin göstergesidir. Musa ise yaptıkları ile 

bilginin değer oluşunda öznel kılınması ile yargısal oluşu da beraberinde 

getirdiğine bizleri tanık kılar. Bu kıssa, her insanın kendi gerçeğini 

başkasında değil, kendi yaşadıklarında araması gerektiğine işaret etmesi 

nedeni ile de önem taşır. 

Bu kıssanın önemli bir anlamı da insanın erekte nasıl olması gerektiğini, 

Hızır’ın maksada bağlı işlerinde gösteriliyor olmasıdır. İnsan hayr üzeri 

ereğe bağlı yaşamakta ise darda kaldığında veya kalacak olduğunda, her 

daim kendisine Hızır gibi görünecek kişiler üzerinden Tanrı’yı yanında 

bulacaktır. Bu durumda şerr diye görünen nice olay ve olgu üzerinden 

sonuçta hayr ile rahmet edildiğini unutmamak gerekir. Bu, acılar, acziyet 

vb. içinde iken yaşama tutunmak, yaşamı Tanrı ile anlamlı kılmak için de 

önemlidir. 

Hızır ve Musa kıssasını örnek göstermemde ki neden, hikmet ve tevhidin 

ne kadar iç içe olduğu ile alakadar olarak geniş, kapsamlı, katmanlı, girift 

belirimleri ile derinliğine bakışı gerekli kılmasıdır. Böylesi düşünce 

biçimine düşünce tarihinde rast gelinmez. Bu düşünce biçimini önemli 

kılan ise hayati olarak yaşamı anlamlı kılmasıdır. Yaşam böyle 

düşünüldüğünde, yaşan her olay ve olgu üzerinden tesadüfe yer 
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vermeden Tanrı ile oluş mümkündür. Musa’nın Hızır ile beraber oluşu, 

Tanrı’ya talip bir kulun Tanrı ile nasıl yakinlik kurması gerektiği ve O’nu 

nasıl anlayabilmesi gerektiğinin anlamlarını taşır. Tanrı’ya muhabbet ile 

duyarlılık kazanılması sonucunda nasıl olunması gerektiği veya nasıl 

olunmaması gerektiği de bu kıssa ile anlamlı kılınır. Tevhitsel görüde ise 

Hızır veya Musa gibi kişiler ve yaşadıklarından daha çok yaşananlar 

üzerinde Tanrı’nın kendisini nasıl görünüşe taşıdığında tanık olunur. Bir 

yönü ile sıfat bir yönü ile esma tavırlarında her iki kulun ilişkileri üzerinden 

kendini görünüşe taşıyan Tanrı’dır. Zaten kıssanın anlatıcısı kendisi iken 

kıssa anlatısında anlatıcı olarak kendiliğini görünüşe taşıyan yine 

kendisidir.  

Kur’an’da Davut nebiye ait bir kıssada, koyun sahiplerinin davasında 

hüküm verdiğine dair anlatıda bulunulur. Rivayet edilir ki Davut nebi 

askeri olan bir kişinin karısına âşık olur. Doksan dokuz tane cariyesi olan 

Davut nebinin, askerinin eşine göz diktiği ve sonuçta onunla evlenmek için 

hileli bir yola başvurduğu anlatılır. Koyunlar davasında da doksan dokuz 

koyunu olan birinden bir tane koyunu olan kardeşinin davacı olduğu 

anlatılır. 

Kur’an’ın Sad suresinde geçen bu davanın anlatısı aşağıdadır.  

21. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanmışlardı. 

22. Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. “Korkma! 

Biz birbirine hasım iki davacıyız, aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme; 

bize doğru yolu göster” dediler. 

23. Davacı olan: Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. 

Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken "Onu da bana ver" dedi ve 

tartışmada beni yendi. 

24. Davud: Andolsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak 

istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, 

birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler 

yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az! Dedi. Davud, kendisini 

denediğimizi sandı/ bildi ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye 

kapandı. Tövbe edip Allah'a yöneldi. 
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25. Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun 

yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. 

26. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında 

adaletle hükmet. Hevâ ve hevese uyma, sonra bu seni Allah'ın yolundan 

saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü 

unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. 

Yukarıda geçen ayetlerden de anlaşılacağı gibi yaşanan olayların kısasta/ 

karmada karşılaşılacak, yüzleşecek, hesaplaşılacak biçimde insanın önüne 

geldiğine tanık olunur. “Oku hesap görücü olarak nefsin yeter” ayetini de 

böylece görünüşüne tanık olunur. Davud nebinin de yaşadığı bundan 

ibarettir.   

Davud nebi üzerinden anlatmak istediğim ise imtihan edildiğini zanneden/ 

bilen Davut nebinin zannında doğru olduğunu, yirmi beşinci ayette geçen 

“Sonra bu tutumundan dolayı onu bağışladık” ifadesinden anlamaktayız. 

Görülen o ki Davut nebi hevası sebebi ile yaptığını karmasında ilahi 

adaletin gereği olarak kısasta, önünde bulmuş ve kendi hükmünü kendi 

vermiştir.  

Davacının davalı olduğu olay üzerinden Davud nebinin kendini görmesi ve 

kendi yaptığı ile yüzleşmiş olması, yaptığı üzerinden sonuçta Tanrı ile de 

yüzleşmesi aynalaşmasıdır. Olayın hikmeti, kendi ile hesaplaşması ve Tanrı 

ile adalet tavrında aynalaşmasına nedendir. Hikmeti gereği oluşan olaylar 

zincirinde Davut’un kendisi ve Tanrı ile yüzleşmesi, tevhitsel görü ve 

hikmetsel bakışta nesnelliğe aşkın öznellikte kendiliğin derinlemesine 

çözülümüne de olanak verir. Bu durumda olması gerekeni görerek hüküm 

vermek ve yanlıştan uyanarak doğru olanı yaparak Tanrı’ya sığınmak 

vicdanda olması gerekendir.  

Böylesi bir olayda iman, sezgi, us, vicdan, hüküm ile olması gerekeni 

yaparak nefis emmareden yana tenzihte bulunarak kurtuluşa ermek de 

ders olarak görülmesi gerekendir. Davacılar, Davud nebiye ayna olur iken 

Davut nebinin de yaptıklarına dönerek Tanrı ile aynalaşması, kısasın/ 

karmasının gereği olarak bulduğudur.  

Bu bağlamda görülen o ki Davut ile anlamlı kılınan, olup bitmekte 

olanlarda nesnel olgusal olana aşkın olarak kendiliğin, tinin sibernetik 
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spekülatif döngüsel oluşunda yaptıklarının sonuçlarında ilke gereği ile 

deneyimlenmesidir. Sadece kendiliğin kısasta/ karmada ilke gereği 

deneyimlenmesi değil, ayrıca ilahi adalet zemininde sıfat ve esma 

tavırlarında Tanrı’nın da deneyimlenmesi ile O’nunla aynalaşmak söz 

konusu olandır. Böylesi bir durumda nesnel olgusal zemin üzerinden 

nesnel olgusal olana aşkın olarak varoluşu Tanrı ile ortak gerçeklilikte 

bulmak tevhidin gereğidir.  

Anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi tevhid, ulûhiyet belirleniminde ötelere 

atılmış ve sıkıştırılmış bir Tanrı inancından farklı olarak rububiyeti 

(ilişkilerinde tavırsal belirimleri ile varoluşsal olarak görünüşe gelmesi) ile 

kendini görünüşe taşıyan Tanrı’ya tanık olma derecelerini barındırır. 

Ereksel oluşu ile varlık görüşü değer yargısında kalmamak ile beraber, 

ilkeye/ ereğe bağlı olarak sonuçlar üzerinden yaşamın tevhid bağlamında 

tesis edilmesine de sebep verir. Kısas/ karma -yani ilahi adalet evrensel 

düzeyde- tesis edilir iken sonuçlar üzerinden yaşam biçiminin 

oluşturulması ile tevhid düşünce biçiminin de tesis edilmesi kaçınılmaz 

olur.  

Eskiler tevhidi: Allah, Allah’tan, Allah’ta, Allah’la, Allah’ın, Allah için, 

Allah’a olmak üzere kategorize etmişlerdir. Bu kategorik oluşa 

bakıldığında da içkin, aşkın ve muhit olarak kendinden gelinen ve 

kendisine dönülen Tanrı’ya tanık olunur. Yaşanan her olay ve olguda ise 

hikmet gereği sonuçta açık olan gerçeklilikte tevhid, aynalaşmak ile 

derinlik kazanır. Yaşamın da -fevri değil- öznel oluşunda anlam kazanması 

ile hak ve had belirimleri doğrultusunda çoklu ilişkilerde ortak gerçeklilikte 

olgusal olduğuna tanık kılar. Tevhid, ortak gerçeklilikte tinde varoluşun 

sıfat ismidir. Tanrı ile kul ikilisinin ortak gerçekliliğinde Tanrı’yı bilmek ve 

anlamaya çalışmak, O’na tanık olmak, sonuç ilke gereği erek olanı 

yaşarken de Tanrı’yı görünüşe taşımak, tevhitte olandır.  

Tevhid yaşandıkça anlaşılan ilahi oluşun ilmidir. Felsefi olarak kavramsal 

düzeyde anlamlı kılındığında ise şehir efsanesi olmaktan çıkar. Hayatın 

gerçeği olduğuna tanık kılan ilim olarak düşünce tarihinde hak ettiği yeri 

alır. Böylesi bir düşünce biçiminin literatürde sığ bir biçimde sadece 

ulûhiyete iman etmek ve sezgiye indirgenerek anlamlı kılınması kabul 

edilemez. Düşünce tarihinde böylesi bir düşünce biçimine tanık 

olunamayacağı kesindir. Böylesi bir düşünce biçimi karşısında ise düşünce 
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tarihinde gerçekleşen kaydedilmiş düşünce biçimlerinin kıyas 

edilemeyecek kadar sığ oluşuna tanık olunur. 

Aristoteles ile düşünce tarihinde görünüşe taşınan düz düşünce biçimi 

olan klasik mantık ve kategoriler ile tanımı yapılabilecek olan bilme 

nesnelerine tanık olunur, Tevhid ilkeler ile öznelliğe nesnel olgusal oluşa 

ve olayda beliren karşıtlığa aşkın görüş ve düşünce biçimi olduğu içindir ki 

diyalektik düşünme biçimi ile de anlaşılacak değildir. Tevhid, diyalektik 

düşünceyi, yükseltici ilkeler (esmalar) ile öznel oluşta aşmanın da 

gereğidir. Mekanik doğa anlayışının sonucunda ise sadece yasalar ile 

bilinen salt ussal olan bir Tanrı ile karşı karşıya kalınır. Bu durum da 

tevhitten uzak deist olmayı sonuçta gerekli kılar. Deist düşüncede 

ulûhiyete sıkıştırılmış Tanrı görüşü ile Yahudileşmiş olmak kaçınılmazdır. 

Mekanik doğa görüşü değilse de organik (dirimsel) doğa görüşü ile tevhide 

yakınlaşılır olsa da kamu/ evrensel Tanrı görüşü ile neden Tanrı’da kalınır. 

Kelamcıların hudus görüşü, Tanrı’ya tanık olmaktan daha çok eşyanın 

öncesi olmayan ve sonradan var olduğunu anlamlı kılmak için geliştirilir 

iken Tanrı’yı neden Tanrı olarak tanımaya yönelik bir görüştür. İmkân 

görüşü de varoluşun Tanrı ile mümkün olduğunu anlamlı kılar iken neden 

Tanrı anlayışı üzeri biçim kazanır ve bu bağlamda hudus görüşü ile aynı 

çizgide bulunur. Eskilerin akıl mertebeleri olarak belirtiği: Aklı maaş, aklı 

maad, aklı nur, aklı ruh, aklıselim, aklı sultan aklı küll mertebelerinde ise 

akıl kategorileştirilirken tevhitten uzak kalınır. Sudur teorisinin bir uzantısı 

olarak aklı evvel ve aklı sani tabirlerinde ise neden Tanrı’dan hareket ile 

düşünür iken tevhid ıskalanır. Aklı faal, aklı maksat, aklı tecrübe -aklı kıyas-

, aklı nazari vb. akıl belirimlerine bağlı olarak yapılan tanımlarında ise daha 

çok hikmete yakinleşildiği görülse de tevhid ıskalanır. Bazı mutasavvıflar 

da tevhidi, biri, bir ile bir kılmak gibi sloganlarla, öznellikten yoksun nesnel 

yaklaşımları ile zorlayıcı olmaktan öte gidememişlerdir. Vahdeti vücud 

teorisi ise özneyi ve öznelliği nesnel olgusallığa indirger iken Yeni Platoncu 

olmanın uzantısında kelam yapmaktan öte gidememiştir.  

Görülen o ki Kur’an çizgisinde tevhid, tam anlamı ile anlaşılmamış ve eksik 

yaklaşımlar ile geçiştirilmiştir. Kelamcılar, kelam ve felsefe uzantısı olan 

mutasavvıflar klasik kelam beliriminde neden Tanrı anlayışından referans 

ile düşünürler iken erek Tanrı anlayışı ve kısas/ karma üzerinden tevhitsel 

oluşu düşüncede tam olarak yakalayamamışlardır/ ıskalamışlardır. Her ne 
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kadar tasavvufta erek Tanrı’ya bağlı olarak tevhid hakkı gereği ile yaşamsal 

kılınsa da tevhid üzerine düşünsel olarak detaylı bir disiplin 

oluşturulmamıştır. Mutasavvıfların kelam çizgisinde Allah, Allah’tan, 

Allah’ta, Allah’la, Allah’ın, Allah için, Allah’a ilkesel oluşunda, tevhidi 

anlamaya katkı sağlamaları da önemlidir.  

Tasavvufta yaşamsal olarak erekte olan Tanrı’ya erme ideali üzeri 

yaşanması; Tanrı’ya karakter, kimlik belirimleri ile tanık olunması; ilkelerin 

duygusal belirimlerinde öznelde yaşanması ve melekelerin nafile 

ibadetlerle erek odaklı pratiklerle- geliştirilmesi sonucunda nübüvvette 

nebi ile deneyimlenmiş olan bir tevhid anlayışı hâkimdir. Bu tevhid 

anlayışının; hikmet, kısas/ karma ve ereğin sıfat, karakter ve kimlik 

belirimlerinde ilke gereği duygusunda yaşanması ayrıca deneyimlenir iken 

tanık olunması çerçevesinde disiplin edilmesi ve düşünce biçimi olarak 

yapısal kılınması gerekirdi.  

Günümüzde öğretimin, pozitivist ve mekanik düşünce yapısallığında 

gerçekleştirildiği düşünülürse eğer iman edenler olarak tevhidin düşünce 

olarak yapısal kılınacağı anlayışa, öğrenime ve eğitime ihtiyaç 

duyduğumuz açık bir gerçektir. Ayrıca bilimsel oluşun nesnel olgusal olan 

dili karşısında öz/ kurucu değerlerimizi yitirmemek adına da öznel edimsel 

oluşu bilimsel niteliği ile kendinde barındıran tevhid diline ihtiyaç vardır. 

Sorun sadece varlıksal olana ussal yaklaşım olarak düşünsel değil, aynı 

zamanda dilsel ve bilgi bilimsel olarak bulduğumuzdur. Bu bağlamda 

varlıksal, bilgi bilimsel ve dilsel olarak tevhidi anlamlı ve yaşamsal kılmak 

iman edenler için su kadar hayatidir. Tevhid Okumaları çalışmaları ve 

öncesinde yapılmış çalışmalarda da tevhid çizgisinde Tanrı’yı anlamak, 

tanımak, tanık olmak ve hakkı ile nasıl yaşanması gerektiğini Kur’an 

referanslı olarak anlamlı kılmaya çalışmışımdır.  

Bir daha tanımlamak gerekir ise tevhid, her şeyi Hakk görmek değildir. Her 

şey üzerinden kendini eylemde görünüşe taşıyan Tanrı’yı işlerinde ve işleri 

üzeri görünüş bulan sıfat, karakter ve kimlik belirimlerinde tanımak ve 

tanık olmaktır. İlkesel oluşta ise tanrısal olan ilkeleri duygusunda hakiki 

olarak yaşamak, her türlü alanda ürün verirken ayrıca tutum ve 

davranışlarda bulunur iken karakter ve kimlik belirimleri ile görünüşe 

taşımaktır/ yaşamaktır. 
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Şahıs olmak kendilik mahiyetinde şekilsizliği içerir. İnsan kendiliğine 

yönelerek mahiyetine, nesnelliğe aşkın olarak tanık olmaya çalışsa, 

kendiliği/ şahıs olmayı şekilsizlikte bulacaktır. Şekilsiz olma niteliğinde 

bulunan şahsın, karakter olarak tutum ve davranışlarında eylemde 

biçimsel görünüşe gelmesi ve dilde kimlik beliriminde olarak görünüşe 

taşınması üzerinden özne mahiyetine değilse de öznel belirimleri ile 

kendiliğine tanık olunması tevhittir.  

Tevhid, varlık olarak var olmakta aranması gereken değil, kendini 

gerçekleştirmek sonucunda kendiliğin onandığı, tanık olunduğu ve ilke 

belirimleri ile yaşamsal düzeyde deneyimlenmesi üzeri bilindiği, ortak 

varoluşun isimlendirilmesi olarak tanımlanmasıdır. Tevhit, neden 

Tanrı’nın her türlü alanda ürün verirken sıfat belirimleri ile görünüşe gelişi 

ve çoklu ilişkilerde ortak gerçeklilikte varoluşsal olarak kendini 

görünüşüne erek Tanrı oluşu ile taşıması sonucunda Tanrı’ya tanık 

olunmasıdır.  

Tanrı evrensel ortak gerçek olduğu içindir ki tevhid, tanrısal oluşta 

Tanrı’nın istidat kadarı ile erek beliriminde gerçekleştirilenler üzerinden 

yaşanmasıdır. Böylesi tevhid görüşünde öznellik, en yüksek biçimde 

karakter ve kimlik beliriminde görünüş bulur. Bu nedenledir ki sıfat ve 

esma, tevhidi kavramsal görü düzeyinde anlamlı kılabilmek için önemlidir. 

Tevhid (ilahi sıfatlar -insan için melekeler- zemininde esma tavırlarında); 

Tanrı için, görünüşe geliş biçimlerinde kendisine tanık olmak, insan için ise 

ilke gereği yaşadıklarında görünüşe getirdikleri üzerinden Tanrı’ya tanık 

olmak anlamında tanımlanacak ise kavramsal görü için sıfat ve esma önem 

taşır. 

İsa nebide “onlara azap edersen onlar senin kullarındır, onlara merhamet 

eder -af edersen- şüphesiz sen Aziz ve Hâkim olansın” ayeti ile 

görmekteyiz ki kavramsal görüde tevhid, anlayış biçimini yapısal kılmıştır. 

Musa nebinin, Turu Sina’da Tanrı ile konuşmasında “Ben âlemlerin 

rabbiyim” ifadesinden sonra âlemlerin rabbini, kelam sıfatı üzerinden 

kendiliğini ifade etmesi ile kavramsal görünün sağlanması sonucunda 

görmesi de tevhidi anlayabilmek için önemli bir örnektir. Böyle olsa da 

Musa nebide kavramsal görüde anlayışın yapısal kılınmaması nedeni ile 

Tanrı’ya “bana görün” toyluğunu gösterdiğini de bilmekteyiz. Hazreti 

Resul Muhammed Mustafa ile görmekteyiz ki tevhid hem esma ile 
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kavramsal görü hem bireysel düzeyde yaşamsal oluşta ilişkilerde ahlaki 

olarak görülmesi gereken -“Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın”- hem de 

toplumsal yaşamda kurumsal ve üretim alanlarında tesis edilmesi 

gerekendir. Hazreti Resul ile İslam’da görülen o ki tevhid, hakkı olan 

değerde yaşamsal, dilsel, eğitimsel olması düzeylerinde Tanrı bilim 

(teolojik) düzeyinden referans ile varlık bilimsel (ontoloji) ve bilgi bilimsel 

(epistemoloji) olarak kullanılan ve düşünceyi yapısal kılan bir öğreti 

olmuştur.  

Hazreti Resul ile İslam, esma görüşü doğrultusunda tevhidin düşünce de 

yapısal, bireysel yaşamda ahlaki ve toplumsal yaşamda kurumsal düzeyde 

tesis edilmesinde görünüş bulmuştur. Tevhitsel düşüncenin evrenseller 

düzeyinde oluşması sebebiyle ötekileştirmekten daha çok yabancılığı dahi 

giderici olması nedeni ile olsa gerek ki Hazreti Resul, misyonu gereği -

âlemlere rahmet- nübüvvetinde evrensel oluşu barındırandır. Bu, bir 

methiye olmaktan daha çok tevhidi, daha anlamlı kılmak için ifade etmeye 

çalıştığımdır. Tevhidin düşünsel olarak yapısal kılınışı sonucunda kazanım, 

evrensel oluşu yakalamak olmuştur.        

İlahi kelam olan Kur’an için de belirtmek gerekirse: Hitap muhatap 

ilişkisinde ikili ortak gerçeklilikte tevhid ilkesi ile biçim kazanan beyan 

diline haizdir. Bundan olsa gerek ki hadisi şerifte “Rabbi ile konuşmak 

isteyen Kur’an okusun” denilmiştir. Her surede, tinde varoluşun ortak 

gerçeklilikte gerçekleşmesi sebebi ile tevhid dili muhafaza edilir. Özellikle 

Fatiha suresi, ilk üç ayetinde Tanrı’ı anlatırken son dört ayetinde kul 

oluşun gereği dile getirilirken, tinde varoluşun ortak gerçeklilikte bilmek, 

onamak, tanıklık, ereğe göre yaşamın öncelenmesi ve erekte olanın 

gerçekleştirilmesi anlamlarını içerir iken tevhidi anlamak adına önemlidir.  

Miraç hadisesinde de melekelerin karşılığı olan melekler ile aynalaşmak, 

her aynalaşma üzerinden Tanrı varlığına karakter ve kimlik belirimlerinde 

tanık olmak ve sonuçta da Tanrı ile görüşür iken varoluşun ortak 

gerçeklilikte gerçekleşmesi ile Hazreti nebinin tevhitte olması da tevhidi 

anlayabilmek için önemlidir. Sahih rüya gerçeği de düşünüldüğünde 

tevhid, rüyası veya keşfi görüleri ile kendisine konuşan Tanrı’ya tanık 

olmanın gereği olarak görülür. Dua edildiğinde duaya icabet eden Tanrı 

olduğu içindir ki sebeplere aşkın olarak eyleminde kuluna görülmesi üzeri 
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Tanrı’ya tanık olunmasında da tevhid, yaşanandır. Bu örnekleri çoğaltmak 

mümkündür…                                                    

Tasavvufta tevhid, bu kadar kapsamlı oluşunda irfan ilmi olarak ele 

alınırken kültür düzeyinde halklara (özellikle Anadolu insanı) yaşam 

biçimine sirayet edecek derecede değer olarak indirgenmesi sebebiyle 

önemlidir. Mürşid ve talip ilişkisinde tanrısal oluşun yakalanması, 

yaşananlarda kısasın görünüş bulması ve Tanrı’ya tanık olunması, tevhitsel 

yaşamın erek odaklı olarak bir tercih olduğunun da göstergesidir. Erek 

odaklı olarak tevhid, yaşamın Tanrı ile tesis edilmesi ve anlamlı 

kılınmasıdır. İnsanın ne için olduğunu, sonuçta Tanrı ile bulmasını sağlar. 

Tevhidi anlayacak isek Tanrı’yı sıfatlarında, karakter ve kimlik 

belirimlerinde tanımak, ilk olması gerekendir. Her olay ve olgunun tanrısal 

oluşu ile hikmet anlayışında bulunmaktan daha çok zorunluluk zemininde 

yerindelik ve gereklilik prensipleri doğrultusunda her olay ve olgu 

gerçekleşir iken sonuç/ erek odaklı olarak nedenselliğe tanık olmak, ne 

için olunduğunu bilmek anlamında hikmeti kavramak da gerekir. Ayrıca 

ilahi adalet zemininde işler gerçekleştirilir iken evrensel düzeyde kısasın/ 

karmanın oluşunda yapılanların hak edilmiş karşılıkları ile karşılaşmak, 

yüzleşmek ve hesaplaşmakta olunduğunu, aynalaşmakta bulunulduğunu 

da kavramak gerekir.  

Merhamet edersen merhamet edilirsin, üzersen üzülürsün, sevindirirsen 

sevinirsin… Böyle olduğunda her kişi olay ve olguları hangi karakter/ kimlik 

belirimi üzeri karşılarsa o karakter/ kimlik belirimi üzeri de muamele 

görür. Her muamelede deneyimlenen ise ilkeye göre olması gerekenlerin 

yaşanmasının gerektiğidir. Sonuçta olması gerekene göre yaşamak, 

geleceğin de öngörülebilir olmasına nedendir. Bu bağlamda tevhitsel 

yaşam hem deneyimsel hem de öngörüye olanak tanıması nedeni ile de 

önemlidir.    

Her muamelede ikili oluşta ortak gerçeklilikte tevhid üzeri tanık olunması 

gereken ise nesnel olgusal oluşa -nesnel düzeyde önsel görülen sebeplere- 

aşkın öznel belirimleri ile Tanrı’ya tanık olmaktır. Bu bağlamda tevhidin, 

ulûhiyette kendilikte oluştan daha çok rububiyette varoluş belirimleri ile 

görünüşe gelmek ile bilinmek, onanmak, tanık olunmak, tanışmak, 

kavuşmak, ilkeyi eylemde bulmaktayken yaşamak anlamlarında, 

müşahede ve seyirde görünüş bulduğunu bilmek gerekir.  
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Unutmamak gerekir ki Tanrı için, varlığı söz konusu olduğunda tevhid olası 

değildir. Tevhid kulun varoluşu ile Tanrı ve kul arasında gerçekleşen ikili 

ilişkide ortak gerçeklilikte varoluşsal oluşun sonucunda görünüş bulur. 

Tevhid ilmini kelam ilminden farklı kılan ise kelamın teorik ilahiyat 

tevhidin ise pratikte deneyimsel ilahiyat oluşudur. Kelamın neden Tanrı ile 

ilgili görüşlerde bulunması ve tevhidin erek belirimi ile sağlaması 

yapılabilir oluşu önemlidir. Klasik kelam anlayışı daha aşılamış iken 

deneyimsel olarak tevhidin anlaşılmasında zorluk yaşanır. Ayrıca klasik 

kelamda Tanrı, varlıksal ve varoluşsal belirimleri ile tanımlanandır. 

Tevhitte ise Tanrı, sadece tanımlanan değil, varoluşsal olarak ortak 

gerçeklilik üzerinden görünüş bulurken nasıl tanrı olduğu da 

çözümlenendir. Eski mutasavvıflar bu durumu ifade etmek için “kul 

perdesinden seyredilir Hakk” demişlerdir. Tevhitsel görüyü de anlamlı 

kılmak için “Allah kuluna hakkını kulu eli ile verir. Bunu bilmeyen cahil 

kuldan bilir” vb. ifadelerde bulunmuşlardır. 

Sıfat, esma, hikmet ve kısas/ karma, tevhidi anlam derinliğinde 

gerçekleşen bakışta katmanlı ve girift oluşta anlayabilmek ve anlamlı 

kılmak için önemlidir. Bunlardan ve Kur’an beyanından yoksun her tevhid 

anlatımı eksik kalır. Bizleri yanlış yollara koyar. İslam düşünce tarihinde de 

bunu pek çok biçimde yaşamış ve halen yaşamaktayız. Tevhidi felsefi 

olarak anlamlı kıldığımızda ise evrensel oluşunda Tanrı’yı daha iyi 

anlayabileceğimiz ve tanıyabileceğimiz gibi Tanrı’nın görünüşe gelmesinin 

hatırına, O’nda gerçekleşenlere tevhitsel görü sebebiyle daha duyarlı ve 

insancıl yaklaşma olanağı buluruz/ bulabiliriz. Ötekileştirmekten daha çok 

ortak gerçeğimizi Tanrı’da bulduğumuz içindir ki yabancılığı aşarak 

kardeşçe olmasa da beraber yaşamanın yollarını buluruz/ bulabiliriz.  

Yunus Emre “yaratılanı hoş gördük yaradan ötürü”, Hâce Hünkâr Bektaş 

“yetmiş iki millete tek nazar ile bakmayan bizden değildir” Mevlana Rumi 

“her ne olursan ol gene de gel” vb. der iken tevhidin insan ilişiklerinde 

olumlu düzeyde yapıcı olduğunu da göstermişlerdir.  

Kurucu özne olarak Hazreti Resul de “insanlardan özür dilemesini 

bilmeyen, Allah’a hakkı ile tövbe edemez”, “insanlara teşekkür etmesini 

bilmeyen, Allah’a hakkı ile şükredemez” vb. der iken de tevhidi bize en 

yalın hali ile betimlemiştir. 
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Tevhidi yaşamsal olarak özümsemiş, sanatsal oluşunda dile getirmiş ve 

kendisi gibi nicesi ile tevhidi kültür kılmış Anadolu erenlerinden/ 

ozanlarından Âşık Veysel Şatıroğlu’nun da dediği gibi:  

Beni hor görme kardeşim 

Sen altınsın ben tunç muyum 

Aynı vardan var olmuşuz 

Sen gümüşsün ben saç mıyım 

 

Ne varise sende bende 

Aynı varlık her bedende 

Yarın mezara girende 

Sen toksun da be aç mıyım 

 

Kimi molla kimi derviş 

Allah bize neler vermiş 

Kimi arı çiçek dermiş 

Sen balsın da ben cec miyim 

 

Topraktandır cümle beden 

Nefsini öldür ölmeden 

Böyle emretmiş yaradan 

Sen kalemsin ben uç muyum 

 

Tabiata Veysel aşık 

Topraktan olduk kardaşık 

Aynı yolcuyuz yoldaşık 

Sen yolcusun ben bac mıyım.  

Görülen o ki İslam, tevhid görüşü ile en insancıl teklifin insanlığa 

sunuluşudur. Böylesi bir teklifin dışında katı ve şekilciliğe hapsedilmiş 

taassupta, İslam hakkı ile yaşanmaktan öte durur iken Tanrı’yı anlamaktan 

ve tanımaktan da uzaklaştırıcı olunması sebebiyle İslam olmaktan yana da 

yitik durulur. Hakkı ile İslam olunacak ise önce tevhidin anlaşılmasına ve 

nübüvvet gereği nübüvvette olduğu gibi tevhidin tesis edilmesine ihtiyaç 

vardır. Tevhidi kültürde canlı tutmak için ise sanatsal oluşa her 

zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.  
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Felsefi olarak usa dokunmak, kavrayışa ulaşmak ve kavramsal oluşta usun 

tesis edilmesi öncelenir. Bilimsel oluşta nesnel oluşa dokunmak, sonuç 

verilere ulaşıp pragmatik olarak sonuç almaya yönelik yaşamın 

kolaylaştırılması öncelenir. Din ile vicdanlara dokunur iken iman, us, 

deneyimde tevhitsel görüye ulaşılması, ahlaklı oluşa ve hukukun tesis 

edilmesi gerektiğinin görünüşe taşınması öncelenir. Sanat ile de kalplere 

dokunur iken ilkenin duygusunda canlı kılınması ve evrenseli duyguya 

indirgemek söz konusudur. Sanat ilkenin duyguda dirimsel kılınması ile 

evrensel olanın sadece ussal değil, duyguda da karşılığı olduğunun 

alanıdır. Sanatsal oluş ile tevhid, gönüllere dokunulur iken yarınlara miras 

bırakılabilir. İlkeyi yaşamsal olarak duygusunda canlı kılar iken daha çok 

insana ulaşma imkânı sağlar. Felsefe ile meraklısına ulaşmak mümkün iken 

sanat ile genele ulaşmak söz konusudur.  

Sanat, ortak gerçek olarak evrensel olanı, toplumsal yaşamda kültür 

edinmeye de neden olarak değer niteliğinde evrensel kılma olanağı verir. 

Dilde ilke gereği evrensel olan, yaşamda ortak neden olarak evrensel ise 

gerçekliliğine bağlı olarak sanatta değer kılınması ile toplumsal yaşamda 

evrensel kılınan olur. Sanat, evrensel olanın değer olarak evrensel 

kılınmasının gereğidir. Sanatsız, halklara ulaşmanın zor olduğu ve gerçeğe 

duyarlılığın oluşturulmasında da zorlanılacağından olsa gerek ki Kur’an dili 

hikmet ve tevhid dili iken sanatsal oluşu da kendinde barındırır. Hakikat 

sanat ile gönüllere dokunduğunda, kendisine karşı edinilen duyarlılık ile 

görünüşe taşınması da kolaylaşır. Sonuçta erek olarak değerde yönelinen 

olunduğunda ise sanat, ereğin gerçekleştirilmesi/ ereğe varımın 

motivasyonu olur. Yani insanlık için gerçekten bahsetmekte isek sanata 

her türlü ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Kur’an dilinin sanatsal oluşu ve 

velilerin dilinde tevhidin sanatsal olarak kültürde miras kılınması, gerçeğe 

uyanmak, duyarlılığın kazanılması, motivasyonun yitirilmemesi, aidiyet 

duygusunun beslenmesi ve ortak gerçekte buluşmak vb. adına hayatidir/ 

ihtiyaçtır.            

İtikatta sorunsal olan farklı birçok görüş barındırsak da tevhidi barındıran 

Kur’an ve siyer ile ortak noktada buluşarak aşamayacağımız hiçbir sorun 

olmadığı kanaatindeyim. Ortak kurucu değerlerimiz, imanda ve ahlakta 

aynı ilke de buluşuyor olmamız, farklılıklarımıza rağmen beraberce bir 

gelecek ideali kurmamız için gereklidir. Haksızca düşmanlık yapmakta ise 

İslam olmaktan uzaklaştığımızı görmemiz gerekir.  
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Düşmanca yaşamak yerine tevhid gereği ile adalet ilkesinin tesis edildiği 

hukuk zemininde beraber yaşamayı öğrenmek insanlık adına önümüzde 

duran tarihsel gerçeğimizdir. Tarihin acı deneyimleri hukukun gerekliliğini 

bizlere bir daha hatırlatır iken tevhidin insan yaşamında ki gerekliliğini de 

görünüşe taşır.  

İlkelerine bağlı olarak kurumların tesis edilmesi de göstermektedir ki 

tevhid, insan yaşamının olmazsa olmazıdır. Her alanda üretimde 

bulunurken, karakter ve kimlik belirimlerine göre tutum ve davranışlarda 

olunurken, bilmeyerek de olsa tevhitte yaşayan insana, tanık olmaktayız.  

İnsanın tarihsel oluşunda görülen o ki nefsi emmare sahibi insanın 

güvenilmez ve zalim olması ve çatışkılı diyalektikte yaşanan acılar 

sebebiyle ilkelerin ussal ve tinsel gereklilikler olarak belirmesi, tevhitsel 

yaşama insanı zorlamıştır. Bu bağlamda tevhid, evrensel oluşunu tarihsel 

oluşta gösterendir. Böylece İnsanın tanrısal oluşu nedeni ile Tanrı’dan 

kaçamayacağının da göstergesidir.  

Tevhid, insanın nesnel olgusal düzlemde sadece haz, arzu, menfaat 

belirimlerinde nefsi emmareye ve bedensel oluşa indirgenmemesi 

gerektiğinin de gerçeğini taşır. İlkelerin tesis edilmesinin gerekliliğinde 

açık olur iken tarihsel oluşu barındırması ile ilkeli eylemlerde tanrısal 

oluşun yaşanması/ tecrübe edilmesidir. Bu bağlamlarda tevhid, sadece 

itikada dayalı bir görüş olmaktan da ileri ontolojik oluşunu teolojide 

buluşu zeminde fıtri olarak yaşamak zorunda olunan evrensel 

gerçeğimizdir. Tarihsel olarak deneyimsel oluşunda da gereklilik 

düzeyinde ilkelerin tesis edilmesinde görülür iken epistemolojik (bilgi 

bilimsel) oluşu da görünür olur. Tarihsel oluşu deneyim düzeyinde tevhidi 

bilgi bilimsel de kılar. Felsefi düzeyde de hakkı ile anlamlı kılınması ve 

insanca yaşamak adına, tarihsel bağlamları ile görüldüğünde hayati önem 

taşır.  

Tanrı’ya ulaşmak için sadece miraç gibi yükselmek gerekmez. Tanrı’ya 

tevhid gereği ile de ciraçta olarak yükselme imkânı vardır. Ciraç, Tanrı’ya 

yaşam alanlarında ve karakter ve kimlik belirimlerinde, tanık olmak ve 

yaşadıklarında gerçekleştirdikleri ile bulmak anlamını taşır. Bu anlamı 

itibarı ile ciraç, tevhidin yaşamsal düzeyde deneyimlenmesi ve bilme 

düzeyinde gerçekleştirilmesi ile Tanrı’nın görünüş bulması, edim ve 

üretimlerinde, karakter ve kimlik belirimlerinde bulunur iken O’na 
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yükselmektir. Miraç hem tevhid seyridir hem de tevhitten irfan -kendilik 

bilgisi- edinmeye doğru uzayan bir yoldur. Ciraç ise tevhid, irfan ve hikmet 

bilgisi ile Tanrı’ya tanık olma seyridir.   

Herkes miraç edecek diye bir kaide yoktur ama İslam tevhid dini olduğu 

içindir ki her mümin olanın ciraç etmesi gerekir. Ciraç ile anlaşılması 

gereken ise tevhitsel görünün edinilmesi ile her türlü yaşam ve üretim 

alanında Tanrı’ya tanık olmak ve tanrısal olanı -ilkeleri- yaşar iken Tanrı’yı 

bulmaktır. Yukarıda olmaktan daha çok her alanda kendini görünüşe 

taşıyana ulaşabilmektir. 

Yukarıda anlatıldığı üzere insan yaşamında tevhid, her alanda görünüş 

bulur iken imana/ itikada bağlı olarak ereksel düzeyde idrakinde olunması 

ile değer düzeyinde kabul edilmesi de gerekir. Ussal olarak vicdani 

düzeyde bakıldığında da bu olması gerekendir. Değer alanı inanç alanıdır 

ve insanların farklı varlık görüşü değer yargısı edinimlerinde görülen o ki 

her insan aynı değer çizgisinde bulunmamaktadır/ bulunamamaktadır.  

Bu durumda tevhid, zorla kabul ettirilecek değil, us, vicdan ve iman ehli 

olan her kişinin anlayış zevkinde ve yaşamında bulması gerekendir. Ortak 

değer olduğunda ise kültürde karşılığı olan, kurumsal düzeyde ilkelerin 

tesis edilmesi ile de medeniyette yaşam biçimi olması gerekir. Her 

halükarda tevhid, her ne kadar öznel edimsel oluşun gerçekliğini 

göstermekte ise nesnel olgusal gerçekliliğin ve nefsi emmarenin 

gerçekliliği düşünüldüğünde, zorla kabul ettirilecek olan değil, teklif olarak 

insana sunulması gereken İslam’dır.            
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Tanrı ile İletişimde Olmak 

Derler ki: Tanrı, günde yetmiş bin defa kulunun kalbini yoklar. 

Yetmiş bin defa, kuluna gel diye el uzatır. 

Hiç kuşku yoktur ki koşullar okumaya zorlar, ihtiyaçlar iletişim kurmaya 

zorlar. Koşulların okumaya zorlaması, öznel ve nesnel ihtiyaçların irade 

beliriminde karşılık görmesi ile iletişim kurmak da ihtiyaç belirimi olarak 

görünüş bulur.  

İrade, potansiyellerin gerçekleşme erkinde formasyon kazanması ile 

öznellikte/ kendilikte görünüş bulur. Eylemde yargısal oluşu ile açık olur. 

Varoluşa dair tinsel gerekçeler görünüşe gelmekte temellenir iken nesnel 

gerekçeler ise varoluşun devamlı kılınmasında temellenir. Görünüşe 

gelmek ve varoluşu devamlı kılmak söz konusu olduğunda dil ihtiyaç 

olarak belirir. Varoluşun ikili doğası gereği ile de iletişimin yükselen zemini 

olur.  

Dilde görünüş bulmak, kimlikte en yüksek seviyesini bulur. En basit anlamı 

ile kimlik, isim olarak belirli kılınışta tanımlanır iken görünüş bulmaktır. 

Doğu kültüründe isim, varlıksal olana yüklemlerine bağlı olarak verilen 

olsa da olması temenni edilen olarak da belirli kılmanın aracıdır. Öznede 

kendiliğini bulduğu anlam ve değer belirimi olduğunda ise öznel olarak 

hissiyatında yaşanandır. Kendiliğin/ varlıksal belirimlerin belirli kılınarak 

görünüş bulmasının da gereğidir. İsmi olmayanın, varlıksal olması söz 

konusu olsa da farkındalığında olarak görünüş bulması ve kendisine tanık 

olunması söz konusu olmaz. 

İsim, kendiliği/ mahiyeti beyan etmekte olarak dilde görünüşe taşır iken 

beyanın muhatabına yönelik olarak da iletişim kurmayı belirgin kılan, dilde 

nesnel ve ifade de öznellik yüklenmiş olan en temel olgudur. İletişimde en 

basit düzeyde kendiliğin tanımlanmasıdır/ görünüşe taşınmasıdır. 

Nesnelliğe aşkın öznel belirim yükleminde özneyi, varoluşsal görünüşünde 

değer yargısı belirimi ile metafizik oluşta görünür kılar. Nesnelliğin 

soyutlanması ile öznelliğin, anlam yüklenmiş olarak değer yargısında 

görünüş bulmasıdır.  

En yüksek düzeyde de kendilik bilincini -ben oluşu- arı soyutlamada 

bulunarak ifade etmektir. Ben oluş, ben ifadesinde kendiliğin en yalın 
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biçimde dilde görünüş kazanmasıdır. Bu ifadeden daha yüksek olarak 

kendiliğin ifade edilmesi, görülen o ki yoktur. Ben olarak kendiliğin ifade 

edilmesi, varlıkta kendi oluşta kendiliğin mutlakıyet taşıması sebebiyle 

dilde en yüksek arı beyan olarak biçim kazanmasına da neden olmuştur. 

Varlık olmakta kendilik, ötekine ihtiyaç (Samed) duymadan bulunandır. 

Tinde varoluşun ikili doğasında ise ilişkide ve iletişimde varoluş, ortak 

gerçeklilik olarak bulunur. Her ilişkide belirli olan ve ilişkiyi belirli kılan olgu 

ve olaya göre iletişim, değer belirimlerine göre kurulur iken değer nesnesi 

olanı değer yargısında görünüşe taşır/ belirli kılar. Ayrıca değer nesnesi 

öznel kılınır iken ilişki de değer yargısına göre belirli kılınır. Tanrı ile kulu 

imanın gerçeğinde buluşur iken, seven ve sevilen sevgiyi gerçek 

bulduklarında, kadın ve erkek çift olarak tamamlandıklarında, ebeveyn ve 

çocukları ailede bütünlüklerini bulduklarında görünüş bulurlar. Bu 

durumda da değer belirimleri ile ilişkide iken varlık görüşü değer 

yargılarına göre iletişim kurarlar. İlişkilerinde ki değer belirimlerine göre 

birçok formasyonda iletişim kurabilirler.  

Her türlü durumda ilişki olgusal olana bağlı olarak gerçekleşir iken ilişkide 

gerçekleşen iletişim ise ilişkinin olay gerçeği olarak görünüş bulur. İlişki ve 

iletişim, değer belirimleri üzerinden varoluşun öteki ile mümkün olduğu 

gerçeğini taşır. Tinde varoluşun gerçeği, ikili veya çoklu ilişkide ortak 

gerçeklilik edinmektir. Ortak gerçeklilikte iletişim ise varlık görüşü değer 

yargısı belirimlerine göre olgusuna/ nesnesine bağlı olarak gerçekleşir 

iken her türlü değer belirimlerine göre belirli kılınır. Ayrıca ortak değer 

belirimlerine göre ucu açık, karşıt değer belirimlerine göre ise ucu 

kestirilmez olarak belirsizlik gösterebilir. 

Olgusuna bağlı olarak ortak değerlerde buluşarak iletişimin sağlanması 

varoluşta sağlıklı bir ortak gerçeklilik edinmek için gereklidir. Her iletişim 

olgusuna bağlı olarak sağlanır iken olaylar karşısında değişen değer 

belirimlerine göre olgusal zeminin kayganlık kazanması durumunda 

ilişkilerde sağlıklı bir ortak gerçeklik edinilmesi zordur. Böylesi durumlarda 

iletişim kurmakta da zorlanılır. Sağlıklı -yani ortak gerçeklilikte bütünlüğün 

korunmasına dayalı- ve değer belirimlerine bağlı olarak sonuç alacak bir 

iletişim için ise ilişkilerin ilkesine bağlı olarak yapıcı düzeyde kritik edilmesi 

gerekir.  
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İdeaların değer yargısı oluşu gereği, eylemin kritik edildiği ilkeler olduğu 

da düşünüldüğünde, iletişim ile ilişkilerde ortak gerçekliliği korumak için 

öz eleştirel olmak gerekir. Böyle olsa da iletişim biçimi ve vasıtalarının, 

ilişkiyi belirli kıldığının gözden kaçırılmaması gerekir. İlişkide iyileştirme 

olacak ise iletişim biçimi ve vasıtalarının da gözden geçirilmesi gerekir. Bu 

doğrultuda da ortak gerçekliliği tesis etmek için, koşul ve ihtiyaçta uygun 

oluş durumlarına göre iletişim biçiminin yeniden yapılanması ayrıca 

vasıtalarının gerekmekte ise değiştirilmesi olması gerekendir. Ayrıca ortak 

değer olarak yeni bir olgusal düzeyde buluşarak ilişkilerin yeniden tesis 

edilmesi, ortak gerçekliliği yeni bir aşamaya taşımak olur. Bu, ortak 

gerçekliliğin yeni olgusunda iletişimin hem devamlı kılınması hem de yeni 

olgusuna bağlı olarak yapısal kılınmasına olanak verir.  

En basit örnek ile kadın ve erkek ilişkisinde, kur yapmakta farklı iletişim 

durumunda bulunulur iken evlilik olgusu ile hem iletişimde devamlılık 

kazanılır hem de iletişim yeni olgusuna bağlı olarak yapısal kılınması söz 

konusu olur. Çocuk edinimi ile de yeni bir olgusal durum söz konusu olur. 

Bu duruma göre de hem ilişkiler hem de iletişim biçimi ve vasıtaları 

değişebilir/ değiştirilmek zorunda kalınır. Ayrıca iletişim, farklı bir düzeyde 

yeniden sağlanır iken yeni olgusuna bağlı olarak devamlı kılınır. Düşününki 

boşanmak olsun, ortak değer olarak çocuğun varlığı söz konusu olduğu 

içindir ki ortak değere bağlı ilişki durumu bitmiş olsa da iletişim -istenmese 

de- devamlı kılınmak zorunda kalınandır.  

İnsan ilişkide değer niteliği kazanır. Anne, baba, lider vb. olunduğunda da 

katlanmış değer olur. Katlanmış değer ilişkisinde iletişim ortak amaca bağlı 

olarak yeni tanımlanmış duruma göre yapısal kılınır iken varoluş katmanlı 

oluşu barındırır. Kurumsal oluşta ise katmanlı değer ilişkileri pozisyonlara 

göre belirli kılınır iken ilişkide varoluş, katmanlı değer oluşu da içerir. 

Ortak gerçeklilik ortak değer belirimleri ile sağlıklı yapısallığa taşınabilir. 

Bu durumda birçok alanda ortak gerçeklilik ediniminde ilişkilerde ve 

iletişimde devamlılığın sağlanması için, her defasında bir önceki olgularını 

barındıran katlanmış ortak değer olgusu oluşturulması ile hep daha üst 

perdeden ilişkinin yenilenmesine ve iletişimin yeniden yapısal kılınmasına 

ihtiyaç vardır. Katlanmış değer olgusunda kurulacak her ilişki ve iletişimde 

ise devamlılığın yakalanması için, katlanmış değer olgusunun duygusunun 

da yakalanması gerekir.  
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Her türlü alanda sadece tüketmeye, tekbenci olarak korunmaya dayalı 

ilişki ve iletişim kurma durumlarında ise katlanmış değer olguların 

tüketildiği, katı tutum ve davranışlara göre refleksler oluşturularak değer 

mahiyetlerinden yana da uzaklaşıldığı görülür. Katlanmış değerler, 

tekbenci oluş karşısında itibarsızlaştırıldığında, yok sayıldığında, iletişim ve 

ilişkilerde kopukluk, daha da ilerisinde ortak gerçekliliğin yitirilmesi 

durumunda da bütünlüğün bozulması ile de karşı karşıya kalınır/ 

kalınabilir.  

Modern yaşamda seküler oluş öncelenir iken çoklu ilişkilerde çoklu ortak 

gerçekliliğe geçmiş olmak ile beraber iletişimde ortak değerlere bağlı 

olarak ortak gerçekliliğin korunmasından yana zorlanılır/ zorlanılmaktadır. 

Tekbenci olarak birey ve devletlerin, ilişkilerinde ortak gerçekliliği 

korumaktan, katlanmış değer olan kurumsal oluştan (bireylerin aile, 

sosyal yardım yapılarından vb. devletlerin ise küresel ölçekte bağlayıcı 

kurumsal oluşumlardan) uzaklaşmaları nedeni ile insanlık adına küresel 

ölçekte bütünlüğün yakalanmadığına tanık olunur.   

Tekbenci yapılar, iletişim biçimi ve vasıtalarını kendi lehlerine kullanır iken 

ötekini, duruma göre haz, arzu veya menfaatleri doğrultusunda 

tüketmeye çalışmaları da düşünüldüğünde, katlanmış değerlerin 

yitirilmeye yüz tuttuğu alanlar ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu durumda da 

sahalarda bunun sonuçları olarak insan haysiyetinin ve hayatının 

önemsenmediği ilişki ve iletişim biçimlerine tanık olunmaktadır. Ahlak 

değerlerinin yitirilmesi ve küresel ölçekte değilse de yerel düzeyde 

gerçekleşen çatışkılara göz yumulması ile beraber görülen ilişki ve iletişim 

biçimlerinde de bunu gözlemlemek mümkündür. Modern dünyada bu 

bağlamlarda görülen en büyük insanlık hastalığı duyarsızlıktır. 

Bu devirde görülen modern yaşam, nesnelliğe indirgenmiş seküler 

yaşamdır. Tekbenci oluş durumuna göre koruma refleksleri oluşturulur 

iken iletişim ve ilişki kurmayı da koruma reflekslerine göre yapısal kılan bir 

oluşa da sahiptir. Varoluşun doğası gereği koruma refleksleri oluşturarak 

ilişkileri belirli kılmak ve iletişimi amaca bağlı olarak değer belirimleri 

doğrultusunda ihtiyacın gerektirdiği kadar açık tutmak olması gerekendir. 

Varoluşun doğası gereği koruma/ korunma, her daim katlanmış değerlere 

ihtiyaç duyarak sağlanmaya çalışılır. Doğasında böyle olsa da modern 

yaşamda gözetilen koruma refleksleri ile beraber değer belirimleri 
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doğrultusunda yönelimlere göre kendilik maskelenir, bir sonraki katlanmış 

değer olgusuna karşı direnilir. Bu durumda sorunlar karşısında kaçmak ve 

başka değer belirimlerine göre ilişkileri sorunsal kılmak çözüm olarak 

başvurulan olur.  

Katlanmış değer ile ilişkilerde belirlilik ve iletişimde yapısal oluşun gereği 

doğrultusunda düzenin yakalanması da söz konusudur. Modern yaşamda 

düzeni tesis etmenin maliyeti ötekine mal edildiğinden/ edilmeye 

çalışıldığından da dolayıdır ki katlanmış değerde ortak gerçeklilik 

edinmekte zorlanılır. İnsan için önünde duran gerçek ise katlanmış 

değerlerin kurumsal düzeyde tesis edilmesine öncelik verilerek, ortak 

gerçekliliğin ortak değer olgularının edinimi ve tanımlaması 

doğrultusunda yaşama geçirilmesidir. Fevri ve sonuçları öngörülmeyen 

özgürlükler adına katlanmış değerlerin hiçe sayılması, sonuçta özgürce 

yaşanacak alanların yitirilmesi ile sonuçlanır ise ortak gerçeklilikte özgürce 

yaşanacak alanları dahi bulamayabiliriz. 

Ortak gerçeklilikte tinde varoluşun öncelendiği bir dünyada ise katlanmış 

değerlere ihtiyaç vardır. Katlanmış değerler ise hukuk ile güvence altına 

alındığında, hak ve had belirimlerine göre belirli kılınmış ilişki ve iletişimin 

yapısal kılınması ile devamlı olarak özgürce yaşanabilecek bir ortam 

edinilir. Böylesi durumda öngörülebilir yarınlara doğru, sonuçları 

öngörülen ilişki ve iletişim biçimleri doğrultusunda tinsel değer 

belirimlerine göre sürekli özgürlüğün yakalandığı bir yaşam edinilebilir. 

Bu bölümde anlatır olduklarımızın Tanrı ile olan ilgisi ise Kur’an referanslı 

bakıldığında: Tanrı, katlanmış değer belirimlerinde ortak gerçeklilikte ilişki 

ve iletişimi, insanın insanca yaşaması için hak ve had belirimleri ile yapısal 

kılmak üzerinden gerçekleştirilmesini önceler. Tanrı ile tinde varoluşun 

ortak gerçekliliğinde ise aranan, iman ile ilişkinin sağlanması, ereğe bağlı 

eylemlerde ise iletişime geçilmesidir. 

İman, Tanrı ile ilişkide bulunmanın/ ilişki kurmanın gereğidir. Tanrı’yı 

değer kılmanın da olmazsa olmazıdır. Varlık olarak Tanrı, Tanrı değerinde 

iman ile görünüş bulduğunda dua ile iletişime geçme olanağı da olandır. 

Tanrı adına yapılacak her tanıtlama ise ussal olarak bilinmesine neden iken 

vicdan, Tanrı’nın varlığını kabul etmenin gereğidir. Vahiy, Tanrı’nın bizler 

ile iletişime geçmesidir. Dua ise bizlerin Tanrı ile iletişime geçmesidir. 
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Dua ile beraber iletişim, ismin zikredilmesi ile davet niteliği taşır. Duanın 

kabulü ile de Tanrı, davete icabet etmiş olarak bizlere konuşur -iletişim 

kurar-. İletişim kurmak gerçekleştiğinde ise Tanrı, değer oluşunu korur ve 

iletişimde katlanmış değer olarak görünüş bulur. Her katlanmış değerin 

üst yapı olması nedeni ile de varlık görüşü değer yargısında belirleyici 

olması da söz konusu olur. Tanrı ile duada samimi (duygusunda hakiki) 

olmak ile iletişim kurmayı başarmış için ise olup bitmekte olanlar Tanrı ile 

iletişimin devamlılığını sağlayan katlanmış değer olma özelliğinde 

bulunurlar. Her yaşanan Tanrı ile iletişimin bir parçası olur. Olgular, Tanrı 

ile ilişkide olmanın nesneleri, olaylar ise Tanrı ile iletişim kurmanın gereği 

olarak katlanmış değer olurlar. Yaşam Tanrı ile anlam bulur ve tevhidin 

dünyasına geçilmiş olunur. Nesnel olgusal olanlar Tanrı’yı bilmenin 

araçları olur iken ilkesel oluşta gerçekleşen her eylem, Tanrı ile iletişim 

kurmanın aracı olmaya başlar. 

Eylem yargısal oluşu nedeni ile ilişkide belirleyicidir ve iletişimin 

gerçekleşmesinin de gereğidir. Tanrı ile ilişkide amaca/ ereğe bağlı her 

eylem, beliren tavırsal duruma göre muamele, görünüşe neden iken 

iletişimi de seviye olarak belirli kılar.  

İbadetler, Tanrı ile ilişkide kopukluğun olmaması için gerekli iken ibadetler 

sonucunda yakin edinilirse iletişim de kurulmuş olunur. Bu, tasavvuf tarihi 

boyunca hayata geçirilmiş olan tarih olgusal bir durumdur.  

Bir daha belirtmek gerekir ise Tanrı ile iletişim kurmanın en basit yolu 

samimi olarak duygusunda dua etmektir. Tanrı ile en yüksek biçimde 

iletişim kurmanın gereği ise düşünmektir. İbadetler ise iletişime geçmenin 

araçlarıdır. Düşünmek ise gerçeğe bağlı olarak her anlam buluşta, 

Tanrı’nın düşünceyi ilişkiye vasıta kullanana karşı iletişim kurmasına 

nedendir. Gerçeğe bağlı her anlam buluş, Tanrı’nın anlam veren olarak 

iletişim kurmasıdır. Düşünen ise her anlam buluşunda Tanrı ile iletişime 

geçmiştir. Tevhid gereği ile söylemek gerekir ise düşünmek Tanrı ile 

beraber yürümektir. Gerçek olana bağlı olarak her anlam buluşta ise Tanrı 

ile konuşmaktır. Bundan olsa gerek ki “bir saatlik tefekkür, bin senelik 

ibadetten efdaldir” denilmiştir. 

Dinde dua, zikir, tövbe, salih amel/ eylem, şükür, düşünmek vb. Tanrı ile 

iletişim kurmanın gereğidir. Duaya, zikre, tövbeye, şükre, düşünmeye, 

salih amellere vb. icabet etmek, ilişkide iletişimin yakalanmasıdır. Hiç 
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kuşku yoktur ki bunlar ile nefsi emaresini tezkiye eden, ibadetler ve vicdan 

ile zapturapt altına alan için, kalpte katılığa ve duyarsızlığa sebep veren 

kötülükten arınmış olmak kaçınılmazdır. Dinde Tanrı ile iletişim kurmanın 

olmazsa olmazı nefsin tezkiye edilmesidir. Tanrı’ya duyguda duyarlılık 

edinmemiş olan için ise Tanrı ile iletişimde bulunmak söz konusu olmamak 

ile beraber nefsini tezkiye etmesi de beklenemez.  

İletişimin temel prensibi ortak amaçta, ortak değer ve eylemlerde 

buluşmaktır. Bu nedenledir ki Tanrı ile iletişim kurmak için Tanrı ile aynı 

ortak amaçta buluşmak, ortak değer ediniminde duyarlılık kazanır iken 

ortak eylemlerde buluşmak olması gerekendir.  

Salih ameller, ilkeli eylem oluşlarında ortak eylemde buluşmak iken nefsi 

emmarenin tekbenci karakter ve kişilik belirimlerinden yana tezkiye oluşu 

(arıtlamayı) da beraberinde getirir. Dinde kurucu değerler (yani katlanmış 

değerler) ise karşılıklı duyarlılığın oluşmasına neden olurlar. Duygusu 

yakalanmayan her değer, duyarlılıktan uzak oluşun göstergesidir. Ortak 

değer ediniminde duygusu yakalanmış olarak Tanrı ile karşılıklı duyarlılığın 

yakalanması, iletişim kurmayı kolaylaştırır. Ortak amaçta buluşmak ise 

karşılıklı olarak iletişim kurmayı hitap muhatap düzeyinde sağlar. Ortak 

değerler, Kur’an, nebi, Tanrı’nın isimleri, ezan, salih amel vb. ise bunların 

kültürde canlı tutulması Tanrı ile iletişimin devamlılığı için önemlidir. 

Ortak amaç olan bilinmek istencine karşı Tanrı’yı bilmeye, tanık olmaya 

çalışmanın gereklerini yapmak gerekir. Halife kılmasının gereği olarak da 

her türlü üretim alanında üretimde bulunmak ve salih amel üzeri rahmeti 

tesis etmek gerekir. İbadet edilmek iradesinde ise tapınmaktan daha çok 

Tanrı değerinde kabul edilmek ve ilişki kurar iken yakin gelmek ve iletişime 

olanak sağlamak da buluşmak gerekir. 

Tinde varoluşun ortak gerçeklilikte olması nedeni ile Tanrı için ötekini var 

etmek mutlak oluşundan dolayı gerekli olandır. Ötekisi, amaca, emeğe 

bağlı değer olduğunda ise ötekisi olmaktan daha çok duygusal bağ kurmak 

ile yakin bulunandır. Ötekisine olan yabancılık değer oluşta aşıldığında 

ilişki ve iletişimde olmak, varoluşu ortak gerçeklilikte mümkün kılar.  

Psikolojide, sosyolojide ve felsefede iletişim, değer öznelden referans ile 

belirli kılan olduğu içindir ki değer biliminin alt başlığı olması gerekir. 

İletişim biliminde ise değer, ilişkileri belirli kılar iken iletişimde açık olduğu 

içindir ki alt başlık olması gerekendir. Değer, ilişkileri belirli kılar ve 
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iletişime yön verir. Her türlü olumsuz ve olumlu durumda ilişki ise dolaylı 

veya dolaysız olarak iletişimde olmaktır.  

Bu nedenledir ki Tanrı ile iletişim; her türlü olay ve olgu üzerinden 

yaşananlarda, yaşananların imtihan, ders, kahır, lütuf, hayır, şerr vb. 

olarak değer yargısında algılanmasında, Tanrı’nın dolaylı olarak bağlantı 

nesneleri üzerinden iletişim kurması olarak görülür/ sağlanmaktadır. 

Ayrıca imtihan, ders, kahır, hayır, şerr vb. durumlar; duaya, şükre, zikre, 

düşünmeye, tövbeye, hamda vb. neden olması doğrultusunda da Tanrı ile 

iletişime sebep olan bağlantı nesneleri üzerinden hep canlı tutulur. Bu 

bağlamda İslam Tanrı ile iletişime açık olmayı, tevhid görüşünün dinde 

hâkim olması ile değer yargıları üzerinden her türlü durum karşısında 

gerekli kılar. Olup bitmekte olanlar tevhid gereği ile Tanrı’dan bilindiğinde, 

ister imtihan, ister lütuf vb. değer yargısında görünmüş olsunlar, Tanrı ile 

iletişimde bağlantı kurmanın nesneleri olurlar. Tanrı referanslı olarak 

duaya, şükre, düşünmeye vb. neden olduklarında ise Tanrı ile iletişim 

kurmanın gereğidirler.  

Bu bağlamlarda İslam teolojisinde Tanrı ile iletişim, üst başlık olarak 

görünmesi gerekir. Zaten vahiy olgusu, iletişim kurmakta olan yaratıcıyı 

iletişimde olarak bilmeyi ve bulmayı da gerekli kılar. Tanrı ile iletişimde 

değer bilimi ise iletişim biliminden önce gelir. Teolojide ilişkiler değerlere 

göre belirli kılınmakta ve değer öznel olduğu içindir ki iletişim, değer 

belirimli bir ihtiyaç olarak görünüş bulur. Aslında da iletişim, değer belirimi 

ile görünüş bulan ihtiyaç belirimidir.  

Tanrı için iletişim, varlıksal bir ihtiyaç olmayıp (varlık düzeyinde ihtiyaç 

olduğunu söyleseydik, Samed ismine ve Sübhan sıfatına muhalif olurduk) 

varoluşsal bir gereksinimdir. İletişim, varlık olarak varoluş değil ama tinsel 

düzeyde varoluş için, varoluşun ortak doğası gereği olması gerekendir. 

Tanrı’nın Tanrı kimlik değer beliriminde varoluşu ve görünüş bulması için 

kulu ile iletişimde olması gerekir. Vahiy bu bağlamda Tanrı için, kulları ile 

iletişim kurmanın gereği olarak ihtiyaç duyulandır.  

Dini olgular üzeri Tanrı ile iletişimde olunmakta/ bulunulmakta ise 

iletişimde görünüş bulan Tanrı’ya tanık olunur. En genel anlamda iletişim, 

bilgi aktarım ile gerçekleşir iken varoluşsal olarak belirimlerde ve değer 

yargısal olarak belirlemelerde bulunmak anlamını taşır. Her iletişim biçimi 

ve vasıtaları üzerinden değer belirimleri ile tavırsal olarak görünüş bulan 
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öznedir. İletişim vasıtaları ve biçimleri üzerinden tutum, davranış ve 

pozisyon almalar, tavır belirimi olarak öznel düzeyde görünüşün gereğidir.  

Tanrı ile vasıtalı veya vasıtasız iletişim kurulmuş olma örneklerine Kur’an 

referanslı olarak bakıldığında,  iletişim biçimlerinde (vahiy, düşünce, rüya, 

yakaza, hatır, ilham vb. de iletişim vasıtalı veya vasıtasız gerçekleşebilir) 

bulunulur iken Tanrı kendini görünüşe taşır ve Tanrı değerinde onatır.  

İletişimin sonucunda onatmak/ onamak, maksadın gerçekleşmesi ile 

iletişimden sonuç almaktır. İletişim kurmak her ne kadar önemli ise 

iletişimden sonuç almak da bir o kadar önemlidir. Maksat, istencin değer 

belirimleri ile onatılmasında gerçekleştiğinde, varoluşun ortak 

gerçekliliğinde çift taraflı oluş yakalanır. Bu, ortak gerçeklilikte iletişim 

taraflarının ortak değerde/ değerlerde buluşması ile sonuçlanmakta ise 

iletişimde bağıntılılık ve süreklilik ayrıca ilişkilerde bütünlük çift taraflı 

olarak yakalanır. Ortak değerde/ değerlerde buluşulmamakta ise ortak bir 

yol/ uzlaşı bulunana kadar çift taraflı gerçekleşen iletişimde maksatta tek 

taraflı oluş nedeni ile iletişimde kopukluk ve ilişkilerde de bütünlükten 

kopuş durumları (ayrılık, uzaklaşmak, bırakmak, çatışkı vb.) gerçekleşir. Bu 

durumlara, Kur’an anlatımında sıkça rast gelinir.  

İlişkinin Tanrı gerçeğine göre belirli kılınması, iletişimin vasıtalarına bağlı 

olarak ortak değerlerde buluşarak çift taraflı sağlanması ve ortak amaçta, 

ortak değer belirimleri edinilmesi ile buluşulmasında hem iletişimin 

sürekli kılınması hem de ilişkilerde bütünlüğün tanrısal oluşta -yakin 

bulmakta- yakalanması hedeflenir.  

Kur’an’da “Allah, bir beşerle ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından 

konuşur. Yahut bir resul aracılığı ile izniyle ona dilediğini vahyeder. O Aliyy 

(yüce) ve Hâkim’dir (hikmet ve hüküm sahibidir)” denir. Bu ayette beşer 

kavramı özellikle kullanılır ki beşer; doğaya ait yönleri ile görünüşe 

getirilmiş olan ve nefsi emmare sahibi olarak haz, arzu ve menfaat 

düzeyinde ilişkileri olandır. Beşer olanın Allah ile konuşması, nefsi 

emmarede kendini bulduğu içindir ki zaten mümkün değildir. Bu 

bağlamda ayette, tanrısal yönlerine şuurunda örtük ve ilke gereği 

gerçekleştirmekte eksiklik gösterebilecek olan beşerin geneli kast edilir. 

Bu genel oluşta resullerin ayrı olduğu da vurgulanır. Tanrı ile iletişim için, 

nefsi emmareden yana arınmak, Tanrı ile ortak değerlerde buluşmak ile 
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insan niteliğini kazanmak ve vasıtalar edinmek ile de ilişkide bulunmak 

sonucunda konuşmak düzeyinde iletişim mümkündür.  

Bu ayet ile beşeriyetin Tanrı ile konuşmayacağı değil -dua ile zaten Tanrı 

ile konuşulur-, Tanrı’nın beşer ile konuşmadığı vurgulanır ama 

konuşulacak ise de resul aracılığı vahiy ile konuşulduğu da belirtilir. Ayette 

geçen hicap (perde) ifadesi ile de iletişim vasıtaları (olay ve olgular) 

üzerinden dolaylı olarak Tanrı’nın insan ile konuşacağı da vurgulanır. 

Beşerin Tanrı ile konuşması vaki olsa da konuşma vasıtasının iletişim 

kurmak düzeyinde sonuç vermemesi nedeni ile beşerin Tanrı ile iletişim 

kurduğunu söyleyemeyiz. İletişim, vasıtaları ve biçimleri ile beraber 

sonuçta çift taraflı olarak kurulması gerekendir.  

Duanın kabul edilmesi, sonuçta Tanrı’nın beşer ile konuşması anlamına 

gelir. Duanın kabul için yaşanan olay ve olgular ise bir perde (hicap) -yani 

dolaylı yoldan- olmaktan öte değildir. Kâinatta olanlar, ussal düzeyde delil 

olduğu kabul edildiğinde de perde belirimler üzerinden düşüncede anlam 

bulunmakta iken Tanrı ile konuşulur. Zaten kul oluşun perdeliği olmasa, 

iletişimin ikili doğası gereği iletişim, çift taraflı oluş olmadığı içindir ki 

gerçekleşmezdi; Tanrı sadece kendi kendine konuşmuş olurdu. İnsandan 

da resul olduğu düşünüldüğünde, Tanrı’nın beşer ile değilse de insan ile 

konuştuğu örnekler, Kur’an’da sıkça görülür.  

Kastetmek istediğim; Tanrı’nın Tanrı oluşu -Aliyy olduğu- değerine 

varmamış ve nefis emmaresinden arınmamış beşer için Tanrı ile iletişimde 

bulunmasının mümkün olmadığıdır. Ayrıca kutsi/ Aliyy olanın değerinde 

görülmesi için de herkes ile görüşmesi beklenemez. Değer olanın 

ayrıcalıklı olması nedeni ile de bu ayetin değerlendirilmesi yerinde olur. 

Tanrı dileseydi her beşer ile görüşürdü. Değerde ayrıcalıklı oluş, buna 

müsaade etmez. Herkes için aynı olanın değerde farklılığını yitirmesi, 

değer olana duyarlılığın da yitirilmesi anlamını taşır. Duyarlılığı yitirilmiş 

olunmaktansa gizilde cazibenin korunması daha efdaldir.  

Nefsi emmarenin tekbenci tıynetinde haz, arzu ve menfaatlerde -helal 

olanın dışında olanlardan- arınmamış bir beşer ile Tanrı’nın konuşması 

beklenemez. Konuşsa da beşerin Tanrı’yı duyacak/ anlayacak duyarlılıkta 

olmadığı görülür. Aliyy olanı duymak için duyarlılık kazanmak gerekir. 

Bunun öncesinde ise vasıtalı iletişime ihtiyaç vardır. Ayette geçen, vasıtalı 
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olarak görüşmenin olmasından da Tanrı’ya duyarlılığın edinilmesi için 

vasıtalı görüşmenin gerekli kılındığını da anlamamız gerekir.  

Böylece, vasıtasız görüşme edinildiğinde, değer olarak ne kadar kıymetli 

olduğunun da bilinci edinilir. Dolaylı veya dolaysız olarak hangi düzeyde 

Tanrı ile iletişim kurulsa kurulsun, Tanrı tarafından muhatap alınıyor 

olmanın kıymeti de ereğe bağlı yaşamda hak edilmiş değer olarak değer 

beliriminde ayrıcalık bulmaktır. Yukarıda belirtilen ve daha birçok 

gerekçeler ile beraber sonuçta açık olacak hikmetlerden bakıldığında 

ayette Hâkim isminin özellikle kullanıldığı görülür. 

Böyle olmak ile beraber her beşer için genel anlamda vahiy, birebir olmasa 

da Tanrı ile konuşmanın vasıtasıdır. Bu neden ile bir hadisi şerifte “Allah 

ile konuşmak isteyen Kur’an okusun” denilmiştir. Böyledir ama ilahi aşk ile 

arınmış bir kalpte Tanrı’nın sesini duymak da seven için şaşılacak 

olmamalıdır. Vicdanda olması gerekenin ağır bastığı veya pişmanlığın 

oluştuğu durumlar üzerinden de Tanrı’nın sesini doğru olanın yargısında 

dolaylı olarak bulmak da mümkündür. Tasavvufta hatır gerçeğinde ise 

Tanrı’nın kelamına mazhar olmak, kulluk perdesi -yani kulluk bilinci- 

haricinde dolayımsız olarak gerçekleşir. Nura varım ile düşüncenin ileriki 

aşamalarında da Tanrı sesini anlam verişte olarak dolayımsız düzeyde 

bulmak da mümkündür.   

Tanrı’ya duyarlılığın kazanılması sonucunda Tanrı ile konuşmanın 

muhabbet ile talep edilmesi sonucunda gerçekleşebileceğinin mümkün 

olabileceğini de belirtmek isterim. Muhabbet, Tanrı ile iletişim kurmanın 

ve O’nun nurundan beslenmenin gereğidir. Ayrıca “kulaklar verdik 

duymazlar” ayeti ile düşünüldüğünde, hakiki düzeyde duygusunda 

yakalanması gereken duyarlılığın kazanılmasını ile Tanrı’yı duymak için de 

gerektiğini bilmek gerekir. Duyarlılığın olmadığı durumda Tanrı ile 

konuşmak, O’nu duymak bir tarafa; O’nu, vahiy düzeyinde aracı ile 

gerçekleşen iletişimde anlamak dahi sorunsaldır.        

Resuller aracılığı ile Tanrı ile konuşmak da iletişimin vasıtalı olarak 

mümkün olduğunu göstermesi adına önemlidir. Bu durumda her resul de 

bir perde (hicap) olma özelliğini taşır. Resullerin vasıtalı veya vasıtasız 

vahiy aldıkları da düşünüldüğünde vasıtasız olarak Tanrı ile konuşmanın 

mümkün olacağını ayet ile bilmekteyiz. Veliyullahtan, resul olma niteliği 

kazanmış Abdulkadir Geylani gibi zatların Tanrı ile vasıtasız konuştukları 

Tevhid Okumaları 5

183



(Gavsiye kitabı örneğinde olduğu gibi)) ve ayetin anlam bütünlüğünden 

bakıldığında da ayet, beşer ile vasıtasız konuşulmayacağını işaret etse de 

insan ile vasıtasız konuşulamayacağı anlamını taşımamaktadır.  

Unutmamak gerekir ki beşer doğulur insan olunur. İnsan, değer varlığı 

olarak beşer oluşu da kendinde barındır. Kendisinde beklenen ise beşer 

oluşu zemininde beşer oluşuna aşkın olarak tanrısal sıfatlarını Tanrı 

ereğine bağlı olarak gerçekleştirmesidir. İnsanlığını, tanrısal sıfatlarını ilke 

gereği ile Tanrı ereğinde gerçekleştirenler için ise Tanrı ile iletişim kurmak 

-buna karşılıklı konuşmak da dâhildir- mümkündür. Nebi ve veliler ile dolu 

kadim bilgelik tarihinde, Tanrı ile vasıtalı ve vasıtasız biçimlerde iletişim 

kurmanın mümkün olduğuna tanık olacak birçok örnek mevcuttur.                                

İslam da Tanrı ile iletişim, vahiy ile bitmiş olan değil,  değer yargı 

belirimlerine göre olay ve olguların karşılanışı üzeri tevhid gereği ile hep 

canlı tutulması gerekendir. Sahih rüyalar dâhi vahyin bir alt belirimi olarak 

Tanrı ile iletişim kurmanın kanalıdır. Düşünmek dâhi, Tanrı’yı düşünmek 

olduğunda, yaşanan olay ve olguların Tanrı referansı ile hikmetini bilmeye 

çalışmak olduğunda ayrıca soru ve cevap arayışında iken anlamın 

Tanrı’da/ Tanrı’dan bulunduğu da düşünüldüğünde, Tanrı ile iletişim 

kanallarının erek odaklı olarak hep açık olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 

önemli kılan ise siyere değilse de nebilere ihtiyaç duymadan her insanın 

Tanrı ile iletişim kurma olanağının bulunmasıdır.  

Bunun, yukarıda bahsi geçen ayet ile de mümkün olduğu, zaten 

belirtilmektedir. Birebir değilse de dua, düşünmek, vahiy, olay ve olguların 

tanrısal oldukları yönde okunuşu Tanrı ile iletişim kurmak adına önemlidir. 

Bu durumda Tanrı ile iletişime geçmenin ise tercih/ talep edilmesi ve 

iletişim vasıtalarının kullanılması ile mümkün olacağını da belirtmek 

gerekir.   

İnsanın Tanrı’yı Tanrı değerinde bulması için iman şarttır. İman ile beraber 

insan, tanrısal olan melekeleri ile Tanrı’ya uzanacak yeterlilikte bulunur. 

Her bir meleke (duyular, sezgi, us, vicdan, hayal gücü, kelam, icat etmek, 

bilmek, eylem gücü vb.) cüzi -tekil olduğu kadarı ile tikel- belirime haiz olsa 

da tanrısal oluşu ile Tanrı’ya ulaşmanın, O’nun ile iletişim kurmanın 

yeterliliğini de kendinde barındırır. Böyle olmak ile beraber Tanrı, Tanrı 

olma değerinde görülmemekte ise insan için bu melekeler, doğada/ 
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kâinatta -değer belirimleri üzerinden- ilişkide bulunmanın öznel 

belirimleri olurlar.                 

Din ile bizlerden istenen sadece ilahi hükümlere bağlı olarak dünyevi 

yaşamın ve ahret yaşamının tesis edilmesi değil, yaşamlar tesis edilir iken 

ilişkilerin iletişimde olarak sürekli ve sürdürebilir kılınmasıdır. Bunun ile 

beraber ortak değerlere bağlı olarak ortak yaşam tesis edilir iken Tanrı’ya 

ulaşmakta ve iletişimi kurmakta özgürce hareket edilebilecek bir alanın 

oluşturulmasıdır. Ortak değerlerde Tanrı’ya karşı muhabbet 

beslenmesinin öncelenmesi ile duygusal yaklaşımda olarak Tanrı’nın daha 

çok tanınmasına duyulan motivasyonda yakalanmış olunur. Kültürel 

düzeyde ortak değerin yakalanması ile Tanrı ile ilişki duygusal duyarlılıkta 

tesis edilir. Duyguda hakiki olunduğu ölçüde de bireysel olarak iletişim 

kurmaya olanak bulunur/ bulunabilir. Amaç Tanrı’ya varmak ise Tanrı ile 

iletişim kurmadan Tanrı’ya varmanın imkânı yoktur. 

Elimizde olan en önemli vasıtalar ise dua ve düşüncedir. Ayrıca kendisine 

yakin kılacak eylemlerde bulunmaktır. Tanrı mademki kullarının 

gönüllerini yoklar, gönüllerde kendini arar, kendisini gönlünde bulacak 

insanları da halk eder. Her insan vazifesi gereği varoluşunu bulur iken 

Tanrı’yı gönlünde bulacak, O’nu tanımaya çalışacak, O’nun ile iletişim 

kuracak insanlarda halk edilir/ edilmektedir.  

Tanrı bir hadisi kutside “kâinatı yarattım sığmadım, mümin kulumun 

kalbine sığdım” demekte ise gönülde O’nu bulmak ve iletişim kurmak için 

nefsi emmarenin tekbenci oluşundaki şirk durumundan kurtulmak ve 

yakin gelene kadar amaca bağlı ilkeli eylemlerde bulunmak şarttır. 

Hepsinden de önemlisi muhabbet duygusu ile hakiki olmak ve muhabbet 

duygusu ile O’na yönelmek ve ermeyi istemek gerekir. Böylece nicel 

dünyaya sığmayanı kendiliğin dünyasında bulmaya imkân olabilir ve 

O’nun ile yakinleşmek sonucunda iletişim kurulabilir. Böylece bilinemez 

değil, yakin buldukça ve kendisi ile iletişimde oldukça kendisi ile kendisini 

tanıyabileceğimiz bir Tanrı ile tanışmış oluruz. 

Dinde Tanrı ile tanış olmak öncelenir iken Tanrı’yı ulaşılmaz kılmak, kabul 

edilir bir durum değildir. Dini değerlerin modern yaşam ile beraber 

yitirilmesi ile dinine -öz değerlerine- yitik, duyarsız nesillerin görünüş 

bulmasına da tanık olmaktayız. Dinde Tanrı’ya hürmeten, olay, olgu 

düzeyinde her türlü alanda gerçekleşene duyarlı olmak ve insani düzeyde 

Tevhid Okumaları 5

185



olması gerekenlere duyarlılığın yitirilmemesi, Tanrı’ya duyarlılığın 

yitirilmemesi adına da önemlidir. Öncelikle, dindar olan müminlerin Tanrı 

ile tanış olmaları önemsenmesi gerekir iken hakikatin şekilciliğe 

indirilmesi, uzaklara itilmesi, araç olması gerekirken şekilciliğin amaç 

edinilmesi, dini kendi mecrasından -alanından- uzak kılmış olmakla 

sonuçlanmaktadır.  

İman edenin, öncelikle Tanrı ile tanış olması gerekir. Bunun içindir ki dua, 

iman edenlerin tanışma durağı olarak içselleştirilmelidir. Kur’an, Tanrı’yı 

tanıyabilmenin iletişim nesnesi iken Tanrı’ya ulaşmanın yollarını da ondan 

öğrenmelidir. Düşünsel olarak sorunsal olan ve yaşamsal olarak sorun 

duran her ne ise düşüncede, doğru düşünmek ve gerçek olan ile anlam 

bulur iken Tanrı ile iletişim kurmak ve yorum gücü ile yargısal oluşu Tanrı 

ile bulmak gerekir. Bu, her insanın potansiyelinde olanı gerçekleştirmesi 

ile alakadar bir durum iken sadece belli kişi ve gruplar ile sınırlı olduğunun 

zannında da bulunmamak gerekir.  

Tanrı ile iletişim kurmak, Kur’an’a nebi örnekleri ile bakıldığında olması 

mümkün olandır. Bireysel olarak kurulacak her yakinlikte edilen sadece 

ilkelerin duygusu değil, sorusu sorulmuş olanların da cevabını bulmak 

olmalıdır. Keşf ve hatır ile bulunacak her bilgi, bireysel olarak kişiyi bağlar. 

Fevri olarak kişisel kılındığında Tanrı ile iletişimin kopmasına neden olur. 

Felsefi düzeyde anlam kazandığında ise genele rahmet olarak sunulan 

olabilir.  

Bilgi sadece duyular, us,  bilimsel yöntemler vb. ile edinilen değil, keşf, 

hatır ve deneyim ile de edinilebilendir. Sahih rüyalar halen, vahyin kırk 

altıda biri olmakta iken keşf, hatır ve deneyim yolu ile bilgi edinmek de 

imkân dâhilindeyken Tanrı ile tanış olmamak için bilgiye dayalı gerekçeler 

uydurmak anlamsızdır.  

Kur’an’ın deneyime açık oluşu da bilgi olarak sunduklarının 

doğruluğundan yana test edilmesini olanaklı kılar. Bin dört yüz küsur 

seneden beri böylesi bir meydan okuyuşa karşılık verilememiştir/ 

verilemeyeceği de görülmektedir. Tanrı’yı bilmek, tanık olmak O’nunla 

tanışmak ise Âdem’den Hatem’e kadar ve nebilerden velilere kadar 

deneyimlenmiş olarak önümüzde duran tarihsel olgudur. Nebiler ve 

veliler -kadim bilgelik- ile görülen o ki Tanrı’yı bilmek, tanımak, tanık 

olmak, tanışmak, ilişkide iletişim kurabilmek imkân dâhilindedir. Yeter ki 
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potansiyelin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi sağlansın. İnsani ilişkilerde 

Tanrı ile iletişim kurmanın vasıtaları olan Kur’an, salih amel, ibadetler 

değer olarak öncelensin ve sonuç verecek biçimde yaşamsal kılınsın.  

Doğru yolda (sırat el müstakim) Tanrı bulunacak ise doğru olana göre 

yaşamak, doğru yolda sonuç almak için gerekli olandır. Doğru yol, yöntem 

olarak sonuçta aynı sonuca ulaşmanın ve bilginin doğruluğunun farklı 

biçimlerde test edildiği ussallığa/ bilimsel oluşa haizdir.  

Din ile insana teklif edilen ise Tanrı’dan yana sonuç alacak biçimde 

yaşanılmasıdır. Tanrısal olanın da yaşam alanlarında hakkı gereği ile 

katlanmış değer olarak olgu ve ilişkilerinde tesis edilmesidir. Tanrısal olan 

ile Tanrı’nın insani ilişkilerde görünüşe taşınmasıdır. Böylece insanın ne 

için olduğunu Tanrı’da bulması ile kendiliğini gerçekleştirir iken Tanrı’yı da 

görünüşe taşımasıdır.  

Tanrı’yı yaşamak, varoluş gereği ile herkesin istidadı kadarı ile bulduğudur 

ama Tanrı ile tanış olmak iman, us, vicdan, gayret, hizmet, muhabbet ile 

olması gerekenleri yapmakla sonuçta edinilmesi gerekendir. Her şeyden 

önce ise nasipte olması gerekendir. Sıkışıldığında “nasibimde yokmuş” 

diyerek bırakılacak değil, zorluklarda olması gerekenler ile kendilik 

gerçekleştirilir iken sonuçta nasip edilmiş olarak bulunması gerekir.  

Unutmamak gerekir ki nasipte olanı bulmak, çalışmaya bağlı kılınmıştır. 

İnsanın nedeni olarak nasibinde Tanrı vardır ama Tanrı ereğine bağlı 

olarak kendini gerçekleştirmedikten sonra Tanrı’yı gerçekleştirdiklerinde 

nasibi olarak bulması mümkün olmaz. Din bu bağlamda erekte bulunması 

gereken Tanrı şuurundan yana örtük oluştan uyanma yoludur. Tanrı ile 

iletişim kurmanın değerler alanıdır.                        

Tanrı’yı Tanrı oluşunda bırakmamak  

Yaşandığının şuurunda da olmak gerekir. 

Davet et, icabet edecektir. 

Sev, karşılık verecektir. 

Yakinleş, elbet konuşacaktır. 

Sen, zan etme ki ulaşılmaz yerdedir. 
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Sana senden daha yakin, kendiliğindedir. 

Senden sana giden yolda bulacağın son duraktır. 

** 

O seni isterken sen ondan kaçma! 

Sen O’na giderken sakın korkma! 

Sen sevdikçe, seninle konuşacak olandır. 

Sen O’na yürürken 

Senden görünecek olandır. 

** 

Ezan dinlemek, namaz kılmak, zikretmek  

Ve daha nicesi  

O’nun ile yakinlik bulmanın bahaneleridir. 

Bahaneleri vasıta kıldığında 

Ne kadar yakin olduğuna tanık olduğunda 

Uzakları, öteleri yitirir iken kendin olduğunda  

Tevhidin ikili gerçeğini aşmış olduğunda 

Ben olanın O olduğunu bilirsin. 

** 

Her eyleminde sıfat tavrında  

Görünüşe gelen Tanrı’dır, bunu da bil 

Senden Tanrı’ya uzanan yolda 

Yola aşkın kendini bulduğunda  

Senden uzak olmadığını da bil.  
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Dua, şükür, fikir, tövbe, zikir, hamd, salih amel vb. dikkat edilecek olunursa 

eğer hem Tanrı ile iletişim kurmanın mümkün olduğunu hem de İslam olan 

her bireyin, ruhban edinmeden Tanrı ile iletişim kurabilme özgürlüğünün 

olduğunu görmekteyiz. İslam’da Tanrı iletişim kurmak, birey 

düşünüldüğünde her iman edenin hakkıdır.  

Genel adına bunu anlamlı kılmak için, istihareye yatmanın da ne kadar 

önemli olduğunu vurgulamakta da fayda vardır. İstiharenin şartları sünnet 

gereği yerine getirildikten sonra, sorulan sorunun cevabının rüyada 

aranmasına dikkat edilecek olunursa eğer Tanrı ile iletişim kurmanın, 

İslam olan her iman edenin hakkı olduğu görülür. 

İslam düsturunda derler ki “Tanrı ile kulu arasına hiç kimse giremez.” Bu 

ifade ile dinde, dinin bireyin imanına bağlı olarak yaşandığı anlaşılır olsa 

da dinde ruhban sınıfının olmadığı da anlaşılır. Ayrıca, her iman edenin 

Tanrı ile iletişim kurmasından yana özgür olduğu da ifade edilmiş olunur. 

Ruhbanlıktan öte, dinde bireyin özgürlüğünün öncelendiği ve özgürce -

yani iman edenin iradesini başka birisine teslim etmeden- Tanrı ile iletişim 

kurmasının gerekleri belirlenmiştir. Bu bağlamlardan hareket ile 

düşünüldüğünde, İslam olan her bireyin, Tanrı ile iletişim kurma –

özgürlüğü- hakkının olduğunu belirtebiliriz. 

Tasavvufta mürşit olgusu ise ruhban olmaktan daha çok yol rehberi 

olmaktır. Tanrı’ya insanda tanık olabilmenin de gereğidir. Ruhbanlıkta 

Tanrı adına hüküm verildiği (özellikle günah çıkarmak gibi) düşünülürse 

eğer Tanrı ile iletişim kurmak değil, ruhban ile iletişim kurmak söz 

konusudur.  

Mürşit ise kendisi ile iletişim kurulan olmaktan daha çok Tanrı ile iletişim 

kurmak değil de Tanrı’ya ulaşmanın bir vasıtasıdır. Çünkü her iman eden 

Tanrı ile iletişimi kendisi edinmelidir. İletişimin öznel olduğu ve birebir 

olması gerektiği de düşünüldüğünde mürşit, Tanrı ile iletişim kurmanın 

yolu ve yöntemlerini gösterendir. Mürşitlikte Tanrı adına hüküm verilmez, 

Kur’an ve siyer çizgisinde, Tanrı ile nasıl iletişim kurulacağının yolu ve 

yöntemleri gösterilir.  

Sonuçta taliplerden/ saliklerden beklenen ise ruhban olmaları değil, Tanrı 

ile birebir iletişim kurmalarıdır ve Tanrı’yı yaşamanın verdiği 

sorumluluğun idrakinde olarak yetişkin insan olmalarıdır. Ruhbanlığın 
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tesis edilmesi söz konusu olursa eğer bu tasavvuf değil, yozlaşmadır. 

Ruhbanlığın, Tanrı ile iletişim kurma özgürlüğünün evrensel oluşu önünde 

engel olduğu da düşünüldüğünde, dinde Tanrı gibi hüküm sahibi olmanın 

ne kadar tehlikeli olduğu görülür. Yozlaşmış tarik ve cemaatlerde ve 

Hristiyanlık tarihinde de buna tanık olunmuştur; olmaya da devam 

edilmektedir.  

Ruhbanlık, Tanrı ile iletişimin evrensel oluşu önünde engel olarak durur 

iken mürşitlerin, ruhbanlığa dikkat etmeleri gerekir. İnsanın Tanrı ile 

iletişim kurması ve yetişkin olması önündeki engelleri kaldırmaları gerekir. 

İnsanın Tanrı ile kendiliğini bulmasının öğretisi verilmeleridir.  

Herkes kendine çizilen yolda Tanrı ile buluşmalıdır. Kendini 

gerçekleştirmek, ruhban ile özgürce olamayacağı içindir ki ruhbanlığın 

İslam’da tesis edilmemesi insanlık adına önemlidir. Ruhban anlayışında 

olmasa da uygulamalarında ruhban gibi olan tarik veya cemaat liderlerinin 

de ruhbanlığa bağlı yozlaşmadan kaçınmaları gerekir. Böylesi 

yozlaşmadan uzak duran mürşitlere de her devirde âdeme ve âdemiyetin 

taşıdığı sırra/ emanete tanık olmak ve emanetin miras olarak yeni 

nesillere bırakılması için ihtiyaç vardır.        

Fetva ise Tanrı adına hüküm vermek değil, Tanrı hükümlerini, konjonktüre 

göre yeniden yorumlamaktır. Bilen ve geniş perspektiften görüş sahibi 

olan işin uzmanına istişare etmek anlamını da içerir. İlminde derinlik 

kazanmış insanlara istişare edilmesi gerektiği de ayet hükmü ile dinde 

gerekli kılınmıştır. 

Kur’an ve siyerde görülen o ki Tanrı ile iletişim kurmak, farklı düzeylerde 

gerçekleşmesine olanak bulunan olması gerekendir. Dua edenin duasına 

icabet edilmekte, miracı namazda bulunmakta, salih ameller ile Tanrı’ya 

yükselmekte, tefekkür ile O’na giden yol edinilmekte ve sonuçlar 

alınmakta ise Tanrı ile iletişim kurulabileceği gerçeğine tanık olmalıyızdır. 

Pozitivist, deist ve modern dünyadan Tanrı soyutlanmış iken Tanrı’ya 

ihtiyaç duyan insanlar için İslam önlerinde duran fırsattır. Yeter ki İslam’ı 

hakkı ile bilelim, her alanda iman, us, vicdan vb. ile üretken oluşta olması 

gerektiği gibi yaşayalım. 

** 
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Bu başlık altında belirtilenlerden referans ile diyebiliriz ki İslam felsefesi 

yapılacak ise klasik kelamda ki gibi tanımlara ve hükümlere bağlı felsefi 

olmaya aşkın yeniden dil kazanılması şarttır. Sadece tanımlamak değil 

tanıtlamasını da yaptığımız ile nasıl olunduğunu ve sonuç ilkeye göre ne 

için olunduğunu da kavramsal düzeyde anlamlı kılmak gerekmektedir. 

Bizlerin yapamaya çalıştığı da budur. 

Dilde gerçek olan, tanıtlamaya dayalı olarak gerçekliliği gösterilen 

olduğunda, insanın sadece salt bilişsel düzeyde gerçekleşen ussal 

oluşunun önüne değil, ilkeler ile ussal oluşu olan vicdanın da önüne 

serimlenmiş olunur. Nesnel olgusal olana bağlı gelişen dili ile bilimin 

düşünce biçiminde galip oluşu düşünüldüğünde, öznenin gerçeğine yitik 

kalması ve özne oluşunun bilgisinden de halen yoksun olunması nedeniyle 

günümüz ve sonrasında, tevhidin felsefi olarak tanıtlanmasına ihtiyaç 

vardır. 

İslam’ı, sadece kavramsal düzeyde anlamlı kılmak da yetmez. İslam’ı/ 

tevhidi kavramsal düzeyde varlık görüşü değer yargısı olarak serimler iken 

yaşamsal olarak da hayata geçirilmesi ile ereğinde yaşanması gerektiğini 

de vurgulamak gerekir.  

İslam sadece söz/ dil ile anlamlı kılınacak değil, söz/ dil ile yeni bir dünyaya 

taşınmanın, yeni dünyalar kurmanın gereği olarak da yaşam felsefesi 

düzeyinde hayata geçirilmesi gerekendir. Siyerde gerçekleştirilen de 

budur. Söz ile yeni bir dünya kurulmuştur. Bizlere düşen ise modern çağın 

varlık görüşü değer yargılarında beliren galip düşünceler ve değer yargıları 

karşısında değer yitimi ile dünyamız sarsılır iken sağlam temellere sahip 

olduğumuzu görerek dinin gerçeğini yeniden görünüşe taşımak ve 

yarınlara miras bırakabilmektir.  

Tanrı’ya ait olanlar için yarınlar, gelecekten sorumlu oluşun gereğinde 

sahip çıkılması gerekendir. Yarınlardan sorumlu isek yarınlara en güzel 

miras olarak din ve dini ile güzellik bulmuş insanları bırakmak gerekir.     

**** 
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Tevhitte Çoklu Anlamlılık 

Öz, çoklu anlamlı oluşta seyirdedir. Temaşa etmek insana düşen 

zevktir.   

Olgu veya olayın bir değil, birçok gerçeği/ doğrusu olduğu ve insanın değer 

nitelemesi/ yargısı ile yorumlama gücü de düşünüldüğünde, olup 

bitmekte olanlar anlam zenginliğinde insan tininin bir parçası olur. Kimi 

durumda ise karşıt belirimler ile diyalektik yaşamın gerçeği olur. 

Anlam öznede yargısal olduğunda değerdir. Anlam ve değer yargısı inanç 

belirimi olarak görüş sağlar. Böyle iken olay ve olgunun nedenlerinin ve 

sonuçta belirecek olan mahiyetinin, hikmet olarak beliren gerçekliliğinin 

bir değil birçok gerçeği/ doğruyu barındırması sebebiyle düşüncede ve 

değer yargılarında çeşitlenmeyi sağlar.  

Anlam ve değer çeşitliliği, nesnel ve öznel düzeyde izafi bakışımlara/ 

yargılara haizdir. Nedenlere bağlı olarak nesnel ereğe ve değere bağlı 

olarak da öznel yargısal oluş insanın kaderidir; olmazsa olmazı olarak 

bulduğudur. Böyle oluşu ile insan, metafizik oluşu da kaderi olarak bulur.  

Anlam ve değer çeşitliliği, karşıt belirimlerde diyalektiğe sebep iken 

düşünmeye ve yaşamaya kaygan bir zemin olmaktan daha çok izafiyet ile 

yaşamın çeşitlilikte zengince anlamlı kılınmasının gereğidir. Böyle olsa da 

hak (doğru/ gerçek) veya Tanrı şahsının/ varlığının hakikat oluşu referans 

alındığında, anlam ve değerin inanç alanı olması sebebiyle de kaygan bir 

zemin olma özelliği gösterir. Hak ve hakikatten uzaklaşmak; anlam ve 

değerin çeşitlilikte inanç alanı olması, nefsi emmarenin/ biyolojik sebep, 

gerekçelerinin ilişkilerde galip gelme iradesinde görünmesi, amaçta/ 

idealde farklılıkların belirmesi ve sonucunda da ilişkilerde diyalektiğin 

görünüş bulması sebebiyle gerçekleşmektedir. 

Anlam ve değerin, çeşitlilikte ilke/ ideal alınana göre kaygan zemin olması, 

bilimsel oluşu gerekli kılar. Bu nedenledir ki nesnel olgusal olanı bilmek 

için bilimsel oluş ne kadar gerekli ise öznel edimsel oluşta beliren özneyi 

bilmek de bilimsel oluşu gerekli kılar. Nesnel olgusal oluşta deney, gözlem, 

ölçüm ve kullanabilir kılmak dizgesinde gerçek olan yaşam alanına taşınır 

iken öznel edimsel olanın deneyim, tanıklık, kritik ve gerekli olanların -
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ahlak değerleri ile- yaşamı biçimlendirmesi dizgesinde gerçek olanın 

yaşam alanında görünüşe taşındığı görülür. 

Doğayı nasıl ki deneyle bilmeye çalışmaktayız. Tanrı’yı da deneyimleyerek 

bilmek mümkündür. Bu, Tanrı’yı sadece inanç alanına hapsetmekten 

çıkarıp, bütün yaşam alanlarında tanımanın/ bilmenin, tanık olmanın ve 

tanış olmanın da fırsatıdır. Tanrı, bilinemeyecek veya ispatı yapılmayacak 

olan değil, bilinebilecek ve ispatı yapılabilecek olandır. 

Din özü itibarı ile ulûhiyette olan Tanrı’nın rububiyet belirimlerinde 

bilinmesi ve yaşanması ile tanık olunmasını önceler. Buna da tevhid denir. 

Tevhid için bir daha söylemek gerekirse tevhid, her şeyi Hakk görmek 

değil, her şey üzerinden hak belirimleri ile Hakk olanı görmek ve 

yaşamaktır. Yaşarken deneyimlenenler ile Tanrı’ya yakin gelmektir. 

Tevhitte esas olan, sebeplere aşkın olarak sebeplerin failine tanık 

olmaktır. Kur’an’a bu ilke ile bakıldığında, bütünlüğünde tevhidi 

barındırdığı hitap muhattap ilişkisinde anlatımlara tanık olunacaktır. 

Tevhid, anlayış itibarı ile Tanrı’ya eylem sahibi oluşunda sezgi ile tanık 

olmanın ilkesi iken esma beliriminde kavramsal görüde olarak Tanrı’ya 

ussal düzeyde de tanık olmanın gereğini/ gerçeğini içerir. Esmaları bilmek, 

ilke gereği deneyimlemek ve yaşamda her mevcudun ortak gerçeği olarak 

bulmak, rububiyetin de Tanrı’ya tanık olmanın kapısını aralar. 

Esmalar yükselinen ilkelerdir. İlkeler ise anlam ve duygusunda canlıdırlar 

ve eylemde görünüş bulur iken ortak gerçekliliğin olmazsa olmazı olan 

gereklilikleridirler. Yaşandığında ise erdem olarak içselleştirilmiş olurlar. 

Öznelde karakter belirimi -esmayı has- olarak, gerçekleşme erkinde irade 

belirimi ile formasyon kazanırlar. Kişiliğin biçimlendiği ana zemindirler. 

Her canlıda farklı önceliklerde karakter belirimi olarak biçim kazanırken, 

tavır farklılıklarında çeşitlenirken, eylemde zengin alan hâkimiyetiyle 

görünüş bulurken ve her türlü okuma düzeyinde (nesnel veya öznel, 

anlam veya değer belirimlerine göre) farklılıklara neden olan ana 

sebeptirler. Bu bağlamda Tanrı’yı, istidat kadarı ile yaşamanın 

belirimleridir. Mevcudatın varoluşun gereklilikleri olarak da kaderidirler. 

İnsan esma ile çeşitlenir iken Tanrı’da esma ile ilişkilerde beliren 

çeşitlilikte kendiliğini görünüşe taşır. Ortak olanın deneyimlenmesi ile 
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Tanrı’yı tanımak, tanış olmak ile yakin gelmek ise tevhid gereği ile dinde 

de beklenendir. 

Esma zemininde çeşitlenen insan için de tevhid, çeşitlilikte yaşanandır. 

Her insan da esması gereği yaşarken ve okumalarda bulunur iken tevhidi 

çeşitlilikte, anlam edinilen ve değer üretilen alan belirimlerinde bulur. 

Böyle iken insan, tevhidi ilke olarak yaşamsal düzeyde hayata geçirdiğinde 

de insanlığın fıtraten ve ilişkilerinde beliren çeşitliliği sebebiyle tevhidi, 

kendinde belirleyici olan karakterine göre yaşar ve okumalarda bulunur 

iken öznelde biricik oluşunun özgün belirimleri ile farklılıkta yaşamak 

zorunda kalır. Birisi adil oluşunun tavırlarında olay ve olguları okur/ yaşar 

iken başka birisi de rahman oluşun tavırlarında olay ve olguları okur/ 

yaşar. Başka birisi, kahhar oluşun tavırlarında olay ve olguları okur/ yaşar 

iken başka birisi de azim oluşun tavırlarında olay ve olguları okur/ yaşar. 

Bunun ile beraber belirtmek gerekir ki Tanrı’nın kendiliğinin varlıksal 

mahiyetine dair sıfatı belirimlerinin göstergesi olan Nur, Hayy, Kayyum, 

Ahad vb. esma değil de karakter belirimi olan Rahman, Rahim, Kahhar, 

Şafi, Adl vb. esma, farklı alanlarda ve alanlarda karşılaşılan durumlara göre 

de farklı karakter belirimleri ile bütünlük gösteren çeşitli tavır ve duygu 

belirimlerinde renklilikte yaşanırlar. Bu düzeyde esma, karakter olarak 

tavır beliriminde ve duygusunda farklı belirimlerde yaşanabilir olandır. 

Alan ve karşı karşıya kalınan durumlarda muhatabı olduğunda evrensel 

oluşunu korur iken zamansız olmayı da her gerçekleştiğinde bulur. 

Örnek: Kahhar ismi üstün gelmek, galip olmak anlamı içerir. Kahhar oluş, 

savaş meydanında düşmanı kahretmekle de gerçekleşir. Düşmana karşı 

korku duygusunun cesaret duygusu ile kahredilişinde de yaşanabilir. 

Düşüncede, zan, batıl olan bir fikrin hak olan bir fikir ile kahredilmesinde 

de yaşanabilir. İlahi aşkı kalbinde bulmuş bir aşığın aşk duygusunda nefsi 

emmarenin ahlakını kahretmesinde de yaşanabilir. Acziyeti duyulan 

ihtiyaçlı oluş durumunda da yaşanabilir. Cehennem de gazap ile kahhar 

olana tanık olunabileceği gibi cennete nimet sunumu ile kahhar olana da 

tanık olunabilir.  

Şafi ismi bütünlüğün korunması anlamını içerir. Bu isme psikolojide, 

beden sağlığında, toplumsal yaşamda/ ilişkilerde, kurumsal yapıların 

ilkesine bağlı işletilmesinde, sanatta vb. birçok alanda ilkesine ve amaca 
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bağlı olarak bütünlüğün edinilmesinde tanık olunur. Tanrı’nın kendiliğinde 

şahıs olarak bütünlüğünü korumasında da tanık olunabilir. 

Vedud ismi, seven, sevilen anlamlarını taşır. Tanrı’ya seven olmasında 

tanık olunacağı gibi sevilen olarak da tanık olunabilir. Vedud olmayı bir 

şeyleri paylaşmakta bulabileceğimiz gibi acılarda birbirine tutunmak, 

dayanak olmakta da bulabiliriz. Ebeveynlerin evlatlarına karşı içten 

besledikleri, davranış ve tutumlarında gösterdikleri sevgide dahi Vedud 

olan Tanrı’ya rububiyeti gereği tevhitte tanık olunabilir.  

Sabır ismi, hangi şart ve koşulda olunursa olunsun ilkesinde tutarlı olmak 

anlamını içerir. Bu anlam üzeri bakıldığında her alanın, kurumun ilkesine 

bağlı olarak tutarlı oluşun her durumunda sabra tanık olunur. Her işte 

sabırlı oluşa tanık olunur iken sabır sahibi olan Tanrı’ya tanık olunabileceği 

gibi sabrı farklı duygu belirimlerinde yaşar iken Tanrı, ilkenin duygusunda 

yaşanıyor olarak bulunabilir. 

Adl ismi, adaleti gözetmek anlamını içerir. Adalet merhamet gereği ceza 

ile tesis edilir iken Adl olana tanık olunabileceği gibi bir hak edişin mükâfat 

karşılığının verilmesinde de tanık olunabilir. Zalime karşı, azamete 

bürünerek duygusunda yaşanabileceği gibi bir hata/ günah sonucunda 

vicdanın gereğinde pişmanlık duygusunda da yaşanabilecek olandır. Hangi 

durumda hangi duyguda yaşanırsa yaşansın sonuçta, Adl olan Tanrı’nın 

karakter ilkesi olarak bulunandır.          

Bu gibi örnekleri; her isim için, farklı alan ve düzeylerde karşı karşıya 

kalınacak durumlara göre çeşitli tavır ve duyguda olarak yaşamsal 

olduğunun örnekleri ile çoğaltabiliriz. Bu, sabit karakter belirimlerinin, 

ilişkilerde beliren tavır ve duygu çeşitliliğinde zengin görünüş biçimlerinde 

yaşandığının da göstergesidir. Kavramsal düzeyde de hem anlam 

zenginliği edinilirken hem de izafi oluşta her hangi bir açıyı kaçırmadan 

Tanrı’ya tanık olunabileceğini de görmekteyiz.  

Eskiler her bir esmanın binlerce görünüş biçimi olduğunu ifade ederdi. 

Esma ile tevhid, kavramsal görü ve ilkenin duyguda yaşanır çeşitlilikte izafi 

düzeyde gerçekleşirken bulunur. Tevhitte izafi oluş; anlam, duygu, ilkenin 

kurumsal kılınışı ve kurumsal işleyişte görünüş bulması çeşitliliğinde 

Tanrı’nın, yaşamsal olarak karşılığı olan birçok doğruda görünüş bulduğu 

Tevhid Okumaları 5

196



anlamını taşır. Her belirimde farklı perspektiflerde de Tanrı; tavır, duygu 

ve eylem biçiminde tanık olmayı bekler.    

Yukarıda anlatılanlardan dolayı olsa gerek ki Tanrı “ben kulumun hüsnü 

zannı üzereyim” der. Dini dolayısı ile tevhidi, yaşamın gereği olarak bulan 

her mümin için Tanrı; kendisi kadar bildiğidir ve esma tavrında özünde 

olanı olması gerekende yapar iken teslim oluşunda müslim olduğu kadarı 

ile de yaşadığıdır. Bundan da olsa gerek ki dinde zorlama yoktur. Çünkü 

her insan tevhidi, kendi özgünlüğünde bulması ve yaşaması gerektiği 

çizgide gerçekleştirmek ile din sahibi olur.   

Rum suresi otuzuncu ayette de “O halde yüzünü dine bir hanif olarak 

tut: O Allah fıtratına ki insanları onun üzerine halk etmiştir -yaratmıştır-. 

Allah’ın yaratışında değişme bulunmaz. Kayyum din odur (devamlı olan, 

nedenini sonuca bağlamış olarak her daim olan din budur)  ama insanların 

çoğu bunu bilmez” böyle denilir iken tevhide dikkat çekilir. Esmanın 

gerçeğinde, esmanın kader olduğu bir dinde yaşamak tevhidin gereği 

olarak belirli kılınmıştır. “Ayette “Allah’ın fıtratı ki insanları bunun üzerine 

halk etti” denilirken de bu net olarak ifade edilmiş olunur. 

Mahlûkatın hikmeti/ gerçeği, Tanrı’yı istidat gereği kadar yaşamalarıdır. 

Bu, ayetler ile sabit olup, tevhidinde gerçeğidir. İstidat gereği Tanrı’yı 

yaşamak, Tanrı olunduğu -veya Tanrı’nın bir parçası olunduğu- anlamını 

taşımaz, Tanrı’nın tavır belirimlerinde yaşandığı gerçeğini gösterir. Her 

kimlikte yeni bir belirim değer yargısı olarak da O olunmadığı gerçeğini 

gösterir. Örnek: Halil, Halil iken Tanrı değildir ama Tanrı Halil’den 

kendiliğini sıfat ve esma tavrında olarak görünüşe taşır.   

Zaten O’ndan başkası olarak tevhitte O’na tanık olmaktayken de kendisi 

olunmadığı gerçeğinde kalınır. Zatında kendiliğine ulaşma imkânı edinilir 

ise zaten sen-ben ikiliğinde değil, kendiliğinde şahsı bulunmuştur. Bu 

durumda da O olunmakta değil, O bulunmakta olandır. Yaşanılan varlık 

olduğu içindir ki O olunmaz, O bulunur. Bir olan ile bir olunmaz birliğe 

erilir. Sonradan olan kendilikte O’nu bulmak, tavrında O’nu bulmaktan öte 

değildir. Bu, birliğe ermek ile ilgilidir. O’nun kendiliğinde O’nu bulmak ise 

O olunabileceği değil de O’nun kendi oluşunda kendisine ermektir. Çünkü 

O sonradan olunan, imkân olarak bulunan değil, öncesinde/ ezeli ve 

sonrasında/ ebedi olarak hep olandır. 
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Tevhid; ezeli ve ebedi olanı, tavır belirimlerinde yaşadığının şuuruna 

ermek ve idealde/ erek olarak tavır belirimlerinde olması gerekenlerde 

O’nu yaşamak ve kendisine tavır belirimlerinde tanık olmaktır. Bu 

bağlamda tevhid, Tanrı için olan değil, kul için olandır. 

Olup bitmekte olanların sonuçta görülen gerçekleri/ hikmetleri üzerinden 

Tanrı’ya tanık olmak tevhidin bir gereği iken kısas/ karma ilkesi gereği ilahi 

adalete göre işlerin görülmesinde de tevhid tesis edilir. Genel anlamda 

tevhid, hikmetin sonucunda, adalet ilkesi gereği işlerin görülmesinde tesis 

edilir iken bireysel düzeyde vicdana ve muhabbete bağlı olarak tesis 

edilmesi gerekendir. Böyle olmak ile beraber tevhid, fıtratta çeşitliğin 

gözetilmesi, toplumsal yapıda değer olgularında çeşitlenmesi, devirlere 

göre değişen toplu durumlar içinde beliren ilişkilerde tavırların 

çeşitlenmesi ayrıca alan (her türlü düşünce ve üretim alanları) zenginliği 

kazanılmasına göre farklı perspektiflerden bakışımlar ve yaşam 

biçimlerinin de görüldüğü, izafi oluşu içeren yaşam ve düşünce alanıdır. 

Hikmette/ gerçeklilikte çeşitliliğin görünüş bulması, evrensel düzeyde ilahi 

adaletin tesis edilmesi ile hükme göre muamelede tavır çeşitliliğin 

belirmesi, fıtrat çeşitliliğinde farklı oluşun da getirisi olarak görüşlerde 

farklılığın oluşması, toplu durumlarda ve alan belirimlerinde farklı ve 

çeşitlilikte tavırların görülmesi vb. varoluşta söz konusu olur. Bunlar üzeri 

ise olup bitmekte olanlara izafi düzeyde anlam çeşitliliğinde bakılması, 

tevhitte anlam çeşitliliğini de görünür kılar. 

Tevhid, Tanrı ilkesine bağlı olarak bütün alanlarda görüşte çeşitlenmeyi 

gerekli kılar iken insanın Tanrı’yı, görüş çeşitliliğinde daha iyi anlamasına 

ve daha doğru biçimde tanık olmasına sebep olacak düşünce ve yaşam 

biçimi oluşturmanın da gereğidir. Dünya düşünce tarihinde, ilkesine sadık 

kalarak bu kadar geniş alanda -hangi gerekçe ile olursa olsun- ayrıştırıcı 

olmadan, hem duygusunda, hem, sezgisinde, hem ussal oluşunda hem 

ilişkilerde duyarlı kılışında hem de varlık görüşü değer yargısında bütünlük 

esasının korunmasında bütünleyici olan ve geniş görüşlü olmayı gerekli 

kılan bir düşünce biçimi yoktur. Buna rağmen şekilciliğe hapsedilmiş bir 

din anlayışında, tevhitsel duyarlılıktan uzak olunduğuna tanık olunması da 

acıdır. Tevhitsel duyarlılıktan yoksun olunduğu içindir ki düşünce ve 

üretim alanlarında da geri kalındığına tanık olmaktayız.  
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Yaptığımız bütün çalışmalarda, öze/ kendiliğe sınır vurmadan, genel 

düzeyde kapsayıcı olacak biçimde düşünce geliştirmemizde, tevhitsel 

görünün sağladığı zenginliğe tanık olunacaktır. Tevhid, Tanrı’ya hürmeten 

olup bitmekte olanlar içinde yaşar iken barışık olmayı da gerekli kılar. Bu, 

olup bitmekte olanlara hüsnü zan (olumlu oluşu koruyarak) ile yaklaşmak 

ve görüş sahibi olmak için de önemlidir. Tanrı’yı yaşar iken huzuru bulmak, 

kendiliğinden yana mutmain olmanın da ön koşullarındandır. 

Anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi tevhid, varlık görüş değer yargısı olmak 

ile beraber ahlakı, yaşam biçimini de belirleyici olan bir anlayış biçimidir. 

Öznel olarak da anlam arayışında iken Tanrı ile anlamlı oluşu veren ve 

varoluşu değerli kılan hissiyatta duygusunda yaşanan gerçekliliğe haizdir. 

Böyle olsa da tevhid, hakka olan duyarlılığın yitirilmemesi için batıl olan 

karşısında duruş sergilemeyi de gerekli kılar. Sonuçta çatışkı dahi 

görülecek olsa batıl olana hak olandan yana taviz vermemek, tevhidin 

gereğidir.  

Yaşam ve değişen koşul, ihtiyaç, beklenti, beğeni vb. durumlar karşısında 

tevhitsel oluşu korumak zordur. Değişen durumlar karşısında tevhidin ilke 

gereği yitirilmemesi için, duygusu olan imanın haz, kişisel arzular ve 

menfaatler karşısında yitirmemesine de dikkat etmek gerekir. Yaşamın 

zorlukları karşısında da iman, vicdan, us, muhabbet ile duruş sahibi olmak 

da gereklidir.  

Tevhidin izafi oluşu barındırması sebebiyle de görüşlerde ayrılıklar değil, 

farklılıkların olmasını da ayrılığa çevirmemek gerekir. Böyle olsa da 

görülen o ki görüşlerde ayrılık bulanlar (itikat ve içtihat biçimleri) ile tanık 

olunan ise ilişkilerde buğz ve düşmanlığın gözetilmesi nedeni ile tevhitten 

uzaklaşıldığıdır. Tevhid, ilkesi gereği düşüncede bütünleyici,  ilişkilerde bir 

kılıcı iken buğz ve düşmanlık gütmek, din olarak tevhitte kabul görecek 

değildir. 

Hukukta buluşmak, iman ve vicdandan hareket ile tevhitsel duyarlılığı 

yitirmemek, iman, ahlak vb. düzeyde ortak noktalarda buluşarak söylevde 

yapıcı bir dil kullanmak, görüş ve uygulamaya dayalı farklılıklarda 

ayrışmamak için gereklidir. 
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Tanrısal öz, çoklu ilişkilerde ortak gerçeklilikte varoluşu -tavırsal 

çeşitlilikte- temellendirir. Bundan hareket ile nedenlere bağlı olarak 

nesnel düzeyde anlam edinimi ve ereğe/ amaca/ gerekçeye bağlı olarak 

da öznel düzeyde beliren değer edinimi -anlamlı kılmak- doğrultusunda 

çeşitlenmek de kaçınılmaz olur. Fıtrat, değişen toplu durumlar ve ilişkiler 

karşısında okuma, yaşam biçimi ve tavırda çeşitlenmek de insan için 

kaçınılmazdır. Tevhidi, iman ve muhabbet ile değer olarak içselleştirmiş 

olanlar için ise her alanda ve tavırda Tanrı’yı müşahede/ temaşa etmek 

ruhsal düzeyde gerçekleşen bir zevktir.  

Tevhid bireysel düzeyde zevktir, iddia değildir. Bireysel düzeyde tevhitsel 

duyarlılığın yakalanması ile zevkinde olmak, tevhitte Tanrı’yı müşahede/ 

temaşa etme deneyiminde bulunmaktır. Tevhidin bireysel düzeyde iddia 

olmaması ise iddia olanın -böyledir emir kipi ile- dikta edilmesi sebebiyle 

kalbi duyarlılıktan yoksun kılışı ve gönülde zorlamaya sebep vermesidir. 

Tevhid ise iddia olmaktan daha çok tekliftir. Teklif olma özelliği ile diğer 

dinsel (her türlü ideolojik yaklaşım) niteliği barındıran teklifler karşısında, 

iddia olma özelliği de gösterir. 

Tevhid bireysel oluşunda/ yaşanmasında teklif olmasa da genele 

hitabında diğer teklifler de düşünüldüğünde, iddiası olan bir tekliftir. 

Kendiliğin zevk ile keşf edilmesine açılan teklif olma özelliğini kendinde 

barındırır. Batıl karşısında ise hak olanla varoluşun gerçekleşmesi gerektiği 

anlayışında olarak olması gerekeni, -dışardan telkin edilmesinden daha 

çok- vicdanda karşılığını bularak yaşamayı önceler. Diğer teklifler 

karşısında hak olanın görünüş bulması, hak olana tutunulması için de 

telkini gerekli kılar.  

Telkin, tevhidi değer belirimi olarak hayata geçirmenin de gereğidir. Dini 

olarak telkinin yapılmasında dikkat edilmesi gereken ise dinde gönüllü 

oluşun esas alınmasıdır. Gönüllülük esas alınmadığında ise tevhid, zevk 

edilmesi gereken iken zulüm olarak görünüş bulmasına neden olunur/ 

olunabilir. Dini açıdan buna dikkat etmek tevhidi genele yaygın kılmak için 

gereklidir. Gönüllere zevk ile dokunmayan her yaklaşım insana zülüm gibi 

gelir.  

Tevhidi, zulüm değil, zevk olduğu ile tanıştırmak ise her tevhid ehlinin 

boynuna borçtur. Korkutmaktan daha çok sevdirmek, emir etmekten 

daha çok rica etmek, zoru göstermekten daha çok kolayı göstermek vb. 
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ilişkilerde tevhidi ilkesi gereği kalplere yerleşik kılmak için gereklidir. Bu 

kadar güzel bir dinden insanı/ insanlığı soğutmak ve kaçırmak ise -

kanaatim o ki- en büyük günahtır. Çünkü tevhitten soğuyan ve kaçırılan 

insan, Tanrı’dan uzaklaştırılan insandır. İnsanı Tanrı’dan uzaklaştırmak ise 

insanı asli nedeninden, ne için olduğunu bulmasından uzaklaştırmak olur.  

Tevhidin, anlayış zevkinde geniş dünya/ varlık görüşü ile insanlığa 

ulaştırılması gerekir. Anlayışı verilmeyenin değer olarak yaşam biçimi 

oluşturması ile yeni bir dünya kurması da beklenemez. Tevhide bağlı bir 

dünya kurulacak ise anlayışını; sanatsal düzeyde sunmak, ussal düzeyde 

yapısal kılmak, vicdan gereği ile ahlaka dönüştürmek, ilişkilerde hayata 

geçirmek, kurumsal oluşta gerçekleştirerek genele yaygın kılmak gerekir. 

Böylece kültürde değer yargısı ve medeniyette kurucu görüş olması ile 

yeni bir dünyanın kapısı aralanmış olur. 
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Kur’an Dili Tevhid Dilidir. 

Her metin ilkesi izleğinde okunmayı hak eder. İlkesi İzleğinde 

okunmadığında ise anlaşılmaz olmayı kaderi olarak bulur. 

Haksızca eleştirilerin de odağı olur.  

Tevhid dili, nesnel olgusal olanı bilmek değil, yaratıcı özneyi bilmeye 

yönelik gelişen ve nesnel olgusal zeminde olan biteni bu doğrultuda 

anlamlı kılan bir dildir. Yaşam yaratıcı ile anlam kazanır iken erek yaratıcı 

olduğunda dil, eyleme/ gerçekleştirmeye dayalı olarak biçim kazanır.  

Kur’an’a bu bağlamda bakıldığında dili itibarı ile tevhid ilkesini barındırdığı 

görülür. Tanrı hem varlık sıfatları, karakter ve kimlik belirimleri ile 

kendisini ifade etmektedir hem de nesnel olgusal zeminde olan bitene 

aşkın olarak görünüşüne dil ile tanık kılmaktadır. Olay ve olgular ise hem 

yaratıcıya işaret eden ayetlerdir (delillerdir) hem de yaratıcıya göre nasıl 

yaşanması gerektiğinin nesneleridir. Dil bu bağlamda biçim kazandığında 

erek belirimlerine göre tevhid dili olarak hem ahlakı hem de hükümler ile 

yaşam biçimini belirli kılar. Varlık nedeni olan neden Tanrı’nın erek Tanrı 

anlayışı ile dilde görünüş bulması hem anlam hem de değer belirimi ile 

Tanrı’ya yaklaşma olanağı tanır. 

Kur’an içerdiği dili yönü ile tevhidi anlayabilmek için kaynak kitaptır. 

Kur’an’a tevhid ilkesi ile bakıldığında, dilin ussal olarak kullanılırken öznel 

bir belirim olması ile kendiliğin görünüş bulmasına araç kılındığı görülür.  

Neden Tanrı ve erek Tanrı belirimleri ile tevhid diline bakıldığında anlam 

ve değer yüklemi ile biçim kazandığı görülür. Tevhid bu durumda izafi 

oluşu hem nedene bağlı anlam vermesi hem de ereğe bağlı değer kılması 

içeriğinde olarak dili gereği bulur. 

Tevhid dili hiç kuşku yoktur ki imanın dilidir. İmana dair olan ise modern 

felsefe ve bilim alanından bakıldığında ispatı olmayan ve üzerinde 

durulması gerekmeyendir. Tevhid dili, hak ve batıl beliriminde diyalektik 

oluşa karşı tutum içermekte olduğu içindir ki bu görüşlere karşı tevhidin 

tarih olgusal olması ve deneyim düzeyinde gerçekliğine dair meydan 

okuyuşu ile cevap vermek mümkündür. Deneyimsel olması nedeni ile de 

ereğe bağlı sonuç almaya dayalı oluşunda gerçeklik zemini bulur. Duaya 

karşılık verilmekte, ibadetlerden sonuç alınmakta, ilkenin duygusunda 

Tevhid Okumaları 5

203



yaşam sevinci bulunmakta ise tevhidin deneyime ait yönüne de dikkat 

etmek gerekir. Bin küsur sene önce felsefi olmaktan ve gelecekte 

edinilecek olan bilimsel bulgulardan habersiz yaşanır iken felsefi içeriğe ve 

bilimsel bulgular ile teyit edilen birçok ayeti ile Kur’an’a bir daha dikkat 

etmek gerekir.  

Her kitabın kendi ilkesi ile okunması gerekir. Kur’an da tevhid ilkesi gereği 

ile karakter, kimlik ve ahlak belirimleri ile okunması gereken kitaptır. 

Sonuçlardan hareket ile nasıl yaşanması gerektiğini de deneyime bırakan 

ifade biçime sahiptir. Hakikate dair meydan okuyuşu ile tarihsel oluşu 

gerçeğini de korur.  

Kur’an dili, nesnel olgusal zeminden hareket ile her şeyin anlamlı kılındığı 

değil, yaratıcıya bağlı olarak her şeyin anlamlı kılındığı öznel oluşa haizdir. 

Kur’an, dili gereği sonuçlardan hareket ile ereğe göre yaşamı tesis etmeye 

yönelik olarak da tevhidi tesis etmeye yönelik ifade biçimine haizdir. Tanrı 

varlığına dair kesin ifadeler içermek ile beraber hükümler ile ahlak ve 

yaşam biçimine de müdahil olan ifade biçiminde görünüş bulur. Kıssa 

anlatıları ile hem yaşamda karşılaşılacak durumlar hem de hak batıl 

diyalektik beliriminde nasıl duruş sergilenmesi gerektiği ifade edilir.  

Kıssa ve sembolik olan ifadeler de ise kesin anlamlı oluş değil de çoklu 

anlamlı oluşa haizdir. Bu, yoruma açık oluşu ile anlam zenginliği 

edinmenin de gereğidir. Tevhid, Kur’an’ın bu yönü ile de anlam çokluğunu 

kendinde barındırır.  İnsana yorum yapma alanı tanırken de anlatıyı yapan 

Tanrı’ya katılımcı olma olanağı tanınır. Tevhid adına söylemek gerekir ise 

bu, olması gerekendir. Yorumda Kur’an’a katılımcı olmak hem anlam ve 

değer ediniminde anlam ve değeri içselleştirmenin hem düşünce ve keşfe 

açık oluş ile okuyucunun tinde gelişimin önünü açmak hem de her 

zamanda muhatap bulur iken zamansız oluşu korumak için gereklidir.  

Derler ki Kur’an’da her şey -olan biten- apaçık bir biçimde felsefi veya 

bilimsel düzeyde, neden ifade edilmemiştir? Bilim nesnel olgusal 

yaklaşımda iken öznel oluşa yabancı durur. Felsefe ise sadece 

nedenlerden hareket ile önermeler ve sonuç belirimlere göre yapılır iken 

sonuçtan hareket ile nedenlerin belirli kılındığı ve ne için olduklarının da 

belirli kılındığı tevhid dilinden uzaktır.  
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Böyle olsa da Kur’an, sonuçlardan hareket ile beyanlarda bulunulur iken 

deneyime açık bilimsel oluşa bağlı dile haizdir. İlkesel anlatımı ile de hem 

neden hem de erek belirimine göre sonuçta açık olan -açık olacak olan- 

gerçeği hikmet olarak kabul eden anlayışta felsefi olmayı da kendinde 

barındırır. Bu gibi ifadeler Kur’an’a ilkesinden uzak yaklaşımda olunması 

nedeni ile haksızlıktır. Ayrıca genel ifadelerinin muhatapları her devirde 

görünür iken muhatabına göre evrensel/ zamansal oluşun korunduğu da 

es geçilmektedir. 

Kur’an, dili itibarı ile yoruma açık olan yönünde hem katılımcı olunmasını 

hem değişen koşullar karşısında zamansız oluşunu korur. Tanrı her şeyi 

anlatacak olsaydı, insanın katılımcı olmasına gerek kalmazdı. Bu durumda 

tarih, imana göre belirli kılınmış olsaydı tarihten ve tarihte tinsel 

gelişimden de bahsedilmiş olunmazdı. Zaten Kur’an’da “ağaçlar kalem 

olsa denizler mürekkep olsa ve bir yedi misli daha olsa Allah’ın sözü 

bitmeden onlar tükenirdi” denilir.  

Tevhid dili, hak batıl karşıtlığına karşı, hak olandan taraf duruşu olan bir 

dil olsa da diyalektiğe aşkın görü sahibi kılar iken anlamda çeşitlenmeye 

açılım sağlar. İlkeye bağlı görü ve ilkenin edimsel oluşta gerçekleştirilmesi 

ile de diyalektiğe aşkın olarak kendiliğin tavırda çeşitlenmesi ile 

yaşanmasına olanak sağlar. Tanrı’ya gerçekleştirdiklerinde katılımcı olan 

insanın da görünüş bulmasına olanak verir.      
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Tevhid Dili, Anlam ve Değer Ediniminde İnsan Olmayı da 

Belirli Kılan Bir Dildir 

Ne olacağına karar vermek, değişmek için geç kalınmış günden 

önce olması gerekendir.   

Dil, anlam ve değer yüklemleri ile melekeler zemininde insan oluşu belirli 

kılan en temel olgudur. Dile, yüklendiği anlam ve değer belirimine göre 

kullanımında dikkat etmek, insanlığımızı neye göre belirli kıldığımıza da 

dikkat etmektir. Dil, insanın anlam ve değer yüklemleri ile metafizik 

oluşuna da nedendir. Metafizik oluş, anlam değerin gerçeklik düzeyinde 

emin oluşta bulunması ile edinilir.  

İnsan, beşeri yönü ile olmuş olan değil, erek belirimlerine göre anlam ve 

değer ediniminde, tinde vücut bulandır. Tinde, anlam ve değer de vücut 

bulduğu içindir ki değişen koşullar karşısında varlık görüşü, karakter yapısı 

ve kişilik belirimlerinde değişebilen olma özelliği gösterir. Bunun içindir ki 

nesnel olgusal zeminde ne olduğuna karar vermekten daha çok tinde ne 

olacağına dair kanaati olması gerekendir. Ne olacağına dair de sağlam 

zemin edinmesi gerekendir. Bu nedenledir ki bilimin değerden yoksun salt 

nesnel olgusal ussal oluşuna aşkın duran tevhid dili ile anlam ve değer 

edinimine ihtiyacı vardır.  

Modern çağın, tapınılası değilse de tapınma nesneleri üreten ve iman 

edilen dini olan bilim, insanı tinde insan kılmaz. Ayrıca nesnelerinde takılı 

kalan ve üretim nesnelerini putlaştıran insana tanık kılar.  

İnsanı daha iyi ve doğru anlayabilmek için elbette ki bilime ihtiyaç vardır. 

İnsan olmak için ise bilimden daha çok Tanrı’ya ve insana ihtiyaç vardır. 

İnsan olmak, ereğe bağlı ilişkilerde edim ve gerçekleştirilenlerde anlam ve 

değer edinimi ile mümkündür. Bu bağlamda ihtiyaç olan, vicdanın tesisi ile 

yaşamı ötekiyle ilişkilerde belirli kılan tevhid dini ve dilidir.  

Tevhid ve dili ile edinilecek zeminde insan, her türlü değişken durum 

karşısında ilkeli oluşunu koruyarak ilişkilerinde insan olmayı da görünüşe 

taşır/ taşımalıdır. Tevhid, nesnel olana aşkın olarak erek belirimine 

(Tanrı’ya) göre insan olmayı gerçekleştirir iken gerçek değerinde insan 

olmaya olanak verir. İnsan ile ilişkilerde insanca yaşamayı da olanaklı kılar.  
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İnsan için bilmek, insan olmaya yeterli gelmediğinden dolayı olsa gerek ki 

ilke gereği ile değer sahibi olmak, insan olabilmek için gerekli görülmüştür. 

İşte tevhid, hangi değerde insan olabileceğimize yönelik sunulmuş bir 

tekliftir. Ne olduğuna dair değil de kim olduğuna dair olarak insanın 

kendini geliştirmesine de olanak sunar. 

Bu olurken de toplumsal yaşamda insanın hangi sınıftan, ırktan, 

cinsiyetten olduğuna bakılmaksızın, sonuçlara göre erekte kendini 

gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekilir. Bu yönü ile de bütün insanlığı 

muhatap alan teklif olması düzeyinde evrensel olma özelliğine sahiptir. 

Tevhidin bu yönü ile Kur’an’a bakıldığında, her insanın muhatap alınması, 

insanlık tini ve gelişimi adına önemlidir.     

**** 
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Rüyalara Tevhitsel Görü ile Bakış ve Rüyalar ile 

Hikmette Çoklu Anlamlı Oluşa Genel Bakış 

Gizil duran her olay ve olgu anlamlı kılınmayı bekler. 

İki bin iki senesinde rüyalar üzerine yaptığım çalışmamı, düzeltilmiş ve 

eklemeler yapılmış yeni hâli ile bu çalışmaya katmayı uygun gördüm. 

Konumuz tevhid felsefesine giriş ve hikmeti gereği olan biteni anlamaya 

çalışmak ise rüyalar konusunu da detaylı olarak anlamlı kılmak gerekir. 

Rüyaların dili ile rüyalara ve yaşama bakıldığında, olan bitenin tevhid ve 

hikmet çizgisinde farklı bir perspektiften anlamlı kılınacağı kanaatindeyim.    

İnsanların gündelik hayatlarının büyük bir bölümünü kaplayan rüya ve 

rüya tabirleri konusu; bilim olarak her ne kadar psikolojinin ve oniroloji 

(rüya bilimi) konusu olsa da, birçok dini öğretide rüyalar ve rüya tabirleri 

özel ders olarak görülür. 

Rüyaların oluşumunun fizyolojik nedenleri, günümüz tıp biliminde geniş 

bir şekilde incelendiğinden dolayı, rüyaların fizyolojik olarak oluşum 

nedenlerini anlatmaktan daha çok nasıl anlamlı kılmamız gerektiğine 

bakacağız. 

Her ne kadar tasavvuftan gelsem de tasavvuf referansı ile rüyaları nasıl 

anlamlı kılmamız gerektiğine bakmakla beraber, seyri sülûkda bulunan 

saliklere ışık tutmak ve genel anlamda herkes için rüyalara dair gizli kalmış 

yönleri aşikâr etmek gerektiğini de düşünmekteyim. Rüyalarda yatan 

anlam ve değer gerçeği üzerinden olup bitmekte olanları hikmeti gereği 

ile çoklu anlamlılıkta nasıl anlamlı kılınabileceğine de tanık kılmak 

düşüncesindeyim. Tevhid adına belirtmek gerekir ise rüyalar üzerinden 

Tanrı’ya tanık olmak ve Tanrı’yı sahih rüyalarda bulmanın mümkün 

olacağını ifade etmek istemekteyim. 

** 

İnsan, zihninin ve hafıza yeterliliğinin oluşması sürecinde, çevresiyle olan 

ilişkilerinde, doğasının zorunluluğunda potansiyel olarak kendinde 

bulduğu irade/ temel idealara içkin olarak tinin doğası gereğinde yaşar. 
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Doğası gereği biyolojik gerekçeleri doğrultusunda iradede bulunur iken 

irade ile ilişkilerini belirli kılar. Değer üreten ve değer belirimleri ile tavır 

geliştirir iken çeşitli irade belirimlerinde değer varlığı olarak yaşar. 

Bireysel, töresel, ideolojik değer belirimleri ile iradeye içkin karakter ve 

kişilik gelişimi safhasında bulunur. Değer belirimlerine göre tavırda yaşar.  

İnsan, Tanrı’nın Hakk sıfatı ve halk zemininde yaratılışını bulur. Yaratılış 

bulduğu yönleri ile insan, bu asıl belirimini evveli bulur iken varoluşunun 

zemini bulur. Aslı olarak bulduklarını, kendilerine yönelmiş olarak da 

bulur. Asılları; geçmiş, varoluşunun zemini ve geleceği olarak da önünde 

duran gerçeğidir. Asılları ile ilişkide ise asılları zemininde zamansal oluşta 

kendini gerçekleştirme olanağı edinir.  

Bilerek veya bilmeyerek her an ilkelere/ ilkelerle devinen -yaşayan- insan, 

ilkelere devinişi esnasında Hakk sıfatı ve halk (doğaya ait) yönü ile yaratılış 

bulur iken asıl olan bu sıfat yönleri zemininde celal ve cemal karakter 

belirimlerinde karakterde yapısallık kazanarak görünüş bulur. Böyle olmak 

ile beraber insanın fıtraten (yaratılışı gereği) esma tavırlarını karakter 

belirimleri olarak bulması da söz konusudur. İnsan tavırları gereği esma, 

celal ve cemal belirimlerini, Tanrı’nın öznel sıfatları oluşunda evrensel 

olmaları doğrultusunda varoluşunun gereğinde bulur. Bu bağlamda, 

nedeni Tanrı iken edim ve üretim alanlarında ereğini de Tanrı’da bulur.  

Celal ve cemal sıfatları ile karakterde yapısal olarak varlık bulan her insan; 

ya cemal sıfatına içkin olarak celal sıfatı önde ya da celal sıfatına içkin 

olarak cemal sıfatı önde karakter kazanır. Bu iki sıfat ussal olarak her ne 

kadar karşıt görünseler de öznelde karşıt değil, karakter beliriminde 

çeşitlenmedir. İnsan kendi varlığında bu iki sıfata bağlı olarak nefsi 

natıkada (konuşan özne/ irade sahibi özne = Ben de diyebiliriz) kişilik 

belirimleri ile tavırda görünüş bulur.  

Doğuşundan itibaren insanın arketipi olan evrenseller, insanın celal ve 

cemal sıfatları karakter beliriminde içerilirler iken varlık buluşunun 

temelini oluştururlar. Celal ve cemal sıfatları da insanın evrensellere iye, 

içkin ve evrensellerin potansiyel olarak içerilmesi zemininde insan oluşun 

ilk karakter evre belirimleridir. Her iki sıfat da hem potansiyellerin açık 
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olmasının iki temel formasyonu hem de potansiyel olmaları 

doğrultusunda ilişkilerde değer belirimlerinin görünüş bulmasının da 

gereğidir. Evrensel belirim olarak da insan olmanın gereğidirler ve Tanrı 

varlığı sıfatlarıdır.  

İnsan varlık olarak; Hakk-halk, celal-cemal belirimlerinde evrensel ilkelere 

iye bilerek veya bilmeyerek ilkesel oluşta yaşar. Ayrıca temel irade 

belirimleri ile değer üreten iken temel idealar ile ideaların yargısal oluşu 

nedeni ile değer üretmeyi fıtratı gereği bulur. Edindiği değerler 

içkinliğinde zihninde ayanı sabitelerin -yani asıllar olan meleklerin (ön/ ilk 

örnek)- surete gelişini bulur. Kelimeler, rakamlar ve imgelerin aracılığıyla, 

biyolojik yeterlilikte bellek edinebilme özelliği gösterir. Geçmiş, gün ve 

gelecek belirimlerinde, bilincin üç zamanlı oluşta işlevsel oluşu ile beraber, 

öznel olarak varoluşunun zeminini edinir. Us belirimleri ve değer 

belirimlerine göre bilinçte kıyas etme, değerlendirme ile beraber anlam 

ve değer varlığı olarak seyir eder. Bu seyrin kendisinde anlam ve değer 

belirimleri doğrultusunda ilişkilerde hak ve had belirimleri ile beraber 

bilinç yapısallık kazanır.  

İnsan, nefsi emmaresi -biyolojik sebep gerekçeleri- sebebiyle tekbencidir. 

Toplumsal yaşamda anlam ve değer belirimlerini içselleştirdiği 

doğrultuda, ilişkilerinde hak ve had belirimleri ile beraber terbiye oluşta, 

tekbenciliğe aşkın yaşamayı öğrenir. Tekbenci oluş, nefsi emmare -

biyolojik sebep gerekçeler- sebebiyle edinilir iken, her terbiye biçiminde 

görülen yasaklar doğrultusunda bilinçte, değer yargısal oluş nedeni ile üst 

ve alt bilinç belirimleri görünüş bulur. İnsanın tekbenci oluşu ve toplum içi 

ilişkilerde tekbenciliğini aşmak zorunda kalması, bilinç dışı kılmak zorunda 

kaldıkları ve meşru kılınmış olan değer yargıları doğrultusunda, karşıt 

irade belirimlerine göre çatışkılı bir iç dünyada kendisini bulmasına sebep 

olur. Eylemde hakiki olarak ilkenin duygusunda yaşanması ile ahlak sahibi 

oluşta da çatışkıyı aşma olanağı edinilir. Toplumsal ilişkilerde meşru olana 

zorlanmak ve alışmak sonucunda da çatışkı, kısmen de olsa aşılır.  

Değer belirimi olarak eylem, toplumda meşru olmadığı biçimde görünüş 

bulmakta ve vicdanda rahatsız kılmakta ise insan çatışkıyı vicdanı ile bulur. 

Us, temel ilkeler olan idealar ile vicdan düzeyinde biçim kazanmamış ise 
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haz, arzu ve menfaat kişilik belirimleri ile nefsi emmare, çatışkının ana 

kaynağı olur. İlkeli yaşam ile hukukun ve ahlakın tesis edilmesi ile de nefsi 

emmareye göre yaşamın aşılması gerekir. Toplumsal yaşam insanı hukuk 

arayışına ve ahlaklı oluşa zorlar.       

Toplumsal yaşamda çoklu ilişkilerde değer yargıları ile insan, kültür varlığı 

olarak kendini bulur. Kültürde anlam ve değer dünyası, öznelde kurulur 

iken hak ve had belirimleri ile bilinç dışı kılınanlar üzerinden bilinçli oluş 

ve bilinçaltı da şekillenir. Görünen dünyanın dilde, anlam ve değer 

kazanması, ortak değer alanı olarak kültürde yorumlanır iken insan 

öznesinin kültür varlığı olarak görünüş bulması söz konusu olur. Kültürde 

anlam ve değer bilinçaltını şekillendirir iken bilinçte insan, ilişkilerde 

olması gerekene göre kendini sınırlayarak yaşamak zorunda bulur. 

Bilinçaltının kendisinde insan; içgüdü ve sezgi ile ben oluşunu -kendilik 

bilincini- korur, anlam ve değer bağıntısında da bilinçli oluşunda kendini 

gerçekleştirmenin yollarını arar. İdealar gereği temel irade belirimlerinin 

değer yargısal oluşu zemininde, varlık bulduğu toplumun dili, mitleri, 

sanatı ve değerlerini içerecek biçimde bilinçaltı şekillenir iken bilinçli oluş 

da bunlar ile görünüşe taşınır. Anlam ve değer yargıları ile insan, 

ilişkilerinde bilinçli oluşu görünüşe taşır. Kendilik nefsi natıka olarak 

bulunur iken anlam ve değer yargısı olarak eylem, kendiliğin bilinçli oluşta 

görünüşe taşınmasıdır.  

Nefsi natıka; haz, anlam, duygu, inanç, yargı, niyet, eylem vb. içeriklerde, 

nesneleri üzerinden kendiliğin yaşanmasında seyir eder. Önemli olan ise 

nesnelerine bağlı olmaktan daha çok ilkeler ile nesnelerine aşkın oluşta 

insanın kendini gerçekleştirmesidir.  

İnsan, anlam ve değer edinimi ile kendilik bilincinde zenginleşen varlıksal 

oluşa haizdir. Değer yargıları, insanın karakter ve kişilik belirimlerinin de 

aracıdır. Her türlü anlam-değer belirimi, dil ve görselde karşılık gördüğü 

duruma göre bilinçte işlevseldir ayrıca idealar içeriğinde bilinçli oluşun 

gereği olarak kodlanırlar. 

Anlam arayışı ve değer yargısı belirimleri ile insan, kültürde kendini 

mitlerde bulur. Mitler, değerleri taşıyıcı anlatılardır. Kültür mitler ile biçim 
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kazanmış değer alanıdır. Kültürde her değerin bir hikâyesi var ise kültürün 

mitler ile biçimlenmiş olduğunu belirtmekte fayda vardır. Kültür içinde aile 

ise çocuklar için ebeveynlerinin mit olduğu alan olarak değerleri 

edinmenin ilk yurdudur. En basit toplum belirimi olan aile ile 

düşünüldüğünde mit, ortak yaşamın değer olgusudur. İnsanın bilinçaltı 

yapısallığında işlevsel oluşu, büyük ölçüde mitler ile değerlerin 

edinilmesinde edinilir. Değerler, hikâyeleri ile toplumsal yaşamda mit 

olma özelliği kazanırlar. Her toplum, mitlerinde saklı duran değerleri 

özümsediği ölçüde halk olma özelliğini bulmaya başlar. 

İnsanın bilinçaltı ve bilinçli oluş seyirleri, aslında madalyonun iki yüzü 

misali gibi bir bütünün parçasıdırlar. Birbirine içkin, bir birine iye olarak, 

bilinçte, bilincin kendi unsurları olarak birbirilerini beslerler. Her türlü 

değer üretiminde değerler; kültür, medeniyet oluşumunda ve mit, sanat, 

dil vb. yükleminde formasyon kazanır iken insan bilinci değerler alanı 

olarak biçim kazanır. Dilde, anlam vurgusuna göre deyim, atasözü, kinaye, 

teşbih, misal, argo, küfür vb. belirimler, değerin içerildiği yüklemler olarak 

görünüş bulurlar. Bilinç her düzeyde dil ile biçimlenmeyi anlam ve değer 

belirimleri ile bulur. Bu, rüyaları anlamlı kılmak için de önemlidir.  

Değerler inanç alanı olduğu içindir ki öznel olarak aidiyet ve sorumluluk 

idraki edinilmesi ile beraber insanın tinsel oluşunun görünüşe gelmesidir. 

İnsanın tinsel oluşunda değerler, insan bilincinin sibernetik düzeyde 

işlevsel olmasının da aracı olurlar. Her değer, erek belirimi olarak bilinçte 

kodlanır iken ereğe bağlı nedenlerin belirli kılındığı bilinç işlevinde yerini 

alır. Yargısal oluşu barındırır iken yorum düzeyinde bakışım kazanmanın 

da nedeni olurlar.   

İnsan, yaşadığı toplumun tarihsel varoluş sürecine kültür ve medeniyet 

içinde değer edinimi ile eklemlenir. Değer varlığı olarak kendini ait 

hissettiği toplumda sorumluluklarını yerine getirmesi ile birey olarak 

görünüş bulur. Değerler, birey oluşun belirleyenidirler. Toplumsal oluşun 

gereğidirler.  

Toplumlarda ve toplum bireyleri olan insanlarda değerlerin değişken 

oluşu, zaman içinde değişen mitler ile oluşan yeni kültür ve medeniyetlere 
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tanık kılar. Her kültür ve medeniyet içinde oluşturulan ise görünen 

dünyanın nesnel oluşuna aşkın öznel oluşta ortak bir rüyanın 

oluşturulmasıdır. 

İnsanların ortak rüya oluşturur iken özellikle görsel, tavırsal ve dil 

düzeyinde değer yargısı belirimleri oluşturması rüyaları anlamlı kılmak için 

önemlidir. Dilin anlam, değer, yargı, inanç, duygu vb. yüklemlerinde 

insanın anlayışını oluşturmaları, rüya çözümlemesi adına önemlidir. 

Rüyalarda geçen kelimeler ve kelimelerin içerdiği anlamların aslı olan 

meleğine bağlı olarak biçim kazanması/ surete gelmesi, imge olarak 

öznelde canlı kılınmasıdır. Buna örnek olarak dilin kendisinde uçmak 

kelimesi; fiziksel boyutta bir anlam taşırken, halk arasında psikolojik olarak 

insanın mutlu ve coşkun olması durumunu veya uyuşturucu kullanan bir 

insanın hâlini anlamlandırmak adına kullanıldığı görülür. Kelimelere farklı 

anlamlar yüklemek, nesnel düzeyde gerçekleşeni değer yargısı ile farklı bir 

biçimde -çok anlamlılıkta- anlamlı kılmaktır. 

İnsan söz konusu ise hiçbir şey olduğu gibi görülemez. Değer varlığı olarak 

insan, çağrışım yapanları birbiri ile yorumlamayı, düşüncede hesaplı/ 

tutumlu oluşunda, en kısa yoldan yapar. Yaşamın her alanında da böylesi 

bir yaklaşım ile değer dünyasını, yorumlayıcı oluşu ile zenginleştirir. 

Çağrışım yapanların örtüştürülmesi ile düşüncede hesaplı/ ekonomik 

olunması ve verimliliğin kolaylaştırılması, rüyalara kadar sirayet eder. 

Rüyalarda duyulan veya görülen her kelime ve görsel, değer belirimi 

olarak hesaplı oluşta düşüncenin bir ürünü olması ile de 

değerlendirilmelidir.  

Rüya; anlatılmak istenenin, asıllarda, kültürde, doğada vb. olanların görsel 

ve işitsel düzeyde en basit ve kolay yöntemde eşleştirilmesi ile yaşamsal 

olarak duyumsatılmasıdır. Dikkat edilecek olunursa eğer anlatılmak 

istenene bağlı olarak yaşanılan, gerçeklik uygulamasıdır. Çözümlemesinde 

ise deneyime ve bulunça bağlı olarak insanın düşünsel gelişimine katkı 

sağlar.  

Meleklerin içerik olarak yüklendikleri anlam ve değere göre de gölgeleri 

mahiyetinde bulunan yaşanmakta olan her olay ve olgu, aslı olan içeriğine 
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bağlı olarak da anlamlı kılınabilir. Kâinatta gerçekleşen olay ve olgular, 

anlam ve değer belirimlerine göre yorumlanır iken dilde ve kültürde 

karşılık gördükleri duruma göre anlam kazanırlar. Bu durumda rüyalarda 

da karşılıkları olan rüya nesneleri olma özelliği gösterirler. Böylece 

gölgelerinden referans ile anlam ve değerine ulaşılan her melek/ asıl, 

rüyada gerçek anlam ve değerinde görülmeye olanaklı olan olur. Böylece 

rüyalar, asıllar ile buluşmanın, sahih rüya gibi durumlarda ise Tanrı ile de 

buluşmanın adresidir.     

İnsanda oluşan anlam, değer, duygu dünyası, kâinattaki durum (hâl) lisanı 

ile bire bir örtüşen anlam ve değer yüklemleri taşır. Bunun dilde de 

karşılıkları oluşur. İçinde bulunulan doğa şartları ve doğa nesneleri ile 

gerçekleşen ilişki belirimleri ayrıca toplumsal oluşta edinilen anlam ve 

değer belirimlerine göre her milletin kendine özgü lisanında rüyalarda, 

asıllar ile bağlantı kuracağı anlam yüklemeleri mevcuttur. Aslında: Tilki 

kurnazlığa ve çevikliğe, ayı kabalığa, kaba güce ve uyanık oluşa işaret eder 

iken birçok kültürde de aynı anlamı taşıyacak biçimde tipolojik bir olgu 

olarak okunur. 

Günümün bilimsel dünyasında -genel kanı/ kabul de diyebileceğimiz 

doğrultuda- rüyalar, nörobiyolojik zeminde rastgele gerçekleşen elektrik 

verilerin sonucunda görülen olgular olarak kabul görülseler de insanın 

rüyaları böyle değerlendirmediği kesindir. İnsanlık tarihi boyunca rüyalar, 

tanrısal görüler olarak insanın ulûhiyet ile buluştuğu bir alan olarak 

anlamlı kılınmaya çalışılmıştır. Rüya, mesaj yüklü görü veya duyum 

olduğunda, değer belirimi ile anlamı peşinde koşulan olmuştur.       

Rüyaların olgusal oluşunu anlamak adına, rüyaların fizyolojik oluşumu 

değil de, tinsel nedenselliği üzerinden inceleme yapılırsa eğer rüyayı 

yaşayan kişinin karakteri, kişiliği, içinde yaşadığı toplumun kültürü ve 

kültüründe oluşan değer yargılarını da barındırdığı görülür. Bu sebepten 

dolayı, rüyalar incelenirken, rüyayı gören kişinin yaşadığı toplumun 

kültürü, yüklemlerine bağlı olarak dili, mitleri, medeniyet algıları vb. değer 

yargı belirimlerine dikkat etmek gerekir.  
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Belirtmek gerekir ki Tanrı, rüyalar üzerinden varlık tavırlarında olarak 

melekûtun/ asılların anlam ve değer içeriğine göre zihnin rüya 

durumundaki faaliyetlerinde oluşan formasyonlar üzerinden kendi 

varlığını rüyalarda da açar ve beyan eder.  

Sahih rüya ve istihareye yatmak olguları üzerinden düşünüldüğünde, 

rüyaların Tanrı ile iletişim kurmanın bir vasıtası olduğu da görülür. İletişim 

düzeyinde rüya, Tanrı varlığının rüya nesneleri üzerinden rüya görene 

hem kendiliğe dair ayna tutması hem olacağa dair mesaj vermesi hem 

sahih rüyalar ile imanın artması ve yaşam sevinci bulunması vb. 

durumlarda kendiliğini de Kelim, Habir, Halim vb. esma tavırları ile 

görünüşe taşımasının da vasıtasıdır. Bu bağlamda rüya, tevhidin de ilgi 

alanına dâhildir.  

Toplumdaki değer yargılarının ve değer yargılarını oluşturan olgulara 

yaklaşımların değişmeleri, koşullara göre değişen olguların insanda 

oluşturduğu imgeler ve imgelerin içerdiği değer ve anlamlarında değiştiği 

düşünülürse eğer rüya yorumlarının, zaman içinde değişmesi de söz 

konusu olur. Böyle olsa da rüya görselinde görülen olgunun aslında yüklü 

olduğu anlamın değişmemesi durumunda, anlam ve değer beliriminde 

kalıcı olduğu görülür. Bu durum rüyalarda ortak lisan edinimi için de 

önemlidir.  

** 

İnsanın, beyinde (kürsiyi âlâ)  frekans aralıklarına bağlı olarak oluşan 

duyum ve görsellere göre rüya görmesi, enerji düzeyinde bilginin 

dolaşıklıkta olması ile beraber bilinçaltı kodlarının kullanılması 

doğrultusunda da görülür. İnsan olarak âlemler ile bütünlük içinde 

bulunduğumuz düşünülürse eğer rüyalar, farklı âlemlere açılan 

kapımızdır. 

İnsan, çeşitlilikte fıtratını bulduğu için olsa gerek ki rüya görmesinden 

daha çok rüyada içerik olarak ne gördüğüne etki eden birçok nedeni de 

kendinde barındırır. Nefsi emmare, süfliler (mikrobiyata), organların 

sağlık durumu vb. birçok etken rüyaya etkir.  
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İnsanın nefsi emmaresine bağlı olarak derin uykuda iken bilinç dışı kılınmış 

olanlara bağlı gördüğü rüyalara eskiler, nefsani rüyalar demişlerdir. 

Biyolojik sebep gerekçelerin, temel ihtiyaçların, aşırı derecede arzu 

edilenlerin, hayalde beslenilen ve gerçekte karşılığı olmayanların rüyada 

görülmesi, rüyayı gören kişinin kişiliğine ve karakterine dair bilgiler de 

içerir. Bu rüyalar, bilinçaltına atılmış olanların harmanlanması ile de 

görünüş bulur. Böylesi rüyalar aşırı odaklanmalar sonucunda iradeye bağlı 

olarak görünebilir, bilinçaltı bilgilerin harmanlanışı sonucunda da gayri 

iradi olarak da görülebilir. Hiç kuşku yoktur ki her iki durumda da rüyanın 

kendisinde insan için rüyada olduğuna dair bilinçlilik söz konusu olmaz. 

Olsa dâhi rüya alanında özgür iradeden bahsedilmez. Bu anlamda böylesi 

rüyalar, bilinçdışı kılınmışların bilinçaltı belirimleri olarak gün yüzüne 

çıkanlardır.  

Görü, içinde bulunulan olarak yaşamaya mecbur kılınandır. Her görü 

geçmişin izlerini taşır iken içinde yaşanılan anda gerçekleşir ve yarının 

habercisi olma özelliğinde bulunması nedeni ile de üç zamanlı oluşu 

kendinde barındırır. Böyle olsa da rüya diline tam anlamı ile vakıf olma yok 

ise nefsani rüyalardan yarına/ geleceğe dair mesaj çıkarılması zordur.      

İnsan; nefsanî rüyalar haricinde, hak olan değerler ve anlayış üzeri şiddetli 

irade etme hallerinde olarak rüya görüyorsa eğer bu tür rüyalara sahih 

rüyalar denir. Sahih rüyalarda ise rüyayı sahih kılan en önemli özellik, 

gelecek bilgisini net bir biçimde taşıyor olmasıdır. Gerçekleştiğinde, 

karşılıkları görüldüğünde ise sahih olduğu anlaşılan rüyalardır. 

İster nefsanî rüya olsun, ister sahih rüya olsun her ikisinde de insanın 

şiddetli irade etme ve duygu hâllerinde bulunarak bilinçaltını etkileyişi ve 

bu etkileyişiyle beraber rüya görmesi söz konusu olabilir. Gayri iradi olarak 

da nefsani veya sahih rüya görülebilir. Her iki rüya görme düzeyinde de 

bilinçaltının sağaltılması söz konusu olur. Nefsani rüyalar ile bastırılan haz, 

duygu ve iradeler gerçekleşir iken sahih rüyalarla da hedef odaklı yaşar 

iken motivasyon kaynağı olması nedeni ile bilinçaltının sağaltımı söz 

konusudur.  
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Görülen rüyalara bağlı olarak bir insanın kişiliğinin temel karakteristik 

özelliklerini rahatlıkla çözümleyebiliriz. Görülenlere bağlı olarak insanda 

ihtiyaç, karakter, kişilik, meleke vb. düzeyinde eksik olanın ne olduğuna da 

tanık olabiliriz. İnsan, kendi varlığının karakteristik olan özelliklerini 

rüyalarında barındırır. Bu sebepten dolayı rüyalar, rüyayı görenin bütün 

varlık sıfatlarını işaret eder iken rüyayı göreni ele verir. Bundan olsa gerek 

ki rüyalara, muhbiri sadık da diyenler olmuştur.  

Nefsanî rüyalar, insanın derin uyku esnasında gördüğü rüyalara dâhildir. 

Sahih rüyalar ise derin uyku esnasında görüne bilindiği gibi seyri sülûk 

esnasında saliklerin, arınma süreçlerinde ve arınma sürecinden sonra da 

görmeye devam ettiği, mesaj yüklü rüyalardır. Bir salikin kabul edilip 

edilmediği, hangi makamda bulunup bulunmadığı, bilgi edinme yöntemi 

olarak rüya görüp görmediği rüyalarında açık olur. 

Salikin gelişim durumuna göre rüyalar, derin uyku, berzah, murakabe ve 

yakaza durumlarında iken görülebilir. Her durumda da rüya gören için 

mesaj alması şarttır.  

Berzah seyrinde; derin uykudan uyanmadan önce, vücud uykuda, lâkin 

uykuda olan vücutta bilinçli olunur iken uyku ile uyanıklık arasında seyir 

edilir. İç ses, ya da iç görü düzeyinde rüyalar görülür.  

Murakabe seyrinde de -seyri sülûk esnasında Tanrı nuruyla 

nurlandığından sebebiyet, Tanrı nurunun Basar ve Semi esmalarının asli 

olma durumunda tecelli etmesi ile- derin uykuya dalmadan önce, irade 

edilene bağlı olarak bilinçli, yarı bilinçli ya da kısmen bilinçli iken ses ve 

görü düzeyinde açılımların olduğuna tanık olunur.  

Berzahta genelde şuurlu olunsa da görüler ve duyumlar gayri iradi olarak 

deneyimlenir. Murakabede ise bilinçli oluş kısmi olsa da görüler ve 

duyumlar iradeye bağlı olarak deneyimlenir. Görmek, duymak istenen ne 

ise bu doğrultuda görü ve ses duyulması mümkün olur. 

Yakazada ise bilinçte uyanık olmak söz konusudur. Yakazada olanın 

iradesine bağlı olarak iç görü ve duyumda veya dış görü ve duyumda 

deneyimlerde bulunması mümkündür. Görmek ve duyulmak istenen ne 
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ise görülebileceği ve duyulabileceği gibi uyanık olunduğu hâlde gayri iradi 

olarak da gösterilen veya duyurulan ne ise deneyimlenebilir.  

Yakaza seyrinde deneyimlenenlerin halüsinasyonlar (sanrılar) ile 

karıştırılmaması yerinde olur. Çünkü halüsinasyonlar, kişilerin bilinçsizce 

gördükleri veya duydukları, gördüğünü veya duyduğunu zannetmesi ile 

alakadardır. Yakazada ise bilinçli oluş yitirilmeden görü ve duyum 

gerçekleşir. Gayri iradi olarak görülen veya duyulanlar ise bilinçli oluşta 

değerlendirilir ve gerçekliliğinde şüphe etmeden deneyimlenir.  

Yakazayı anlamak adına Hz. Nebinin miraçtan sonra Mescidi Aksa’yı o 

kadar uzak mesafede olmasına rağmen birebir karşısında görerek Mescidi 

Aksa’nın özelliklerini beyan edişini ve birçok evliyanın yakaza seyirlerini 

işaret edebiliriz. 

Seyri sülûk esnasında bazı pirlerin Tanrı varlığının bir lütfu olarak Tanrı 

taliplerinin veya seyri sülûkda bulunmayan insanların rüyalarını telepatik 

yeterlilikleri ile etkiledikleri bilindiktir. Ayrıca rüyalar, seyir seferde bilgi 

edinme yöntemi olarak da kullanılır. Yani ders almak, rüyalarda dâhi 

devam eder. Devam etmesi de gerekir.  

Pirlerin tasarrufunda insanın gördüğü rüyaları etkileyişleri derin uyku 

esnasında olduğu gibi berzah, murakabe ve yakaza seyirlerinde de olabilir. 

Ayrıca bazı pirlerin, Tanrı varlığının bir lütfu olarak, gündüz gibi 

uyanıkmışçasına derin uyku esnasında rüyalarda ders verdiği olur. Bazı 

pirlerin ise murakabe esnasında tasarrufta, zihinde aslına bağlı olarak 

oluşturdukları suretler aracılığıyla âlemde zuhur edecek olaylara sebep 

olabileceği de bilindiktir. Düşüncede, hayalde olanı gerçekleştirmek, 

materyalize ederek görünüşe taşımak, aslından referans ile dış dünyada 

gerçekliliği olan olguya dokunmaktır.   

Sahih rüya gören kişilerin istişare için rüyaya -istihareye- yattıkları da 

bilindiktir. İslam’da rüya rastgele görü olmaktan daha çok Tanrı ile iletişim 

kurmanın/ konuşmanın bir aracıdır.  

Tasavvufta, sahih rüya dersi ile Tanrı’dan ilmi ledün edinileceği gibi 

Tanrı’ya muhabbetin şiddetine göre O’nun varlık bilgisinden yana ders 
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görüleceği de bilindiktir. Bir hadisi şerifte; “Sahih rüya vahyin kırk altıda 

biridir” denilmiştir. Muhammed Mustafa efendimiz, vahyin kendisinden 

sonra sahih rüyalarda devam edeceğini işaret etmiştir. Bu ümmetin büyük 

mürşitlerinin sahih rüyalarda gelen vahiyler aracılığıyla irşatta 

bulundukları da gerçek bir hadisedir. Tasavvuf öğretisinde, ehli tevhidin 

rüyalardan murad ettiği asıl gaye; rüyalarda, Tanrı varlığı hakikatinden 

yana bilgilenmekten başka bir şey değildir.  

Bazı büyük veliler murakabe seyirlerinde asıllara (melekûta/ ayanı 

sabitelere) bağlı olarak her türlü dilediği bilgiden yana bilgi edinme 

olanağına sahiptir. Tasavvuf diliyle söylersek eğer yersel ve göksel bilgi, 

geçmişin, şu anın ve gelecekte tezahür edecek olanların bilgisi murakabe 

yeterliliği olanlar için edinilebilecek olandır. Kadim bilgelik, veliler 

tarihinde buna örnek teşkil edecek birçok kişi ve olaya tanık olunmuştur. 

Gaybi olanı bilmek Tanrı’ya mahsustur ama O’nun diledikleri de takdir 

edildiği kadarı ile gaybi bilmekten yana Tanrı’dan nasiplidir. Bu, ayet ile 

hükme bağlanmış olan bir gerçektir. 

Böylesi veliler murakabe, berzah veya yakaza seyri esnasında insanlığın 

geneli tarafından bilinmeyen birçok şeye tanık olabilir. Tanrı lütfu olarak 

keşiflerde seyir edebilir. Bilinçte, zihinde oluşan suretler üzerinden iç ses 

ve iç görüde seyir ederken aslına bağlı görü ve duyumlarda bulunurlar. 

Aslına bağlı görü ve duyumlar oluştuğunda ise düşünce alanı bütün 

olanakları ile kavil âlemi olarak formasyon gösterir. 

Birçok ehli tevhid ise zihinde oluşan suretler sebebiyle zihne hayâl sultanı 

demişlerdir. Hayâl sultanı düzeyinde zihin, kendi alanında oluşan suretler 

ve ses belirimleri ile kavil âlemidir. Kavil âlemi, Tanrı nurunun sıfat 

belirimleri ile görünüş bulan melekûtun/ asılların ve gölgeleri olan 

görüngülerin bütünlüğünde görünüş bulmasına verilen isim olsa da 

zihinde de karşılığı olan âlemdir. Nur ile dirimsel kılınan, canlandırılan görü 

ve duyumların özde, sıfat belirimlerinde tanrısal oluşa haiz olması nedeni 

ile de Tanrı’ya yakinlik bulunacak bir adrestir.  

Zihin, nefsi emmare ile dış dünyaya açılan ve duyular ile de dış dünyanın 

değerlendirildiği, bilincin işlevsel oluşunda görünüş bulan melekedir. İç 
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dünyaya veya dış dünyaya açılım sağlayan bir makas gibi olsa da bir nevi 

gökler ve yerlerin, Tanrı ile kullarının buluşma alanıdır.  

Sahih rüyalarda alınan vahiyler umumiyeti değil, göreni bağlar. Kişinin 

ferdiyetine mahsustur. İrşat özelliği barındırır. Tanrı’nın kuluna konuşması 

düzeyinde görülen hatırlar da sahih rüyalara dâhildir. Sahih rüyalar ile 

dikkat edilmesi gereken bir durumda, hakikate rüyalarda tanık isek 

duyular düzeyinde yaşadığımız şu dünyanın ne kadar gerçek olduğudur. 

Her mertebe kendi alanına bağlı olarak gerçekliğini varoluşunda bulur. Bu 

durumda rüyada veya duyular zemininde bilinçli oluşta farklı iki 

gerçekliliğin deneyimlendiğini söyleyebiliriz.  

Sahih rüyalarda insan, dinlediği kıssa ve menkıbelerde duyduğu birçok 

veliyullahı, asıl suretleriyle görebilir. Bu hadise dâhi insanın daha önce hiç 

görmediği velileri görmesi sebebiyle, zihinde oluşan suretlerin, asıllarına 

bağlı olarak oluşturulduklarını açık eder. Geleceğin görülmesi, asılların 

gerçek suretleri ile görülmesi, rüya görenin kişilik ve karakter belirimleri 

ile açık olması vb. de rüyaların bilincin bir gerçeği olduğuna tanık kılar. 

Tanrı’nın ayet/ delil belirimi olarak da tevhidin nesnesi kılar. 

** 

Rüyalar, geçmişin izleri, geleceğin mesajı olarak anda yaşanan ve üç 

zamanlı oluşta bengisel oluşa haizdirler. Geçmiş asıllar, doğada olanlar ve 

dünyaya geliş ile beraber her yaşanan ise rüyada Tanrı’nın kulu ile 

konuşmasının nesnesi olur. Rüya bir nevi kulun kendisine ayna bir taraftan 

da doğru okunduğunda Tanrı’ya tanık olmanın aracıdır.  Gelecek rüyada 

görülmeye olanaklı olan ise geleceği gören için rüya, ders almaya duyarlı 

olacağı olgudur. Rüya Tanrı ile bağlantı kurmanın gereği olarak sorulana/ 

sorunlara cevap bulma alanı ise bilgi edinme vasıtası olarak da 

kullanılandır. 

Rüyalar ile insanın geleceğinin, aşikâr veya sembolik düzeyde işaret 

edilerek beyan edildiği Kur’an’da net bir biçimde işaret edilir. Yusuf 

kısasında buna tanık olabiliriz. Rüyaların motivasyon aracı olarak 

kullanılışına da Hazreti Muhammed Mustafa’nın düşmanı az görmesi 

rüyasında tanık olabiliriz. 
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Derler ki rüya anlatılır iken tabir edilir. Rüyayı gören, rüya dilini bilen rüya 

tabircisine anlatır iken de kendi rüyasını rüyanın dili gereği tabir eder. 

Rüya anlatılır iken rüyayı görenin anlatımında tabir edilmiş olur. Bunu fark 

etmek ise rüya dilini asıllara bağlı olarak hakiki düzeyde edinmek ile 

mümkündür. Böylesi durumda dâhi rüya, içerdiği anlam dâhilinde, anda 

yaşamsal olarak görünüş bulur. 

Rüya mumun ışığı gibi istendiği yere taşınabilir olma özelliğine sahiptir. Bu 

neden ile ehline anlatılmasında fayda vardır. Bir olgunun bir değil, birçok 

gerçeği barındırması nedeni ile rüyalar da izafi düzeyde anlamlı kılınabilir. 

Kimisi geçmişte yaşananların takipçisi olarak rüyaları yorumlar. Kimisi, 

mitlerde karşılığı olan arketiplere bağlı olarak karakter ve kişilik 

çözümleyicisi olma durumunda rüyaları yorumlar. Kimisi geleceği 

okumakta maharetlidir. Kimisi rüya görenin mertebe olarak nerede 

olduğu, hangi mertebeye doğru gittiğini görerek rüyayı ders mahiyetinde 

yorumlayabilir. Bu doğrultuda kimisi de rüya kendiliğe ayna olduğu içindir 

ki kendiliğini tanımanın aynası olarak yorumlanır. 

 

Rüyalar, el Batın esmasının tecellisi altında insanın bilincinde belirirler. 

Batın (gizil) olanın zahirde (aşikârda) görünmesi zorunluluğu sebebi ile 

rüyaların, rüyayı görenin kendi varlığı üzerinden toplum ve kâinat ile olan 

ilişkilerinde, içerdikleri anlam doğrultusunda zahirde karşılıklarının da 

görülmesi gerekir. Bu durumda rüya, anlam gerçeğine bağlı olarak rüya 

tabir edene anlatılırsa eğer olacağa göre daha doğru biçimde tabir 

edilmesi olanağına sahip olur. 

Ayrıca rüyalar; rüyayı görenin Tanrı varlığında seyir ettiği varlık sıfatına 

işaret edebildiği gibi seyri sülûkda bulunan talibinin, Tanrı varlığına 

yakinlik bulduğu veya bulacağı makamların müjdecisi de olabilir. Her türlü 

durumda rüyalar, Tanrı’nın Habir, Kelim, Basir, Semi, vb. esmasına bağlı 

olarak görülmektedir. Rüyada ise Azim, Vedud, Veli vb. birçok esma tavrı 

ile karşılaşılabilir.  

Rüyalar her insan tarafından genel olarak aynı prensipler doğrultusunda 

görülür. Rüyaların genel prensibi olarak bilinçte beliren iç görü ve iç sesleri 
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rahatlıkla anlamlandırmak için rüyalarda görülenleri suret ve ses 

düzeyinde buldukları farklı anlam içerikleri ile anlamlı kılmak gerekir. 

Rüyalarda elbiseler genel olarak insanın duygusunda beliren ruhsal veya 

bedene ait hâllerini anlamlı kılarlar. Elbiseler, insanın kendi varlığının bir 

örtüsü olduğu gibi insanın kendi içsel varlığının dışa yansıyışı olarak 

dışlaşmasıdır. Bu sebepten dolayı elbiseler insanın bedensel ve psikolojik 

hallerine işaret eder.  

Örnek olarak; kısa kollu bir elbise, insanın bulunduğu psikolojik halin uzun 

sürmeyeceğine, uzun kollu bir elbise ise o halin devamlı olduğuna işaret 

eder. El, gönlün uzantısı olduğu içindir ki rüyalarda anlam olarak uzun 

kollu ve kısa kollu elbisenin anlamlandırılmasının da referans noktası olur. 

Ayrıca, insanda göğüs bölgesi, iç dünyasına işaret eder. İnsanın iç 

dünyasında ruh hâlinde bulacağı cennet veya cehennemde olup olmadığı 

dâhi giydiği görülen elbiseden anlaşılabilir.   

Kısa pantolon ve etek giyinmek ise; ayakların kendisi dünyevi oluşa işaret 

ettiği içindir ki dünyevi işler ve yönelimlerde ne durumda olunduğunu 

gösterir. Eğer elbiseler belden aşağı uzanmakta ise iç dünyada 

yaşananların dış dünyada görünecek kadar etkili olduğuna ve dış dünyada 

da fark edileceğine işaret eder. İnsanın başına taktığı şapka, bere vb. gibi 

elbiseler ise bu elbiselerin koruyucu ve takı olması özelliği nedeni ile 

bilinçte kodlanmasından dolayı, insanın takındığı bir tavır ile kendinde 

olanı açık ettiğine veya kendinde olanı saklamaya çalıştığına işaret eder. 

Takınılan nesnenin ne olduğuna bağlı olarak da kişinin hangi aşamada 

veya hangi alana mensup olduğu belirlenebilir. 

Rüyada insanın göbeğini açık bırakan elbise giydiğini görmesi, göbeğin 

bağlı oluşa işaret etmesi nedeni ile bağlılık kurmaya müsait olduğu 

anlamını taşır. Bu bağlamda göbeği açık olan kişinin ya evli olmadığına, ya 

da kişi evliyse eğer evli olduğu kişiyle gönül bağının bitmiş olabileceğine 

de işaret edebilir. Kişi eşini kendine dönük olarak ayakta böyle görmekte 

ise eşi ile beraber olmayı beklediğine/ özlediğine işaret eder. Eğer insan 

göbeğini kapatan elbise giyiniyor ise eğer, bu rüya o kişinin beraberlik 

arzusunda yönelimlerinin olmadığını gösterir.  
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Rüyada kişi; iç elbiseleri veya şeffaf bir elbise giyiniyor ise bu, o kişinin 

duygu ve düşüncelerinin birebir görüleceği anlamını taşır. Kişinin tavırları 

net bir biçimde kişinin iç dünyasının aynası olur. Çünkü şeffaf elbise ve iç 

elbise derken dahi, şeffaf ve iç kelimelerinin yüklendiği anlam içeriğince 

bilinçaltında yer edinmeleri söz konusudur.  

Kalın elbiseler ise insanın dışarıdaki zahmetlerden korunmasına işaret 

ederken, bir taraftan da bu korunmanın sevgi, hayâ, edep vb. gibi duygu 

belirimlerinde gerçekleşeceğine işaret eder. Ayrıca bu duygular ile şerden 

yana korunacağına da işaret eder. Elbise kirli ise iç dünyada yüklenilen 

şerre dair bir kirliliğin olduğu akla ilk gelmesi gerekendir.   

Rüyada kişinin giydiği elbiseler hangi tür elbise olursa olsun, renkleri itibarı 

ile de kişinin bedensel ve psikolojik durumunu işaret ederler. Rüya dilinde 

renk ve biçim, anlam ve değer içeriğine haiz karakter belirimleridir.   

Rüyada kırmızı elbise giyinen bir kişi; kırmızı rengin zahmetlere ve hayatta 

yenilenmeye işaret etmesi nedeni ile kırmızı giyen kişinin ya psikolojik bir 

rahatsızlığı, ya da bedensel bir rahatsızlığı olduğuna işaret eder. Kırmızı 

rengin koyuluk ve açıklık durumuna göre de kişideki rahatsızlığın, elbise 

koyu renkte ise ağır, açık renkte ise daha hafif bir rahatsızlık olduğunu 

gösterir. Böyle olsa da kırmızı yenilenmenin de rengi olduğu içindir ki 

hastalık ile beraber gelen yenilenmeye de işaret eder. Hastalık ölümcül 

olsa da ahiret hayatına geçmek de yeni bir yaşama geçmektir. Hastalık, Zul 

Celali vel İkram esması gereği Tanrı rahmetinden olduğu içindir ki hem 

arındırma hem makam geçirme hem imtihan etme vb. sebepler nedeni ile 

rahmete gark olunacağına da işaret eder. Bu, neden ve erek bağıntılılığının 

neresinden baktığınız ile de ilgili olarak yorum yapıla bilineceğini gösterir.  

Pembe renk ise kişinin çok hafif olan bedensel veya psikolojik olan 

rahatsızlıklarına işaret eder. Pembe, geçiş dönemi renklerindendir. Hafif 

şiddette geçişler veya gelgitler yaşandığının/ yaşanacağının göstergesidir. 

Pembe için sevginin, mutluluğun rengi dense de pembe, geçişin rengidir. 

Rüyada yeşil elbise giyinmek; yeşil rengin uyum, ahenk, tutarlılık, bütünlük 

anlamlarını içermesi nedeni ile ahlaka, sağlıklı oluşa vb. işaret eder. Yeşil 

renk hayrın rengidir. Bu neden ile yeşil giyinenin hayırlı olduğuna da işaret 
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eder. Koyu yeşil (haki) renk olan elbise giymek; ahlakta kati değişmelerin 

olduğuna, dini alan ile ilgili olarak da ahlakın tesis edildiğine işaret eder. 

Yeşil renk vicdanın da rengidir. Bu nedenledir ki vicdanda hayır ve ahlak 

bulmuş olunduğunu gösterir. Açık yeşil elbise giyinmek; toplumsal 

düzeyde uyumlu ilişkilerde bulunulduğunu gösterir. Yeşil, kâinattaki 

canlılığa işaret ettiği için insanın yeşil elbiseye rüyada bürünüşü, asli olan 

varlığından gelen canlılığa işaret eder. Hazreti Nebinin nurunun rengi de 

yeşildir.  

Rüyada mavi elbise giyen bir kişi; mavi rengin tonuna bağlı olarak umut, 

samimiyet, aşk manaları içermesi nedeni ile bu anlamlarda duyguları ve 

düşünceleri olduğuna işaret eder. Turkuaz mavi renk elbise; kişinin ahlakı 

ve aşkı beraber edindiği bir duyguda olduğuna işaret eder. Bebek mavisi 

elbise; samimiyete işaret eder iken normal mavi renk elbise ise sevgiye, 

aşka işaret eder. Her aşk umudu, hayalleri de kendinde barındırdığı içindir 

ki bu renk beliriminde görülenler doğrultusunda nelerin yaşandığını da 

öngörmek olanaklıdır.  

Rüyada beyaz elbise giyinmek; beyaz rengin arınmışlığa ve safiyete işaret 

etmesi nedeni ile ahlakında temiz oluşa işaret eder. Yeşil renkten farklı 

olarak beyaz renk tevhidin rengi de olduğu içindir ki iman, vicdan ve 

ahlakta tanrısal olana karşı duyarlılığa da işaret eder.  

Rüyada siyah elbise, siyahın sıkıntıya, yese, olgunluğa işaret etmesi nedeni 

ile sıkıntıda olunduğunu/ olunacağını işaret edeceği gibi olgunlaştırıcı 

durumlar ile karşı karşıya kalındığını da gösterir. Gizilde durmak, kendini 

belli etmemek anlamlarını taşısa da sıkıntı siyahın derinliğinde yaşanan 

duygudur. Kendilik üzerinde kalınır iken kendiliğin gösterişsiz olarak 

yaşanmasıdır. Halk arasında “karalara bürünmek”, karaları üzerine 

çekmek “deyimlerinden bakıldığında siyah, yese, üzüntüye, sıkıntıya işaret 

eder. 

Rüyada eflatun elbise; akli melekelerin iyi olduğuna işaret eder. Böyle olsa 

da eflatun rengin hikmetin rengi olması nedeni ile hikmet sahibi 

olunduğuna da işaret eder. Hikmet sahibi olunacağa da işaret edebilir. 
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Eflatun, hikmet ile gelen bilgeliğin rengidir. Bu rengi görenler hikmeti ile 

olay ve olguların anlaşılacağını görmüş olurlar.  

Rüyada mor giyinmek; kati olarak düşünce ve duygularda belirliliğe işaret 

eder. Böylesi renk giyinenler veya ortam da bulunanlar, belirleyici/ etken 

olmayı başarabilenlerdir. Bu renk, aşırı özgüvenin de rengidir. 

Rüyada sarı renk elbise giymek; sarı rengin, ayrılık, hasret, özlem ve hüzün 

vb. gibi psikolojik hâllere işaret etmesi sebebi ile rüyayı gören kişinin 

ayrılıklardan sebebiyet hasretlerde, özlemlerde ve hüzünde seyir ettiğine 

işaret eder. İlimde de yüzeysel ve toptancı olunduğuna işaret eder. Sarı 

renk, ayrılığa işaret eder iken Tanrı’ya yönelik olarak dönüşe de işaret 

edebilir. Günahı sebebiyle tövbe edecek kimse olunduğuna da işaret 

edilebilir. Genel anlamı ile sarı renk değişime, dönüşme ve değiştirme ve 

dönüştürme gücüne işaret eder. Bu renkte elbise giyinenin, etken olarak 

bir olay veya olguya etkir olacağı da görülmüş olunabilir.  

Bu kadar farklı anlam zenginliğinde rüyaları anlamlı kılmak zor olduğu 

içindir ki demek istediğim; rüyayı görenin kendi durumuna göre rüyayı 

yorumlaması makbuldür.  

Rüyada krem renk elbise giymek; krem rengin doygun ve latif bir renk 

olması nedeni ile kibarlığa, olgunluğa, latif oluşa işaret eder. Bu renk 

kendisinden emin kılanların, emin olanların rengidir. 

Rüyada gri renk elbise giyinmek; gri rengin belirsizliğe işaret etmesi sebebi 

ile rüyayı görenin duygu ve anlayışında olarak belirsizlikte seyir ettiğine 

işaret eder. Lâkin gri renk siyah ve beyaz rengin bireşiminde Tanrı varlığı 

ile kurbiyette olarak kudrette seyir edildiğine de işaret edebilir.  

Rüyada kahverengi elbise giymek; kahverengi ağır başlılığa, toprak 

karakterli oluşa işaret ettiği içindir ki kendinde olanı gizilde tutmaktan 

tutunda, vakur oluşa, azametli oluşa kadar anlam taşıyabilir. Rengin 

görüldüğü duruma göre dayanak noktası kendisi olarak erk sahibi 

olunacağı/ olunduğu anlamını da taşıyabilir. 

İnsanın rüyada ayakkabı görmesi; sağ ayağın beklentiler, sol ayağın 

ihtiyaçlarını gidermeye işaret etmesine göre anlam kazanır. Dünya işleri, 
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ayakların üzerinden anlamlı kılınır. Ayakkabının rengine göre dünyalık 

durumun nasıl olduğu anlamlı kılınır. Yeni bir ayakkabı alması yeni bir iş ile 

uğraşılmasına, ayakkabının eski olması işinde devamlılık gösterdiğine 

işaret eder. Ayrıca ayakkabı rengine göre dünya işi doğrultusunda da 

insanın tutum ve davranışı da çözümlenebilir. 

Rüyada eski elbise giymek; insanın bedensel ve psikolojik hâllerinin 

geçmişi anımsatır olan olgu ve olaylar üzeri anlayış ve değerlerde seyir 

ettiğine işaret eder. Yeni elbise giymek ise yeni bir başlangıca işaret eder. 

Yamalı elbise giymek; kanaatkâr olduğuna işaret edeceği gibi özgünlüğün 

yakalanmadığına da işaret eder.  

Rüyada ipek elbise giymek; kişinin latif ve nezih hâllerde seyir ettiğine; 

atlas elbise, kişinin asil olan tavırlarda bulunduğuna/ bulunacağına; kaftan 

elbise ise kişinin bir makam üzeri olacağına işaret eder. Cübbe ise içerdiği 

renge göre ibadet ve ibadet çeşitlerine işaret eder/ edebilir. Belli bir 

görüşte otorite olunduğunun da göstergesidir.  

Kişi rüyada kanlı bir elbise giyinmekte ise kendisini çokça üzen bir olay 

yaşadığına/ yaşayacağına işaret eder. Kişi kan kusuyor veya herhangi bir 

yeri kanıyorsa eğer bu da kişinin şiddetli bir şekilde içsel acı çektiğine 

işaret eder. Kan kusması ayrıca pişmanlık duyduğuna ve acı olarak 

yaşadığını dile getirmesine işaret eder. Halk içerisinde “içim kan ağlıyor” 

veya “kan kusmak” deyimleri bire bir böylesi rüyaları anlamlı kılar. Kişi 

rüyada elbise diktiğini görüyorsa, yeni fikir veya duygularda huy veya 

anlayış edindiğine işaret eder. 

Rüyada beden ve görünüş biçimlerine de dikkat etmek gerekir. Beden, 

potansiyelde olanın veya içerde duygusunda yaşananın görünüş 

bulmasının kıvamında halk edilmiştir. Bu neden ile beden okumalarında 

dikkat edilmesi gereken, potansiyeller ve duygusunda yaşananlardır.  

Kişi rüyasında çıplak halde bulunuyorsa, en yalın biçimde olduğu gibi 

görünüş bulan karakter sahibine işaret eder. Eller gönlün uzantısı, ayaklar 

dünyalığa uzanış, gövde ruhsal düzeyde bulunacak olan cennet veya 

cehenneme, baş ise ulvi âlemin açılımı olan ve âlemlere hükmedilen arşa 

ve göklere işaret eder. 
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Ellerin güzel olması iç dünyasının da güzel olduğuna işaret eder. Sağ elin 

avuç içi kaşınmakta ise rızk geleceğine, sol elin avuç içi kaşınmakta ise 

rızkın elden çıkacağına işaret eder. Ayaklarda ise sağ ayak kaşındığında 

misafir geleceğine ve sol ayak kaşındığında ise yolculuğa çıkılacağına veya 

misafir gidileceğine işaret eder/ edebilir.  

Gözler, büyük veya küçük oluşu durumuna göre zekânın, anlayışın ne 

kadar olduğunun göstergesidir. Büyük gözlü olmak zekâ/ anlayış yetisinin 

kuvvetli oluşuna işaret eder. Küçük veya kısık gözlü olmak anlayış 

yetersizliğine işaret eder. Gözlerin kırmızı renkte olması öfkeli oluşa, 

gözlerin yeşil olması ahlaklı olunduğuna, gözlerin mavi olması âşık 

olunduğuna, gözlerin siyah olması kederde olunduğuna işaret eder. İnsan 

eğer rüyada gözlerin kendisine baktığını görüyor ise başka bir kişi/ kişiler 

tarafından gözetlendiğine, gözetleneceğine dair uyarılacağına veya nazar 

edileceğine işaret eder. Gözetleyen gözler eğer kötü bir kişiye ait ise kötü 

nazara, iyi kişi ise hayra yorumlanır. 

Alında göz görmek sezginin çok kuvvetli olduğuna işaret eder. Güzel 

gözler, sahibinin çekici olduğuna işaret eder. Rüyada kör olmak, batılda 

olunduğuna/ olunacağına işaret eder. Göze ak inmesi ise şiddetli özlem ve 

hasrete işaret eder. Gözlerin seğirmesi de misafir geleceğine işaret eder.   

Kulaklar rüyada görüldükleri şekil itibarı ile büyük iseler eğer; halk 

arasında söylenen “can kulağıyla dinlemek” anlamını içerir. Kulağa küpe 

takmak, nasihat tutmak anlamını içerir. Bir kişinin kulak çektiğini görmek 

ise halk arasında söylenen “kulağını çek” deyimi doğrultusunda uyarmak 

anlamında anlaşılmalıdır. Kulağa mırıldanmak, bir sırrı konuşmaya işaret 

eder. Kulak çınlaması ise kulağı çınlayanın anıldığına işaret eder. Sağ kulak 

hayrının konuşulduğuna sol kulak ise dedikodusunun yapıldığına işaret 

eder. Kişinin kulağı delik ise eğer kulağı delik kişinin birçok şeyden 

haberdar olduğuna işaret eder. Meraklı olduğuna işaret eder. Sağ kulağın 

büyük oluşu babaya, sol kulağın büyük oluşu anne tarafına benzenildiğine 

işaret eder.    

Burun rüyada göründüğü şekle göre büyükse eğer; halk arasında söylenen 

“burnu da ama büyükmüş” deyimi gereği kişinin kibirli olduğuna işaret 
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eder. Burun küçük ise eğer kişinin nazik, kibar ve tevazu sahibi olduğuna 

işaret eder. Burun sivri ve uzunsa; halk arasında söylenen “her işe 

burnunu sokma” deyimi ve “sivri burunlu” ifadesi rüyayı anlamaya yeterli 

anlam içeriğine sahiptir. Her işe karışan ve tatsızlık yaratan biri olduğuna 

işaret eder. Burnun kalkık olması kişinin kendini beğenmiş, ukala birisi 

olduğuna işaret eder. “Burnu kalkmış” deyimi bunu anlamlı kılar. Ayrıca 

burun, anlatılanlar haricinde rüyanın görünüş durumuna göre sezgisi 

kuvvetli oluşa da işaret edebilir.  

Ağız rüyada görüldüğü şekil itibarı ile büyükse eğer kişinin çok 

konuştuğuna, küçükse eğer az konuştuğuna işaret eder. Kişinin ağzından 

salyaları akıyor ise bu rüya halk arasında söylenen “ağzımın suyu aktı” 

ifadesinde anlamlı kılınan, bir şeyin çokça arzuladığına, güzel olanın çokça 

beğendiğine işaret eder. 

İnsanın alnı rüyada açık ve pak ise bu, o kişinin şerefli olduğuna işaret 

eder. İnsanın alnında göz olması, insanın sezgide anlayışının yetkin 

oluşuna veya keşiflerde bulunan olduğuna işaret eder. İnsanın alnında 

nurdan mühür olması (yuvarlak daire şeklinde), kişinin ulvi sıfatlar üzeri, 

kendi üzerinde bulundurduğu esmayı hassına göre kâmil ve yetkin bir veli 

olduğuna işaret eder.  

Saçlar rüyada insanın tefekküründe oluşan dünya veya ahirete yönelik; 

anlamlar ve anlamlara içkin olan irade hallerinin dışlaşmasının belirimidir. 

Saçlar rüyada uzun iseler kişinin tefekkürünün yoğunluğuna kısa ise eğer 

bunun tam tersine yorumlanır. Kişi kel ise eğer dünyaya yönelmekten 

uzaklaştığına işaret eder. Saçların derli toplu düzgün olması, kişinin 

duygularında ve anlayışında düzenli olduğuna işaret eder. Saçların dağınık 

olması ise kişinin duygularında ve anlayışında belirsizliklerde, kargaşada 

bulunduğuna işaret eder. Kişinin saçlarının taranması ise kişinin duyguları 

ve anlayışında beliren belirsizlikleri giderdiğine/ gidereceğine işaret eder. 

Ayrıca omuzlara kadar uzun olan saçlar, düşüncede bulunanı 

içselleştirecek duyguya haiz olunduğuna işaret eder. 

İnsanın yüzü rüyada karma karışık ise bu, o kişinin kişiliğinin tam 

oluşmadığına işaret eder. Yüz karalığı, kişinin günahkâr olduğuna işaret 
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eder iken kişinin kararması veya kara görünmesi kötü ve zarar verebilecek 

bir insan olduğuna işaret eder. Yüz aydınlığı ise hayırlı olunduğuna ve 

kötülükten beri olunduğuna işaret eder. Bu anlatımdaki rüya tabirleri, 

İslam ile gelişen anlayış sonucunda “yüzü kara olma”, “yüzü ak olma” 

deyimleri içeriği ile de anlamlı olur. Mahşerde kötü insanların ve iyi 

insanların hangi renklerde yüzleri olacağına işaret eden hadisi şerifler dâhi 

vardır.  

Kişinin yüzü sivilceli ise eğer bu o kişinin yetişkinliğe geçiş dönemine 

geçtiğine veya kendinde olan bir durumu dışa yansıtacağına işaret eder. 

Kişinin yüzünün kızarmış olduğu görülür ise bu kişinin hayâ ettiğine veya 

hayâ sahibi olduğuna işaret eder. Yüz kızartıcı bir iş yaptığına da işaret 

ettiği gibi pişman olunduğunun da göstergesi olabilir. Kişinin rüyasında 

görüştüğü kişinin yüzünü görememesi, rüyasında gördüğü kişiyi 

tanımadığına veya diğer günlerde o kişi ile uzaktan haberleşse de 

karşılaşmayacağına/ görüşemeyeceğine işaret eder. Kişi rüyasında 

gördüğü kişinin yüzünü net bir şekilde görmekte ise tanıdığına/ 

tanıyacağına, yakında yüz yüze görüşebileceklerine işaret eder. 

Dudaklar rüyalarda kelam etmeye, cazibeye işaret eder. Rüyada birini 

dudaklarından öpmek, öpülen kişi ile birebir konuşulacağına işaret eder. 

Herhangi bir yerinden öpmesi ise öptüğü yerin rüyada ifade ettiği anlama 

göre anlamlandırılması doğrultusunda kişinin kelam ettiğine/ edeceğine 

yorumlanır. Buna bir örnek verirsek; kişinin elinden öpmek, eli öpülene 

saygı ve hürmette bulunarak konuşulacağına işaret eder.  

Rüyada konuşmak ise kendinde olanı paylaşmaya işaret eder. Bağırmak, 

çağırmak anlamını taşır iken susmak, uzaklaşmak/ kaçmak, dayanamamak 

vb. anlamlar taşıyabilir. Şiir okumak duygusal oluşa ve okunan şiirin 

içeriğine bağlı olarak da yaşanacaklara işaret eder.   

Rüyada yanakların dolgun olması kişinin ya içsel olarak ya da sureten güzel 

olduğuna işaret eder. Yanakların içe çökük olması içsel veya sureten çirkin 

olunduğunu gösterir. Sakal, olgunluğa veya değer edinmiş olmaya, itibar 

görmeye işaret eder. Sakalın kesilirken görülmesi ise horlanmaya, ezik 

kalmaya işaret eder.  
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Dişler insanın maddi rızkı ile ilgili olarak rüyada sabit rızkına işaret eder. 

Rüyada dişlerin beyaz olması rızkın helal olması, dişlerin kararması ya da 

kara olması rızkın haram olduğuna işaret eder. Dişin kırılması, yerinden 

çıkması veya hiç olmaması, kişinin rızkının elden çıktığına ya da hiç 

olmamasına işaret eder.  

Rüyada dil, gönül durumuna göre konuşmaya işaret eder. Bir kişinin dilinin 

görülmesi o kişinin gönlünde olanları açık edeceğine işaret eder. Dil 

uzatmak, itibarsızlaştırmak, haksız yere yermek anlamını içerir. Dilini 

tutmak, konuşulması gereken yerde konuşamamak anlamını içerir. Başka 

biri tarafından dilin tutulması, susturulmak anlamına gelir. “Dilini tut” 

deyiminden de bu anlaşılır. Dili ile birini yalamak, yalanan kişiyi övmeye 

işaret eder. “Yalama” gibi ifadelerden de kasıt budur. Dil, iç dünyada 

yaşananın dışlaşmasına da işaret eder.  

Rüyada kişinin kucak açması; merhamet ve sevgi ile gönlünü kucak açtığı 

kişiye karşı açmasına yorumlanır. Sarılmak ise sarıldığı kişiyi sevdiğine 

işaret eder. Ayrıca sarılan kişi sarıldığı kişiye kendi varlık sıfatlarından da 

ikram etmiş olur. “Kucak açmak” ve “kucakladı” gibi deyimler ile de kültür 

dilinin bilinçaltı kodlanışına tanık olunabilir.  

Rüyada bir elin kişinin üzerinde olduğunu görmesi, bir kişi tarafından 

himaye edildiğine işaret eder. Bir elin uzanması ise kendisine her hangi bir 

durumda yardım ulaşacağına işaret eder. “Eli üstünde”, “el uzandı” 

deyimlerini de bu durum için hatırlatmak yerinde olur.   

Kişinin rüyada uzun boylu olması zeki olduğu kadar, akli melekelerini çok 

iyi kullandığına ve anlayışının yüksek olduğuna işaret eder. Kısa boylu 

olunması ise tam tersi anlamda tabir edilir.  

Kişi rüyada göbekli ise göbek, dünyalığı yüklenmek manasında tekbenci 

olarak ego sahibi olunduğuna işaret eder. Zayıf olmak ise kişinin tekbenci 

olmaktan daha çok hak ve had belirimleri ile ilişkilerinde egosunu öne 

çıkarmadan tutum ve davranışlarda bulunduğuna işaret eder.  

Rüyada kişinin ev veya mimari hususiyeti bulunan yapılar görmesi; iç 

dünyasında yapısal olarak bilincini neye göre inşa ettiğine işaret eder. 
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Bilinç ruhun evidir. Ev, bilince işaret eder. Eski ev, hatırası olanlar ile 

bilincin yapısal olduğuna veya eski hatıraların bilinçte anımsandığına 

işaret eder/ edebilir. Cami, bilinçte bütünlüğün yakalandığına, ilkeli oluşa 

işaret eder. Saray, gönül genişliğine, tanrısal sıfatlarından yana istidadın 

artmasına, köşk makam sahibi olunduğuna vb. işaret eder. 

Kişinin evini geniş görmesi; gönlünün genişliğine, dar görmesi kişinin 

gönlünün darlığına işaret eder. Saliklerin saray görmesi, gönlün Tanrı 

mahalî olarak tecelli yeri olduğuna işaret eder iken kendini camide 

görmesi, kişinin Muhammedi olma potansiyeline sahip olduğunu gösterir. 

“Mümin kulumun gönlüne sığdım” hadisi şerifi ve insanın beytullah 

olduğundan hareket ile düşünüldüğünde, bilincin yapısal olarak ne 

düzeyde biçim kazandığına, ev veya benzeri mimari ürünlerde tanık 

olunabilir. Kilise görmek; kişinin bir cemaatte bulunduğuna veya bir 

cemaate tabi olduğuna işaret ederken, kişinin bulunduğu cemaattin varlık 

görüşü değer yargısı ile bilincini yapısal kıldığına da işaret eder/ edebilir. 

Rüyada eski bir evde bulunuyor olmak, kişinin ruhsal durumuna göre 

hatıralarda, geçmişin izlerinde özlem veya nefret ile geziniyor olunduğuna 

işaret edebilir. Kişi rüyada yeni bir evde bulunuyorsa ise yeni bir 

başlangıca ve bilincin ona göre yapısallık kazanacağına işaret eder. Ev kirli 

ise hak ve hakikate örtük olunduğuna, duyarsız olunduğuna, kötü ahlak 

sahibi ve düşünceler de bulunulduğuna işaret eder. Ev temiz ise tam 

tersine yorumlanır. Kişi rüyada ev yıkıldığını görüyor ise eğer bu, anlayış 

ve değer yargılarına göre biçim kazanmış bilincin yapısal oluşunun temel 

taşlarını yitireceğine, travma veya depresyon gibi durumlara 

düşebileceğine işaret edebilir. Rüyada evinin yapıldığını görüyor ise yeni 

bir anlayış ve değer buluş ile karakter ve kişilik belirimlerinde bilincinin 

yapısal kılındığına işaret eder. 

Kişinin evine birisinin gelmesi, eve gelen kişinin kendisini düşündüğüne; 

birçok kişinin geldiğini görmesi ise evine gelen kişilerin kendisini 

konuştuklarına işaret eder. Evin kalabalık oluşu, sıkıntılar içinde 

bulunulduğuna; evin düzensiz oluşu ise kişinin sorumluluk sahibi 

olmadığına ve belli bir düzen içinde yaşamadığına işaret eder/ edebilir. 
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Kişi evinde veya bahçesinde bir hırsız görürse eğer bu, hırsız olan kişinin 

rüyayı görene kendini sevdirdiği veya âşık ettiğine, kişinin kendisi rüyada 

hırsızlık yapıyor ise bu, kişinin hırsızlık yaptığı kişi veya kişilere kendisini 

sevdirmesine veya âşık etmesine işaret edebilir. Böylesi rüyalar, halk 

arasında söylenen “gönlümü çaldı” ve “gönül hırsızı” deyimleri bire bir 

anlamlı kılınabilir.  

Rüyada görülen erkeklik cinsel organı büyüklüğüne göre, kişinin kendini 

gerçekleştirme erkinin -iradesinin- ne durumda olduğunu gösterir. Dişilik 

cinsel organı ise edilgen olmaya, merhamet sahibi olmaya işaret eder. 

Salikler için ise erkeklik organın durumuna göre değişecek anlamı 

doğrultusunda ulûhiyet sıfatlarından nasibinin olup olmadığı, dişi cinsellik 

organı ise rububiyet sıfatlarından nasipli olunup olunmadığının 

göstergesidir. 

Bir kişinin rüyada, erkek ise eğer kendisini, kadın olarak görmesi, kadın ise 

eğer kendisini erkek olarak görmesi söz konusu olursa eğer böyle bir rüya, 

kişinin bulunduğu erkek veya kadın karakter özelliklerine göre ulûhiyet 

veya rububiyet tavırlarında kendini bulacağına işaret eder.  

Rüyada bir kişinin göğüsleri dolgun veya ak görünüyor ise halk arasında 

“temiz süt emmiş” tabiri üzeri, böyle bir rüyada görünen kişinin ahlâkının 

güzel ve iyi olduğuna işaret eder. Kişinin göğüslerinin sarkık ve çirkin 

görünmesi ise kişinin ahlâkının güzel ve iyi olmadığına işaret eder. 

Kalp görmek, iç dünyaya ait bir duruma; kalp krizi geçirmek ise heyecana 

işaret eder. Kalbin kararması, günaha; katılaştığını görmek ise duyarsızlığa 

işaret eder.  

İster erkek, isterse bayan olsun fark etmez; kişi rüyada başka bir kişi ile 

cinsel ilişkide bulunuyor ise etken olanın edilgen olana kızacağı, sıkıntı 

vereceği veya zulüm edeceği anlaşılmalıdır. Rüyada oluşan bu hadisenin 

kendisi, halk arasında küfür düzeyinde birine eziyet edeceğini belirtmek 

anlamında “seni s…ceğim” küfründe karşılık olarak bulunabilir. Böylesi 

küfürlerden kasıt, kişiye zarar verecek bir duruma sebep verileceğidir.  
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Rüyada, kişi; bir kişiyi öptüğünü ve öperken de orgazm olduğunu görürse 

eğer konuşacağı bir konudan zevk alacağına veya konuşur iken bulacağı 

anlamlardan etkileneceğine işaret eder. Kişinin içsel coşkunlukta olarak 

sohbet edeceğine de işaret eder.  

Kişi rüyada yıkandığını görür ise bu, kişinin günahlarını arındırıcı bir 

eylemde bulacağına işaret eder. Genelde, pişmanlık, zahmetler, ibadetler, 

ilahi aşkta dökülen gözyaşları, riyazetler vb. bu doğrultuda rüyada anlam 

kazanabilir.  

Kişi rüyada şiştiğini görürse eğer kişinin, şımaracağına, böbürleneceğine 

işaret eder. Karın ağrısı çekmekte ise olan bir durumu kabul etmemeye, 

haz etmemeye işaret eder. 

Rüyada resim çizilmekte veya resim görülmekte ise bu, kişinin çizdiği 

resimde olanlara bağlı olarak gördüğü resimdeki kişi veya kişilere 

gönlünde yer verdiğine, sevdiğine işaret eder. Resim çizmek ayrıca umuda 

ve resmi çiziliyor olanı hayâl etmeye de işaret eder. “Resmin hayalîmde” 

deyimi bunu anlamlı kılmak için örnek verilebilir.  

Kişi rüyada uçuyor ise bu, kişinin kendisini hoşnut kılan bir hadise 

sebebiyle coştuğuna işaret eder. “Uçtu” deyimi bunu anlamlı kılar.  

Kişi rüyada ayakta ise bu, kişinin bir şey veya bir kişiyi beklediğine işaret 

eder. Oturuyor ise bir beklentisinin olmadığına işaret eder. Kişi rüyada 

volta atıyorsa; sabırsızlığa ve sıkıntı olunduğu anlamını taşır.  

Kişi rüyada başka bir kişinin kendisine sırtını döndüğünü görür ise sırtını 

dönen kişinin kendisiyle ilişkisini, rabıtasını keseceğine işaret eder. Kişinin 

kendisine yöneldiğini görür ise kendisine yönelen ile bağ kuracağına işaret 

eder.  

Kişinin rüyada minberde oturması, halifeliğe; kürsüde oturması, âlim olan 

ve hikmet sahibi bir zat olduğuna işaret eder. Divan da oturması, Hakk 

muhabbetinde bulunan gönül ehli olduğuna işaret edebilir veya hüküm 

sahibi olan ve sözü geçen bir kişi olduğuna/ olacağına da işaret eder. 

Toprakta oturması; sabırlı olmaya, erk kazandığına, azamete işaret eder. 

Suda olmak, ihtiyaca veya zevke göre ilim ile meşgul olunduğuna; ateşte 
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olmak, iç dünyada acı çekildiğine ve havada olmak da rahatlamaya işaret 

etse de ağırlığını hissettirmemek anlamını taşır.  

Karşılıklı olarak bir birine bakılması da aynalaşmaya, birbirini gözlemeye, 

anlamaya çalışmaya işaret eder. El sıkışmak, her hangi bir konuda 

anlaşmaya varıldığına işaret eder.  

Pir olana yönelmiş olmak Hakk’a yönelmeye işaret eder iken pire sırtını 

dönmek ise Hakk’tan uzaklaşmaya işaret eder. Piri ile yürümek, ortak 

düşüncede buluşulduğuna işaret eder iken Piri ile oturmak da yakinlik 

bulmak anlamını taşır.  

Kişi namazı veya namazın her hangi bir cüzünde seyir ediyor ise bu, kişinin 

miraçta ve ciraçta olarak daha önceki kitapçık çalışmalarında anlattığımız 

“daim namaz” hallerinde seyir ettiğine işaret eder. Kıyam, Hakk’a 

yönelmiş olmaya; rükû, Hakk’a iradesi gereği teslim olmaya; secde, 

Hakk’ta kendini bulmaya, yakinlik edinmiş olmaya; oturmak da Hakk ile 

sıfatlarını hakkı gereği yaşamak/ gerçekleştirmek ile olgunluk bulmaya 

işaret eder.  

Cuma namazı kılmak, eksiklerden yana toparlanmaya işaret eder. Sabah 

namazı kılmak, hayır üzeri olmaya; öğle namazı kılmak, istikamet 

edinmeye; ikindi namazı kılmak, sonuç alamaya; akşam namazı kılmak, bir 

işte sona yaklaşıldığına, işin sonlana bilineceğine; yatsı namazı kılmak ise 

ayrılığa veya geçici gaflete dalınacağına işaret eder.  

Kişi rüyada süt içiyor ise ilmi ledünden yana ilham veya keşf ile bilgi 

edineceğine işaret eder. Su içiyor ise bilgi edinmekte olduğuna; şarap 

içiyorsa, duygulandığına/ duygulanacağına; bal yemekte ise ilmini 

anlayışında zevk ettiğine işaret eder. Yoğurt yemek, genele yaygın olan 

doğru bilgilerden beslenmeye; peynir yapmak, geleceğe ilimden yana 

miras bırakmaya; peynir yemek, herkese miras kalan bilgiden 

nasiplenmeye işaret eder. Kaymak yemek ise bilginin en can alıcı ve zevk 

verici yeri olarak püf noktası ile anlaşılmasına işaret eder.  

Kişi rüyada korktuğunu görür ise hikmetli oluşa, doğru düşündüğüne, 

doğru yolda olduğuna ayrıca belli bir erk beliriminin gölgesinde 
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olunduğuna işaret eder. Ağlamak sevinileceğine, gülmek veya sevinmek 

ise üzüleceğine işaret eder.  

Tuvalet ihtiyacını gidermek, kabz duygusundan yana rahatlamaya işaret 

eder iken büyük dışkısını görmek, dünyevi rızık geleceğine işaret eder. 

İshal olmak, bütün sıkıntılardan kurtulmaya, kabz olmak ise sıkıntıdan 

kurtulmadığına işaret eder.    

Kişinin rüyada tırnakları uzun ise bu, kişinin öfkeli tutum ve davranışlarda 

bulunabileceğini, vahşi/ terbiye edilmemiş yönünü açık edeceğini gösterir. 

“Tırnaklarını gösterdi” deyimi de buna karşılık gelir. Tırnaklarını kesmek 

ise kişinin asabi ve öfke duygularını yatıştıracağına veya terbiye/ zapt 

edeceğine işaret eder.  

Kişi rüyada kendisine mektup geldiğini görür ise eğer bu bir haber 

geleceğine işaret eder. Mektubun rengi ise gelecek olan haberin 

mahiyetini, renklerin rüyada beyan ettiği anlama göre işaret eder.  

Kişi rüyada telefondan aranmakta ise kendisini arayan kişi tarafından 

muhabbet ve saygı ile düşünüldüğüne işaret eder. Bu durum rüyalar 

aracılığı ile telepati kurulabileceğine de işaret eder. Kişi telefon ile birini 

aramakta ise aynı anlamı içerir.  

Rüyada saz çalındığını görülür ise duygulara bağlı olarak kendini ifade 

etmeye işaret eder. Keman çalmak, duygusal düzeyde acı çekildiğine veya 

kışkırtmak ile duygu sömürüsünde bulunmaya işaret edebilir. Piyano 

çalmak, uyum ve tutarlılık arayışına; ney çalmak, kelam etmeye, sırları 

paylaşmaya; def çalmak ise kişinin her hangi bir sebepten dolayı coşkun 

oluşuna veya cezbe bulacağına işaret edebilir.  

Kişi elinde bir bıçak ile görünür ise bu, elinde bıçak tutan kişinin iradesi 

dâhilinde sinirli olarak konuşacağına işaret eder. Kişi birini bıçaklıyor ise 

bıçaklayan kişinin bıçakladığı kişiyi asabi, hain, kıskanç tavırlarda 

bulunarak üzeceğine ve gönlünü yaralayacağına işaret eder. Rüyada 

arkadan bıçaklamak, ihanete veya iftiraya maruz kalınacağına işaret eder. 

Kişiden habersiz, zarar verici işler yapıldığına tabir edilir. Kılıç görmek ise 
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ilmin veya bir melekenin ilkeli olarak amacına bağlı bir biçimde 

kullanılışına işaret eder. 

Kişi kendini rüyada bir yokuşta görüyor ise yapmakta zorlanacağı bir iş, 

vazife, imtihan vb. ile karşılaşacağına işaret eder. Düz yolda yürümek ise 

tam tersi olan anlamda tabir edilir. Yürümek, düşünmeye, koşmak ise hızlı 

düşünmeye işaret eder. 

Kişi kılıç ile birine vuruyor ise ve ateşli silahların herhangi birisi ile birine 

kurşun sıkıyorsa eğer bu hadise, kişinin kılıçla vurduğu ve silahla ateş ettiği 

kişiye karşı dua ettiğine veya el uzatmak amacında olduğuna işaret eder. 

Tam tersi olarak kişi bu hadiseyi kendisi üzerinde yaşıyor ise bu, ona dua 

edildiğine işaret eder. Böyle bir rüyayı Muhammed Mustafa efendimizin 

“müminin silahı duasıdır” hadisi şerifi, belli bir boyutta açıklar.  

Rüyada bayılmak; beğeniye, razı olunacak bir olayın gerçekleşmesine 

işaret eder. Ayağa kalkmak ise yeniden toparlanışa işaret eder.  

Rüyada sıçramak, makam ve mertebe geçmeye; sigara, efkârlanmaya; 

soba, kişinin içsel huzur aradığına; sobada ısınmak, sevgi ile içinin huzur 

dolmasına işaret eder.  

Tatlı veya tatlılar, cinsine göre değişken olarak şekerli şeylerin sevgiye ve 

hoşnutluğa işaret etmesi sebebiyle sevgiye ve hoşnutluğa işaret ederler. 

Bozuk para, “bozuk çalma” deyimin açıkladığı kızgınlığa, somurtmaya, 

küsmeye işaret eder. Bozuk para harcamak, itibarsızlaştırmaya, ihanete 

işaret edebilir. 

Kendini tırmalamak; kendi kendine kızgın olmaya; başka birini tırmalamak 

ise tırmalanan kişiye karşı kızgın olduğuna işaret eder. Yüzmek, olay ve 

olguları bağlı oldukları gerekçelere göre olurunda karşılamaya, tefekkür 

etmeye, melekelerini azami ölçüde kullanmaya işaret eder.  

Yabancı dil ile konuşmak, yabancı dil konuşanın anlaşılamamasına işaret 

eder. Esrar içmek, bir sırra vakıf olmaya ya da sır olan bir şeyi düşünmeyi 

anlamlı kılar. Ok atmak, emir kipinde konuşmaya veya yerine gelecek/ 

getirilecek bir istekte bulunmaya işaret eder. Uyumak, kişinin çevresiyle 

olan ilişkilerinde beliren hadis ve hadiselerin hikmetinde yana farkında 
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olmamasına; düşünmek, ders almaya sebep deneyimlere, tasalanmaya 

işaret edebilir. 

Kızmak, kendinden bir şey katmaya; dayak, kendinden bir şey vermeye 

işaret eder. Taç, sevgide öncelikli olana işaret eder. Taht, öncelikli olarak 

gönülde yer verilmiş olanların gönlü, makam olarak kurulacak yer 

olmasında bulmasıdır.  

Yol gitmek, murada bağlı olarak çaba göstermeye işaret eder. Duvar, 

kişinin kendi ile ilgili olan engelleri olduğuna veya önüne engeller çıkacağı 

anlamını taşır. Duvarın üzerine yıkılması, altından kalkılmayacak bir işe 

bulaşıldığını gösterir.  Hatem/ yüzük, tamamlanışa, bitirmeye işaret eder. 

Hazine, çokluğuna göre tanrısal sıfatlardan nasipli olunduğuna, bir o kadar 

da dert sahibi olunacağına işaret eder. Ayna, kişinin kendi varlık sıfatlarını 

gösteren üstadına, mümin kardeşine veya ders alacağı, hatalarını 

düzeltmeye sebep olacak bir olay yaşayacağına işaret eder.  

Çay, dem tutmak anlamında özünde olanı gerçekleştirmeye, salik için ise 

ağlamaya işaret edebilir. Çerez, kolayca edinilecek veya zevk edilecek 

olana işaret eder. İnsan eti veya her hangi bir et yemek, gıybete 

(dedikoduya) işaret eder. Yumurta, olmadık yerde laf söylemeye işaret 

eder iken gizil olanın aşikâr olması/ olacağını da gösterir. Kahve, hatır 

gözetmeye işaret eder. Dondurma ise adı üstünde, buğza sebep verecek 

konuşmaya veya tavra işaret eder. Sofra, ikrama; yemek, sohbete işaret 

eder. Yemekler ise cinsine göre sohbette oluşacak anlam ve duygular 

resmeder. Aşçı, sohbette söz sahibi olana işaret eder. Zeytin, yalnızlık ve 

yalnızlık ile beraber gelen sıkıntıya işaret eder. Zeytinyağı ise sonuçta 

rahatlığa kavuşmaya, salikler için ise nura kavuşmaya -nurlanmaya- işaret 

eder.   

Çakmak, çare bulmaya veya çözüm üretmeye işaret eder. Mum, irfan 

bilgisine/ aydınlatıcı bilgiye işaret eder. Yanan far veya el feneri görmek 

de ışığı nispetince, kişinin iman kuvvetine, doğru bilgi sahibi olduğuna 

işaret eder.  

Eski film izlemek, kişinin hayâlinde anılarını canlandırarak tekrar 

yaşamasına işaret eder. Yeni film izlemek ise izlenen yeni filimin içeriğine 
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bağlı tabirine göre kişinin yeni bir hadis veya hadiseyi hayâlinde 

canlandırmasına işaret eder.  

Süs, kendini gizleyecek kadar iç dünyasının hak ve hakikatten yana iflas 

ettiğine işaret eder. Salikler için riya veya münafıklık göstergesi anlamında 

da tabir edilebilir. Uçurum, fevri olarak günah işlenmeye meyilli olmak ve 

geri dönüşü olmayan bir hata yapmaya işaret edebilir. Uçurumdan 

düşmek, hesabı verilecek bir iş yapıldığına işaret eder. Salikler için Tanrı 

varlığından şeytanlığın ahlak belirimleri ile uzaklaşmak anlamını taşır/ 

taşıyabilir.  

İnci veya inciler, anlam ifade eden güzel kelama işaret eder. Çanta, kişinin 

hafızasında biriktirdiği bilgilere/ belleğe işaret eder. Kemer veya kuşak, 

sorumluluklara; kemer veya kuşak bağlamak, aidiyetler edinmeye işaret 

eder. Pencere, gözetlemeye; pencereden gözetlemek, beklentide olarak 

umut etmek anlamını taşır. Balkon, kendini göstermeye; balkonda olmak 

ise kendini göstermeye/ görünüşe taşıma amacında olunduğuna işaret 

eder.  

Donmak, kişinin beklemediği/ beklediği bir olay karşısında ne yapacağını 

bilmekten yoksun bir biçimde ortada buğz ile kalakalmasıdır. Üşümek, 

hakir görülmek, horlanmak vb. anlamları taşır. Kumar, sonuçsuz kalan 

işlerde sıkıntı bulunacağına işaret etse de toparlanmaya çalışmak anlamını 

da içerir. Altın, nefse zulüm etmeye veya zulmet içinde olan nefsin 

eziyette olduğuna işaret eder.  

Ejderha, Rıdvan meleği olarak kişinin ilkeler üzeri gönül cennetini 

bulmasına, korunmasına işaret eder. Yedi başlı ejderha ise nefsi 

emmareye işaret eder. Odun, zanna bağlı olarak kaba olmaya; tahta ise 

zanlara işaret eder.  

Kalem, kudrete, iz ve miras bırakmaya işaret eder. Terazi, vicdana, ilkeli 

düşünmeye işaret eder. Bayrak, hikmet ve ilim verildiğine, ilimde 

uzmanlaşmaya; sancak ise büyük devlete/ lütfa nail olunacağının 

göstergesidir. Tarık yıldızı (Çoban Yıldızı, Venüs), kul olmak, ilahi aşka 

tutulmak anlamını içerir. Sefa ve Merve tepesi, kavuşamayan âşıklara; 

Kâbe ise örnek insan olarak kıble edinilen/ edinilmesi gereken insana veya 
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insanı kâmile işaret edebilir. Kurban edildiğini görmek ise Tanrı ile yakinlik 

bulmaya, fedakâr olarak adanmış olmaya işaret eder.    

Stadyum, dünyaya; meydan ise imkân tanındığına/ verildiğine işaret eder. 

Taş, doğru bilgiye; taş atmak ise kışkırtmaya işaret eder.  

Asa, kendisi ile doğrulan dayanağa, imkân ve kabiliyet sahibi olunduğuna 

işaret eder. Gözlük, farklı açılardan bakabilmek, ilimde derin görüş sahibi 

olunduğu anlamını taşır. Gazete, haber vermek anlamını taşır.  

Gemi, insan bedenine ve salikler için mürşide; sandal, dar olsa da hedef 

odaklı olarak mücadele etmeye ve azimli oluşa işaret eder. Masa, egonun 

beslendiği dayanakların öncelenmesi ile egonun yapısal düzeyde 

görünüşe taşınmasına işaret eder. Perde, gizliliğe ve ayrılığa işaret eder. 

Maske, sırlanışa veya münafıklığa kadar anlam kazanır.     

Kalabalık, sıkıntılı oluşa; pazar yeri, sıkıntılar içinde kişinin, çevresindekiler 

ile ilişkide olmasına işaret eder. İğne, kişiyi üzecek biçimde söz 

dokundurmaya ve tavırlarda bulunmaya işaret eder. 

Bebeği olduğunu görmek, bebek kızsa eğer ihsan, bebek erkek ise nimete 

dair lütuf edileceğine işaret eder. Kovmak, yönlendirmeye; evlenmek, 

evlenilen kişi ile ya cinsel düzeyde birlikte olunmasına ya da gönül 

birlikteliğinde bulunulmasına işaret eder.  

Ölmek, kişinin varlık mertebesine göre ya nefsanî olan keyfi iradeleri ve 

zanlı anlayışından yana öleceğine ya da manevi düzeyde Tanrı ile yakinlik 

bulmasına sebep olan melekelerinden yana duyarsızlaşacağına işaret 

eder. Birisiyle yana yana beraber olmak; birbirleri ile ilgili, yakin 

olduklarına ve birbirlerini sevdiklerine de işaret edebilir.   

Oyun oynamak, boş işler ile uğraşmaya; oyuncak ise boş işlere işaret eder. 

Çiftetelli oynamak üzülmeye; eşi/ sevgilisi ile dans etmek, uyum ve 

tutarlılık içinde beraber olmaya, kur yapmalarına işaret eder. Bale, marifet 

sahibi oluşa işaret eder iken Piri/ üstat ile dans edilmesi kişinin gelişiminde 

ilerlediğinin göstergesidir.    
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Bahçe, görülüş biçimine göre kişinin gönlünde oluşan duygu ve anlam 

yoğunluklarına işaret eder. Put, her hangi bir olay veya olgunun hakkı 

dışında değer olarak görüldüğüne işaret eder. İşyeri veya çalışmak, 

herhangi bir hususiyette olarak kişinin düşüncesinde veya amellerinde 

gayretli olacağına veya gayret ettiğine işaret eder. 

Salikler için ilkokul şeriat, ortaokul tarikat, lise hakikat ve üniversite 

marifet dersi almak anlamını taşır. Böyle olsa da ilkokul acemiliğe, 

ortaokul çıraklığa, lise kalfalığa ve üniversite ustalığa işaret eder. 

Toplumsal yaşamda ise ilkokul çocukluk, ortaokul ergenlik, lise ergen 

oluştan aidiyetler edinmek ile çıkmaya ve üniversite ise yetişkin olmaya, 

sorumluluk bilincinde yaşamaya işaret eder.  

Süpürge, zanlardan, vesveselerden kurtulması gerektiğine işaret eder. 

Fırça atmak, kızmaya; boya badana yapmak ise boyanın rengine göre 

yaşanacak olanlara, ahlak düzeyinde görülecek duygulara işaret eder.  

Yolunu kaybetmek, her hangi bir durum karşısında belirsizliklerde seyir 

etmek veya rüyanın göründüğü duruma göre, kişinin hayatına yön verecek 

bir hadise karşısında ne yapacağını bilememesi ve karar verememesine 

işaret eder. Borç vermek, iyilik yapmaya; borç almak ise borç alınan 

tarafından iyilik yapılmasına işaret eder. Savaşmak, başarılı olmaya veya 

engelleri aşmaya işaret eder.  

Ayak izi bırakmak; kişinin insanlığa kalıcı bir eser, miras veya insanların 

peşi sıra gideceği bir dünya görüşü değer yargısı bırakacağına işaret eder. 

Ayak izi takip etmek ise miras olan bir değere göre yaşam biçimi kurmak, 

bir görüşün/ değer yargısının takipçisi olmaktır. Şarkı söylemek; söylenen 

şarkının içeriğine bağlı olarak anlayış ve duyguda yaşanacaklara işaret 

eder. Fal bakmak veya baktırmak ise günah işlemek veya günah işlemeye 

meyilli olunduğu anlamını taşır.  

Şeytan, ahlaki düzeyde sağlıklı olmayan tutum ve davranışlarda 

bulunmaya işaret eder. Kur’an kıssalarında Azazil, kibir; Nemrut, vesvese; 

Firavun, şımarıklık; Ebu Cehil, cehalet vb. tipolojik belirimlerde anlamlı 

kılınır.  
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Kur’an tipolojik düzeyde arketip olan karakterleri barındırması ile 

önemlidir. Kur’an’da karakterler, İslam olan ve İslam kısasları ile büyüyen 

biri için yabancı olmadığı karakter belirimleridir.  

Tabir etmelere dikkat edilecek olunursa eğer: İslam tevhid kültüründe ve 

İslam’a bağlı gelişen Anadolu’nun kendine özgü dilindeki anlam ve değer 

yükü belirimlerine göre rüya tabir etmeye çalışıldığı görülecektir. Mitler 

toplumun değer edinimi ve değerleri canlı tutmasının anlatıları ilken 

toplumun bilincinin ortak değer nesnelerini arketip olarak barındırırlar.  

Mitler her ne kadar rüya tabir etmenin nesneleri olsalar da dilin anlam ve 

değer yüklenişi karşısında, rüyaları tabir etmekten yana yetersiz kalırlar. 

Bir toplumun varlık görüşü değer yargısına bağlı olarak gelişen, ilişkileri 

belirli kılan ve ilişkilerde açık olan ihtiyaç belirimi olarak dil melekesinde 

anlam ve değer yükü zenginliğinde de rüyaların tabirini aramak daha 

doğru sonuç almayı sağlar. Dil, asıllar/ melekler ile gölgeler/ doğadaki 

görünüşler arasında bağlantı kurmaya yönelik olarak kültürde yüklendiği 

anlam ve değer belirimleri ile rüyaların da dili olması özelliğini barındırır.    

İslam ve özgün Anadolu kültüründe oluşan dilin, bilinçte oluşturduğu 

anlayış ve değerlerin rüyalarda dışlaşmasına, yukarıdaki anlatımlarda net 

olarak tanık olunur. Bundan sonraki rüya adına yapılacak anlatımlarda 

rüyayı görmenin fizyolojik nedenleri değil de rüyada görülenlere neden 

olan etkenleri de bilmek gerekir.  

Rüya, psikolojik ve kültürel nedenlerden dolayı biçim kazanır. Kâinattaki 

örgünsel ilişkilerden dolayı bilginin dolaşıklıkta/dolanıklıkta olması 

sebebiyle de görülebilir. Ayrıca gölgesinde kalınan erk belirimlerinin gücü 

alanında kalınması ile etkilenilen durumlara göre de görülebilir. Tasarruf 

ehli kişilerin hak ve hakikate dair göstermek/ ders vermek istediklerine 

göre de gösterdikleri olabilir. Rüya, olgusuna vakıf olan medyum/ büyücü 

ve cinlerin vesvese vermek veya bilinçaltına yüklemde bulunmak için 

kullandıkları da olabilir. Meleklerin dâhi rüyalara müdahil oldukları 

düşünüldüğünde, rüyaların biyolojik yapıda -sadece- rastgele görülen 

olduğunu söylemek yanlış olur.    
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Bu ve birçok nedenden dolayı rüya görülür iken rüyaların pek de özerk bir 

alan olmadıkları görülür. Bu neden ile rüya tabirinde bulunmak, bir 

cambazın ip yürüyüşünde dikkatli oluşu kadar dikkatli olmayı gerekli kılar. 

Yukarıda anlatılan rüya yorumlarına ek olarak doğadaki olay ve olguların 

insan üzerindeki etkileriyle beraber insanın anlam ve değer yargılarına 

bağlı olarak dilde anlam kazanması üzeri de anlamlı kılarsak: 

Güneş, kişinin varlık bulduğu mertebesine ve rüyanın görülüş şekline göre, 

kişinin âşık olduğu kişiye, kişinin ruhuna, mürşide, insanları cehalet ve 

bilgisizlik karanlığından ilkeler üzeri edinilen anlayışın aydınlığına taşıyan 

nebiye veya nebinin nübüvvetine vb. işaret eder. Güneşlenmek, hak ve 

hakikate bağlı olarak bilgi edinmeye ve ilkeleri duygusunda bularak 

yaşamaya işaret eder. En tepe nokta da ise Tanrı’ya işaret eder, ısıtmakta 

ise sevgiye işaret eder. Güneş batmakta ise ideal olandan yana sona, 

doğmakta ise ideal olandan yana başlangıca işaret eder. Eril olması yönü 

ile erkek karakterini temsil eder.   

Ay ise kişinin varlık bulduğu mertebe seyrindeki değişimlere, rüyanın 

görülüş şekline göre de kişinin vücuduna, nübüvvetin aydınlatmasıyla 

edinilen velayete veya velilikte seyir eden veliyullaha işaret eder. Dolunay, 

tam ve kati iman haline; hilal, ilahi olan aşkta ve imanda kişinin yakinlik 

bulduğuna işaret eder.  

Bir salik için böyle iken kültürde güneş, erekte yönelinen Tanrı’ya, değer 

olarak ereğinde yaşanması gerekene gerçeğe işaret eder. Dolunay ise 

tamlığa, tamamlanmaya yönelik olarak ilişkilerde bütünlüğün aranmasına 

işaret eder. Bundan dolayı olsa gerek ki âşıklar için romantik bir gecenin 

nesnesi olur. Ay dişil olması yönü ile kadın karakterini de temsil eder. 

Bulut veya bulutlar, az veya çok oluşlarına ve renklerinin koyuluğuna bağlı 

olarak belaya işaret ederler. Bela ile karamsarlığın yaşanacağını da belirli 

kılarlar. Halk dilinde veya sanatta dahi bulut, belirsizlik ve karanlık bir 

dünyanın simgesi olarak belaya, karamsarlığa ve belirsizliği imler.  

Meltem ve benzeri gibi olan rüzgâr, hoşnutluğa sebep duygular yaşamaya 

işaret eder. Kuvvetli rüzgârlar ise yıkıcı ve korkutucu olaylar ile karşı 
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karşıya kalınacağına ve yıkıcı olunan karakter belirimine de işaret eder. 

Deniz veya göl, bilginin çokluğuna, bilinçte bilgi havzası oluşturduğuna 

işaret eder.  

Dağlar, dayanaklara işaret eder. Dağların parçalanması, bilinç ve dış 

dayanakların yitirilmesine işaret eder. Dağa çıkmak, hangi dağ olduğuna 

bağlı olarak zor olanı başarmaya işaret eder.  

Mağara, ilkel düzeyde bilincin sığınak olarak kullanılması anlamını taşır. 

Her bilinç, koruma refleksleri ile berber insana sığınak olur.  

Ova, rahatlık, selamet bulunacağına; ırmaklar, bilgi, duygu vb. yaşam 

belirimlerinde nasıl bir akışta olunduğuna dair bilgi edinmek için rüya 

tabirinde kullanılırlar.  

Kar, şiddeti veya yoğunluğu kadarı ile zahmetlere ve zahmetler sonucunda 

sonuç alınacağına işaret eder. Yağmur, şiddetine göre iç daralmasının, 

sıkıntılı oluşun anlamını taşır.  

Soğuk; kaygı, hüzün, hakir görülme, acziyete düşme vb. yaşayacağı 

duygusal durumlarının anlamını taşır. Sıcak ise sevgi, sevecenlik, mutluluk 

vb. duygu anlamlarını taşır. Soğuk ile buğz, sıcaklık ile de sevgi anlam 

kazanır iken sonuçta soğuk içeriye yönelik, sıcak ise dışarı yönelik olmak 

anlamını da içerir.    

Balık, niyete; ölü balık, niyetine ulaşamamaya; ölü balığın canlanması, 

umutsuzlukta iken kişinin niyeti olan muradına ermesine işaret eder. 

Köpek balığı kötü niyete; yılan balığı, sinsilik içeren kötü niyete işaret eder. 

Kimi zaman çok balık görmek veya yemek rızkın artacağına işaret edebilir. 

Yengeç; pozisyon belirlemeye/ almaya ve zorda kalındığında sıvışmaya 

işaret eder.  

At, aslına/ meleğine bağlı olarak hangi özelliği taşıyıcı ise o özelliğin 

insanda görüleceğine işaret eder. Birçok at meleğin olduğu düşünülürse 

eğer at rüyası tabirinin zor olduğu anlaşılır. Genel anlamda ise anlam, 

değer ve miras olarak yüklenenlerin sorumluluğunu üstlenerek taşımaya 

işaret eder.  
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Koç sahiplenmeye, kendi erk alanında iktidarını korumaya, adanmışlığa ve 

mertliğe/ yiğitliğe işaret eder. Kuzu, en yalın biçimde saflığına işaret eder. 

Koyun, iyi niyetli oluşa ve sonuçta da aldanmış olmaya işaret edebilir. Keçi 

inatçılığa; keçi yavrusu olan oğlak ise tez canlılığa işaret eder.   

Horoz, erkek cinsel organına veya cinsel güce işaret eder. Deve, sabır ve 

itaati; dana toyluğu; boğa anlayışsızlığı, kırıcı olmayı; inek ise berekete 

işaret eder iken mazlum oluşu resmeder. Örümcek, kişinin duygu ve 

düşüncelerinde batıl olan anlayış ve değerlerde seyir ettiğini resmeder 

iken sonuçta bilincin sağlam temelde inşa edilmemesi sebebiyle 

çökeceğine, kırılacağına, yıkımlar ile karşılaşılacağına işaret eder. Eşek, 

tavırlarda değişmez oluşu resmeder. 

Köpek, rengine göre tamah etmeye ve tamah sebebiyle tehlikeli oluşa 

işaret eder. Siyah köpek zarar verecek olan ve korkulması gereken kişiye 

işaret ederken, beyaz köpek sadakat kazanmış ve zarar gelemeyecek olanı 

resmeder. Tilki kurnazlığı, gözcülüğü; kurt, bozgunculuğu, aslan, cesareti, 

kaplan, asaleti; panter, hız ve çevikliği, uyum ve denge buluşu resmeder. 

Kedi, nankör oluşu resmetmekte olsa da evde görülen kedi, evde cin 

olduğunun da haberini taşır. 

Siyah aslan, azameti; sütlü kahve köpüğü renginde aslan koordinasyon ve 

bütünlüğü korumayı; beyaz aslan, tevhitsel görüyü resmeder. Renk ve 

hayvan kombinasyonlarında renklere ve asıllara/ melekûta göre görünün 

yeni bir anlam taşıdığını da hatırlatmak gerekir.    

Fare, hırsı ve hırsın duygu ve hayalde beslenmesine işaret eder. Kurtçuklar 

ise kıskançlığı resmederler. Kişinin içinin kurt dolması, kıskançlığın 

kendisinde had safhada olduğunu gösterir. Karınca, kanaatkârlığa, 

çalışkanlığa; beyaz karınca ise gelecek berekete/ rızka işaret eder.  

Yılan, kimi durumlarda rüyanın görüldüğü şekle göre beyaz yılan ise şifaya, 

karayılan ise kötülük gelecek sinsiliğe işaret eder. Genelde ise normal veya 

en sefil durumlarda dâhi soğukkanlı oluşun korunduğuna işaret eder. 

Geyik, anlamsızlığa, kişinin içeriği olmayan boş sohbetlerde bulunduğuna 

işaret eder. Domuz ise vurdumduymaz, gamsız oluşu resmeder. 
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Güvercin, masumiyete işaret eder iken ebabil, kişinin korunduğuna, 

koruyuculuğa işaret eder. Kartal, keskin görüşü; şahin, keskin bakışı 

resmeder iken sezgi ve zekânın açılım bulduğu mertebeleri olarak görünüş 

bulurlar. Doğan ise koruyuculuğa, yardıma yetişmeye işaret eder. Serçe, 

heyecanlı oluşa; kelebek, anlamın renkliliğine; hüthüt ise haberciliğe 

işaret eder. Sırları taşıyan, bildiren olarak resmedilmiştir. Daha nicesi ile 

kuşlar dâhi anlamın ilahi düzeyde resmedilişinde görünüş bulurlar. Her kuş 

ile insana, gökler düzeyinde iç dünyasında hangi düzeyde ve melekelerde 

varlık bulduğu gösterilir.  

Gül, zahmetlerde edinilen fikirlere; zambak, safiyete; lale, asil oluşa, 

zarafet ve kırılgan olmayı resmeder. Leylak, kişinin sevdiği yanında 

heyecanlı olarak pare, pare oluşuna; nergis, güzel niyete veya güzel 

niyetlerde olarak düşünmeye işaret eder. 

Dut, kişinin sevgisinde coşkun olarak pare pare oluşunu; erik, evliliğe, kişi 

bekâr ise evlenmesi gerektiğini resmeder. Elma, ise şehveti; elma yediğini 

görmek, orgazm olmayı; kırmızı elma, aşırı şehveti; yeşil elma, ahlâkında 

olan şehveti işaret eder. İğde, kişinin içine dert olan bir hâlin ukde oluşunu 

resmeder. Portakal, içsel sıkıntıyı; limon, somurtmayı resmeder. Çilek, baş 

ağrısı olacak olana işaret eder. Karpuz ise sevgi, zahmet ve ahlakın 

bütünlendiği duygu yoğunluğuna işaret eder. 

Ceviz, hakikat bilgisine; hurma, kadın ve erkeğin cinsel ilişkide hem beden 

hem de kalbi olarak duyguda bütünlenmesine ayrıca orgazmda iken 

eşlerin bütünlenmesine; Nar, kavuşulamayan aşkta pare pare olmaya; 

armut, suret güzelliğine işaret eder. Çam, bakiliğe; çınar, ulu bir kişiye veya 

ululuğa; meşe, kuvvet ve kişilikten yana sağlamlığa; söğüt ise miskinliğe 

işaret eder.  

Kişinin rüyasında gördüğü bütün sebzeler toprakta zahmet içinde 

bitmeleri sebebiyle olsa gerek ki genel olarak zahmet ve sıkıntıları 

resmeder. Domates, aşırı sıkıntıya; sivri biber, kişiyi kızdıracak 

karışmalara/ kışkırtmalara; salatalık, sıkıntılı iken dâhi ahlaklı oluşun 

korunmasına işaret eder. Lahana, kişi üzerinde sıkıntıların katlanarak 
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artmasına; kabak, anlamsızlığa ve haz almamaya; buğday, kabz sonucunda 

gelen berekete işaret eder. Maydanoz, her işe karışmaya işaret eder.  

İnsanın kullandığı araba, uçak vb. gibi taşıtlar; hedef odaklı mücadelelerde 

koruma refleksleri geliştirir iken yol alamaya işaret eder. Tır veya kamyon, 

sorumlulukların yük olarak taşındığına; otobüs, dışarıdan gelen sorunları, 

çözüm üretecek biçimde yüklenmeye işaret eder. Tren, ağır sorumluluk 

taşıyan durumları yüklenmeye işaret eder. Her taşıt renk belirimine göre 

de farklı anlam içeriğinde yoruma açıktır. Uçak ihtiyatı elden bırakmadan 

coşkun olmaya işaret eder. 

Kişi rüyada aile fertlerini görür ise aile fertlerinin rol modelleri, karakter 

ve kişilik belirimi, isimlerinde taşıdıkları anlama göre anlam taşıdıklarını 

bilmelidir. Kişinin üzerinde anneye bağlı olarak edilgen oluşta rububiyet 

ve babaya bağlı olarak da etken oluşta ulûhiyet sıfatlarının görünüş 

bulduğunu bilmekte fayda vardır. Aile fertlerinin isimlerine bağlı olarak da 

kişinin yaşadıklarının/ yaşayacaklarının resmedildiğine de tanık olunabilir. 

Rol modellere göre karakter belirimi ve kişilik yapısı rüyada görülen 

ebeveynler üzeri çözümlenebilir. Yaşanacaklar da bu çözümleme 

üzerinden öngörülebilir.  

Rüyada aile fertlerin görülmesi demek aile fertlerinin görüldüğü anlamını 

da taşımaz. Aile fertlerinin kimlik/ karakter belirimleri ile aynı gerçeği 

taşıyan farklı kişilerin de görünmüş olması imkân dâhilindedir. Rol model 

düzeyinde anne, baba veya kardeş olarak yakin hissedilen kişiler dâhi aile 

ferdi olarak görünmüş olabilir. Bu durum arkadaş ve akrabalar için de 

geçerlidir. Bu düzeyde görülen rüyalar, ayna rüyalar olarak kişiyi ve 

yaşadıklarını anlamlı kılar. Zaten her rüya, insanın kendi gerçeğine ayna 

olan ve açılan bir kapı gibidir.     

Kültürde din, insan bilincini en çok etkileyen değer alanı olarak görünüş 

bulur. Dini mitler, değerlerin edinilmesine yardım eder iken mitler aracılığı 

ile değerlerin yeni nesillerde canlı kılınması, miras bırakılmasına da sebep 

olur. 

Mitlerde kahraman, temsil ettiği ilke gereği değerdir ve örnek insandır. 

Toplumunda ortak değer olarak görünüş bulan kültür nesneleri 
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doğrultusunda da ilişkilerde bütünlük kazanılır.   Kahramanlar ve 

toplumun diğer kültür nesneleri, toplumsal bilincin arketipleri olarak 

biçim kazanır iken toplumun aidiyet ve sorumluluklarını da pekleştirir. 

Mitlerde kimlik, karakterin değer olarak aktarılmasının aracıdır. 

Yaşananlar ise kendini gerçekleştirmenin nasıl ve neye göre olması 

gerektiğinin anlamlarını/ derslerini taşır.    

Âdem nebi, saflığa, birliğe, halk âlemine rücu etmeye, dilde ikinci 

varoluşu/ yaratımı bulmaya, dalgınlığa, kul aşkına işaret eder. Havva ise 

güzelliğe, yanılmaya, ilişkide insan olarak görünüş bulmanın gereği 

oluşunu resmeder. Şid nebi, irade etmeye, irade ettiğini gerçekleştirmeye; 

İdris nebi, korkmaya, insan olmak için hak belirimlerine göre hadler 

edinilmesine, iradenin sınırlandırılması gerektiğine işaret eder. Sığınmak, 

tanrısal olan ile Tanrı’ya yükselmek de İdris nebi ile resmedilmiştir. 

Nuh nebi, duygulara, ilkeyi duygularında yaşar iken hakiki insan olmayı 

resmeder. İlahi aşka, duygusunda samimi olarak dua etmeye, hayâ ve 

edep edinmeye de işaret eder. İbrahim nebi, Tanrı’ya eylemlerinde 

tevekkül etmeyi ve ilke gereği tefekkürde O’na yakin gelmeyi işaret eder. 

Cömertlik, merhamet, bereket, adanmışlık ile gelen yiğitlik onda 

resmedilmiştir. İman ile özgüven buluş da onda kendini görünüşe taşır.  

İsmail nebi, kurbiyet (yakinlik) bulmaya, bütün şeytani olgulardan 

uzaklaşmaya ve kontrol etmeye; İshak nebi ise doğada anlam arayışına ve 

sebep-sonuç ilişkisinde çıkarımlarda bulunmayı işaret eder. İsmail, Tanrı 

zatı ile kendiliğini bulmaya; İshak ise olup bitmekte olanlar üzerinden 

Tanrı’ya beliren sıfatları ile düşüncede tanık olamaya işaret eder. 

Hızır nebi, himmete, sıkıntı ve zahmetlerden kurtarıcılığa, ilkeler üzeri 

ereğe bağlı iş görmeye işaret eder iken Zülkarneyn nebi, fütuhata, önün 

açık olmasına, iç dünya ve dış dünyada ilme ve duygusuna bağlı olarak 

bütünlüğün yakalanmasına işaret eder. 

Yakup nebi, nefsi emmarenin, sebep ve sonuç ilişkisine göre olup bitmekte 

olanların bilgisine vakıftır. Böyle olsa da hasret, kavuşmayı da işaret eder. 

Yusuf nebi, zeki olmaya, değere bağlı namus ve iffet sahibi olmaya işaret 

eder. Musa nebi ise nedenlerine bağlı gerekçeleri ile düşünmeye, yasa 
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getirici olmaya, mantığın gereğinde hareket etmeye ve muhabbetullaha 

ermeye işaret eder. Asiye ise korkulara rağmen üstün gelen saf imanın 

resmedilmesidir.  

Davut nebi, adalete, gönülde oluşan ilahi coşkunluğa; Süleyman nebi, 

saltanata, rahat yaşama, hakkaniyet ilkesine bağlı olarak adaletin tesis 

edilmesine, teknik olarak kullanabilir bir dünyaya tanık kılar. Lokman 

Hekim, maddi ve manevi şifaya, bütünlüğün yakalanmasına işaret eder. 

Meryem, iffete ve kabul edilişe, İsa nebi ise söze, ilmi ledünne vakıf 

olmaya vb. işaret eder. Kendi gününde tam anlamı ile anlaşılmaması ise 

kaderi olarak bulduğudur. 

Muhammed Mustafa efendimiz ise ahlaka, irfan bilgisine, marifetullaha 

ermeye işaret eder. Hatice paylaşıma, sorumluluklarını ne olursa olsun 

yerine getirmeye ve cömertliğe işaret eder iken Fatma, soyu temiz 

olmaya, değer olarak edindiğini sahiplenmeye işaret eder. Ali velayete, 

ilme, benlikte bütünlüğün korunmasına; Ebu Bekir’i Sıddık, sıdıkkiyete; 

Ömer, ilke gereği hak arayışında olarak adaleti gözetmeye; Osman ise 

ilişkilerde hayâ ve edebin gözetilmesine işaret eder. Salman’ı Pak ise 

tevhid gereği ile olan biten üzerinde Tanrı’yı tanımaya çalışandır. Ciraç 

bilgisine vakıf olarak anlamı, tanrısal oluşunda zevk edendir. 

Azazil, kibre; Nemrut, vesveseye; Zeliha, şehvete, dünya güzelliğine, 

hüsrana uğramaya işaret eder. Firavun, şımarıklığa ve mantıksızlığa; Ebu 

Cehil de cehalete, yönünü kaybetmiş olmaya işaret eder. 

Yukarıdaki ifadeler ile Kur’an, tipolojik düzeyde okunur. Kıssa gerçeğinde 

ise ortak bilinç oluşumun nesneleri olan anlatılar üzerinden ilkeler 

duygusunda canlı kılınır iken değer olarak yaşamın bir parçası olurlar. 

Rüyalarda görülmeleri durumunda ise işaret ettikleri anlamların, bir veya 

daha çok düzeyde yaşanabileceğini işaret ederler.  

Ulvi kişilerin görüldüğü rüyalarda, ulvilerin beyan ettiği her türlü kelam, 

rüyayı gören kişinin yaşamında bulunan bir hadiseye işaret edebileceği 

gibi kişinin geleceğinde yaşayacağı bir durumu da işaret ediyor olabilir.  
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Bu anlatılanlara ek olarak; Mikail, berekete, rızkın açılmasına, kudrete; 

Cebrail, ilhama, düşünmeye, bilgiye; İsrafil, kurbiyete, hükmetmeye; 

Azrail, iradenin zuhur etmesine ve hak olana göre görünüş bulunmasına 

işaret eder.  

Nur Göğü Seması kitap serisinde; melekler ve nebiler seyrinde olup 

bitenleri, asıllarına bağlı olarak anlamlı kılar iken rüya tabirleri için de 

zengin anlam sunulmaktadır. Rüya tabirine meraklı olanlar için ders kitabı 

olarak da tavsiye ederim.   

Kişinin rüyasında göreceği enbiya, evliya ve melekler, kimlik olarak değilse 

de karakter belirimleri olarak kişinin kendi varlığını işaret eden aynaları 

gibidir. Kendi varlığının devineceği öznel ilkeleri, kendi varlığında öznel 

ilkelere devinirken onların varlık sıfatları üzeri varlık bulacağını da işaret 

ederler. Bu hadise kişinin rüyasında gördüğü şeytani vasıflarda seyir eden 

kişiler içinde geçerlidir.  

Kişinin rüyasında gördüğü ve kendiliğine ayna mahiyetinde ki her türlü 

görü ayrıca içerik bağlamında sadece kişinin kendisini değil, karşılaştığı 

kişilere veya yaşayacağı olay ve olguları da işaret edebilir. Rüyada melek 

görmek, görülen meleğe bağlı olarak melekesinde yeterli oluşu bulmaya 

işaret etse de görülen meleğin sıfatı üzeri yaşayan birinin de 

görülebileceği anlamını taşır. Bu hayvanlar, bitkiler vb. diğer rüya görüleri 

için de geçerlidir. Ayrıca her rüya dışarıda birebir görünmesi ile anlamlı 

kılınmakta olsa da iç dünyada yaşananların da görülmüş olduğunu 

unutmamak gerekir. Bu bağlamda rüya, rüya sahibini tabir gereği ile 

bağlar iken, yaşanacakları, karşılaşılacak olay, olgu veya kişileri de işaret 

eder.   

Rüyada görülen Tanrı, cennet cehennem vb. için de şeyler söylemek 

gerekirse: Rüyada cennetin görülmesi gönülde huzur ve selametin tesis 

edilmesidir. Cehennemin görülmesi ise arınma sürecinde olarak kişinin 

Rabbi ile terbiye edildiğini anlamlı kılar. Tanrı’yı görmek, veliyullahı 

görmeye, veliyullahı görmek ise Tanrı ile tanışılacağına, O’na yakin gelerek 

tanık olunacağına işaret eder. Bazen de sahih görülen rüya o kadar nettir 
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ki tabir etmeye gerek olmaz. Böyle olsa da her düzeyde görünün tabire 

ihtiyaçlı olduğunu da unutmamak gerekir.   

Kişi rüyada Tanrı’ya yakin getirilir ise bu rüya değil gerçektir. Sahih rüya 

demek, gerçeği rüyada deneyimlemek demektir. Tanrı’ya yakin gelerek 

kimlik beliriminde kendisine tanık olmak Muhammedi olmayı gerekli kılar. 

Muhammed ümmetinden olarak Muhammedi nur üzeri “gözü ile 

gördüğünü kalbi yalanlamadı” ayetinin tecellisinde bulunan, Tanrı’nın 

zatını görmekte değil, zatının kimlik beliriminde O’na tanık olur ve O’nun 

ile hatırlaşır/ hatırlaşabilir. Böyle bir seyir esnasında kalbin 

yalanlamaması, Muhammedi nur üzeri seyir eden kişinin, nurun kendi asli 

varlığı olan zati ilahiyi kendi varlığıyla dolayımsız olarak ruhani düzeyde 

bilmesindendir.  

Rüyada kişi bir gözü yeşil, bir gözü mavi olan bir veli görür ise zamanın 

Gavs ül Azamını, sahibi zamanını görmüş olur. Ayrıca yüzünün yarısı 

Muhammed nebi efendimiz, yüzünün diğer yarısı Ali efendimiz olan bir 

veliyi görür ise zamanın anlam ve değer kutbu olan Kutbu Aktabı 

görmüştür. Kişi rüyasında, zamanın manevi büyüklerini bire bir yaşadıkları 

suret üzeri göreceği gibi, gördüğü ulvilerin esmayı haslarına bağlı olarak iç 

dünyalarında buldukları ahlak ve karakter yapısının yansıması olan farklı 

biçimlerde de görebilir.  

Rüyaların karanlık ya da aydınlık ortamda olarak yaşanması/ görünmesi de 

rüya tabirlerinde önemlidir. Rüyayı görenin görüşüne dair bilinçli olduğu 

veya bilinçli olmadığı bu iki duruma göre belirir. Karanlıkta seyir edilen 

rüyalarda, görülenlerin anlamına vakıf olmak, rüyayı gören için daha zor 

iken aydınlıkta görülmüş rüyaların tabiri, rüya gören için daha kolaydır.  

Kişinin rüyada aydınlıkta oluşu: 1) Kişinin anlayış yeterliliğinin yetkin ve 

kişinin anlayışının açık olduğuna 2) Kişinin huzurlu, rahat, uyumlu ve 

tutarlı olduğuna 3) Kişinin sevgi veya aşk duygularında olduğuna 4) Kişinin 

olgun olduğuna işaret edebilir. 

Kişinin rüyada karanlıkta oluşu: 1) Kişinin belirsizliklerde, arayışlarda 

olduğuna veya rüyada gördüğünün iç yüzüne vakıf olmadığını 2) Kişinin 

sıkıntılarda, zahmetlerde olarak karamsarlık halinde bulunduğuna, 3) 
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Kişinin uyumlu veya tutarlı olarak ahlakından yana tam terbiye olmadığına 

4) Kişinin olgunluğu tam anlamıyla bulmadığına da işaret edebilir.  

Birini karanlıkta veya aydınlıkta görmek de yukarıdaki anlamlar 

doğrultusunda değerlendirilebilir. Böyle olsa da bazen karanlıkta duranın 

sırlı oluşuna tanık olunabilir. Aydınlıkta duranın ise bilgi olarak gerçeği 

bilmek ve yaşamak ile aydın oluşu anlamlı kılınsa da bilgiden yana gaflete 

düşülmesi, sevgiden yana hüsrana uğranması, böylesi rüyaların sürekli bir 

durumu işaret etmediğini bilmekte de fayda vardır. 

Kişinin rüyasında karanlık veya aydınlıkta oluşu, ertesi gün veya yakın bir 

gelecekte yaşayacaklarını da anlamlı kılmak adına önemlidir. Kişi, her 

zaman aydınlıkta olduğu veya karanlıkta olduğu rüyalar görecektir diye de 

bir kaide yoktur. Kişinin aydınlık veya karanlıkta olduğu rüyalar, kişinin 

psikolojik durumuna bağlı olarak kişinin yaşayacaklarının da rüyada 

görülmesi anlamını taşır.  

Aydınlık veya karanlık genel olarak bütün toplumlarda; karanlığın kötülük, 

cehalet, belirsizlik, sıkıntı, zahmet, karamsarlık vb. nitelemeler ile anlamlı 

kılınmasına; aydınlığın ise, iyiliğe, bilgiye, belirliliğe, huzura, sevgiye, aşka 

vb. işaret ettiği görülür. Bu sebepten dolayı aydınlık ve karanlık, rüyaların 

en evrensel iki durumudur. Bu iki durum; ilkelerin, insan üzerindeki 

görünüşünün, rüyalarda dışlaşması olarak belirişinin işaretçisidir. Kişinin 

ilkeleri ilmi ve duygusunda olarak yaşamsal olarak bulması aydınlığı da 

beraberinde bulmasıdır. Kişinin ilkesel oluştan uzak yaşamasında ise 

karanlık beraberinde bulunulacak olandır. 

Zaten karanlığın ve aydınlığın; gecenin karanlık oluşuyla belirsizliğe, 

gündüzün aydınlık oluşuyla belirliliğe işaret etmeleri doğrultusunda da 

rüyalarda görülmesi normaldir. Evrensel olanın rüyalarda da belirmesi, 

rüya ilminde doğru tabiri bulmak için bilinmesi gerekenlerdendir.  

Karanlık ve aydınlık görünen rüyalar için anlattıklarımız, Tanrı’nın kimlik 

belirimi ile görüldüğü sahih rüyalar için geçerli değildir. Tanrı, varlığı itibarı 

ile kuluna her iki durumda da görünebilir.  

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki rüyalar, dilin kendisinde, dilde işaret edilen 
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anlam ve değer yüklemlerinde ehli tarafından dikkatli dinlenirse eğer 

anlatılır iken anlam bulduğu da görülecektir. Bunun için, rüyaların 

anlamından yana deneyimli olmak gerekir iken bunu görebilecek 

anlayışın/ sezginin de olması gerekir.   

Rüya, rüyayı görenin varlık sıfatları üzeri belirir ve rüyayı görenin varlık 

sıfatlarının işaretçisi olarak rüyayı görenin geçmişi, şu anı ve geleceğini de 

içerecek biçimde görülür. Rüyaların ayna olması nedeni ile rüya sahibini 

bağladığı da düşünüldüğünde, rüya sahibine yorumlanması gerekir. Bu 

sebepten dolayı kişi, rüyalarını başkasına ihtiyaç duymadan kendi adına 

tabir etme anlayışını oluşturmalıdır. Gördüğü rüyaların dilini, yaşamında 

gözlemlemeli, deneyimlemeli ve sonuçta edinmelidir. Kişinin bu şekilde 

bir gayreti olmaz ise rüyalarını ehli olan rüya yorumcularına yorumlatması 

uygun olur. Rüyaları hayra yorumlamak gerekir. Her rüya yorumu, kişinin 

üzerinde olumlu veya olumsuz etki bırakır. Bu sebepten dolayı rüya, 

kişinin üzerinde olumlu etki bırakması adına hayra yorumlanmalıdır.  

Yukarıda anlattığımız rüya tabirleri, İslam tevhid çizgisinde ve yaşadığım 

toplumun kültürü ve bulunduğum zamanın değer yargılarına bağlı olarak 

gelişen dili doğrultusunda yapılmıştır. Kâinattaki olay ve olguların dilde 

karşılık görmesi ve kişi üzerindeki etkileri doğrultusunda da genel olarak 

rüyalarda yaşananların anlamlarına dair tabir yapılmıştır. Rüya alanı 

sınırsız oluş içerdiği içindir ki rüyada görülenler ve birbirleri ile bağlantılı 

oldukları da düşünüldüğünde, tabir etmekten yana bağlayıcı bir sonuca 

ulaşmak için tek başlarına yeterli değildir. Yaptığımız rüya yorumları zaten, 

rüyanın bütününden hareket ile düşünüldüğünde rüyanın nasıl tabir 

edilmesi gerektiğinin başlangıç aşamasını verir. 

Sahih rüyalarda her türlü düzeyde direk bilgi akışında alınan mesajlar 

yoruma ihtiyaç duymayabilir. Muhammed Mustafa efendimizin “Beni 

rüyasında gören gündüz görmüş gibidir” hadisi şerifi için de belirtmek 

gerekir ki O’nun görüldüğü rüyalar da sahih rüyalardandır. Bu, iman 

meselesi olarak zaten olması gerekendir. Bunun tartışma konusu 

yapılması ise imanın zayıf oluşundan ve dünyanın koşulları gereği 

gerçekçiliğin pozitivist oluşta bulanmasından -gerçeğin aranmasından-  

dolayıdır.  
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Sahih rüyalar kişinin ruhaniyeti üzeri bilinçte görüleri veya duyumları 

olarak bulduklarıdır. Büyük velilerin himmeti ile de görülebilirler. Aslında 

ise Tanrı’nın kuluna bir lütfu olarak göstermiş olduklarıdır.  

Burada şunu da belirtmek gerekir; uyuşturucu madde kullanan kişilerde 

murakabe seyrinde görünen iç görü gibi haller oluşabilir. Lâkin bu hadise 

uyuşturucu madde kullananların gördüklerinin, sahih rüya olduğu 

anlamını taşımaz. Bu söylevin kendisi de uyuşturucu içenlerin salih rüya 

göremeyecekleri anlamını taşımaz.  

Rüyalarda görünen kişiler, görünen kişilerden daha çok görünen kişilerin 

isimlerinin anlamı veya karakter belirimi üzeri varlık bulmuş olan ve 

tavırlarda bulunan kişileri de işaret edebilir. Bu sebepten dolayı rüyalar 

anlamlandırılırken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca rüyalar parça parça değil, 

görüldüğü bütünsellik içinde anlamlandırılmalıdır. Çünkü rüyada görülen 

bir olgunun tek başına anlamlandırılması, rüyanın işaret ettiği gerçek 

anlamı bize vermeyebilir. Bu sebepten dolayı, rüya yorumları adına ifade 

ettiğimiz her tabir, rüya yorumlamak adına rüya dilin öğrenilmesi gereği 

ile başlangıç olsa da -tam olarak- ölçüt alınmamalıdır. 

Rüya tabiri adına birkaç örnek verirsek: 

Örnek-1:  

Yanıma gelen arkadaşlardan birisi; bir gün oturduğu sokaktan geçen bir 

kişiyle tartışır ve tartıştığı kişiye karşı cemal meşrebinin hallerinde olarak 

fazla tepki göstermez. Lâkin kişi celal meşrebinde olduğu için, tartıştığı 

kişiye karşı kızgınlıkta olarak düşüncelerinde kızgınlığını besler. Kin ve 

öfkeye bürünerek de yatar. Rüyasında, tartıştığı kişiyi kıyma makinesinde 

kıyar, daha da yetmeyip torbaya koyar ve uçurumdan atar. 

Bu rüyanın kendisinde, rüyayı gören kişinin tartıştığı kişiyi kıyma 

makinesiyle kıyması, kişinin öfke halinin rüyada dışlaşmasıdır. Bilinç 

üstündeki öfke halini bilinçaltında karşılık görmesi ile rüya sahibinin, 

rüyasında öncelikli olarak kendi varlık sıfatı olan celal sıfatını yaşadığı 

görülür. Rüya sahibinin kıyma ettiği kişiyi torbaya koyması ise onu belleğe 

alışı ile bilinçaltına atmasıdır. Aslında kişinin bilinçaltına attığı şey 

öfkesidir. Bu da rüya sahibinin öfkesinin huy olarak bilinçaltında yerleşik 
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olmasına nedendir. Tartıştığı kişiyi torbaya koyarak uçurumdan atması; 

uçurumun ilkelerden uzaklaşmak olarak Tanrı varlığından uzaklaşmaya 

işaret etmesi sebebiyle rüya sahibinin cemal sıfatından yana kendini 

körelttiği anlaşılır. Karakter beliriminde bütünlüğün yakalanmadığı da 

rüya ile görünür olur. Rüya sahibinin, uyumsuzluğu ve davranışlarında 

tutarsız olduğu da güvenilmez olduğunun işaretini verir.  

Böyle olsa da kişi, rüyasında öfkede olarak celal sıfatının açılımı olan irade 

halini yaşadığı için, celal sıfatında doygunluk bularak uyandığında, bilinç 

üstünde cemal sıfatında olarak varlık bulması gerektiğini de söyleyebiliriz. 

Bu durumda rüya, ruhsal düzeyde sağaltıcı olması ile önemlidir.  

Ayrıca rüyanın kendisi, geleceği işaret etmesi sebebi ile rüya sahibinin 

cemal sıfatında uyanması söz konusu olsa da torbanın belleğe işaret ettiği 

de düşünüldüğünde, torbaya atılan kıyma edilen değil, öfke olduğu içindir 

ki öfke beslenmeye devam edecektir. Öfke duyulanı kıymaya çevirmekte 

de bu okunabilir. Görülen o ki aşırı öfke, rüya görenin geleceği olarak 

bulmaya devam edeceğidir. 

Bu rüyada en mühim hadise ise rüya sahibinin kendisini uçurumdan 

atmamasıdır. Çünkü kişi anlatılan hadisede yaşar iken rüyada gördüğü 

uçurumdan atlamama durumunun işaret ettiği, varoluşun değer 

olmasının farkında olduğudur. Bu, rüya sahibinin bilinçli olarak yaşadığı 

olay doğrultusunda etkilendiğini ve bu etkilenmenin geçici olduğunun 

işaret etmektedir. Çanta değil de torbaya koymasından da bunun 

anlaşılması gerekir. Eğer kişi rüyasında kendisini de uçurumdan atmış 

olsaydı; bu, rüya sahibinin kendi varlığında üst yapı kurumlarını yitirmesi 

ile cinnet geçirebileceğini işaret eder. Uçurumdan atlamak, bağıntı 

kurulmayacak düzeyde üst yapılardan yana örtünmeye neden olur. 

Rüya sahibi adına rüyayı daha genel anlamda tabir edersek: Rüya sahibinin 

kıyma ettiği, kendisinden hoşnut olmayışı nedeni ile düşüncesinde 

kendisidir. Uçurumdan, kıyma ettiğini atması ise bilinçdışı kıldıklarından 

yana sorunlu olması nedeni ile iç çatışkıda olduğunu gösterir iken 

kötülüğe/ günaha meyilli olmasını da işaret eder. Görülen o ki rüya sahibi 

nefsi emmare mertebesinde yaşar iken nefsi levvame mertebesinde de 

Tevhid Okumaları 5

255



gelgitler yaşamaktadır. Rüya kendini kıyma ettiğine tabir edilir ise eğer bu 

da okunmaktadır.     

Örnek-2: 

Bir arkadaş anlattığı rüyasında; Muhammed Mustafa, İsa, Musa ve Davut 

efendilerimizi ayakta, aydınlıkta olarak gördüğünü belirtti. Muhammed 

Mustafa efendimizin kendisine ve kendisinin yanında bulunan eşine, 

yanında bulunmalarını gerektiğini telepatik olarak ifade ettiğini belirtti. 

Kendisinin ise rüyada, onlara layık olmadığının düşüncesinde olduğunu 

söyledi. Sonunda ise Muhammed efendimizin kat’i kararı üzeri yanlarında 

bulunduğunu anlatmıştı. Bu rüyanın kendisinde peygamber efendilerimiz 

beyaz, rüya sahibi ise mavi elbise giyinmekteymiş. 

Bu rüyanın kendisinde rüya sahibinin rüyayı aydınlıkta olarak görmesi; 

kişinin rahat, huzurlu, anlayışlı bir kişi olduğunun işaret etmektedir. Eşiyle 

beraber olması, eşini sevdiğin; mavi elbise giyinmeleri ise sevgi ve 

samimiyetlerini işaret etmekteydi. Efendilerimizin beyaz elbise 

giyinmeleri ise rüya sahibinin onlara karşı değer olarak bakar iken 

kutsiyetlerine tanık olması/ kutsi olarak da onları özel kabul ettiğini 

gösterir.  

Rüya sahibinin kendisini rüyada efendilerimizin yanında bulunmaya layık 

görmemesi ise; vicdanı gereği ile düşünen kişi olduğunu gösterir. 

Kendinde potansiyel olarak bulunan asli karakter belirimleri olan nebileri, 

sıfatları gereği yaşamaktan yana örtülü olduğunu da görmekteyiz. Kişinin 

rüyada kendini layık görmemesi, değerler üzeri ve bu değerlerin 

oluşturduğu anlayış üzeri kişiliğinden yana güzel bir kişi olduğunun da 

göstergesidir.  

Rüya sahibinin efendilerimizi ayakta görüşü; ayakta oluşun beklemeye/ 

beklenildiğine işaret etmesi nedeni ile efendilerimizi sıfat, karakter 

belirimleri ile yaşaması gerektiğine işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin 

potansiyelini belirleyen karakter arketipleri de görmekteyiz.  Zaten 

efendimizin kalbi olarak konuşması ve rüya sahibini yanına çağırması da 

buna işaret etmektedir. Ayrıca efendimizin rüya sahibini yanına çağırması, 

yanında olmanın sevgi ile olması sebebiyle, efendimize karşı rüya 
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sahibinin muhabbetine de tanık olunur. Davet ise miras olarak nebilerin 

yaşanmasıdır.   

Rüya sahibinin rüyasında sonuçta olarak nebi efendimizin yanında 

bulunması ise rüya sahibinin salih niyet ve amellerde bulunmak ile 

gördüğü nebilerin ahlakı ve sıfatları üzeri karakterinin yapılandırılacağıdır. 

Davet ettiler ise sonuçta yaşamaya da olanak tanımışlardır.  

Rüya sahibinin rüyasında gördüğü Musa efendimiz, rüya sahibinin mantık 

ve yasalar ile düşündüğüne; Davut efendimiz ise rüya sahibinin adaletli 

olduğuna ve sanata yatkın olan bir yönün de bulunduğuna işaret eder. İsa 

efendimiz, rüya sahibinin kavramsal düşünebilmesi ile tevhide duyarlı 

olacağına; Nebi efendimiz ise rüya sahibinin tanrısal olan ahlak güzelliğini 

bulacağına işaret eder.  

Rüya ayna görevi görür iken rüya sahibinin hangi varlık mertebelerinden 

beslenerek kendini bulacağını da göstermektedir. Ayrıca rüyayı gören için, 

rüyada gördüğü eşiyle, eşinin rüyasında görünmesinin işaret ettiği anlam 

üzeri şuna da belirtmek yerinde olur; rüya sahibi rüyayı eşine anlatmak ile 

paylaşmıştır. Rüya, rüya sahibini anlamlı kılar iken onu tanımaya da 

yardımcı olmuştur.  

Sonuç olarak; rüya sahibinin rüyasında beliren kendini layık görmeme 

halinin ve Muhammed efendimizin kat’i surette yanında olması 

gerektiğini belirtmesinden de anlamaktayız ki rüya sahibi belli bir zaman 

dilimine kadar nebilere ait sıfatları yaşamaktan yana uzak kalacaktır. Her 

bir nebi temsil ettiği ilke gereği toplumlarına vicdanın sesidir. Bu neden ile 

vicdanın galip gelmesi durumunda rüya sahibinin, gördüğü nebilerin 

karakter yaşantısını yaşantısında bulması söz konusu olacaktır. Rüya, gün 

itibarı ile rüya sahibinin, tanrısallığa haiz donanımından habersiz olarak 

yaşaması nedeni ile gösterilmiştir. Rüya’da davette ısrar olması, geçmişi 

geride bırakarak olması gerekeni yaşamaya davet edilmektir.  

  

Bu anlatılanlar haricinde; rüyada görünen peygamber efendilerimizin 

kitap verilen peygamberler olmasının işaret ettiği anlam üzeri de 

belirtmek gerekir ki: Rüya sahibinin temiz bir soydan geldiği ve kitap 
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olarak kendisini okuması gerektiği de işaret edilir. Ayrıca eşini de rüyada 

görmesi sebebiyle çocuk sahibi olmaları gerektiği işaret edilir. Bu da 

görülen nebilerin kitap ehli olarak miras sahibi olmaları sebebi ile mirası 

taşıyacak nesle işaret eder. 

Örnek-3: 

Bu örnekte: Pir Abdulkadir Geylani’nin yanında terbiye gören bir talibin 

gördüğü rüyasını tabir etmek ihtiyacı hissettim. Rivayete göre rüya sahibi 

kişi, Piri azamı rüyasında eşek sıfatıyla görür. Bu hadiseyi efendiye 

anlatmaya hayâ eder. Bu rüya birkaç defa tekrarlanınca, rüya sahibi 

efendiye müracaat eder. Efendi ise rüya sahibine rüyasını tabir etmek 

yerine, bir çakı vererek “bir daha o eşeği gördüğün zaman kulaklarını kes” 

der. Rüyayı gören kişi, çakıyı yastık altına koyar ve uyduğunda rüya 

tekrarlanınca, rüyanın kendisinde gördüğü çakı ile efendisi olarak gördüğü 

eşeğin kulağını keser. Lâkin rüyasında eşeğin kulağını kesmesi esnasında, 

kendi kulağını da kesmiş olması ile bağırarak uyanır.  

Rüyada eşek görmek tutum ve davranışlarında değişmez olanı görmek 

anlamını taşır. Efendinin güzel ahlakında değişmez olması ve rüya 

sahibinin de bundan uzak tavırda olarak değişmeye niyetli olmadığını 

belirtebiliriz. Eşeğin her iki anlamı da barındırması üzeri aynalaşmaya 

neden olan rüya görüsü olduğuna da tanık olmaktayız. Bu anlam üzeri 

hem efendi hem de rüyayı gören kişinin eşek imgesi ile aynalaştıklarını 

söyleyebiliriz.  

Rüyayı görenin, eşeğin kulağını keser iken kendi kulağını kesmesi ise 

kişinin, eşek mahiyetinde gördüğü durumda efendiyi değil, kendisini 

gördüğünün anlayışını edinmesi gerektiğini işaret eder. Bu, erekte olması 

gerektiği karakter olarak efendiye yakin olmasının da gereğidir.  

Bu anlatılan rüya örneğinde; rüyayı gören kişinin karakteri ve rüyada 

görünen efendinin karakter biçimi net bir şekilde görülür. Rüyada görünen 

çakı ise kişinin ertesi gün ya kendine karşı ya da efendiye karşı kızgın 

olduğunun işaretçisidir. Her iki durumda da kulağını kesmek zorunda 

olmuştur. Kulağını kesmek ise rüya sahibinin maneviyata karşı duyarlılığın 

tam olmadığının hatırlatılışıdır.  
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Örnek-4: 

Bir defasında Kadiri tarikatı dervişlerinin kabristanda ağaçlara putperest 

olarak tapındıklarını görmüştüm. O sıralarda bu rüyanın anlamı üzerine 

fazla düşünmemiştim. Kadiri seyri sefer yöntemi –tariki- ile tanışınca, rüya 

net bir şekilde anlam kazanmıştı. Bu rüyanın kendisindeki ağaca tapınma 

olayı; Musa’nın Tur’u Sina dağında Tanrı’nın nuru ile ağaçtan tecelli etmesi 

olayı ile anlam kazanmıştı.  

Rüyada Kadiri tarikatı dervişleri için mürşitlerinin, ağaç misali 

resmedildikleri anlaşılmaktaydı. Ağaca secde etmeleri ise Kadiri tarikatı 

dervişlerinin, mürşitlerine olan muhabbetleri doğrultusunda tevekkül 

hâlinde, çıkarlarını gözetmeksizin fena fi şeyh mertebesinde yoklukta seyir 

etmelerini işaret etmekteydi. Mürşitlerinde seyir ettikleri ise insanda, 

insanın tanrısal olan sıfatlarından görünüş bulan Tanrı’nın kendisidir. 

Kabristan ise Kadiri tarikatı mürşitlerinin, dervişlerinin gönüllerini 

kapladığına işaret ettiği gibi dervişlerin tam teslimiyet ile fena 

mertebesinde olmaları gerektiğini de göstermekteydi.  

Ayrıca rüyanın kendisi; rüyayı gören olarak kabristanda bulunmam 

sebebiyle beni de işaret etmekteydi. Rüya, aslında Kadri tarikatı 

dervişlerinin, seyri sülûklarında deneyimledikleri insandan Tanrı’nın 

görünüşe gelmesini seyir etmeleri olayıydı. Bu rüya ile Kadiri sülûkunda da 

seyir edeceğimi, önceden görmüş oldum. Kâinat ve insan ağacında 

Tanrı’nın nasıl görünüş bulduğunu deneyimlemek, Kadirilerin mürşitlerine 

olan muhabbetleri ile bulduğudur. Secde etmek ise meleklerin göklerde 

insana yaptığı secdenin, insan tarafından insanı kâmile hizmet ile 

yapılmasıydı/ yapılmasıdır.  

Örnek-5: 

Rivayete göre Ömer efendimizin halifelik zamanında bir kadın, evinin 

direğinin üzerine yıkıldığını rüyasında görür ve Ömer efendimizden bu 

rüyasının yorumunu ister. Ömer efendimiz de kadının seferde olan 

kocasının ganimetle döneceğini rüyanın yorumu olarak kadına müjdeler. 

Aradan belli bir vakit geçtikten sonra kadın, benzer bir şekilde evinin 

direğinin yıkıldığını rüyasında görür ve halife Ömer’den rüyasının tabir 
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etmesini ister. Ömer, kadına kocasının öleceğini söyler. Kadın daha önce 

yorumlanan rüyanın farklı bir biçimde yorumlamasının nedeni 

sorduğunda; Ömer “o zaman öyleydi, bu zaman böyle” cevabı ile yanıt 

verir.  

Bu rüya örneğinde rüyayı gören kadının rüyasına bağlı olarak o zamanın 

koşullarına göre kişiliğinin hangi düzeyde olduğu okunabilir. Lâkin bu rüya 

örneğinde dikkat edilmesi gereken, rüyanın zaman koşullarına göre 

anlamının da değişebileceğidir. 

Genel olarak doğu kültürlerinde, kadının kocası yuvanın/ evin temel 

dayanağı olarak idare edicisidir. Yuvanın idarecisi olan koca, evi ayakta 

tutan direk misalidir. Halk arasında kadının kocası için “evimin direği” 

demesinde de bu anlaşılır.  

Kadının ilk rüyasında evinin direğinin üzerine yıkılması; Kocasının evi 

ayakta tutacak servet/ rızık ile eve gelmesine işaret eder. Rüya korkutucu 

olması nedeni ile kadını hem korkutmuş hem de üzmüş olsa gerek. Kadın 

korku ile rüyanın tabirini isterken, rüyanın tabiri sonucunda korkunun 

yerine sevinç bulmuştur. Rüyada görülen direk; kadının rüyaya dair gelişen 

anlayışının da yıkılacağına işarettir. Böyle olmak ile beraber evin direği, ilk 

tabir de rızk olarak anlam kazanmıştır. Direğin üzerine yıkılması, kadının 

seferde olan kocasına kavuşacağı ve ganimet ile döneceğine tabir 

edilmiştir.  

Kadının ikinci rüyasında evinin direğinin yıkılmasını görmesinde ise kadının 

birinci rüyada edindiği deneyim üzeri ikinci gördüğü rüyanın da hayra 

müjdeci olduğu kanısında olması sebebiyle sevindiğine işaret eder. Lâkin 

rüya yorumlandıktan sonra, yorumunu müjdeli haber olarak beklediği 

rüyasının, kocasının öleceğini işaret etmesi sebebiyle yıkılan, aslında 

kadındır. Koca, bilinç evine dayanak edinilmiş ise dayanak yıkıldığında 

dayanağa bağlı bilinçli oluşta sıkıntı yaşanır. Kadının ikinci yoruma itiraz 

etmesinde de bunu anlayabiliriz. Böyle olmak ile beraber yuvanın koca 

dayanağına bağlı olarak oluşturulması, rüyada dayanağın yıkılması 

sebebiyle kocanın ölümüne de işaret ettiği sonuca varılmıştır.  
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Anlatılanlardan da anlaşılacağı üzeri kadının evinin direğinin yıkılması 

aslında kadının beklentisi doğrultusunda gelişen anlayışının yıkılmasından 

başka bir şey değildir. Her iki rüyada da bu net olarak işaret edilir. Lâkin 

rüyanın geleceğe işaret etmesi noktasında Ömer efendimizin yorumu ile 

beraber tanık olunması gereken ise kadının, kendi iç dünyasında 

yaşadıkları ile dış dünyasında yaşayacaklarının anlam ve değer yükleminde 

birebir örtüşmesidir. Dış dünya zemininde iç dünya kurulur iken iç 

dünyada yaşananların/ yaşanacakların asılları/ melekûtu ve dış dünyada –

özellikle kültürde- karşılıklarının da olduğu bu rüya ile anlamlı kılınır.  

Böylesi düzeyde rüyaların hem dış dünyada yaşanacaklara hem de iç 

dünyada yaşananlara ayna olması önemlidir. Ayrıca hem rüya görenin 

hem de rüyası görülenin rüya ile anlamlı kılınması ile berber 

düşünüldüğünde rüya tabirinin tasavvufta ne kadar önemli bir bilgi 

edinme aracı olduğu görülür. Böylesi düzeyde rüyayı anlamlı kılmaya tanık 

olmak bir yana yakınlaşıldığı kanaatinde de değilim.  

Bu rüya ile görülen o ki rüyada görülenler rüya sahibini okumaya araç iken, 

rüya sahibinin kendi dışında gelişen olaylar ile de yüzleşeceğine de tanık 

kılar. Kadının gördüğü rüyalar, hem kadının kendinde yaşadıklarını hem de 

kadının kendinde yaşayacağı durumun aynası ve zemini olacak olay ve 

olgunun da anlamlı kılına bilineceğini gösterir.  

Örnek-6: 

Yanıma gelen veli bir dostum, çalıştığı iş yerindeki bir arkadaşının rüyasını 

anlatmıştı. Rüyayı gören kişi, rüyasında kendisinin Nuh tufanında, Nuh’un 

oğlunu kurtardığını görmüş. Ardından da ev eşyalarını düzelten Nuh’un 

yanına giderek Nuh’ta Tanrı varlığına tanık olmuş.  

Bu rüya: Nuh’un anlatıldığı mitlerde ve bu mitlerde anlatılan Nuh’a iman 

etmeyerek gemiye binmeyen oğlu üzerinden anlam kazanır. Rüya 

sahibinin kurtardığı Nuh’un oğlu, imansızlığa işaret eder iken, rüya 

sahibinin de imansız olan yönlerinden yana rahatsız olduğu anlaşılır. Böyle 

olsa da rüya sahibi, Nuh’un oğlunu kurtarırken, aslında Nuh meşrep 

olduğunu da görmüştür. Ayrıca duyguları yoğun yaşayan ve duygusal 

zekâsı önde olarak düşünen bir kişi olduğuna da tanık olmaktayız. Nuh 
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meşrebinde olmasına rağmen Nuh’un oğlunu kurtarması, iman 

zayıflığından yana rahatsız olduğunu da belirgin kılar. Böyle olsa da 

Nuh’un oğlunu kurtarmış olmak ve Nuh’ta Tanrı’ya tanık olmak, veli 

dostumun Nuh meşrep olması nedeni ile kendisinin veli olduğuna iman 

etmeyen rüya sahibinin sonuçta veli olduğuna kısmen de olsa iman 

edeceğine işaret eder.   

Bu rüya, rüyanın işaret ettiği rüya sahibinin karakter belirimini ve hangi 

arketipte kendini bulduğunu anlamlı kılar iken veli dostumun da hangi 

meşrepte bulunduğunu da rüya sahibi ile olan ilişkisinde rüyasının 

gerçekleşmesinde anlamlı kılar. Rüya sahibi bir taraftan rüyası ile Nuh 

meşrebinde olduğunu anlamlı kılar iken bir taraftan da rüyasını anlatırken 

farkında olmayarak rüyayı anlattığı veli dostumun o sırada Nuh 

meşrebinde bunması sebebiyle rüyasının işaret ettiği geleceğini, rüyasını 

veli dostuma anlatırken birebir yaşamaktadır.  

Şöyle ki rüyanın sonunda, Nuh’un yanına gidişi, kişinin rüyasını veli 

dostuma, ertesi gün anlatma iradesinde olarak tefekkür ettiğine işaret 

etmektedir. Bu doğrultuda aynı şekilde de rüyayı dostuma anlatmıştır. 

Rüya anlatılırken de Nuh nebinin karakter özelliklerini üzerinde 

bulunduran rüya sahibi, Nuh nebinin meşrebi üzeri bulunan dostum ile 

bire bir aynalaşmaktadır. Bu da rüyanın, anlatılır iken dâhi yaşamsal 

düzeyde –gelecek düzeyinde- gerçekleşmesinde tabir edilmesidir. Rüyada 

Nuh nebinin evinin eşyalarını düzeltmesi, rüya sahibinin düşüncesinde 

anlayışını düzeltmeye çalıştığına işaret eder iken veli dostumun iç 

dünyasında duygulanımlarda bulunur iken anlayışında tefekkür ettiği bazı 

hususiyetleri, kendi varlık evinde/ bilincinde yerli yerine oturtmasını da 

işaret etmektedir. Belki de bu rüya her ikisinin de kendilerine dair dağınık 

veya belirsiz olan düşüncelerini kısmen de olsa toparlamalarına yardımcı 

olmuştur.  

Rüya sahibinin Nuh’ta Tanrı’ya tanık olması, veli dostumun veliyullah 

olduğunu da anlamasına işaret eder. Bu hadise rüyada sözsüz yaşandığı 

içindir ki rüya sahibinin, dostumun veli olduğunu sezdiğine işaret eder. 

Rüya sahibi, rüyasında sözlü olarak Nuh’ta Tanrı’ya tanık olduğunu ifade 

etmiş olsaydı, dostunum veliyullah olduğuna birebir tanık olacak ve kabul 
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edecekti. Ayrıca, rüya sahibinin bu rüyada gördüğü, Nuh’ta Tanrı’ya tanık 

olması; rüyasını anlatır iken Nuh meşrebinde olan veli dostumun, Tanrı’yı 

özünde zati beliriminde bulurken rüyayı dinlediğini de anlamaktayız. Bu 

durumda oluş dâhi, rüya ehil olana anlatılır iken aslında anlamı ile beraber 

yaşandığının işaretçisidir.  

Bu rüyanın kendisinde, rüya sahibinin kişiliği net bir şekilde anlamlı 

kılınabilir. Lâkin bu rüya örneğini, rüyalar ehil kişiye anlatılırken dâhi 

anlamı ile beraber yaşandığını vurgulamak adına yorumladım. Ayrıca, bu 

rüya ile mitlerin içerdikleri anlam ve değerlere bağlı olarak rüyalarda 

görünüş bulduğuna da tanık olunabilir. Mitlerde rol modele göre karakter 

belirimlerinin, hayal ürünü olmaktan daha çok birebir olarak yaşamsal 

karşılıklarının olduğunu da görmek adına bu rüya önemlidir. 

** 

Bu rüya tabirleri ile de görmekteyiz ki rüyalar, bilinçdışı kılınanların veya 

bilinçte karşılığı olanların sınırsızca yaşandığı yer olmaktan daha çok anlam 

ve değer belirimleri ile üst bilincin oluşturduğu görülerdir. Üst bilinçte ise 

görülere, duyumlara sonuçta açık olacak hikmeti gereği neden olan ise 

Tanrı’nın kendisidir. Rüyalar gizilde duran görüler iken sonuçta 

yaşanmaları ile kendilerinde gizil duran gerçeği aşikâr kılan olgular olarak 

hikmettendirler. Hikmetlerine vakıf olmak ise rüya dilini bilmek ile 

mümkündür. 

Rüya dili bilindiğinde ise yaşamın her alanında karşılıkları olduğunu 

görmek ile berber, olup bitmekte olanları da anlamanın hikmetini içerirler. 

Tasavvuf öğretisinde, kâinattaki olay ve olgular rüya gibi yorumlanırcasına 

anlamlı kılınır. Muhammed Mustafa efendimizin “insanlar uykudadırlar, 

öldüklerinde uyanırlar” hadisi şerifi ve Muhiddin Arabî hazretlerinin “âlem 

de bir rüyadır; rüyalar gibi yorumlanması gerekir “ ifadesini bu noktada 

hatırlamak yerinde olur. Aslında, her toplumun dilinde olay ve olguları 

insanın melekelerinde karşılık bulan etki durumuna göre anlamlı kılınması 

söz konusudur. İlk geldiği –asıl olan- duruma bağlı olarak din ile de olay ve 

olguların –Tanrı’nın kendisi değil- tanrısal/ ilahi oluşlarına bağlı olarak 

yorumlanması söz konusudur.  
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Dini İslam’ın kendisinde de olay ve olguların yorumlanması daha çok 

tasavvufta söz konusudur. Böyle olsa da zaman içinde kültürde ortak bilinç 

oluşur iken tevhid çizgisinde dini düzeyde beliren anlam ve değerlerin 

içselleştirilmesi ve dilde karşılık görmesi sonucunda da halkın olay ve 

olguları tanrısal oluşa bağlı olarak anlamlı kıldıkları görülür.  

Olay ve olguların tevhid çizgisinde tanrısal olmaları doğrultusunda dilde 

anlamlı kılınması kişilerin esmayı haslarına bağlı olarak beliren karakter ve 

kişilik durumları doğrultusunda farklılıklar gösterir. Her insan ayrıcalıklı –

biricik- olan özelliklerine bağlı olarak olay ve olgulardan etkilenir iken 

yorum gücüne bağlı olarak farklı okumalarda bulunur/ bulanabilir. 

Nedenler doğrultusunda anlam bulurken, sonuç belirimlerine göre 

deneyimler edinir iken amaca/ ereğe bağlı olarak bulduğu anlamları, 

değer nitelemesinde nesnel oluşa aşkın düzeyde yorumlar. Her insan, 

içinde doğduğu kültür ve medeniyetin değerlerini de içselleştirmiş olduğu 

kadarı ile yaşadığı olay ve olguları okur/ anlamlı kılar.  

Tasavvufta da tevhide sadık kalarak çoklu anlam bulmanın gerçeğinde, 

olay ve olguları izafi düzeyde yaklaşımda olarak anlamlı kılmak söz 

konusudur. Bunun için olsa gerek ki “tasavvuf iddia değil, zevk işidir” 

denilmiştir.  

Tasavvufta anlama dair zevkin çoklu anlam ediniminde gerçekleştiğine 

örnek olarak ahvaline dair yaşantısı ile tasavvuf yaşantısını belirli kılan 

nebi efendimizin “bal tefsiri” örneğini göstermek yerinde olur. Bal tefsiri 

hadisesinin gerçek olduğuna dair dini kaynaklarda delil olmadığı söz 

konusu olsa da yorumlama gücünde izafi oluşun ve çoklu anlam edinimine 

örnek teşkil etmesi adına önemini belirtmek istedim. 

 

Bal Tefsiri: 

Sahih olmasa da rivayet edilir ki savaştan dönen Ali efendimizi Ebu Bekir, 

Ömer ve Osman efendilerimiz ziyaret ederler. Hazreti Fatma bir tas içinde 

bal ikram eder. Balın içinde bir kıl görülür. Tas, bal ve kıl üzerinden orda 

bulunan kişiler, kendi özellikleri ile ilgili olarak da yorumda bulunurlar. 
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Ebu Bekir efendimiz; “Namaz kılanın kalbi nurludur bu kalaylı tastan, 

namaz kılmak tatlıdır bu baldan. Namazı, erkânınca uygun olarak kılmak 

incedir bu kıldan” 

Ömer efendimiz; “Misafir seven hane sahibinin kalbi nurludur bu tastan, 

misafirlerle sohbet edip, onlara ikram etmek, tatlıdır bu baldan; misafirin 

kalbi incedir bu kıldan” 

Osman efendimiz; “Kur’an okuyanın kalbi nurludur bu tastan. Âlimlerle 

sohbet etmek, tatlıdır bu baldan. Kur’an’a mana vermek, incedir bu kıldan. 

”  

Ali efendimiz; “Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur bu tastan; kâfirlerle 

cenk edip al kanlar içinde kalmak, tatlıdır bu baldan; üzerine kul hakkı 

geçirmeden hanesine dönecek insan, incedir bu kıldan”  

Fatma annemiz; “Erkeği ile hoş geçinmek, ona cefa etmemek, tatlıdır bu 

baldan. Erkeğin rızasını gözetmek incedir bu kıldan. ” 

Peygamber efendimiz de bu ortama misafir olduğunda buyurmuşlar ki 

“Benim ümmetimin kalbi nurludur bu tastan, benim şeriatım tatlıdır bu 

baldan, benim şeriatım incedir bu kıldan.”  

Bu esnada Cebrail,  Hakk Teâlâ’dan haber getirir. “Benim habibimin 

nübüvvet nuru nurludur bu tastan; cennetin Kevseri tatlıdır bu baldan; 

sırat köprüsü incedir bu kıldan.”  

Bu rivayetin sahih olup olmadığını bahis konu yapmadan, kültür nesnesi 

olduğu içindir ki İslam anlayışının çoklu anlam ediniminde biçimlendiğini 

göstermek adına önemsemek gerekir.   

** 

Bu anlatıya ek olarak olay ve olguların rüya misali anlamlandırılması adına; 

Muhammed efendimizin Medine’ye hicret ederken, Hira mağarasına 

saklanışında yaşadıklarını da örnek gösterebiliriz. Bir güvercinin 

mağaranın önüne yuva yaparak orada bulunması ve bir örümceğin de 

mağaranın ağzına ağ örerek yuva yapması söz konusu olandır. Müşriklerin 
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mağaranın önüne gelerek burada bir şeyin olamayacağı kanısına vararak 

geri dönmeleri mucizesini, rüya yorumu gibi anlamlı kılarsak:  

Kâinatta yaşanan her olay ve olgu, insanın kendi varlığına da aynadır. Yeter 

ki insan, olay ve olguların tanrısal oluşuna duyarlı olarak anlamaya/ 

okumaya çalışsın. İnsan, akıl melekelerini tanrısal ereğe bağlı olarak doğru 

kullandığında, bilginin nur düzeyinde dolaşıklıkta/ dolanıklıkta olması 

nedeni ile olay ve olguları aslına ayrıca sonuçta açık olacak hikmetine bağlı 

olarak okuyabilir. Akıl melekeleri ile kuantum/ nur evreninde dolaşıklıkta/ 

dolanıklıkta bilgi edinmeye duyarlı olmak, olay ve olgulara farklı açılardan 

görüş ile bakabilmeye de olanak sağlar. Sezgi, ilham, keşif, irfan edinimi 

ile olay ve olgulara tanrısal oluşu ile yorum getirebilmek, Tanrı’yı amacına 

bağlı olarak anlayabilmenin de bir gereğidir.  

Olay ve olgular, irfan üzeri aynalaşma mantığı ile okunduğunda, ilişkide 

birbirini görünüşe getirenlerin, nicel belirimlerinden daha çok 

mahiyetlerine bağlı olarak okunması söz konusu olur. Böylesi okuma 

biçiminde aslına bağlı okuma gerçekleştiğinde ise olay ve olguları sonuçta 

açık olan gerçeklerine bağlı olarak anlamlı kılmak mümkündür.  

Böylesi mantıkta, rastgele oluş kabul görmez. Her olay ve olgu zorunluluk 

zemininde yerindeliğinde ve gerekliliğinde olur iken hikmetinde (sonuçta 

açık olacak gerçeğine bağlı olarak) gerçekleşir. Ayrıca olay ve olguların 

anlam ve değer olarak içerdikleri mahiyetleri de ilişkide görünüş bulurlar 

iken hikmetleri/ kendi gerçekleri olarak görünüşe gelir. Sonuçta ise 

ilişkilerdeki bütünlükte yerlerini almış olarak ne için oldukları da anlamlı 

kılınmış olunur. Doğada olanlar asıllarında anlam bulduğunda, yaşamın 

hangi düzeyde nasıl anlamlı kılınması gerektiğinin de göstergesidir.     

Mağaranın kendisi, hem sığınanların hem de müşriklerin bilinçaltına işaret 

eder. Peygamber efendimizin mağarada oluşu, kendinde olana 

sığındığının göstergesidir. Mağara müşrikler için ise düşüncede arayışta 

olmalarını ifade eder. Bilginin dolaşık olduğu da düşünüldüğünde, 

mağarada olacaklarının sezgisi de edinilmiştir.   

Örümcek, yuvası ile beraber batıla işaret eder. Müşrikler batılda iken 

anlayışlarında hak olana, evrensellere örtüktürler. Güvercin, haberciye, 
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masum oluşa işaret eder. Nebinin (habercinin) hicret ettiğinin anlamını da 

olayda yer edinişi ile yüklenmiştir. 

Örümcek, müşriklerin batıl zihniyetine, güvercin (veya kumru) ise nebinin 

nebiliğini ve masumiyetine işaret eder iken aynalaşmaya neden olan 

anlam nesneleridir. Güvercin ile mağarada nebinin olduğu belirtilir iken 

örümcek ile nebinin mağarada olmadığının anlayışı da verilir. Batıl 

zihniyet, hak olana örtük olduğu içindir ki müşrikler, her iki örnekte ne 

anlatılmak istendiğinden uzaktır. 

Örümcek ile görülmesi gereken ise hak olandan -hikmetten- uzak 

olunduğu içindir ki güvercine zarar vermemelerinden de anlaşılacağı üzere 

nebiyi yakalayamayacaklarıdır. Örümcek zihniyetinde olan müşrikler 

avları gibi gördükleri nebiyi, her türlü tedbiri alarak yakalamak 

isteğindedirler. Hikmetten uzak olmalarından dolayı, güvercin ile nebinin 

mağarada olduğunu anlamaları gerekir iken güvercinden sebep, nebinin 

mağarada olduğunu anlayamamışlardır. 

Kur’an’da örümcek evinin erken bozulduğuna dikkat çekilir. Bundan kasıt; 

bilincin temelsiz dayanaklardan yoksun olarak tutundukları ile inşa 

edilmesidir. Tutunulanların değişken oluşta yitirilmesi durumunda ise 

bilinç kaygan bir zeminde gelgitlerde olarak doğru okumalar yapılacak yer 

olmaktan çıkar. Tutunulanlar yitirildiğinde ise ince dokunmuş bilinç yuvası 

yıkılı verir. Doğa şartları ve değişken koşulları karşısında, örümcek ağının 

kuvvetli olsa da yıkılmaya karşı zayıf olması ile bakıldığında ise müşriklerin 

örümcek ağı gibi ördükleri planlarında başarısız olacakları da okunur. 

Sonuçta planları da başarısız olmuştur.  

Bu, batıl olanın sonuçta hak karşısında zayi olacağını da gösterir. Örümcek 

bu bağlamda nebi için ise sonuçta hem kurtulacaklarını hem de hak 

davasında başarıya ulaşacaklarını da işaret eder. Güvercin ise haberci 

olması özelliği ile haberi yerine ulaştırmayı da işaret eder iken sağ salim, 

hicretin gerçekleşeceğine de işaret eder.  

Örümcek yuvasının mağaradan çıkış ile beraber yıkılması ise hak olan ile 

zihniyet değişmedikçe yıkılmaya mahkûm olacağına tanık olunur. Önemli 

olan ise zihniyette değişimin bilinçte olması gerektiğidir. Hak olan ile 
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bilinçli oluşa zemin edinerek bilincin temellendirilmesi ile inşa edilmesi 

sonucunda batıl olandan kurtuluş, iç dünyadan başlatılmış olur.  

Batıl ile hak olana tanık olunmaz. Hak olan ile batıl olana tanık olunur. Batıl 

üzerinden hak olanın gerçekleştiği/ görünüşe geldiği de tarihsel olarak 

sabittir. 

Mağara, güvercin, örümcek ve yuvası, müşrikler ve Allah’ın nebisi olayında 

doğru okuma ile görülecek olan o ki hem tarafların iç dünyalarına hem 

karakter ve amaçlarına hem de sonuçta ne olacağına tanık olmak 

mümkündür.  

Doğru olarak okunacak her olay ve olgu, görsel olarak bütünlükte bir 

anlam kazansa da ilişki bütünlüğünde yüklü oldukları mahiyetlerinin açık 

olması ile okunduklarında, ne için olduklarını da görebileceğimiz bir 

durumda bulunurlar.  Materyalist dünya görüşü ile böylesi bir okuma 

biçimi mümkün olmadığı gibi tevhid görüşü ile bilinci yapısal kılınmayan 

biri için de böylesi bir okuma biçimi pek anlaşılır değildir.   

Bu konuyu anlamak adına -örnek olarak-; tasavvuf sohbetlerinde sıkça 

yorumlanan İbrahim nebinin putları kırması olayından sonra, halkı 

tarafından ateşe atılmasını da incelersek:  

İbrahim kıssasında ateş her ne kadar halkın öfkesine işaret etse de 

İbrahim’in tevekkül ve tefekkürde ne kadar -ateşli bir adanmış yani feta 

olduğunu- adanmış biri olduğunu da işaret eder. Ateşi besleyen ve ateşin 

yaktığı odunlar ise zanlara, kötü duygulara işaret eder. Ateşte odunlar 

yanar iken ateşi de beslemesi; İbrahim nebinin tevekkül ile gerçeği 

deneyimlemesi ve tefekkür ile de gerçeği bilmesi sürecinde iken 

zanlarından ve kötü huylarından arındığına işaret eder. Bu olay halk için 

ise kötü duygular ve zanlarını beslemelerine araç iken onlara da aynadır. 

Zan ve kötü duygular ile beslenen öfkede, halkın durumu da ateş olayı ile 

resmedilmiştir.  

Ateşe atma olayı, sonuçta batıl olana veya hak olana da yaşandıkları 

durumlar üzerinden aynadır. Her iki tarafı da aynı olay ve olgular 

üzerinden okuma olanağı vardır. Böyle olsa da batıl olan ile hak olanın aynı 
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olay ve olgu üzerinden gerçekleştiğine tanık olunur. Sonuçta da ateşin 

İbrahim’i yakmaması, hak olanın zarar verici değil, hayat verici olduğunun 

göstergesidir. Hayat verici olarak hak olandan sonuç alınmakta ise batıl 

olan yok olmaya mahkûmdur. Ateşin sonuçta sönmesi ise hak, batıl 

diyalektiğinin hak olan ile aşılmasına işaret eder. Ateş rahmet olduğunda, 

ilim suyu ile söndürüldüğünde, olması gerekenler yapıldığında, hak olan 

görünüş bulmuştur. Batıl diz çöktüğünde, hak olan ile insanlık yürüyüşü 

devam eder. 

Ateş, İbrahim’in atıldığı olsa da sonuçta halkın kendisini bulacağı gazap 

olarak da kendi elleri ile kendilerini ateşe atmalarıdır. Ateşe atma olayında 

ateş, sonuçta İbrahim’in rahmete ermesinin, halkının da gazaba 

uğramasının resmedilmesidir. Gelecek, yaşadıklarımızda gizil olarak durur. 

O’nu öngörmek, yaşadıklarımıza hikmet penceresinden bakmak ile de 

mümkündür. 

Bu resim, o gün yaşananları anlamlı kıldığı gibi sonrasında yaşananları da 

anlamlı kılar. Zihniyeti ve karakteri gereği İbrahim tanık kılar iken halkın 

ortak zihniyet ve karakter yapısına da tanık kılar. 

Örnek olarak Muhammed Mustafa efendimizin Hendek savaşındaki taş 

kırma olayında da yaşamın rüya gibi yorumlanmış olmasına tanık oluruz. 

Hendek kazılır iken Ashabın kıramadığı büyük bir taş parçasını Resulullah’a 

haber vermesi söz konusu olur. Resulullah efendimiz, dua eder ve tekbir 

getirerek taşa vurur. Üç vurmada taş kırılır iken her vuruşunda taş ile 

beraber İran, Bizans (Şam ve İstanbul işaret edilerek) ve Yemen yönüne 

doğru, gözleri kamaştırıcı olan kıvılcım çakar. Resulullah, birinci kıvılcımda 

İran’ın, ikinci kıvılcımda Rumların elindeki yerlerin ve üçüncü kıvılcımda da 

Yemenin fetih edileceğini bildirir. Bu sıralama, farklı rivayetler varsa eğer 

değişebilir ama önemli olan olayın kendisidir. 

Sağlam taş, anlam değer üzerine inşa edilmiş medeniyeti işaret eder. 

Kıvılcımlar ise ilhama ve müjdeye işaret eder. Bu olayın kendisinde 

kıvılcımlar ve yönlerine göre ilham ve öngörü sonucunda fetihlerin 

müjdelenmesi, olay ve olgular üzerinden geleceğin öngörülerek 

okunması, yaşamın hikmete bağlı olarak rüya gibi yorumlanması adına 
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önemlidir. Sonuçta da fetih ile müjdelenen yerlerin tek tek fethedilmesi 

ile görülen o ki, bu okuma biçiminde yanılgıya düşmeden gerçeğin dile 

getirildiğine tanık olunur. 

Ashab için ise kırılmayan taşın, yılgınlık anlamı taşıdığını görmekteyiz. 

Böyle olsa da taşın kırılması, zihniyetlerinde değişeceklerine, kıvılcımlar 

ise yaşama katılımcı olarak tutunacaklarına işaret eder. Bu olay üzerinden 

Hendek savaşındaki ashabın ruhsal durumunu da gözlemekteyiz. Bir olay 

ve olgunun birçok açıdan okunması söz konusu iken yaşamın rüya gibi 

yorumlanması da anlam zenginliği adına önemlidir.            

Bu örnekleri diğer nebi kıssaları ile çoğaltmak mümkündür. Bu örnekler ile 

anlamlı kılmak istediğim; yaşanan olay ve olgulara ne için olduklarına dair 

olarak bakıldığında, tesadüf olmaktan daha çok hikmet üzeri 

gerçekleştiklerine tanık olunmasıdır. 

Yaşam bir rüya ise doğru okunmayı hak eden bir rüyadır. Bu rüyayı sadece 

nesnel olgusal zeminde, doğanın kendi koşulları içinde ve insan fıtratının 

biyolojik sebep-gerekçelerine bağlayarak okumak, olan bitenin ne için 

olduğuna dair gerçekleştiğinin bilgisinden yana uzaktır. İlişki 

bütünlüğünde ne için olunduğunun nasıl açık olduğunu da görmek için, 

kısasa/ karmaya bağlı hikmet belirimine de vakıf olmak gerekir. Böylece 

olan bitenin, hikmeti ile ne için olduğuna dair bir bilgisini de edinmiş 

olabiliriz. Böylesi okuma biçiminde de hikmeti, -özel bir ilim olmaktan alıp- 

bilimsel oluşa indirgeyerek genele yaygın kılabiliriz.   

Yaşam bir rüya ise anlamına dair zevk edilmesi de gerekendir. Kâbus 

olarak görmek yerine, bakış açımızı değiştirerek okumak, onu daha 

anlamlı kılacaktır. Yukarıda belirtilen aynalaşma mantığı ile bakıldığında 

ise çok anlamlılıkta hikmetsel görünün, olan bitene estetik yargı 

düzeyinde sanatsal bakışı da barındırdığı görülür.  

Hikmet, sonuçlardan hareket ile gerçeğin açık olması ise bilimsel oluşu 

kendinde barındırır. Hikmet ve rüya dilinin deneyime bağlı bilimsel oluşu 

da içermesi durumunda yaşam, olan bitenin mahiyetine (anlam ve değer 

içeriğine) bağlı olarak bilimsel oluşu da barındıran olgusallığı kendinde 

bulur. Hikmet gereği yaşam; sanatsal bakışla zevk edildiğinde, bilimsel 
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oluşu ile de gerçek olduğundan yana algılandığında, ruhsal olarak emin 

oluşta ve özgüvende yaşanan olur. Hikmetin tevhidi içermesi nedeni ile 

tevhitten de bakıldığında ise yaşam; fıtrat gereği hak kılınmış, çaba/ emek 

gereği de hak etmiş olmakla istidat kadarıyla Tanrı’yı yaşamak/ 

deneyimlemek ayrıca Tanrı’ya tanık olmak ile de anlamlı kılınması 

gerekendir.    

** 

Rüyalar, geçmişi ve geleceği kendinde barındıran Tanrı’dan uzanan el 

gibidirler. Bu elleri tuttuğumuzda, Tanrı’nın bizler ile konuştuğuna da tanık 

oluruz. Rüyalar için, “rüyadır, boş ver gitsin” demek yerine; hikmetlerine 

bağlı olarak bilimsel nitelikte anlamlı kılmak gerekir. 

Rüyada riya olmaz diyerek şunu da belirtmek gerekir. Rüya, Tanrı ile 

konuşma vasıtasıdır ve dili gereği bir konuşma biçimidir. Rüyaları rastgele 

görüler olarak değil, mesaj yüklü görüler olarak bilmek gerekir. Tarihsel 

olarak da bu, hep böyle olmuştur.  

Bilinçte dirimsel görüler olarak yaşanan her rüya, imgenin dirimsel gücünü 

taşır. Nur ile görünüş bulur iken asıllar/ melekût ile de bağlantı kurmaya 

nedendir. Rüyalar âlemi, hayâl gücü belirimi olarak bütünlüğünde ruhun 

içinde olarak yaşadığıdır. İmgenin nur ile dirimsel oluşu ve gücü alanında 

ruhun yaşamaya mecbur kaldığıdır. 

Doğumdan itibaren, meleke zemininde dil ile anlam ve değer bularak 

insan olma sürecinde bulunulur. Doğulan kültür ve medeniyetin ortak 

bilincine bağlı olarak edinilen bilinç kodları ile yapısal kılınan bilinçte rüya 

görülür iken kültür nesneleri (mitler, yasaklar, hak kılınmışlar, değer olarak 

üretilmişler ve bu doğrultuda biçim kazanan dil) üzerinden rüyalar biçim 

kazanır. Ayrıca doğumdan sonra deneyimlenen, anlam ve değer belirimi 

ile bilinçli oluşa neden olan her yaşananın rüyada karşılıkları olduğunu 

bilmekte de fayda vardır.  

Rüya, her ne kadar bilinçdışı bir alanda deneyimlenmekte (berzah, 

murakabe ve yakazada görülenler -kısmen de olsa- hariç olmak kaydı ile) 

ise olsa da bilinçdışı kılınanların görüldüğü veya arketiplerin görünüş 
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bulduğu bir alan olmak ile beraber, toplumun ortak bilincini belirli kılan 

anlam ve değerlerin de görüldüğü bir alandır. Rüyalar ile ortak bilinç 

alanında edinilenler görünüş bulur. Bu doğrultuda da okunması gerekir. 

Yasa ile belirli kılınan bilinçdışı durumlar ve arketipler üzerinden gelişen 

karakter ve kişilik belirimleri de rüyada görünüş bulur.  

Rüyaların bilinçdışı kılınanlardan yana sağaltıcı olduğu da bir gerçektir. 

Rüyalar görülmeleri ile olumlu birçok şeye neden olsalar da çözülmesi/ 

öğrenilmesi gereken yabancı bir dil gibidirler. Rüya dilini öğrenmek için ise 

toplumun mitlerinden, arketiplerinden ve özellikle kültür dilinden hareket 

ile anlam ve değer belirimleri üzerinden çözümlemede bulunmak yerinde 

olur.  

Bir toplumun anlam ve değer dünyası rüyaların dilini de yapısal kılar. Böyle 

olsa da toplumda anlam ve değer karşılığı oluşmamış rüya görüsü ve 

duyumlarının, bilginin dolaşıklıkta/ dolanıklıkta akışı nedeni ile başka 

toplum kültür ve dillerinde de aranması gerekir. Bazen geçmiş yaşamın 

izleri nedeni ile de rüya görüleceği içindir ki farklı toplum kültür ve 

dillerinde rüyanın çözümlemesini yapmak zorunda kalınabilir. Kültür ve 

dilde rüyanın karşılığı olacak anlam ve değer belirimleri yok ise görüye 

veya duyuma göre doğada karşılığını aramak gerekir. 

Doğada olan bitenler, ilişki bütünlüğünde görünüş bulan karakter 

belirimlerine göre anlam kazanırlar. Ayrıca her biçim, anlam ve değer 

içeriği olan mahiyetinin dışavurumudur. Biçimin, yüklü olduğu anlam ve 

değer, biçimi bütünde karakter kılar. Biçimin, ana çizgileri ile belirmesi ve 

bütünü tamamlayıcı olması yönleri ile bütünde karakter olması söz 

konusudur. Ayrıca biçimin anlam ve değer yükü olarak karakter 

mahiyetinin de ilişkilerinde sonuçta belirmesi üzerinden karakter 

çözümünün yapılması sonucunda rüya dilinin de bir karakteri olduğunun 

görülmesi gerekir. Bu durumda rüyaya, görü ve duyumlarının 

deneyimlenmesi gereken olarak dönüldüğünde, anlamına dair 

çözümleyici bir dil edinmek mümkün olur/ olabilir. İnsanın doğada olan 

bitenlere karakterleri dışında anlam ve değer yüklemlerinde bulunduğu 

da düşünüldüğünde kültür ve dile uğraması da rüyaları anlayabilmek için 

gereklidir.  

Tevhid Okumaları 5

272



Rüyaları anlamak, Tanrı’yı anlamak anlamına gelemese de Tanrı’nın 

mesajını almak anlamını taşır. Bu nedenle dâhi olsa rüya diline dikkat 

etmek yerinde olur. Rüya dili öğrenildiğinde ise olup bitmekte olanlara/ 

yaşananlara aynalaşma mantığı ile ne için olunduğuna/ olduğuna dair 

daha anlamlı bir biçimde bakılabilir.   

Rüyalar; geçmişin izlerini takip ederek veya toplumun bilincinin arketipleri 

üzerinden karakter ve kişilik çözümlemesi için anlamlı kılınması gerekenler 

olsa da rüya sahibinin sonuçta ne olacağına dair çözüm arandığı bilgi 

edinme alanıdır. Rüya sahibinin rüyaları üzerinden karakter ve kişilik 

çözümlemesi ile ruhsal düzeyde ne durumda olduğu, sağlıklı bir karakter 

ve kişilik düşünüldüğünde ise nerede olduğu veya olması gerektiği 

bilinebilir. Böyle olsa da rüyalar, rüya sahibinin ne olacağı ve neler 

yaşayacağını da gösteren mesajlardır. Yusuf’un rüyası veya Mısır Aziz’inin 

rüyası da buna örnektir. 

Kâinattaki örgünsel oluşta dolaşıklıkta/ dolanıklıkta bilgi akışı 

düşünüldüğünde ve rüyaların ortak bilinç ürünü olduklarına da dikkat 

edilir ise sadece gören bireyi değil, yaşadığı toplum/ insanlık ile de ilgili 

rüyaların görülmesi mümkündür. Kur’an da Yusuf’un, Aziz’in rüyasını 

anlamlı kılmasında da bunu görmekteyiz. Ayrıca Yusuf’un çocukluk 

rüyasının gerçekleşmesi sürecinde de buna tanık olmak gerekir. Bazen, 

geneli ilgilendiren felaketlerin veya müjdeli haberlerin rüyalarda 

görülmesi, insanlık tarihinde -özellikle veliler tarihinde- sıkça görülen bir 

durumdur. 

Tasavvufta ise mürşitler, taliplerin rüyalarını, seyri seferin hangi 

düzeyinde olduklarını görmek, ilerlemelerini takip etmek ve ne 

olunacağını bilmek için dinlerler. Her rüya, rüya sahibini tanımak için tabir 

edilse de rüya sahibinin Tanrı tarafından ayrıcalık olarak muhatap alınıp 

alınmadığını ve sonuçta da ne olunacağını görmek için tabir edilir. Kişinin 

kim olduğu değil, sonuçta ne olacağı, rüya tabir edilir iken dikkat edilendir. 

Nur/ enerji evreninde yaşadığımız düşünüldüğünde, insanın dolaşıklıktaki 

bilgi akışında etkilenmesi de söz konusudur. İnsanının farklı âlemler ile 

bağlantı kurması melekelerine sahip olduğu da kabul edilirse eğer 
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rüyaların farklı bir önemi görülür. Tanrı, melekler, cinler, süfliler/ 

mikrobiyolojik canlılar, geçmişte yaşamış insanlar/ toplumlar, günde ve 

gelecekte yaşamış insanlar/ toplumlar ile nice yaratılmış ile birebir 

haberleşmek veya görsel, duygusal düzeylerde bağlantı kurmak söz 

konusu olur. Bu durumda derin rüyalar ve berzahta görüler bilgi edinmek 

için de kullanılıyor olsa da murakabe ve yakaza düzeyinde birebir iletişim 

kurmak/ haberleşmek mümkündür. Tasavvufta keşf düzeyinde bunun 

mümkün olduğuna tanık olmak ile beraber, birçok insanda/ velide bunun 

mümkün olduğunu gösteren deneyimlere de tanık olmak söz konusudur. 

Tasavvufta rüyaların keşf ilmine dâhil olduğunu da hatırlatmakta fayda 

vardır. 

Ayrıca İslam geleneğinde istihareye yatmak ile olacağa dair sorulan soruya 

cevap arayışında olmak da söz konusudur. İstiharede bulunmak, Tanrı ile 

rüya vasıtası ile iletişim kurmaya çalışmaktır. İnsanın keşfi açılmış olmasa 

da imanı gereği ile istihareye yatması Tanrı ile iletişim kurma 

özgürlüğünün/ hakkının olmasıdır. İslam’da bu, iman edenin -ruhbanlıktan 

öte-Tanrı ile iletişim özgürlüğünün olması adına önemlidir.  

Görsel olanın sese/ kelama, kelam/ ses belirimi olanın görsele döndüğü 

bir dünyada yaşananlar üzerine yorum yapmak zordur. Rüya dili 

öğrenildiğinde ve rüyalar ile doğa zemininde doğada yaşananları da 

anlamlı kılmak gerekir ise dikkat edilmesi gereken bir konu da kısas/ 

karmadır. Dünyada yaşananları rüya dilini edinmek ile yorumlamak 

mümkün olsa da yaşananların gelecekte olacaklara tabir edilmesi için ilahi 

adaleti -yani kısası/ karmayı- da bilmek de gerekir. Sevenin sevileceği, 

üzenin üzüleceği, merhamet edenin merhamet edileceği, zulmedenin 

cezası ile karşılaşacağı tinsel oluş içinde yaşadığımız düşünülür ise 

yaşananları geleceğe tabir etmek kolaydır. Bu durumda ahrete ve akıbete 

göre yaşamak gerektiğini de unutmamak gerekir.  

Bu başlıkta da görmekteyiz ki hikmet ve tevhid, çok anlamlılığı içerir iken 

farklı açılardan olay ve olguların sonuçta belirecek olan mahiyetlerine 

göre görülmesi/ okunması da kolay değildir. Çok anlamlılık ayrıca sonuçta 

anlam ve değer belirimi olarak görünüş bulacak mahiyete bakış da 
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düşünüldüğünde, hikmet ve tevhitsel görünün, sezgide anlayış, zekâda ise 

kavrayış inceliği ile edinilebileceğini görmekteyiz.                     

Rüyalar, her kişinin kendine has özgün hikâyeleridir. Böylesi anlatılar, dilin 

gizem barındırması sebebiyle cazibesinde kalınandırlar. Yaşamın zorlayıcı 

gerçekleri bir yana bırakılarak, sadece rüyalara göre olay ve olguların 

yorumlanması doğrultusunda yaşanması da beklenemez.  

Rüyalar ile yaşamın ne kadar girift ve katmanlı oluşuna da tanık olmak 

gerekir. Rüya gerçekleştiğinde de Tanrı varlığına delil/ ayet olarak da 

incelenmesi gerekendir. Rüyaların her gerçekleşmesinde ise hikmet gereği 

rastlantıya yer vermeden yaşanan ve anlaşılması gereken bir hayat ile 

karşı karşıya kalırız. Hayret edilmesi gereken ise bu kadar işi içinde 

Tanrı’nın rüyalar ile her kulunu muhatap almasıdır. Ayrıca her bir kuluna 

rastlantısı olmayan bir yaşam sunmasıdır. Yani rüyalar, kader ve kazanın 

olduğunun da göstergesidir. Rüya ile geleceği görmek mümkün ise kader 

önceden belirlenmiş olarak kazası gereği yaşanandır. 

Rüya başlığı çalışması ile doğada olup bitmekte olan olay ve olguların, 

anlam ve değer dünyası olan öznel alanda karşılıkları ile bütünlük gösteren 

oluşa haiz olduklarını da göstermeye çalıştım. Rüya diline dikkat çekmeye 

çalışarak da rüyaların hem Tanrı ile iletişim kurmanın hem geleceğin 

habercisi olmalarının hem de bilginin nur/ enerji düzeyinde dolaşık olması 

nedeni ile bilgi edinme aracı olduğunu göstermeye çalıştım. Rüyaların 

kendilerine ait dili ile de tanıtlanması yapılabilecek olgusallığa haiz 

olduklarını göstermek istedim.  

Tanıtlanması, gerçekleşirken/ gerçekleştiğinde mümkün olan rüyaların, 

içerikten yana boş/ anlamsız görüler olmadığını, olgusal olduğunu, yaşar 

iken görmek gerekir. Bu neden ile rüya diline dikkat etmek gerekir. Dili 

öğrenildiğinde de tevhid ve hikmete farklı bir açıdan bakmak, anlam 

zenginliği adına önemlidir. 

Rüya diline dikkat çekerken de yaşananlarının hikmetine farklı bir açıdan 

değinmek istedim. Eski dil ile söylemek gerekir ise madde ile mana 

arasında, ilişkide görülen mahiyete bağlı olarak uyumlu oluşu göstermeye 

çalıştım. Yaşananların ne için olunduğuna dair bilgi edinilmesi için, rüyaları 
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anlamlı kılmaya çalışır iken yöntemli bir düşünce biçimi oluşturmaya da 

dikkat ettim.  

Yöntem, doğruluğu sonuç vermesine göre test edilendir. Rüyalar ve 

yaşamı anlamlı kılmaya çalışır iken deneyimin gözden kaçırılmaması 

önemlidir. Ayrıca devirlere göre değişen kültüre göre anlam ve değer 

edinmenin nesneleri de değişir iken rüyalarda imgenin gücünde dil 

düzeyinde kullanılacak nesnelerin, yaşanan devire göre yeniden anlamlı 

kılınması da söz konusu olabilir. Her ne kadar olay ve olguların asıllarına 

göre anlam ve değer mahiyetleri değişmese de kullanıldıkları duruma göre 

yüklendikleri anlam ve değerlerde değişimler olabilir. Buna da dikkat 

etmekte fayda vardır. 

Her rüya bir betimlemedir. İmgenin anlam gücüne haiz dile sahiptir. Dili 

anlaşılır olduğunda, sadece geçmişin izlerini taşıyan değil, yarına uzanan 

anlam içerdiğine de her gerçekleştiklerinde tanık olunur. 

Rüyalar mumun ışığı gibidir. Nereye doğru mumu götürürseniz orayı 

ışıtırlar ve sizi takip ederler. Ta ki yaşanana kadar takiptedirler. Yaşam ise 

rüya gibidir. Her yaşanan, sonuçları itibarı ile karşılıklarına -kısasa/ 

karmaya- göre yorumlanabilir ve geçmişin sonucu olarak da geçmişi 

görmemizin de aracı olabilir.    

**** 
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Tevhid Ahlakı ve Hikmet, İslam Milleti ve Ümmet Olmak 

Sonuçlar öngörülemeyen her davranış ahlak ve hikmetten 

uzaktır, uzak kılar. 

Ahlak; iradeye ve değer yargısına göre beliren yönelimler, tutum ve 

davranışlarda -tavırsal oluşta- görünüş bulan, öznelliğin tinsel belirimidir. 

Fıtrata, alışkanlıklara, değer alınan ve ideal görülenler doğrultusunda 

şekillenen yaşam biçimine göre formasyonlar gösterir. 

İdealar, gerçekleşme erkinde irade belirimi olarak öznelde formasyon 

kazanırlar. Toplumsal yaşam ve tarihsel oluşta gereklilikler olarak belirirler 

iken evrensel ortak değer yargıları olmalarıyla da içselleştirilmek zorunda 

kalınırlar. Böylece toplumsal yaşamda eylemin kritik edildiği değer 

yargıları olarak görünürler iken toplumsal düzeyde ahlakın görünüşünün 

de gereği olurlar. Alanlarda da alanın ilkesine bağlı tavırsal oluşun ve 

verilen ürünlerin kritik edildiği yargı belirimleridir. Toplumsal yaşamda 

ortak değer belirimlerine göre şekillenen ilişkilerin de kritik edildiği 

ilkelerdir. Öznelde vicdanın, genelde ise hukukun yargısal oluşunu belirli 

kılan ilkeler olarak tesis edilirler. Bu açılardan bakıldığında da ilişkilerde 

hak ve had belirimleri ile ahlakın belirleyenleri olan ilkelerdir.  

İlkeler değer olarak yaşamı biçimlendirdiğinde ve toplumsal yaşam ilkeleri 

yasa ile tesis etmek zorunda olduğunda ahlak, insanın güzel ahlaka 

zorlanması olarak kaçınılmazı olur. Toplum etik düzeyinde ahlaklı olmaya 

insanı zorlar. Değer yargıları ile ahlak, toplumsal yaşamda belirginleşir 

iken yasalar ile yapısal kılınmaya çalışılır. Her toplum ise değer yargılarına 

göre farklı karakter kodlarına sahip iken tarihsel düzeyde koşullar, 

yönelimler ve beklentiler doğrultusunda ahlaki düzeyde değişken oluşa da 

gebedir. Her toplumun ortak olan meşru değer belirimleri yargısal olarak 

o toplumun ahlak anlayışının da belirgin kılınmasıdır.      

Ahlak, fıtrat gereği hak kılınan karakter yapısı ve çizgilerini içerir. İlişkilerde 

ise hem fıtrata bağlı karakter yapısının ve çizgilerinin hem de nefsi 

emmarenin uyanması ile tekbenci tıynetinin belirimi olan tavırlarda 

görünüş bulur. Fıtratta ilke/ idea gereği arı ahlak sahibi olunur iken nefsi 
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emmarede ise nesneleri üzerinden görünüş bulan tekbenci ahlak 

beliriminde seyir edilir.  

Fıtratta, iyi ve doğru olmak ile hem olduğu gibi olunduğu için güzel ahlakta 

olunur iken hem de esmayı hassa göre karakter yapısı ve çizgileri belirgin 

kılınır. Nefsi emmarede ise kötü ahlak belirimleri ile ahlakı arı oluştan 

uzaklaşılır iken ideaların potansiyel irade belirimleri olarak ilke gereği 

gerçekleştirilmelerine ihtiyaç varıdır. Toplumsal ilişkilerde bu ihtiyaç 

belirginleşir.  

Toplumsal ilişkiler, hak ve had belirimleriyle ideaların ilke gereği ile tesis 

edilmesine zorlar. İdealar ilke gereği ile ilişkilerde değer olarak adalet 

ilkesinin duygusunda içsel kılındıklarında us, işlevinde ilke gereği 

formasyon kazanır iken vicdan melekesi olarak görünüş bulur. İşte dinde, 

tevhidin öznel olarak tesis edilmesinin ve ilkeleri değer olarak yaşamsal 

kılar iken insan olarak vücuda gelişin gereği kılınan meleke vicdandır. Nefsi 

emmarenin kötü tıynetle ahlak belirimi kıyas alındığında vicdan, genel 

anlamda ahlakın değil, güzel ahlakın tesis edilmesinin gereğidir. Vicdanda 

ussal oluşta ahlak, usun bir formasyonu olarak görüngüsüdür. Usun nesnel 

düzeyde bilişinden farklı olarak ilkenin değer yargısı oluşu ile bilişin 

gerçekleştiği görünüş formasyonudur. Tutum ve davranışlarda ussal 

oluşta da görünüş bulur.    

Vicdan, ideaların us ve duyguda ilke olarak karşılık görmesi sonucunda 

güzel ahlak sahibi olmanın, yani Tanrı ahlakı ile ahlaklanmanın -tevhidi 

tesis etmenin- gereğidir. Tevhid, öznelde vicdan, toplumsal ilişkilerde ise 

vicdanın kurumsal düzeyde karşılığı olması gereken hukuk zemininde tesis 

edilir. Hukuk ve vicdan, tevhitsel ahlakın öznelde ve genelde edinilmesinin 

gereğidir. Böyle olduğunda ise nefis emmarenin tekbenci olan kötü 

ahlakına aşkın, güzel ahlakta yaşamak da edinilmiş olunur.  

Bireysel olarak karakter yapısı ve çizgileri ile fıtrattan başlayan ahlak, 

toplumsal ilişkilerde de ortak değer edinimleri ile toplumun ortak karakter 

ve çizgilerinde, toplum ahlakı olarak görünüş bulur. Toplum ahlakı kültürel 

oluşumda görünüş bulur iken kültür, toplumsal ahlakın karakter kazandığı 

alandır. Ortak değerler alanı olarak bir toplumun ahlakının görünüşe 
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gelmesidir. Ayrıca toplumun kurumsal düzeyde, her kurumsal yapının 

ilkesine bağlı olarak ortak ilişkilerinde göstermesi gereken ahlak ise 

ahlakın kurum yapısal olarak formasyon kazandığı, ilişkilerde ve üretim 

alanlarında görünüş bulan etiktir.  

Bireysel ahlak, vicdan ile güzel ahlakta tesis edilmesi gereken iken 

toplumsal olarak ahlak, hukuk zemininde etik düzeyinde güzel ahlak 

olarak tesis edilmesi gerekendir. Bir bireyin veya toplumun ilkeleri 

görünüşe taşırken ve tesis ederken güzel ahlak sahibi oluşu ile ilişkilerinde 

veya uygulamalarında nefsi emmarenin tıyneti (nefsi emmarenin 

yaradılışı gereği beliren karakter ve sonradan edindiği huyları olarak 

ahlakı) arasında ki fark, o birey veya toplumun hangi düzeyde veya ne 

kadar ahlaklı, etik olduğunun göstergesidir. 

Ahlak; fıtrata bağlı açık olan, nefsi emmare ile de biçim kazanabilen, 

vicdanın uyanması ile ilkesel oluşta gerçekleşebilen, ortak değerler 

edinilmesi ile alan içinde belirginleşen, hukukun tesis edilmesi sınırları 

olan ve ortak bilinç alanı oluşturulması ile beraber yapısallık kazanandır. 

Her bireyin, toplumsal ahlakın gereklerinde ahlakının şekillendiğine de 

tanık olunur. Geçmişin izleri de o toplum reflekslerinde, ahlakın bir parçası 

olarak görünüşe taşınır. Geçmişin izleri ve tercihlere bağlı olarak 

geliştirilen her reflekste de ahlaka tanık olunur.              

Ahlaktan bahsetmekte isek temel idealardan (iyi, doğru, güzel), 

bahsetmek zorunludur. Ahlakın olmazsa olmazı olan ussal gerekçesini 

idealarda buluruz. İdeaların gerekli oluşuna -varoluşsal ihtiyaç olarak 

gerçekliklerine- ise ilişkilerde beliren, varoluşun gerekleri oluşlarında tanık 

oluruz.  

Rahmet idealar ile görünüş bulur. Bundan olsa gerek ki Tanrı, Kur’an’da 

“rahmeti kendime farz kıldım -ahlak edindim-”  demektedir. Ahlakın asıl 

kaynağı Tanrı’dır. Fıtrat ile gelen ve çoklu gerçeklilikte varoluşun zorunlu 

doğası gereği ilişkilerde ihtiyaç duyulan ahlak ise bireysel düzeyde vicdan 

ve tarih olgusal gelişiminde de hukuk ile tesis edilmesi gerekendir. Nefsi 

emmare, vicdan, hukuk ve toplumsal ilişkiler, ahlakın farklı 

formasyonlarda görünüş bulmasının araçlarıdır.  
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İnsanın nefsi emmaresi sebebiyle tekbenci olduğu düşünüldüğünde 

ideaların; ahlaki -değer- yargılar olarak evrensel düzeyde karşılık 

gördüklerinde sürekli ve sürdürebilir bir toplumsal yaşamda varoluş için 

gereklilikler olduğuna tanık olunur. Tarih olgusal oluşta hukukun tesis 

edilmesi de buna tanık kılar.       

Toplumsal oluşta yaşam biçimi ve alanlarına göre ise idealar, sürekli ve 

sürdürebilir toplumsal yaşamın gerekli olan ortak değer kabulleridir. 

Ahlak, toplumsal yaşamda yasak, hak kılınmış ve hak edilmişlere göre 

meşru olanı/ alanları belirli kılar iken sınırlı oluşu da beraberinde getirir. 

Sınırlı oluş, insanın ilkeye göre terbiye olmasının da gereğidir. Ahlak farklı 

formasyonlarda belirir iken hangi düzeyde olduğunun kritik edilmesinin 

de gereğidir. 

İnsan, nefsi emmareye göre tekbenci iken ilişkilerinde bütünlüğü 

yakalayabilmek için sınırlı oluşu tarihsel oluşunda -deneyim gereği ile- 

edinmek zorunda kalır. Sınırlı oluş, özgürlüğün kısıtlanması değil, meşru 

alanlarda özgürce yaşanması için de gerekli olandır. 

Din için söylemek gerekir ise en sığ anlamda idealar, Tanrı’nın buyrukları 

doğrultusunda yaşam biçiminin, kendisine göre tesis edilmesinin 

gereğidir. Aslında ahlak kıpısında tanrısal oluşun deneyimlenmesinin 

gereğidirler. Bundan olsa gerek ki bir hadisi şerifte “ Allah’ın sıfatları ile 

sıfatlanın, ahlakı ile ahlaklanın” denilmiştir. 

Dinin toplumsal düzeyde öngördüğü ahlak ise Tanrı’nın, yaşam biçimi ve 

alanlarda esma gereği tavırlarda görünüşe gelmesi için uygun görülmüş 

olandır. Din, yaşamsal olarak değer alanıdır ve ahlaki olmayı da değer alanı 

oluşundan dolayı ilişki belirimlerinde zorunlu olarak bulur. Bu bağlamda 

dinde, bireysel olarak vicdan ve toplumsal düzeyde de hukuk/ şeriat 

öncelenendir. Vicdan ile bireysel düzeyde güzel ahlak tesis edilmesi 

gereken iken toplumsal düzeyde etik olarak ahlak, güzel ahlakın bir gereği 

olması ile ilke ve sınırları belirginleştirilerek yapısal kılınması gerekendir.  

Tanrı’nın yaşam ve alanlarında görünüş bulması, kendiliğin 

gerçekleştirildiği her durum ve alan üzerinden insanın tevhidi, genelde 

zorunlu olarak bulmasıdır. Böyle olsa da din ile insandan istenen; tevhidin 
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ilkesel oluşta hayata geçirilmesidir. Yani kendiliğin, her gerçekleştirme de 

tekbenci olarak değil, herkes için iyi, doğru ve güzel olanın tercih edilmesi 

ile yaşanmasıdır. Böyle olduğunda tevhid, ürün vermek ve ilişkiler 

üzerinden rahmet olarak yaşanır. 

Dinde öncelenen ahlak, tevhidin ilke gereği yaşamın her alanında tesis 

edilmesidir. Böyle olduğunda dinde, yaşamın her alanında, ahlaki düzeyde 

tanrısal olanı hakkı gereği ile yaşamak gerekli kılınır. 

Tevhidin genelde tesis edilmesi için hukuk, öznelde tesis edilmesi için ise 

vicdan zorunludur. Böyle olmak ile berber nefsi emmarenin tekbenci 

ahlakından yana fedakârlıkta/ özveride bulunarak tenzihte bulunmak, 

tevhid ahlakının -yani tanrısal olanı gerçekleştirir iken Tanrı’yı hak gereği 

yaşamanın- ana temelini belirli kılar. Tevhitsel görü ile tavırlarında 

Tanrı’ya ve işlerindeki hikmete tanık olmak için de iman ile biçim kazanan 

hüsnü zannı -yani olumlu bakışı- korumak önemlidir. 

Tevhid, vicdan ile güzel ahlakta ve hukuk ile de hak ve had belirimleri üzeri 

ilişkilerde tesis edilir. Din ilmi, Tanrı’ya göre kendilik bilinci edinilmesi ve 

ereğe bağlı ilkesel yaşamda -salih amellerde- güzel ahlak edinmenin 

ilmidir. Din ile tesis edilen, tevhittir. Dinde aranan ise din ilmine bağlı 

olarak edim ve üretimlerde bulunmak ile kendiliğin gerçekleştirilmesidir. 

Kendiliğinin/ ben olmanın sorumluluğunu kazanmış olarak da yetişkin 

insan olunmasıdır.  

Dinde muhatap, yetişkin insandır. Yetişkin insan olanın din sahibi 

olmasından bahsedilir. Yetişkin insandan ise din ilmine bağlı olarak ilkenin 

duygusunda hakiki olması ve ilkesine bağlı eylemde kendiliğini 

gerçekleştirmesidir. Böylece dini ile meşru olana göre kendilik bilinci 

edinilir iken tevhitte yaşamda aslına bağlı olarak tesis edilmiş olur.  

Tevhidin tesis edilmesi için ise ilim, ihlas ve amel (edim) beklenir. İlim, 

talim, terbiye, hak ve had belirimleri ile ilişkilerde adap bulma sürecinde 

bulunulur. Her işin de alanına ve alanının ilkesine bağlı olarak hakkı gereği 

ile olması gerekenlerinde yapılması beklenir. Eskiler dinde olması gerekeni 

böylesi özetler iken tevhidin, öznel ve genel düzeyde nasıl tesis edilmesi 

gerektiğine de cevap vermeye çalışmışlardır. 
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Din alanı, öznel oluşun ilmini barındırır iken değerler alanı olarak biçim 

kazanır. Değerler ise öznel oluşu nedeni ile amaca/ ereğe bağlı gerekçesi 

üzeri ahlak belirimine neden olur.  

Bu durumda din, hangi değerler ile kendiliğin gerçekleştirilmesi 

gerektiğinin ilmi olarak da değerlerin talim edildiği alandır. Değer kıldıkları 

ile belirli kılınan hak ve had belirimleri üzerinden ise kişinin rabbi sıfatıyla 

(yönelimlerini, tutum ve davranışlarını belirli kılan asli sıfatı -esmayı has-) 

eylem ve ilişkilerinde terbiye bulmasını gerekli kılar. Terbiye ile kazanılan 

bir durum da kendiliğin gerçekleştirildiği alanlarda, adabı erkânın 

edinilmesidir. Yani meşru olanda kendiliğin hakkı gereği 

gerçekleştirilmesidir.  

Böyle olduğunda da yaşamda tevhid, kültür düzeyinde ahlak belirimi ile 

tesis edilmiş olur. Kurumsal yapılarda, her alanın ilkesine bağlı olarak tesis 

edilmesi gerçekleştirildiğinde ise medeniyet düzeyinde tevhid, genele 

yaygın olarak toplumun ortak bilinci olmaya adaydır.  

Tevhidin tarihi süregelişinde kültür düzeyinde tesis edilmesi ile din, 

sağlam bir zeminde yeni nesillere aktarılır/ aktarılmıştır. Günümüzde 

ihtiyaç duyulan en önemli olgu ise kurumsal düzeyde de tevhidin tesis 

edilmesidir. Böylece kültür düzeyinde muhafaza edilenin, kurumsal 

düzeyde de tesis edilmesi ile sadece varlık görüşü değer yargısı düzeyinde 

değil, ahlakının ve varlık görüşü değer yargısının da genele yaygın 

kılınmasının önü açılmış olur.  

Kültür ve medeniyet çizgisinde tevhid, yarın ki kuşaklara daha sağlam bir 

biçimde aktarılır. Günümüzde, kurumsal düzeyde bilimsel tutumun tesis 

edildiği düşünülürse eğer sadece nesnel olgusal olan zeminden hareket ile 

düşünen ve tevhid anlayışına uzak insanlar ürettiğimiz görülür. Bu 

durumda bilimsel oluşa ihtiyaç olduğu kadar, insan tini adına tevhide de 

ihtiyaç olduğunun idraki ile tevhid anlayışını her alanda tesis etmek 

gerektiğinin idrakinde olmak gerekir.     

Dinde ahlak, tevhidi içerir ve Tanrı’ya tanık olmanın duyarlılığını -tevhitsel 

görünün de gerçekleşmesinin- gereğidir. Bilmek, görüş/ görmek için her 
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ne kadar gerekli ise tevhitsel ahlak da görüşün hakiki olarak duygusunda 

gerçeklemesine duyarlılık kazanmak için gereklidir. 

Böyle olduğunda tevhid, sadece bilmek ile gerçekleşen değil, tanrısal olanı 

hayata geçirmek ile de ilgili olandır. Tanrı’ya esma tavırlarında, ürün 

vermesi ve alanlar var etmesi üzeri işlerinde gözettiği hikmetli oluşta tanık 

olmak için ahlakta, tevhide karşı duyarlılık kazanmak gerekir. 

“Hikmeti dilediğine verir. Birine hikmet verilmiş ise bolca hayırda 

verilmiştir” ayeti ile de bakıldığında, hikmet ve hayr beraber zikredilir. 

Ayette hayr, ilk bakışta hikmet ile kazanılan olarak anlaşılsa da hayr (iyilik), 

hikmetli oluşun veya hikmetsel görünün gerçekleşmesinin bir gereği 

olarak zikredilmiştir.  

Hayr, tekbenci tıynette olan insanın hem tekbenciliğe aşkın olması hem 

de tenzih gereği nefsi emmareden yana terbiye olması adına gereklidir. 

Terbiye olmuş insan için ise hayr, tevhid gereği eylemlerinde Tanrı’ya tanık 

olmanın ve edim ve üretimlerde vicdan ile hikmete duyarlılık kazanmanın 

da gereğidir. İnsan için hayr, sağaltıcı olması ile sezgi ve us melekelerinin 

de gelişimine katkı sağlar. Hayr olan eylemler sonucunda nurun artması 

söz konusu olduğunda ise hikmetsel görü düşünen biri için kaçınılmaz olur.  

Hikmet, hayr üzeri olmak ile sonuçta sezgide duyumsanan olsa da ussal 

olarak kavramsal düzeyde biliş ile de açık olandır. Olay ve olgunun 

nedenleri, sonuçları hikmeti görünür kılar. Böyle olsa da sonuçta açık olan 

gerçeğe göre nedenlerin okunması, ne için olduklarından yana alan 

belirimlerine göre kanaatin oluşması hikmetsel görünün gereğidir.  

Hikmet, sonuçta beliren gerçek ile görüş sahibi olmaktır. Bu anlamda 

nesnel olgusal olanın deneysel, tarihsel olarak da deneyimsel ve öznel 

edimsel oluşta belirenin de deneyimde gerçeğine tanık olunması anlamını 

içerir. Hayrı hikmete dâhil eden gerçek ise hayr üzeri eylemde 

gerçekleşen/ gerçekleştirilenler sonucunda hikmet ile karşılaşılmasıdır. 

Tevhidi hikmete dâhil eden gerçek ise hayr üzeri eylemlerde, asli olarak 

esma tavrında bulunan Tanrı’nın sonuçta görünüş bulmasıdır. İman ve 

vicdanı gereği iman edenin, Tanrı’ya tavır ve işlerinde hikmet üzeri 

oluşunda tanık olması, tevhitsel görüde bulunmasıdır. Ayrıca hayr üzeri 
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olmak ile tevhit, yaşamda tesis edilir/ görünüşe taşınır.  Bu durum, 

tevhitsel görü ve tevhitsel yaşamın, öznel/ tinsel alana ait olarak hikmeti 

ile tanışılması anlamını taşır. 

Hayr, tekbenci oluştan yana arınmanın gereğidir. Özde tanrısal olanın 

eylemde gerçekleştirilir iken görünüş bulmasıdır. Bunun içindir ki tevhid 

ahlakı, karşılık beklemeden tenezzül ve hizmet etmeyi gerekli kılar. Karşılık 

beklenmeyen her tenezzül ve hizmet Tanrı için olur iken iman edenin, 

kısas/ karma gereği ile kendi için yapmış olarak da bulduğudur. 

Hikmeti öznel alanda kısas/ karma gereği ile bulan için ise yaşam, 

öngörülebilir sonuçlara göre yaşanması gerekendir. Böyle olduğunda ise 

yaşananların sonuçta karşılık göreceği duruma bağlı olarak yaşam, kısas 

gereği ile hikmetine vakıf olmuş olarak yaşanır. Bunun tevhid ile ilgili olan 

yönü ise kısasta/ karmada işlerin adalet ilkesi üzeri gerçekleştiğine tanık 

olunur iken ilkelerden taviz vermeyen Tanrı’ya da sonuç itibarı ile tanık 

olunmasıdır. 

Tevhitte Tanrı’ya tavır belirimlerinde tanık olmak söz konusu iken 

hikmette Tanrı’ya, ilke gereği sonuç belirimler üzerinden 

gerçekleştirdikleri üzerinden tanık olunur. Tevhitte nesnelliğe aşkın 

öznelliğe tavır belirimleri ile tanıklık söz konusu iken hikmette ise olay ve 

olguların, tevhidin aracı olarak nesnel kılınışlarına tanık olunur. Çünkü her 

gerçek sonuçta belirir iken sonuca göre nesnel kılınışına da tanık olunur. 

Bu, nesnel kılınanın ne için olduğunun da belirimidir. Tevhitte iman ve 

muhabbet ile Tanrı’ya hayran olmak söz konusu iken hikmette ise Tanrı’ya 

ürün verdikleri üzerinden işlerinde hayran olmak gerçekleşir.  

Tevhid, yaşamsal yönü ile Tanrı’ya duyarlı kıldığı içindir ki ahlakta 

sürekliliği de esas alır. Tevhid ahlakında süreklilik ise tenezzül ve hizmetin 

devamlılığında fütüvvetin edinilmesi ile sağlansa da fakr, Tanrı’ya 

duyarlılığın yitirilmemesi için gereklidir. Fakr, sözlük anlamı ile ihtiyaçlı 

olma içeriğini taşısa da menfaat gözetmeksizin, kendine mal etmeksizin 

edim, üretim ve ilişkilerde bulunmayı gerekli kılan ahlak biçimidir. 

Nefsi emmare söz konusu olduğunda varsayılan değer belirimleri ile 

kişinin tekbenci oluşunu beslemesi her daim söz konusudur. Bu 
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nedenledir ki fakr, fütüvvet ile beraber tekbenci oluşun önünü kesmektir. 

Tenezzül ve hizmet ise tekbenci oluşa aşkın yaşamaktır.  

Fakr, bir nevi arınmış olmak ile ilgili olan ahlak belirimidir. Kişinin, nefsine 

menfaat gözetmeksizin/ karşılık beklemeksizin ve nefisine mal etmeksizin 

yaşaması, nefsini hak ettiği izzete de yükseltmesidir. Fark ahlakında olan 

için şeref/ izzet, Tanrı’yı yaşadıklarında bulmaktır. Fakr olunmazsa, 

Tanrı’yı yaşadıklarında bulmak da bir o kadar zorlaşır.  

Anlatılandan da anlaşılacağı gibi tevhid, sadece bir düşünce biçimi değil, 

bir ahlak biçimi olarak da yaşanması gerekendir. Tevhid ahlakında ise 

Tanrı’yı, fıtrat gereği hak kılınmış olan istidat gereği ile emeğe bağlı olarak 

da hak etmiş olunduğu kadarı ile yaşamak söz konusu olandır. Tevhidi, 

ortak değer olarak kültürde canlı tutmak ve kurumsal düzeyde de tesis 

etmek ise günümüz ve yarın için din adına, insanlık namına, Tanrı için dâhi 

olsa olması gerekendir. 

Belki tevhid ahlakı, genelde tam anlamı ile tesis edilemeyebilir ama 

tevhitsel varlık görüşü değer yargısı genele yaygın tesis edilebilir. Bu 

durumda tevhid ahlakının edinilebileceği alan da sağlanmış olur. Ortak 

bilinçte ortak değerlere duyarlılık kazanılması ile de millet, ümmet olarak 

İslam olunabilir. 

Tevhit anlayışı ile varlık görüşü değer yargısı ortak bilinç olarak 

edinilmeden İslam milleti olmak mümkün değildir. Tevhid ahlakını da hem 

Tanrı’ya duyarlılık hem de tanrısal olanın hakkı gereği ile insani ilişkilerde 

yaşanmasını, ortak bilinç olarak gerçekleştirmediğimiz/ tesisi 

edemediğimiz takdir de millet olduğumuzun ortak duygusunu 

edinemeyiz. 

Kültürde temsil edilen değerler, duygusunda verilmeli ve ortak eylemde 

gerçekleştirilir iken ortak ruh kılınmalıdır. Kurumsal düzeyde ise tevhid 

anlayışı, genele yaygın olarak zihinlerde yer edinmelidir. Bu yapılırken de 

dikkat edilmesi gereken, dinde zorlamanın olmadığıdır.  

Tevhid, ideolojilerin tek tip kılan yaklaşım ve uygulamalardan farklı olarak 

tek tipleştirmeden, çeşitlilikte yaşamın tesis edilmesini öngörür. Bu 
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nedenledir ki çıta olmaktan daha çok insanlık için çatı olma durumuna 

sahiptir. Tevhidin çatı oluşunu ise hukuk zemininde, hukukun evrensel 

normlarının/ esaslarının çatı oluşundan hareket ile tesis etmek, İslam’ın 

gereğidir. Böyle olduğunda hem Tanrı’ya hem kendisine hem yaşam 

nesnelerine saygısı olan insanlar yetiştirmek ile daha güzel bir dünyanın 

kapısını aralanmış olur.  

Erek, insana yöndür. Bu bağlamda kültür ve kurumsal -medeniyet- 

düzeyinde de insanın tevhid ereğine bağlı olarak yetiştirilmesi gerekir. 

Yönü olmayanlar kaybolmaya mahkûmdurlar. Azmi olmayanlar ise 

sonuçta ilkeye bağlı sonuç almaktan mahrumdurlar. 

Hak ile batıl oluşun gerçekleştiği bir dünyada, tevhid adına belirtmek 

gerekir ise yönsüz/ kıblesiz olmak düşünülemez. Ereğe bağlı olarak da 

tarafsız olmak ve azimsiz olmak da kabul edilemez. Bu bağlamda neden 

gerekçelerimize bağlı olarak insan üretmek değil de erek gerekçemize 

bağlı olarak insan yetiştirmek tevhitte olması gerekendir. Zaten tevhitte 

insan, ereğe bağlı olarak yetiştirilendir. Ümmet olacak isek ortak ereğe 

göre ortak değer alanlarında insan yetiştirmemiz zaruridir.  

Ereğe bağlı yön/ kıble bulmak yetmez! Ereğe bağlı insan yetiştirmek, 

tevhidin sürekliliği adına önemlidir. Bunun için de ereği duygusunda 

verebilmek, değerinde yaşamayı da terbiye ve talim eder iken ereğin 

içselleştirilmesi ile eğitimde öğretmek, her şeyden önce öncelenmesi 

gerekendir. İnsanı kaybeder isek yarını da kaybederiz.  

Öyle ise önce insan diyerek, insanı kazanmanın ve yeniden bulmanın 

yollarını edinmek gerek. Kurumsal oluş, aile, hukuk, sanat, vicdan, imanın 

kültür nesneleri vb. öncelenir iken insana dokunmak gerekir. Tarihsel 

oluşu sürekli kılarak koruyacak isek insana dokunmanın yollarını bulmak 

zorundayız.  

İslam ümmeti/ milleti olacak isek insan ile insanca yaşar iken tevhidin 

gerçekleştirilmesi ve içselleştirilmesi şarttır. Ortak değerlerde ilişkide 

bütünlüğü yakalamak, ortak duygularda biz olabilmek ve ortak 

eylemlerde/ gerçekleştirilenlerde biz olmanın ruhunu korumak da 

yarınlara ulaşmanın gereğidir. İslam olmanın ortak ahlakında 
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buluşulduğunda İslam milletinden olarak ilkeleri gerçekleştirmek ile 

Tanrı’da buluşmakta isek insanlıkta ümmet olmayı da edinebiliriz.   

Ne olursa olsun, hangi koşul altında bulunulursa bulunulsun tevhidi yaşar 

iken insandan yana yalnız kalınsa da Tanrı ile olunduğu unutulmamalıdır. 

Allah kuluna yetmekte ise sonuç kulundur. Yarınlar da insanlık tümelinde 

ümmet olmayı bulan salih olan o kullarındır. 

Kul olmak köle değil, Tanrı’yı tevhid gereği bilir iken hakkı gereği 

yaşayabilmektir. Kul olmak, kısas/ karma düşünüldüğünde, özgürce 

geleceğini inşa edebilmektir. Sonuçlara göre yaşar iken özgürce 

yaşamanın yolunu edinmektir. Kul olmanın sorumluluğunu alanlar 

Tanrı’ya talip olmuşlardır. Hak ettikleri ölçüde de Tanrı’yı bulmuşlardır. 

İşte! Tevhidin bir ahlakı da kul olmayı başarabilmektir. Nefsi emmarenin 

boyunduruğundan, ereğe bağlı ilkeli yaşam ile kurtulabilmektir. 

Dinde ahlak hem takvada bulunmuş olarak dini muhafaza etmenin hem 

de Tanrı ile yakinlik kurmanın gereğidir. Takva, bir yönü ile de din ahlakının 

edinilmesidir. Sonuçta güzel ahlakta takva sahibi olarak da Tanrı’ya yakin 

gelineceği unutulmamalıdır. Din sahibi olan kişinin, her türlü koşul altında 

hatırlaması gereken en önemli önceliği ise din ahlakı olan güzel ahlakı 

muhafaza etmesi gerektiğidir. Kur’an ile insana tavsiye edilenin, güzel 

ahlak olduğunu da unutmamak gerekir.      
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Tevhid ve Tarihsellik 

Tarih, her alanın kendi ilkesi/ ilkeleri ile okunduğunda gerçeğe 

tanık kılacak olgusallığa haizdir.  

Tevhid ahlakında Tanrı’ya duyarlı olunması sebebiyle düşünmek zorunlu 

olur. Tanrı gizilde durur iken gizil olmanın cazibesi ile düşünülen -bilinmek 

istenen- olur. Tevhid ahlakı da hikmet ile buluştuğunda düşünmeyi 

zorunlu kılar.  

Bu nedenden olsa gerek ki tevhid ve düşünmek, biyolojik temel 

ihtiyaçların dışında gerçekleşir. Böyle olsa da temel ihtiyaçlardan yana 

sıkıntıya düşmek, ihtiyacı giderecek olanağa sahip kişi olarak Tanrı’yı, Tanrı 

idesinde/ ilkesinde üst yapı kılar iken Tanrı idesi ile de düşünce yapısal 

kılınır.  

İnsanın aciz doğası gereği Tanrı’yı araması -düşmesi-, tarihsel görünüşte- 

ilk izlenim iken varoluş anlamına dair varoluş krizi yaşaması ve Tanrı ile 

varoluşu anlamlı kılmaya çalışması da tarihsel bir gerçek olarak önümüzde 

bulduğumuzdur. 

İhtiyaç belirimine göre Tanrı arayışında Tanrı ile bağ kurmak, dua ve adak 

ile tanışmayı olanaklı kılmak ile başlar. Böyle olsa da Tanrı varlığının 

gizemli oluşu, O’nu varlık hakikatinden yana tam anlamı ile bilmekten, 

insanı yoksun kılar. İnsan Tanrı’ya dair bilgisinin eksikliğinden dolayı olsa 

gerek ki Tanrı olarak varsaydığı/ edindikleri ile inanç çeşitliliğinde görünür. 

İnanç/ itikat çeşitliliğinde ise kısmen olsa da varoluş krizini aşar.  

İnanç biçimleri ortak değer yargısı olarak biçim kazandığında ise kültür 

oluşumda belirleyicidir. Medeniyette ise yerleşik olarak yaşam alanlarında 

genele yaygın kılınır. Böylece, Tanrı veya Tanrı olarak varsayılanlar ile 

inanç, tarihsel olmak ile miras olarak olgusal oluşunu bulur. 

İnsanın Tanrı’ya veya tanrı olarak varsaydıkları, toplumsal ilişkiler 

düşünüldüğünde ise inancın öznesi olmaktan farklı olarak menfaatlerin 

gerçekleşmesinin nesnesi olur. Tarihsel süreçte Tanrı ve tanrılar inancının, 

insan düşüncesinin bir ürünü olduğu yönünde düşünülmesi, menfaatin 

nesnesi kılınmasından rahatsız olunması, materyalist varlık görüşü 
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çizgisinde varoluşu temellendirmeye çalışmak vb. nedenler, tanrısız 

düşünmeye ve tanrı tanımaz olmaya da insanın yönelişidir. 

İnsanlık tarihi boyunca politeizm, panteizm, monoteizm, deizm, ateizm 

(her varlık görüşü değer yargısı olarak inancın nesnesidir ve diğer inanç 

belirimleri karşısında ateizm de inançtır) vb. inanç biçimleri ile varoluşun 

nedeni ya varsayılan tanrılara ya Tanrı’ya ya da doğanın kendisine 

bağlanmıştır. Agnostisizm ile de Tanrı veya tanrı varsayılanların bilinmez 

oluşu savı ifade edilmiştir. İnancın tarihsel sürecinde varoluş, nedene/ 

nedenlere, neden olana bağlı olarak anlamlı kılınır. İnanca bağlı düşünce 

de bu doğrultuda yapısal kılınır. 

İnanış biçimlerindeki çeşitlilik, Tanrı inanışından yana doğru bilginin 

edinilmediğinin de göstergesidir. İnsanın, inancın tarihsel oluşunda değer 

yargısı olması nedeni ile ilişkilerinde taraf olması da kaçınılmaz olarak 

bulduğudur. Her inanış biçiminin değer oluşu belirimi ile taraf olunmasına 

göre en doğru Tanrı bilgisini içerdikleri kanısını edinmeleri de doğal olarak 

görünüş bulur. Bu anlamda tarihsel olarak bakıldığında Tanrı’ya söz hakkı 

tanımadığı da gerçektir. 

Tanrı’ya dair varlık bilgisi edinilecek ise en doğru bilgi, Tanrı’nın 

kendisinden edinilecek olan bilgidir. Bu durumda nübüvvet yani nebilik 

tarih sahnesinde yerini alır. Âdem’den Hatem’e yani Muhammed Mustafa 

efendimize kadar her nebi (haberci); Tanrı'yı doğru tanımak, O’nun ile 

nasıl iletişim kurulacağını göstermek ve O’na göre nasıl yaşanması 

gerektiğini beyan etmek için ortak söylevde buluşurlar.  

Bir tarihçi için nebiler ve nebiler ile gelişen inanç biçimleri, tarihsel 

süreçlerinde birbirlerini tamamlayan olmaktan daha çok kültür ve 

medeniyet çizgisinde birbirlerinden etkilenmiş olarak beliren olgular 

olarak görülür. Sığ anlamda, böyle olduğu yönünde yaklaşımda bulunulur. 

Bu, insanlık tarihinde değişen konjonktür belirimlerine göre inanç 

bilgisinden yana yenilenmenin ve tarihsel oluşta birbirini tamamlamanın 

gerçekleştiğinden uzak yaklaşımda bulunmaktır. 

Nebilik, keyfi veya fevri bir düşüncenin ürünü değildir. Nebilik; Tanrı’nın 

varlık bilgisini, O’nun ile nasıl iletişim kurulması gerektiğinin ayrıca 
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Tanrı’ya yaşamda nasıl tanık olunması gerektiğinin bilgisini yine Tanrı’dan 

almanın, bilgi edinme yöntemidir. 

Bu bilgi edinme yönteminde, neden arayışında olan insan için, Tanrı 

sadece varoluşun ilk nedeni olan değil, sonuçta yaşamsal olarak erekte de 

bulunması gerekendir. Bu bağlamda nebilik ile insana gelen sadece neden 

Tanrı olarak ulûhiyette bulunan değil, erek Tanrı olarak rububiyet 

belirimlerinde de bulunması gereken Tanrı’ya tanık olunur. Bu, varlığı 

denenebilir veya deneyimlenebilir olanın gerçekliliğine tanık olmayı da 

beraberinde getiren bir gerçekliği de görünür kılar. Tevhid bu bağlamda 

Tanrı’yı, varoluş belirimlerine göre varlığını deneyimleyerek kendisine 

tanık olmayı içerir. 

Nebilik söylevinin ortak esası; Tanrı’ya iman etmek, akıbete/ ahrete göre 

yaşamak ve salih amelin öncelenmesidir. Nebilik ile verilmek istenen ise 

neden Tanrı inancını erek Tanrı inancında pekleştirmek ayrıca erek Tanrı 

inancına göre Tanrı’yı, değer olarak görür iken yaşamın her alanında edim 

ve üretimlerde gerçekleştirilmekte olanlar üzerinden bulmaktır. Bu 

bağlamda varoluş krizini, neden Tanrı ile aşmak değil, erek Tanrı belirimi 

ile aşmak söz konusu olur. Tanrı ile tanışmak ise her iman edenin kendi 

gerçekleştirdiklerinde ve Tanrı ile tanışmak için gösterdiği çabasında/ 

emeğinde, duyguda hakiki olması sonucunda bulması gerekendir.  

Tevhid inancında/ itikadında Tanrı; ulaşılmaz, bilinmez, tanık olunamaz, 

tanışılamaz, erilemez olan değildir. Tevhid itikadında Tanrı; bilinebilir, 

tanık olunabilir, tanışılabilir ve ulaşılabilir olandır. Bu olanakları sunması 

nedeni ile de deneyimlenebilir olmasıyla kendisine kendi ile tanık 

olunandır. 

Nebiler ve veliler tarihi olan kadim bilgelik tarihinde tanık olunacak olan 

ise değişen toplu durum belirimlerine göre tavırda bulunur iken insanlığın 

ihtiyaçlarına da cevap verir iken kendini de görünüşe taşıyan Tanrı’dır. 

Nebilik birbirinden bağımsız gelişlerin değil, birbirlerini tamamlayan 

özellikler ile gelişin olduğunun göstergesidir. Her nebi ile yaşamda karşı 

karşıya kalınacak sorunlara cevap verilmiştir.  

Tevhid Okumaları 5

291



Nebiler tarihi, insan ile Tanrı arasında bağ kurma tarihidir. Bu tarihte 

insanlık, tinde çocukluk evresinde bulunur. Nebilerden sonra olan ise 

insanın Tanrı ile iletişim kurmayı kendi ile gerçekleştirmesinin olanağının 

tanınmasıdır. Bu, insanlık için tinde yetişkin olmaya geçiş anlamına gelir. 

Tevhid ise rububiyet gereği ile yetişkin olmayı gerekli kılar. Bu nedenledir 

ki insandan istenen tevhitsel görü ve ahlak ile olması gerekende yaşaması 

ve Tanrı ile bağ kurmasını da kendi başına gerçekleştirebilmesidir. Kur’an 

çizgisinden buna bakıldığında dua, şükür, hamd, zikir, fikir, tövbe ile 

istenenin de bu olduğu görülür. 

Tevhid anlayışı ile hem neden Tanrı anlamlı kılınır hem Tanrı erek Tanrı 

olarak yaşamın her alanında görülmesi ve yaşanması gerekendir hem de 

varoluş krizini aşmanın -yeri doldurulamaz olacak gerçeği olarak- 

gereğidir. Üst değer olarak da yaşamı, ahlakı, ilişkilerde tesis etmenin 

gereğidir. Tevhitte Tanrı üst değerdir ve üst değer olarak da yaşamda hak 

ettiği yeri alması gerekendir. İşte tevhid ile olan da budur. Tanrı tevhid ile 

yaşamda hakkı olan değerde görünür ve istidat kadarı ile yaşamda 

gerçekleştirilenler üzerinden yaşanır.           

Kadimlerin –ilke gereği zamansız olanı yaşayanların- tarihinde de 

görmekteyiz ki tevhid hak gereği yerli yerince yaşamayı gerekli kılar. 

Yerindeliğinde ve gerekliliğinde olay ve olgulara hikmetleri gereği ile tanık 

olmaya da neden olur. Tevhitsel görü olmadan hikmete tam anlamı ile 

vakıf olmaktan da bahsedilemeyeceği kesindir.  

Felsefe tarihi ile hikmeti neden belirimlerde yasa ve ilkede arar iken bilim 

tarihi ile de nesnel olgusal düzlemde edinilen sonuç verilerden referans ile 

hikmete tanık olmaktayız. Tevhidin tarihsel oluşunda ise tanrısal olanın 

deneyimlenmesi gerektiği ilkesi gereği, yaşamda öznel edimsel oluşa bağlı 

olarak gerçekleşenlerde edinilen sonuç veriler üzerinden hikmete tanık 

olmak söz konusu olur. Tevhitte hikmet ise bu açıdan bakıldığında 

Tanrı’nın olay ve olgulara aşkın görünüşüne tanık olunmasıdır. Her olay ve 

olgu da bu gerçeğe göre ne için olduğunu bulur. Olay ve olgunun gerçeği/ 

hikmeti de böylece sonuçta erekte Tanrı’nın görünüş bulması ile açık 

olmuştur.               
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Tevhitte Tanrı ilkesi gereği düşünmek, tevhitte öncelenir iken hikmet ve 

tavır belirimleri ile Tanrı’ya tanık olmak ise sonuçta edinilecek olandır. 

Tanrı’yı düşünmek, Tanrı’ya hikmet ve tevhid üzeri tanık olmak için gerekli 

iken olay ve olguların hikmeti üzeri tevhide ulaşıldığında/ ulaşılabildiğinde 

tevhid, insan tininin en yüksek seviyesi olarak ulaşacağı okuma, görü ve 

yaşam biçimi olarak görünüş bulur.  

Âdem nebide yaratıcı olarak neden Tanrı’ya tanık olunmakta iken İbrahim 

nebi ile varoluş krizine çözüm arayan insana tanık olunur. Muhammed 

Mustafa ile de erek Tanrı’ya göre yaşamın öznelde ve toplumda nasıl tesis 

edildiğine tanık olunur. Süreçte tevhide katkı sağlayan diğer nebiler ve 

salihler ile tevhidin hangi koşullarda nasıl yaşamsal olduğuna ve değer 

belirimleri ile nasıl yaşanması gerektiğine tanık olunur. Nur Göğü Seması 

ikinci kitabın, bu bağlamda okunmasını tavsiye ederim.  

Fatiha suresinde “nimete erenler” tabiri ile kastedilenler her ne kadar 

nebiler, veliler ve genel olarak salihler olsa da nimete ermenin talep 

edilmesi nedeni ile de tevhidin tarihsel oluşuna tanık oluruz. Çünkü talep 

edilen, tarihsel olarak gerçek olduğuna tanık olunmuş olandır.  

Tevhid için tanrısal olan ise gerçekleşen her olay, olgu ve alan belirimidir. 

Her olay, olgu alan belirimine göre Tanrı hakkı için duyarlı olunması 

gerekendir.  

Tinsel/ öznel olanın, sözel ve söz düzeyinde ussal karşılığı vardır/ olmalıdır. 

İlke gereği gerekli oluşunda tarihsel olması ile görünüş bulmalıdır/ bulması 

gerekir. Dinde öznel düzeyde sözde karşılığı olanın, duyguda da karşılığı 

olur/ olmalıdır. Her ilkenin duygusunda hakiki olarak yaşamsal olduğunu 

da unutmamak gerekir. Ayrıca yaşamda/ ilişkilerde karşılığı olması da 

gerekir iken öznelde gerçekleştirebilme olanağının da olması gerekir.  

İşte tevhid, bu bağlamlarda gerçekliği deneyimlenmesi gereken sezgisel, 

ussal, yaşamsal, ereksel, ahlaksal, kültürel, medeniyet düzeyinde de 

kurumsal oluşta ilkelerin genele yaygın tesis edilmesi vb. olması 

durumlarında anlaşılması gerekendir. Tarihsel oluşu ile de tanık olunması 

gerekendir.  
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Kast etmek istediğim ise tevhidin, fıtrat ve ilişkilerde tanrısal olanın 

gerçekleştirilmesi ile yaşanması zorunlu olan olduğudur. Böyle olsa da 

tevhidin, tercihe bağlı olarak ilkenin duygusunda hakiki yaşanması, edim 

ve üretim alanlarında gerçekleştirilmesi ile edinilmesi gerektiğidir.                 

**** 
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Ben Olmak, Tevhitte Kendiliğin Aranması, İkinci 

Yaratımda Benliğin Yeniden Bulunması ve Kendini 

Bilmek 

Varoluşa dair her soru, sonunda cevabı bulunması gereken olarak 

insanın önünde durur. “Rahman okumayı belletti, insanı halk etti 

ve beyanı belletti.” 

Antropolojide, tıpta, psikolojide, felsefede, tasavvufta insan nedir, nasıl 

insan olunur vb. varlık bilimsel sorulara cevap aranır ve her alanın ilkesi 

gereği cevap verildiğine tanık olunur. Yaşamın/ varoluşun anlamı ve ben 

olarak kendiliğin bulunuşu da sorgulanır. Varlık bilimsel olarak ben kimim 

sorgulamasının sorgulama nesnesi yine insan olduğu içindir ki insanın 

kendiliğini sorguladığına tanık olunur. İnsanın ne veya kim olduğu, nasıl 

insan olduğu sorgulandığında farklı alanlardan referans ile farklı cevaplara 

ulaşılabilir. Böyle olsa da kendiliğin anlamı ve ne için olunduğu, varoluş 

krizi yaşayan her insan için cevaplanması gereken sorular olarak bilincinin 

önünde bulduğudur.  

Ben, kavram olarak dil bilgisinde birinci tekil şahıs zamiridir. Birinci tekil 

şahıs olarak insan, ben oluşu -kendilik bilinci- zemininde ihtiyaç belirimleri 

doğrultusunda iradesi gereği dil edinmeyi de tinsel/ öznel oluşu gereğinde 

bulur. İnsanın tarihsel oluşunda ve ilişkilerinde ben kimim sorgulaması 

kimlik arayışı olarak da farklı bir boyutta belirir. Dinde insan, yaratılmış 

olarak var olandır. Dinin yaşama özü gereği ile sirayet ettiği tasavvufta ise 

ben, nefsi natıka/ konuşan şahıs olarak anlamlı kılınır. Kendilik bilinci -ben- 

olan için dil zemininde kendiliğin inşa edilmesi nedeni ile nefsi natıkada 

insan kendiliğini bulur. Bu, düşünen varlık olarak insanın kendini 

bulmasıdır. Dil ve diğer tanrısal melekeleri zemininde insan, beşer yani ne 

olduğuna dair nesnel olgusal yönüne aşkın insan olarak kim olduğuna dair 

sonradan oluşu ile var olur -yaratılır-.  

Ben kimim sorusu veya ne olduğuna dair cevap arayışı varoluşu varlık 

bilimsel zeminde aramaya nedendir. Özde -zeminde- tözün özne olma 

niteliğinde bulunması sebebiyledir ki her mevcut, varlık oluşunu ben 

olmanın kendiliğinde bulur/ bulmak zorunda kalır. İnsan olmak her ne 
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kadar sonradan olunmakta ise de ben olmak sonradan edinilen değil, 

kendiliğin zorunlu doğası olarak bulunandır.  

Melekelerin benlik zemininde organize oluşu, her okuma düzeyinde 

(duyu, sezgi, irade, duygu, us, değer vb. belirimler düzeyinde) bilginin 

bilinçte anlam ve değer belirimine göre üç zamanlı olarak işlevsel/ faal 

kılınması, öz benlik zemininde benliğin inşa edilmesinin başlamasıdır. 

Belleğe bağlı olarak anlam ve değer belirimleri doğrultusunda ruha ait 

karakterin donanım üzerinden yapısallık kazanarak görünüş bulması da öz 

benlik zemininde benliğin inşa edilmesi sürecinde görülmesi gerekendir. 

Ayrıca dilde kimlik belirimi ile anlam ve değerde benliğin kabul edilmesi 

ve görünüşe taşınması da söz konusu olandır. Kimlik hem benliğin karakter 

belirimine göre inşa edilmesinin hem benliğin korunumunun hem de 

bilinçli oluşun merkezine benliğin alınmasının da gereğidir. 

Böyle olsa da ben olmak, kendiliğin gerçekleştirildiği her alanda tavır ve 

üretimlerde kendiliğin görünüşe taşınmasında belirir. Anlam ve değer 

ediniminde bilginin sezgi, duygu ve us düzeylerinde işlevsel kılınışında da 

benlik koşullar karşısında pozisyon almalar, tutum ve davranışlarda 

bulunmalar ile bilinçli oluş belirimlerinde görünüşe taşınır. 

Böyle olmak ile beraber ben olmak, doğada olay ve olguların 

bütünlüğünde gerçekleşen ilişki ağının sonucunda varoluşun 

gerçekleşmesi ile de edinilendir. İlişkilerde kendiliğin zorunlu olarak 

gerçekleştirilmesi üzeri de ben olan, kendini görünüşe taşıması 

gerekendir. Böylece ben olmak, çoklu gerçeklilikte ilişki bütünlüğünde 

tavırda görünüş bulur iken ortak gerçekliliğin bir ürünü olarak belirir. 

Mevcudun nesnel olgusal olan yönünün de tamamlayıcı olması ve böylesi 

doğasına aşkın olması ile de bulduğudur.  

İlişki ve ilişkileri belirleyen nedenler doğrultusunda tavırsal oluşta ben 

olan görünüş bulur. Anlam ve değer ediniminde ben olmakta ise ben 

olmaya bilinç dayanak edinilmektir. Kendilik bilinci -ben olmak-, anlam ve 

değer edinimi, nesneler edinmek ile gerçekleştirildiğinde ise nesneleri 

üzerinden görünüşe taşınır. Ben olmak, anlam ve değer edinimi 

sonucunda nesneleri üzerinden kimlik belirimi olarak erekte bulunan olur. 
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Kendilik bilincinde dolayımsız olarak ben olmak, kendiliği sadece kendi için 

olmakta bulmak iken nesneleri üzerinden ben olmak da ortak gerçeklilikte 

karşılıklı ilişkilerde ben olmak söz konusu olur. Bu durumda ben olmak, 

kendi için olmaktan farklı olarak diğerinin/ ötekinin de ben olmasının 

gereği olarak olması gerekendir. Her ben olan, ilişkinin ortak gerçekliliği 

barındırmasında diğeri ile ben olmayı kimlik ediniminde olarak bulur. Bu 

durumda kimlikte ben olmak ise karşılıklı ilişkilerde birbirinin ben 

olmasının nesnesi olmak ile gerçekleşir.  

Böylece ikili veya çoklu ilişkilerde ben olmak, kimlik belirimi olarak dilde 

ifade kazanır iken hem kendiliğin anlam buluşu hem de kendiliğin nesnesi/ 

nesneleri üzerinden değer kazanması ile varoluşun dilde 

zeminlendirilmesi ile kazanılır. 

Varoluş eşikleri, erk ve hareketin sınırlarda gerçekleşmesi ile alan 

belirimlerinde değişimlerin olmasında görünüş bulur. Varoluş eşiklerinde 

alan belirimine göre görünüş bulan her mevcut, kendilik bilincinde özne 

olmayı nurun doğası gereği zorunlu olarak bulur.  

Nur, kendi alan beliriminde şuurlu, diri, bakış sahibi, hareket erkine sahip 

ve dolayımsız olarak kendi ile bulduğu kendilik şuuruna sahip olması üzeri 

ben olmayı, nedeni kendinde olarak bulur. Yaratım nesneleri üzerinden 

hem potansiyellerinin (subiti sıfatlar) açılımında kendiliğini gerçekleştirir 

iken hem de yaratım nesnelerine aşkın olarak karakter belirimlerinde 

(esma tavırlarında) kendini gerçekleştirir. Ayrıca yaratım nesnelerinin, 

tanrısal olan sıfatlarından evrensel olmaları nedeni ile kendilik bilinci 

kazanımları sonucunda onlar ile ilişkide kendiliğini kimlik beliriminde tanık 

olunması ile de görünür kılar.  

Tanrı için ben olmak, sadece kendi ile kendi olmasını bulması anlamı taşısa 

da sıfat ve karakter belirimlerinde kendini nesnelliğe aşkın olarak 

gerçekleştirmesinde görünüş bulur. Her görünüş biçimine tevhid gereği ile 

tanık olunması sonucunda ise kimlik belirimi/ belirimleri ile ben olmanın 

isim formasyonlarında kendini görünüşe taşır. Kendinde şahıs olmasında 

kendilik şuurunda iken yarattıkları üzerinden kendilik bilincini karakter ve 

kimlik belirimlerinde görünüşe taşır.  
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Halk edilmiş olanlar da nesnel oluşlarına aşkın özne oluşlarını, Tanrı sıfat 

ve tavırları ile bulur iken ilişkilerinde kendiliğin gerçekleştirilmesinde 

kendilik bilincini -ben olmayı- bulurlar. Öznelde yüklü olunan ve ilişkilerde 

tavır belirimi ile açık olan karakter beliriminde ben olmak sonuçta 

edinilendir ve kimlik beliriminde de varoluşun anlamlı kılınması ve değer 

olarak görünüşe taşınandır. Görülen o ki Tanrı’da olan, varoluş sürecinde 

insan için de gerçekleşendir.  

Ben olmak, bütünde birbirini tamamlamak veya ilişkilerde karşıt 

belirimlerde birbirini öteki kılmak ile birbiri üzerinden olsa da sonuçta hep 

görünüşe taşınması gerekendir. Potansiyelde kendilik/ şahıs olmak, 

kendiliğini gerçekleştirme erki olarak irade beliriminde bulunmak ile ben 

olarak görünüşe gelmeyi koşullar. Bu durumda kendilik bilincinde -ben- 

olanın kendini tavırda oluşunda gerçekleştirmesi ile görünüşe taşıması, 

kaçınılmaz olarak bulduğudur.    

Ben olmanın özde kendilik şuuru, nesneleri üzerinden kendilik bilinci 

düzeyinde gerçekleşmesi ise vücud bulunan ortamın alan belirimine bağlı 

olarak hareket hızlarında bütünlüğün -varoluş eşiğinin- yakalanması ile 

ilgilidir. Her ben oluş, hareket hızlarında varoluş eşiklerinde gerçekleşir.  

Bu nedenledir ki Tanrı’nın, benliğini bulduğu hareket hızı ve yarattıklarının 

benlik bulduğu yaratım hızları aynı değildir. Bu, özde şahıs olmakta aynı 

olmayı korur iken varlığında kişi olarak başkası gibi duranları var kılmaktır. 

Yaratım ile gerçekleşen olanaklarını görünüşe taşımak ile yaratılan yeni 

kişi, tanrısal olmayı doğası gereği bulur iken nitelendiği anlam ve değer 

beliriminde içerdiği karakter ve kimlik buluşunda da yeni bir kişi olmayı 

bulmuştur.  

Aynı zeminden hareket ile her yeni bir benlik sahibinin var kılınması, 

karakter ve kimlik belirimlerinde de çeşitlenmesi, farklı benlik sahibi 

kişilerin görünüş bulması ile sonuçlanır. Özde aynılık korunur iken karakter 

ve kimlik farklılığına göre kişi olarak her görünüşte farklı oluş sağlanır. 

Tanrı için bu, karşıtlar var kılmak değil, yeni kişiler üzerinden rabb sıfat 

belirimleri ile kendini tavırlarda çeşitlendirmesidir. Yarattıkları ile 

ilişkilerinde ise karakter ve kimlik kazanmasının da gereğidir. Böylece 
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Tanrı, yaratıkları üzerinden Tanrı olma karakteri ve kimliği ile görünüş 

bulur.  

Yaratım sonucunda her yeni kişinin, doğası gereği kendini/ ben olmayı 

farklı bulması, kimlik ve karakter beliriminde farklılıkların ve 

çeşitlenmenin gözetilmesi ile de kendiliğini farklı bulması söz konusu 

olandır. Ayrıca ötekinin var kılınışı ile ilişkilerde hem özde olanın görünüş 

bulması söz konusu iken hem de öteki üzerinden kendiliği görünüşe 

taşımak söz konusu olur. Bu durumda özde şahıs olan aynılığını korur iken 

farklı kişi belirimlerinde aynı oluş korunmaz. Öteki ile tinde varoluş ortak 

gerçeklilikte mümkün olduğu için ve her emeğin değer olması sebebiyledir 

ki rahmet, ahlak olarak edinilmesi gereken olur.  

Nitelendikleri ile kişi olmayı bulan her bir ben sahibi de nitelendiği anlam 

ve değer belirimlerini duygusunda hakiki olarak bulduğunda ve 

kendinden/ varlığından emin olarak ben olmayı bulur. Bu durumda ben 

olarak varoluş, mutlak eminlikte, iman etmekte olmak ile bulunmuş 

olunur. Kendilik/ ben oluş, hangi anlam ve değerde bulunmakta, anlam ve 

değerin duygu karşılıklarında da yaşanmakta ise öylece bulunmakta olur. 

Sonradan edinilen anlam ve değerler ile de pekleştiğinde de her edinilen 

anlam ve değerin öznesi olarak bulunulur. Böyle olsa da nesnelerinde 

kendiliğin bulunuşu ile de öz kendiliğe yitik, kendilik nesnelerinde aslına 

kayıp olarak yaşanır. 

İşte! Din ile insana, nesneleri üzerinden ilişkilerde edinilen anlam ve 

değerlerde kişi oluşun, nefsi emmarenin tezkiye edilmesi ile nesnelerinde, 

aslına kayıp/ yitik olmadan yaşanması teklif edilir. Kişi oluşun yitirilmesi 

değil, karakter ve kişilik belirimlerinde terbiye olunması istenendir. 

Terbiye oluşta da rabbi sıfatları ile tavırlarda olan Tanrı’ya dönülmesi ve 

hakkı gereği ile yaşanması beklenendir. Böylece tevhid, varoluş nedeni 

olan Tanrı’ya, tanrısal olanın aslına bağlı olarak yaşanmasının din olarak 

tesis edilmesi ile görünüş bulur.  

Kişi oluşa aşkın Tanrı bulunmak istenir ise eğer nafile ibadet, salih amel, 

takva, riyazet, zikir vb. ile nefsi emmareden -tekbenci oluştan- yana arınır 

iken Tanrı’yı ayet hükümleri ve karakter belirimi olan esma tavırlarında 
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deneyimlemek ile bulmak gerekir. Nesnelerine aşkın özne oluşta Tanrı ile 

buluşmak da gereklidir. Bunlar olurken de ruhta kendilik/ ben olmak 

bulunduğunda ve nuru ile nurlanmak da gerçekleştiğinde Tanrı’ya ermek 

söz konusu olur. Bu durum dinde tasavvufu gerekli kılmıştır. Varoluşun 

nesnelerine aşkın özne oluşta Tanrı’yı bulmak, tevhid ile edinilmesi 

gerekendir.                

Ben oluş, nesnel olgusal olan belirimlere de aşkın oluşta bulunur. Her ne 

kadar tümelde varoluşun gereğinde açık olsa da özde tekilde yaşanandır. 

Tikel belirimler üzerinden de görünüşe gelinmesi gerekir. 

Tekil düzeyinde her ben, tümeldeki ortak gerçeklilikten bakıldığında 

bütünün bir parçası gibi görünse de özden referans ile bakıldığında, 

organik ilişkideki bağıntılılıkta, bütünlük zemininde bir olarak bulunur. 

Böyle olsa da çoklu gerçeklilikte sadece kendi olması ile çeşitlilikte kayıp, 

gayb ve kendiliğin içte bulunması nedeni ile de gizilde duran olarak yok 

gibidir. Her tikel belirim üzerinden hareketin öznel olması sebebiyle tavır 

formasyonlarında görünüş bulmasında da kendilik açık edilir.  

Ben oluş, sıfat/ meleke zemininde karakter belirimi olan tavırlarda dışlaşır. 

Her dışlaşmada ise dışlaşma nesneleri ile ilişkide olarak da ortak 

gerçeklilikte kendilik bilincinde bulunulur. Tümel, ortak gerçeklilikte 

varoluşu mümkün kılar. Ortak gerçeklilikte çoklu ilişki bütünlüğünde 

varoluş, mevcudat için eksikliğin birbiri ile tamamlanması sonucunda 

gerçekleşir. Tanrı için ise amacın gerçekleşmesinin gereklerini yerini 

getirmek ile gerçekleşir. Tinde olan, özden hareket ile evrensel olduğu 

içindir ki ortak tin olduğu düşünüldüğünde, Tanrı için olanın mevcudat için 

de olduğuna tanık olunur. Amaçta kendilik -ben-görünüş bulacak ise her 

mevcut olanda kendiliğin ilişkide görünüşe taşınmasına da tanık olunur.  

Ben olmakta kendilik, şahıs olmaktan başlasa da kendini 

gerçekleştirmenin, görünüşe taşımanın nesnelerine bağlı olarak ilişki ve 

iletişim olgularında bulunmayı da gerekli kılar. Her ilişkide tamamlayıcı 

veya karşıt olarak belirenler olsa da kendilik olarak ben olmakta iken 

nesnelliğe ve karşıtına aşkın olarak kendilik bulunur.  
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Aşkın oluşta benlik, bir üstünlük belirimi olsa da tümelde üstünlük 

tamamlayıcı olunması ile edinilendir. Değişime -süreksizliğe- rağmen 

bütünlüğün korunması ve ben olarak kendiliğin ilişkilerde sürekli ve 

sürdürebilir bir biçimde gerçekleştirilmesi de buna bağlıdır. Üstünlük tekil 

olarak bulunan olmaktan daha çok diğeri/ öteki ile edinilendir. Öteki ile 

ilişkilerde hak ve had belirimlerin oluşması sonucunda kendilik, ortak 

değer belirimleri ile meşru alan ediniminde gerçekleşme olanağı bulur.  

İnsan için nefsi emmaresi sebebiyle tekbenci oluşta kendilik bulunur iken 

ortak gerçeklilikte varoluşun gerçekleşmesi nedeni ile hak ve had 

belirimlerinde terbiye edilen benlikte kendilik bulunur. Ortak gerçeklilikte 

varoluşun sürekli ve sürdürebilir olması için ahlak, olması gereken olarak 

bulunan olur. Böylece her bir ben, diğerini/ ötekisini kendini 

gerçekleştirmesinin sınırı olarak da bulur.    

Ben olan, anlam edindikleri ile kendiliğini nesnelerine bağlı olarak geliştirir 

iken edindiği anlamları, değer olarak içselleştirmesi sonucunda da 

kendiliğinde -ben oluşunda- noktalar. Nedenler anlam buluşa sebep iken 

amaç belirimine göre değer olarak kullanılmaya başlandığında, kendiliğe -

ben oluşa- öznel kılınmaları ile katılırlar. 

Öteki ile ilişkilerde değer belirimlerine göre karşıtlığın görünmesi söz 

konusu olduğunda ise ben olmak, diyalektikte kendini geliştirmek ile 

gerçekleşmesi gereken olarak bulunur. Varlık görüşü değer yargı 

belirimleri, tarafları belirgin kılar iken karakter belirimlerinde benlik, 

tutum ve davranışlarda görünüşe taşınır. Diyalektiğin, galip olma 

iradesinde gerçekleşmesi üzerinden de kendilik, nesneleri ve karşıt 

ilişkilerde olması gerekenleri gerçekleştirmek ile gelişim göstermek 

zorunda olandır.  

İlişkilerde kendiliğin görünüş bulmasında ise ortak gerçeklilikte varoluş, 

birbiri ile gerçekleşir iken kendiliğe ayna olunması düzeyinde de 

gerçekleşir. Özde aynı, özden hareket ile sıfatta bir ve ortak benzerliklerin 

olması ayna oluşu belirli kılar. Bu ve ortak yaşamda ortak varoluşta, anlam 

ve değer birliğinde birbirine ayna olunması doğrultusunda da ötekini 

kendi gibi bulmak söz konusu olur.  
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Ayna oluşta kendilik, kendi gibi olan ile ilişkilerde aynılıkta değil, farklı 

oluşun birliğinde bulunur. Farklılıklar öteki ile aynı olunmadığının 

göstergesi olsa da özde aynı zeminden hareket ile varoluşun 

gerçekleşmesi söz konusudur. Ortak anlam ve değer edinimi ile de 

farklılıklara aşkın kendiliğin varsayılan değerler üzeri gerçekleştirilmesi söz 

konusu olur.  

Ortak benzerler, aynalaşmanın belirleyenidir. Kendiliği öteki üzerinden de 

görmenin gereğidirler. Bu bağlamda tevhitten bakıldığında, Tanrı ile insan 

arasında, tümel olup da tekil ve tikel belirimler üzerinden görünüş bulan 

ve aynalaşmaya sebep veren ortak özelliklerin olduğunu söyleyebiliriz. 

Şahıs olma özellikleri, öznel belirim olan ve nesnelde de karşılığı görünen 

sabit özellikler (subuti sıfatlar: hayat, ilim, irade, basar, semi, kudret, 

kelam, tekvin) kendiliğin kimde nasıl bulunması gerektiğini de gösterir. 

Aynalaşmak, ben olmanın nesnelerine aşkın olarak kendiliğe dönüşün 

gereğidir. Kendiliğin, aynası olan nesnesi üzerinden görünüşe 

taşınmasının da gereğidir.    

Diyalektik belirimde de karşıtı olan öteki ile ilişkide aynalaşma, olması 

gerekenleri gösterir iken hak olana göre olunması gereken veya 

olunmaması gerekeni de görünüşe taşır. İlişki ve iletişimde her görü; 

neden ve erek, anlam ve değer belirimlerinde olarak olay ve olgusu 

üzerinden aynalaşmada gerçekleşir. Diyalektikte, hak olana devinilir iken 

batıl olanın hak olanın görünüşüne ayna olduğuna tanık olunur. Karşıtlık, 

ortak özelliklerde ve denk oluşta gerçekleşmekte ise olması gerekenin 

veya olmaması gerekenin, erekte olunması gerekenin veya olunmaması 

gerekenin görüsünü edinmeye neden olur.  

İlişkide böyle iken iletişimin gereği olan dil ise ussal düzeyde gerçekleşen 

her eşleştirmede ve kıyasta aynalaşmaya neden olur. Dilde kendilik bilinci 

ussal olarak ifade kazanır. Ben ifadesi ise kavramsal düzeyde -filozofların 

da dediği gibi- arı soyutlama olarak kendiliğin dilde görünüşe taşınmasıdır. 

Böyle olmak ile beraber ben ifadesi, kendiliğin dilde arı düzeyde somut 

kılınmasıdır. Nesnel oluşa aşkın öznellikte anlam ve değer belirimi ile 

metafizik oluşu kendinde barındırır. Dilde ben olmak, anlam ve değer 

nesneleri üzerinden arı kimlik edinimidir. Diğer kimlik belirimleri ise 
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kavramsal oluşun dolayımlı oluşunda ben oluşun görünüşe getirilmesidir. 

Kimlik, kendilik bilicinin olaylı olarak görünüşe getirilmesidir. 

Tanrı için söylemek gerekir ise Allah esması genel olarak ismi azamdır. 

İşlerinde ismi azam el Adl’dır. Zatının kendiliğinde ismi azam el Hayy ve el 

Kayyum’ dur. Böyle olsa da bu düzeyde her kimlik edinimi; diğerinin/ 

ötekinin varlığını gerekli kılar ayrıca kendiliğe varlık sıfatları ve karakter 

belirimlerinde tanık olunur iken kendiliğin onanması anlamında görünüşe 

gelmenin gereğidir. Ben olarak kendiliğin ifade edilişinde ise kendilik 

bilinci, dolayımsız olarak ifade edilir iken asıl olan ismi azamı ile görünüşe 

taşınır. Böyle olsa da her ben demekte iken nesnelerini de anlam ve değer 

olarak dil ile –kendi kılmakta değil- öznel kılmakta olunduğu içindir ki 

nesnelerine aşkın olan kapsayıcı olunması ile ifade edilmesi söz konusu 

olur.  

Tanrı’nın karakter ve kimlik belirimlerinin evrensel olması nedeni ile her 

mevcudun ilişkilerinde tavır belirimleri ile görünüşe gelen Tanrı’dır. Her 

mevcut, Tanrı ile ben oluşunu zamansal oluşunda bulur. Tanrı’nın evrensel 

özne oluşunda ise ben oluşu, zamansızlıkta bulması söz konusudur. 

Öznenin bilinçli olmasında üç zamanlı oluşunda ise ben olmak, -süreksiz 

oluşta zamana ait olan değil-  bilinçlilikte zamansal olmayı da gerekli kılar. 

Özne için üç zamanlı olmak, bengisel oluşta nesnel olana aşkın zamansal 

oluşa sahip olmak demektir. Ben olmak, süreksizliğe aşkın zamansız oluşu 

yakalamaktır/ yaşamaktır. Her daim kendilikte ben olmak anda yaşanır 

iken tavır belirimleri ile zamanda görünüş bulduğunda da öznenin 

zamansal oluşuna farklı bir belirimde tanık olunur. Özne yaşamsal oluşa 

sahip olduğu içindir ki zamansal oluşu da kendiliğinden/ ben oluşunda 

hareket ile bulur/ bulmak zorunda kalır.      

Kendilik, doğa nesnelerinin süreksiz oluşu ile kıyaslandığında, özde olan ile 

bulunduğu içindir ki tüketilemeyen olandır. Bu noktada uslamlama 

düzeyinde soyutlaması yapılamayacak olandır. Bundandır ki kendiliği 

görünüşe taşımanın, gerçekleştirmenin veya sonuçta da ifade etmenin 

nesneleri tüketilir iken kendilik tüketilemez olarak yerinde durur. Özde 

gizilde durur iken de nesneleri üzerinden ilişkilerde görünüş bulsa da 

nesneleriyle bulunan olduğunun sanısı ile de bilgisinden uzak olunandır. 
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Özde tüketilemeyenin/ soyutlaması yapılamayacak olanın, tüketilen/ ve 

soyutlaması yapılacak olan ile varlık bulunduğunu sanmak ise kendiliğin/ 

şahıs olmanın bilgisinin olmadığını gösterir. 

Kendilik tüketilmeyen olduğu içindir ki kendini gerçekleştirme erkinin 

irade belirimi olarak görünmesi sonucunda eril olma özelliğinde bulunur. 

Dilde ben olarak ifade bulduğunda ise anlamın eril olması özelliği ile 

beraber kendiliğin değer olarak etken oluşta anlam kazanması ile görünüş 

bulması gerçekleşir.  

Ben olmak, tek parça olarak kendiliğin bulunmasıdır. Dilde ben demekte 

ise özsel bütünlüğün öznel düzeyde ifade de anlam kazandığına tanık 

olunur. Öz kendilikte ben olmak ile sıfat ve karakterlerin nesneleri 

üzerinden açık olması ile kendiliğin gerçekleştirilmesi sonucunda kimlik 

beliriminde edinilen ben olmak, birbirine karıştırılmamalıdır. Öz kendilikte 

dolayımsız olarak ben olunmakta iken kimlik belirimleri üzerinden ben 

olmak, değer nitelemesinde ben oluşu nesneleri üzerinden bulmaktır.  

Kimlik düzeyinde ben olmak, özde ben olanın, kimlik formasyonlarında 

kendini görünüşe taşımasıdır. Her kimlik belirimi, anlam içeriği ve değer 

nitelemesinde ayrıca öznelde bulduğu karakterin ilkesi gereği duygusunda 

yaşamsal oluşunda sahiplenilmesi ile hakiki olarak yaşanır. Kimlik, aidiyet 

belirimi ile değer yargısıdır. Her değer yargısı gibi inancın da nesnesidir ve 

varsayılan bir değer belirimidir. Kimlik sahibi oluşta önemli olan, kimliğin 

sahiplenilmesi ayrıca karakter belirimi ise duygusunda hakiki olarak 

yaşanmasıdır. Kimliği gerçek kılan ise varoluşun ortak gerçeklilikte 

gerçekleşmesinde sahiplenilerek yaşanmasıdır. Tanrı olmak, anne, baba, 

lider, bilgin, filozof, arif vb. olmak; kimliğin içeriğine bağlı olarak ilkesinin 

duygusunda bulunması/ yaşanması ile mümkündür.  

Kimlik, değer belirimi olarak inanılması da gerekendir. Bu durumda 

varoluşta karşılığı olmasa da bir kimliği duygusunda sahiplenerek 

yaşandığının idrakinde dahi bulunabilir. Kültürel ve medeniyete dair kimlik 

edinimlerinde bunu görmek mümkün iken, anne olmayan birisinin anne 

kimliğini sahiplenerek kendini görünüşe taşımasına da tanık olunabilir. 

Öyle ki inanıldığı takdirde insan, dayanakları/ gerekçeleri kuvvetli ise 
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kendisinin Tanrı olduğuna inanabilir Nemrut, Firavun vb. örnekler bunun 

tarih olgusal düzeyde gerçekliliğine tanık kılar. Modern yaşamda algı 

oluşturulması ve algı yönetimi yöntemlerinde de bunun kullanılmasına 

tanık olunur/ olunabilir.  

Esma-ül Hüsna ise Tanrı’nın, varlık sıfat belirimleri ve karakter 

belirimlerinde kendiliğini görünüşe taşımasıdır. Her isim varlık sıfatı oluşu 

ve karakter belirimi olarak ilkesinin duygusunda yaşanması ile hakiki 

olarak gerçekleşen ve sahiplenilendir. Bu bağlamda değer olarak kendini 

görünüşe taşımanın da gereğidir. Esma belirimi, varlık sıfatı ve karakter 

tavır belirimlerindeki çeşitliliğe tanık kılar. Esma beliriminde karşıtlık değil, 

Tanrı’nın bir gerçeği değil, birçok gerçeği kendinde barındırır iken kimlikte 

çeşitlenmesi söz konusudur. Bu nedenledir ki Tanrı esma belirimi ile izafi 

oluşta tanık olunandır. 

Tanrı’nın zatına bağlı olarak subuti sıfatları zemininde karakter ve kimlik 

belirimlerinin evrensel olması nedeni ile de subuti sıfatlarına mevcudatta 

ve karakter belirimlerine de ilişkilerinde tavır olarak tanık olmak 

mümkündür. Evrensel oluşa, gerçekleşenlerde farklı formasyonlarda 

karşılık bulmasında tanık olunur iken karakter belirimlerinin de 

gerçekleştirilebilmesi olanağının olmasında tanık olunur. 

Bu durumda önemli olan ise kendiliği, Tanrı ile bulur iken Tanrı’yı değer 

belirimi olarak ereğe almış olmak ile karakter belirimlerinde yaşamaya 

çalışmaktır. Bu durumda kendiliği/ ben olmayı, ereği olan Tanrı’da bulma 

olanağı da edinir/ edinilebilir. Her mevcut ise melekeleri zemininde 

potansiyel karakter beliriminde (esmayı hassına göre) kendiliğini bulur 

iken bu doğrultuda kendini gerçekleştirmeyi ve görünüşe taşımayı da 

değişen koşullar ve nesneleri üzerinden sağlar. 

Tanrı’da kendisine bağlı olarak görünüş bulan her özne, Tanrı ile ben 

olmayı bulur iken Tanrı’ya karşıt değil, Tanrı’nın karakter tavırlarına göre 

kimlikte görünüşe gelmesinin nesnesi/ nedeni olur. Mevcudat arasında 

anlam ve değer belirimlerine göre karşıtlığın, diyalektik ilişkinin belirmesi 

üzerinden de hak olanın batıl olana galip gelmesinde, Tanrı varlığının ilkeli 

oluşta görünüşüne tanık olunur.  Diyalektiğin tarihsel oluşunda ise hak 
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olana göre ilerlemenin ve gelişimin sağlanmasında da ilkeli oluşun 

korunduğuna tanık olunması gerekir.  

Karşıt belirimlerde ilişkide görülen her tavırda Tanrı, hak olana göre olması 

gereken üzerinden kendini görünüşe taşır. İnsan da kendiliğini, 

diyalektikte hak olana göre gerçekleştirme fırsatı bulmuş olur. Çifti/ eşi 

veya karşıtı üzerinden de kendiliğin her gerçekleştirilmesinde ise 

kendiliğin anlam ve değer belirimlerinde zenginleşmesine tanık olunması 

gerekir. Tanrı için ise ben olmak, hitap muhatap ilişkisinde karakter ve 

kimlik belirimlerinde çeşitlenir iken ben oluşunu koruduğu tavır 

formasyonlarında zenginleşmek anlamını taşır. İnsanın tevhid gereği ile 

yaşaması ve sonuç itibarı ile Tanrı’ya tanık olması da bu zenginleşmenin 

karşılıklı olarak sağlanmasıdır.  

Tasavvufta yapılmak istenen de Kur’an’ın pratikte yaşanmasıdır. Bunun ile 

amaçlanan ise Tanrı ile yakinlik bulunur iken ortak gerçeklilikte benliğin, 

edinilen anlam ve değer belirimleri ile bilinçte inşa edilmesidir. Seyri 

sülûkda fakr ve yokluk, zikir ve riyazet, tevekkül ve tefekkür, muhabbet ve 

sohbet, salih amel ve nafile ibadet, acziyet ve tevazu vb. ile Tanrı’ya, 

varsayılan değerler ile sonradan edinilen benliğin terk edilmesinde öz 

benlikte kendiliğin bulunması ile yakin gelmek/ ermek hedeflenir. 

Varsayılan değerler ile edinilen benliğin terki sonucunda Tanrı sıfatları 

zemininde karakter belirimlerinin tutum ve davranış biçimlerinde ayrıca 

salih amellerde gerçekleştirilmesi ile kendilik bilinci -benlik-  öz kendilikte 

yeniden inşa edilir. Bu durumda Tanrı olmak değil, Tanrı’yı zaten yaşıyor 

olunduğunun şuuruna ermek gerçekleşir. 

Unutmamak gerekir ki Tanrı’nın kendinde ben oluşu ile sonradan halk 

ettiklerinin ben oluşu şahıs olarak özde aynı olsa da içerikte sıfat, anlam 

ve değer beliriminde kişi olarak aynı değildir. Tanrı şahsında aynılığını 

korur iken kişi olarak var ettiği her benlik düzeyinde sıfat ve esma tavrında 

birliğini de korur. Kişi olarak başkası gibi görünen ise ortak gerçeklilikte 

tinde varoluşta kendini görünüşe taşımanın, gerçekleştirmenin gereği 

olarak varlık sahnesinde görünür.  
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Şahısta aynı olanın, anlam ve değer yükleminde kişi olarak başkası olarak 

görünmesi, kişi olarak halk edilenin Tanrı olduğu anlamını taşımaz. Özne 

aynılık, sıfat ve esma tavırlarında birlik ve çoklu gerçeklilikte ilişkilerde ise 

bütünlüğün korunduğu bir durumdan bahsetmekte olsak da anlam ve 

değer yükleminde beliren her kişi, kimlik beliriminde Tanrı olmaktan uzak 

durur. Sonradan edinilen anlam, değer belirimleri, üretim alanları ve 

tarihsel oluşta miras bırakılanlar üzerinden beliren ilişkilerde görünüş 

bulan kimlik belirimlerde ise tanrısal oluşa rağmen, başkası gibi duran 

farklı kişi belirimi ile Tanrı’dan uzak olunur.  

Nefsi emmarenin haz, arzu ve menfaate dayalı tekbenci oluşunun 

nesnelerinde -varsayılan değer belirimleri ile benlik edinmiş olmakta- 

sürüklenir iken Tanrı’dan uzaklaşmak da kaçınılmazdır. Bu uzaklaşmada 

olan ise özden referans ile Tanrı’yı ilke gereği ilkenin duygusunda ve 

eylemde gerçekleştirilmesinde yaşandığının idrakinden uzak olunmasıdır.  

Tanrı’yı yaşamak, fıtrat gereği hak kılınmış istidat ve Tanrı ereğine bağlı 

olarak gösterilecek emek/ çaba sonucunda hak edilmiş olunan kadarı ile 

mümkündür. Bu durumda Tanrı olmak değil, Tanrı’yı yaşadığının şuuruna/ 

idrakine ermek, olması gerekendir. İstidada aşkın Tanrı’yı bulmak söz konu 

olduğunda ise yine de Tanrı olunmaz; nedeni sadece kendinde olan Tanrı, 

kendisi ile varlık bilgisi bulunan olarak olunan değil, olduğunun şuurunda 

bulunandır.  

Tasavvuf büyükleri için, varsayılan değerler ile edinilmiş olunan benlik, 

Tanrı benliği düşünceye referans alındığında bırakılması gerekendir. Ta ki 

öz kendilikte soyutlamanın soyutlanacağı -terk etmenin terkedileceği-, 

olumsuzlaması yapılamayacak olana varana kadar benlik, varsayılan 

değerler ile edinilir iken ikilikte bulunulması sebebiyle bırakılması 

gerekendir. Rivayet edilir ki bir hadisi kutside “kulum sen varsan ben 

yokum, Ben varsam sen yoksun” denilir. Başka bir hadisi şerifte ise “zatıma 

varana kadar kulum hileme aldanmasın” denilmiştir. Kulun, kul olması 

kimliğinde ve idrakinde Tanrı’ya, tevhidin gereğinde sıfat ve karakter 

belirimlerinde kimlikte tanık olması, her tanık oluşunda ikilikte 

bulunmasını gerekli kılar. Bu durumda öz kendiliğe varmak için, tevhidin 

dâhi aşılması gerekir. Bu, nurda kendiliğinde dayanaksız olarak ben olana 
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varmak, varsayılan değerler üzeri karakter ve kimlik belirimleri üzerinden 

dahi olsa eylem ve üretimlerde iken Tanrı’yı eylem ve üretimde iken 

evrensellerin gerçekleşmesinde, ilkenin duygusunda en yalın durumda 

bulmak ile mümkündür.  

Kul olmak hileyi rabbani ise kul oluşa aşkın eylemde iken Tanrı’yı 

yaşadığında bulmak, tevhide aşkın olarak kendiliği/ ben oluşu Tanrı ile 

bulmak anlamını da içerir. Zat’ın eyleminde sıfat ve karakter belirimi 

olarak bu durum “sen atmadın Allah attı” ayeti ile anlamlı kılınır. Musa 

nebiye buyrulan “ben olan ben”; varsayılan benliğe, kimlik belirimine 

aşkın olarak böylece bulunmuş olunur. “Ben olan ben” ifadesi, benliğin 

özde Tanrı’ya ait olmasına, bu bağlamda Tanrı’yı kendilikte bulmayı ve 

Tanrı’ya kendiliğin gerçekleştirilmesi üzerinden tanık olmaya işaret eder 

iken tevhidin özlü bir ifadesi olmaktadır. 

Ben olmak, Tanrı’yı bulmak için yeterli değildir. Ben oluşta Tanrı’yı, nefsi 

emmarenin kendine mal etme, kendi için kılma, ötekini yok saymak vb. 

ahlak belirimdeki tekbenci oluşunda -zılli tecellide- bulamayız. Bu düzeyde 

benlikte, kendilik değer edinilenler üzeri ilah kılmıştır ve evrensel değerler 

hiçe sayılmaktadır. Ben oluşta Tanrı’yı, hayır üzeri olmak, ötekini 

öncelemek ile salih amellerde ilkeye -gerçekleşme erkinde beliren- irade 

beliriminde ve duygusunda teslim olur iken gerçekleştirdiklerimizde -asli 

tecellide- buluruz. Hayr üzeri olurken de nurlandıkça nuru ile buluruz. 

Zatının varlık bilgisine de nurda kendisi ile tanık oluruz/ olabiliriz. Nasıl, 

ben olduğuna ise keşf ve bilim ile tanık olunabilir. 

Tanrı’ya tanık olmak, tevhitte mümkündür. Tanıklığın gerçekleşmesinde 

en önemli rolü üstlenen meleke ise nefsi emmare düşünüldüğünde, 

vicdandır. Nefsi emmareye karşı vicdan, kendilik kontrolünün sağlanması 

adına olması gerekendir. Kendilik kontrolünde nefsi emmare zapturapt 

altına alınır iken hayra duyarlılığın kazanılması da sağlanır.  

Hayr, Tanrı’ya eylemde yakin gelmenin, Tanrı’ya eylemde 

gerçekleştirdiklerinde tanık olmanın gereğidir. Hayr ile ötekine olan 

yabancılık aşılır ve ilişkide bütünlük yakalanır. Hayr ile nefsi emmarenin 

tekbenci oluşu geride bırakılır iken ötekinin önemsenmesi, ötekinin 
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öncelenmesi ile rahmet, ahlak edinilmiş olması ile Tanrı ahlakı da 

kazanılmış olur. Böylece tevhid, kendilik kontrolü üzerinden ve hayrın 

gözetilmesi ile vicdan üzerinden tesis edilir. 

Vicdanda ise usun ilkeler ile eylem ve olgusal olanın öznel gerçeklilikte 

kritik edildiği formasyon kazanmış durumudur. Ben olmak, nefsi emmare 

değil de vicdan ile kazanıldığında, tanrısal oluşun güzel ahlakta 

yakalanması söz konusu olur. Böylece insan, hakiki nedenine bağlı olarak 

ne için olduğunu ereğinde gerçekleştirmiş olmasında vücud bulur.  

Vicdan ile edinilmiş kendilik bilincinde benlik, anlam ve değer zemininde 

muhafaza edilir iken ruhsal bütünlüğün korunması ile sağlıklı oluşunu 

bulur. İlişkilerde tutarlılığın yakalanması ile de insanca yaşamanın kapısı 

aralanır.  

Kendilik kontrolünün olmadığı durumda ise nefsi emmareye yenik düşmek 

söz konusu olandır. Üst yapı kurumlarının hiçe sayılması kaçınılmaz 

görülür, ötekinin önemsemediği ve kimi yerde yok sayıldığı kişilik 

durumunda iç dünyada bütünlük yakalanamaz iken ilişkilerde tutarlı 

oluşta sağlanamaz. Sonuç itibarı ile ruhsal ve patolojide karşılıkları 

oluşabilecek olan sorunlar ile de karşı karşıya kalınır/ kalınabilir. Her ne 

kadar öz zemininde kendilik -ben olmak- dolayımsız oluşta bulunur iken 

anlam, değer belirimleri ve nesneleri üzerinden kendiliğin inşa edilmesin 

de başarı yakalanmaz. 

Tevhid adına vicdan zemininde kendiliğin inşa edilmesi ise hem kendilik 

kontrolü ile sağlanır iken hem de hayr üzeri olmak ile ilkeli oluşta tevhid, 

yaşamsal düzeyde belirir. Böyle olmasının en büyük önemi kendiliğin 

gerçekleştirildiği duruma göre kısasta/ karmada muamele görülmesidir. 

Bu, vicdan ile sonuçlara göre yaşamayı da gerekli kılar. Bu bağlamda 

tevhid, sadece ilke gereği erekte gerçekleştirilenler ile yaşamsal olan değil, 

sonuçların öngörülmesi ile sınırların edinilmesi üzerinden yaşam biçimini 

de belirli kılar. Sonuçlara göre yaşamak, vicdan ile hem hayr olarak olması 

gerekeni yapmak hem de kötü olan olmaması gerekeni yapmamakla 

edinilen kendilik kontrolünden farklı olarak sonuç öngörülerinin ussal 
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belirlenmeleri üzerinden varoluşa dair kaygının edinilmesi ile kendilik 

kontrolünü sağlar. 

İlkenin duygusunda yaşamak, kendilik bilincinde bütünlüğü sağlar iken 

kendiliği ilkenin duygusunda tatmanın/ bulmanın da gereğidir. İlkenin 

duygusundan yoksun her yaşamda ise bütünlüğün ve tutarlılığın olmadığı 

karakter ve kişilik belirimleri ile karşı karşıya kalınır. Bu durumda dikkat 

edilmesi gereken ise fıtratı gereği çeşitlilikte yaratılan insanın her varoluş 

beliriminin hakkını vererek yaşamasıdır. İnsan nefsi emmaresinin, 

bedeninin, ruhunun, usun, vicdanın, melekelerinin, üzerinde hakkı 

olanların vb. varoluş haklarını, hak kılınmış/ helal -meşru- olanlar ile tesis 

etmediği/ vermediği sürece, sağlıklı olması ve tutarlılık göstererek 

yaşaması zordur -mümkün görülmez-.  

Tevhidin bir gereği her ne kadar sonuçları öngörerek muameleye göre 

yaşamak olsa da bir gereği de muhatap alınmaya göre yön bulmaktır. 

İnsanın çocukluk evresinde muhatap alınması değil, bakıma muhtaç olarak 

ilgilenilmesi söz konusu olandır. Tevhitsel yaşantıda da böyledir. İnsandan 

istenen ise gerçekleştirdiklerinin ve ilişkilerinin sorumluluğunu alarak 

yetişkin olmayı bulmasıdır. İnsan yetişkin olduğunda muhatap alınır. 

Tevhitte de böyle olduğuna tanık olunur.  

Âdem ve Yunus nebilerin tövbelerinden önce muhatap alınmamaları ve 

onlar ile ilgileniliyor olmasına Kur’an ile tanığız. Tövbelerinde hakiki olarak 

eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ile kendilerinin muhatap 

alındığına da tanık oluruz.  

Her karar veya seçim sonucuna bağlı olarak hükmünü de beraberinde 

taşır. Sonuçlarına katlanılacak ise seçimlerinde ve kararlarında insan 

özgürdür. Olumlu veya olumsuz düzeyde beliren niyetlerin, 

gerçekleştirilenlerin sorumluluğunun almasında yetişkin olunması ile 

muhatap alınır. İlgilenmekte muhabbet ve terbiye gereği yön vermek söz 

konusu iken muhatap alınışta birebir tanışmak ile ortak gerçeklilikte tinde 

varoluşun gerçekleşmesi sağlanır. 

Tanrı kulları/ mahlûkatı ile genel anlamda ilgilidir ve kulların 

gerçekleştirdiklerine göre takındığı karakter ve kimlik belirimlerinde 
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muamelede bulunur. Böyle olmak ile beraber yetişkin olmayı bulanları 

muhatap alır ve onlara kendiliği/ ben olmayı, edim ve üretilenler 

üzerinden gerçekleştirirken yaşamayı miras kılmıştır. Tanrısal miras ise 

tevhitte yaşamayı gerekli kılandır. “Mülkü/ geleceği salihlere miras kıldık” 

ayetinde anlaşılması gereken ise miras yüklenecek sorumluluk 

sahiplerinin geleceği kuracaklarıdır/ hak ettikleri olarak da bulacaklarıdır. 

Sonuçta belirecek muameleye göre yaşamak, muhatap alınmak ile miras 

yüklenmek ve sorumlu kılınmak, tinde yetişkinlik edinilmesiyle kendilik 

bilincinin tevhitte inşa edilmesini sağlar. Tevhitte bilincin yapısal kılınması, 

sonuçta belirecek muameleye ve muhatap alınmaya göre yaşanılmasıyla 

sağlanır. Tinsel oluşun çocukluk evresinde, dış dünya odaklı yaşamak ve 

sorumluluk almaktan kaçmak söz konusudur. Bundan hareketle 

düşünüldüğünde, çocukluktaki kendilik bilincinden -ben olmaktan- farklı 

olarak yetişkin olmakta yaşanacak olan kendilik bilincinin önemi daha net 

görülür. Tevhid hakkı gereği ile yetişkin olmak da yaşanması gerekendir/ 

beklenendir.   

Değişken toplu durumlarda, anlam ve değer belirimlerin de değiştiğine -

yitirildiğine- tanık olunur. Zaten tinsel düzeyde gerçekleştirilen her 

değişim, anlam ve değer değişimi olarak tanık olunandır. Değişimlerde 

ortak anlam ve değerlere tutunmamak, tarihsel gelen mirasın 

yüklenilmemesi anlamını da taşır. Değişken durumlar karşısında kendilik 

bilincinin inşa edilmesinde de kaygan bir zeminde bulunulur.  

Kendilik bilinci anlam ve değerlerde nesneleri üzerinden edinilecek ise 

değişimleri karşılayacak düzeyde sağlam zeminde inşa edilmesi 

gerekendir. Tevhid ile süregelen durumda da tarihsel oluşun değişimi 

içermesine karşı, ilkelerin zamansız olmaları nedeni ile değişimi değişmez 

olanlar ile karşılama durumunda bulunulur. Zaten her şeyin Tanrı’dan 

olduğu ve Tanrı’ya döndüğü ayrıca neden gerekçelere bağlı 

gerçekleştirilenlerin muameleye tabi tutulduğunun anlayışı ile oluşturulan 

bir zihniyette, olan bitene duygusal ve ussal düzeylerde duyarlı olmak ve 

vicdan gereği ile de sonuçlara göre yaşamak kaçınılmaz olur/ olması da 

gerekir.  
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Böylesi bir durumda yaşam, her türlü değişime rağmen anlam ve değer 

belirimlerinde yabancısı olunmayan olarak yaşanır. Öznelde vicdan ve 

genelde hukuk ile yaşam biçimi düzeyinde tesis edilmeye çalışılır. Din ile 

öngörülen bu olmakla beraber tevhitle, değişimler karşısında öznel 

düzeyde hak olana tutunmak ile de özgüvenli olmaya ve özgürce 

yaşamaya olanak bulunması da sağlanmış olur. Tevhid, Tanrı’yı yaşar iken 

özgürce yaşamayı da bulmaktır. Özgüvenin, ilkenin deneyimlenmiş olan 

gerçekliliğinde edinilmesi ile de özgünce yaşamayı gerekli kılar. Bu, hızlı 

değişken durumlar içinde tutarlı olarak yaşamayı sağlaması adına da 

önemlidir. 

Ben olmak, kendiliğin özde bulunması ile bulunan olsa da anlam ve değer 

nesneleri üzerinden kendilik bilincinin edinilmesinde de bulanandır. 

Ayrıca kendilik bilincinin karakter ve kişilik belirimlerinde ben olma 

zemininden hareket ile inşa edilmesinde de ilişkilerde gerçekleştirmekte 

olanlar üzerinden görünüş bulur. İlişki ve iletişim anlam ve değer 

belirimlerinde gerçekleşir iken potansiyel yetiler zemininde karakter ve 

kimlik beliriminde şahıs olma düzeyinde bulunan her varlık, ikinci 

yaratılışını bulur.  

Ben olmak, ikinci yaratımda kendiliğin karakter ve kimlikte görünüşe 

taşınmasıdır. İnsan olmak dâhi ikinci yaratımda insan olmayı belirgin kılan 

karakter belirimleri ile tür çeşitliliği içinde insan kimliğinde görünmek ile 

gerçekleşendir. Tanrı olmak dâhi, şahıs olma belirimine sahip yarattıkları 

ile ilişkide ve iletişimde olarak tanrı olmanın karakter belirimlerini taşır 

iken kimlikte kendisine tanık olmak ve dilde onamak ile ikinci yaratımda 

kendiliğin/ benliğin yaratılması anlamını taşır.  

İkinci yaratım, potansiyel sıfatların gerçekleşmesi zemininde dilde anlam 

ve değer edinimi ile duygusunda yaşananlarla mümkündür. Meleke ve 

özellikle dil zemininde anlam ve değer edinimi ile benliğin, alan 

belirimlerinde çeşitlilikte ve zengince gerçekleştirilmesi anlamını da taşır. 

Görülen o ki ben olarak var olmak yeterli gelmediği içindir ki ben olmak 

zemininde benliğin anlam ve değerde nitelik kazanması ile ikinci 

yaratımda varlık göstermekte kararlı olunmuştur. İkinci yaratımda önemli 
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olan ise tevhid idraki ile tevhitsel yaşamda ikinci yaratımın 

gerçekleştirilmesidir. Din dediğimiz de bunun, -ferdi/ bireysel ve umumi 

düzeyde değişen durumlar karşısında gelişen ilişkilerde- gerçekleşmesinin 

yöntemidir.  

Dinde ikinci yaratım, tevhid ile gerçekleşmesi gerekendir. Sonuçta istenen 

ise süreksizlik içinde değişken durumlar karşısında kısasa göre karmanın 

işlediği düzende bulunur iken sonuçlara göre yaşanması idraki ile salih 

amellerde bulunulması, imanla Tanrı’ya tanık olunması ve vicdan ile 

yaşanmasıdır.  

Âlemlerde gizil dursa da yaratım nesneleri/ delilleri üzerinden bilinebilir 

olan Tanrı’dır. Bilmek için us gerekli iken O’nu bulmak için insan gereklidir. 

İnsan için, insan olunmadan, insan bulunmadan Tanrı ile buluşmak ve 

tanışmak söz konusu olmaz. İnsanın insan ile insani ilişkilerde sıfatları 

zemininde karakter belirimlerinde Tanrı’yı yaşaması, Tanrı’ya tanık 

olmanın, Tanrı ile tanışmanın gereği olarak belirir.  

İnsanı bulan ve insanca ilişkiler de yaşayan insan için Tanrı’yı bilmek yeterli 

olmamalıdır. O’nun ile tanış olmak da insan ile mümkün kılınır.  Buluşma 

adresi insan ise insan ile ilişkide insanca yaşamak ile Tanrı’ya yükselmek 

tevhidin gereği olarak olması gerekendir. Kendilik, türü ile ilişkide türün 

potansiyeli, karakter ve kimlik belirimine göre ikinci yaratımda bulunması 

gereken olduğunda, insan ile Tanrı’ya ulaşmak olması gerekendir.  

Tevhid özne/ şahıs olarak ne veya kim olduğunu bilmek ve Tanrı’ya varlık 

sıfatları ve tavır belirimleri ile tanık olmak ise özne/ şahıs olmayı bilmenin, 

Tanrı’yı bilmenin ilmidir. Tevhid, özne oluşun zemininde tanrısal olanı 

ilkesi gereği duygusunda yaşamak ise ben olmanın özde nasıl olduğu, 

anlam ve değer edinimi sonucunda karakter ve kimlik belirimlerinde nasıl 

olması gerektiğinin ilmidir. Bunun için olsa gerek ki Muhammed Mustafa 

efendimiz “Allah’ın sıfatları ile sıfatlanın, ahlakı ile ahlaklanın” demiştir.  

Tevhid gereği Tanrı’yı bilmek us ve vahiy bilgisi ile mümkündür ve Tanrı’yı 

hakkı gereği yaşamak ise insanın insan ile ilişkilerinde bulacağıdır. Bunun 

içindir ki insana sırtını dönmek, insandan kaçmak değil, insana tenezzül 
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ederek hizmet etmek, tevhidin ahlakıdır. Sonuçta benliği Tanrı ile bulmak, 

erekte yaşanması gereken olması gerekenler ile mümkün kılınmıştır. 

Böyle olmak ile beraber ben olmak, kendiliğin gerçekleştiği nesneleri 

üzerinden gerçekleştirilenlerin öznesi olmakta görünüş bulur. Bu, ben 

oluşun doğası gereği, öznel oluşun erkinin gerçekleşme iradesinde 

formasyon kazanması sonucunda bulunandır.  

İlişkide kendini gerçekleştirmek, gerçekleşme nesnelerinin ve 

eylemlerinin öznesi olmaktır. Özne, çoklu gerçeklilikte ortak ilişkilerde ben 

oluşunu anlam ve değer nitelemesinde bulur iken özne olduğunun gerçeği 

ile kendilik bilincini edinir ise ben olmak, kendiliğinin idrakinde olarak 

yaşamaktır. Gerçekleştirilenin öznesi olduğunun idraki olunmadığında ise 

ben olmak, kendi gerçekleştirenlerin gölgesi altında ve ötekinin nesnesi 

olarak yaşanan olmaya mahkûmdur. 

Kur’an’a bakıldığında, kendinde ben olan Tanrı’nın, yarattıklarının yaratıcı 

öznesi olarak kendini dilde görünüşe taşıdığı görülür. Dil dâhi, öznesinin 

görünüşe gelmesinin aracı olur. Tutum ve davranışları ile beliren 

karakterini ve dilde kendiliğini görünüşe taşır iken karakterlerine bağlı 

kimlik belirimleri -esma- ile kendilik görünür olur. Kendiliğe, şahıs olmanın 

öz nitelikleri ile tanık olmak, dil anlatımında hitap muhattap ilişkisinde 

ikiliğin olması nedeni ile mümkün olmasa da öz niteliklerinin beyan 

edilmesi ile dilde kendiliğini anlamlı kılışına ilmi düzeyde tanık olunur. Öz 

mahiyetine bağlı olarak görünüş bulan karakter ve kimlik 

formasyonlarında kendiliğin görünüşüne tanık olmak da dilde beyan ile 

mümkün kılınır.  

Kur’an, mutlak benlik sahibi olan Tanrı’nın dilde kendini görünüşe taşıdığı 

kitabıdır. Bu bağlamda tevhid, karakter, kimlik ilkeleri gereği 

okunduğunda, anlamına vakıf olmak daha kolay olacaktır.   

Kur’an’a bu açılardan genel anlamda bakıldığında: Kendiliğinde Kayyum 

olan yani dayanağı olmadan kendi ile varlığı mümkün olanın, karakter ve 

kimlik belirimlerinde -en üst durumda- kendiliğini çeşitlilikte görünüşe 

taşıdığına tanık olunur. Bu, tevhitsel görüde çeşitliliğin edinilmesi adına 

önemlidir. İzafi olarak da olan biten üzerinden kendiliğini eylemde 
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gerçekleştirdikleri üzerinden görünüşe taşıyan Tanrı’ya, birçok açıdan 

tanık olmayı olanaklı kılar. Böylece tevhitte Tanrı’ya tanık olmanın, Tanrı 

ile nasıl tanışılması gerektiğinin de önü açılmış olunur.  

Bu, söz ile hem metafizik bir dünyaya taşınmayı sağlar iken hem de 

tevhidin dinsel olgu olarak hukuk ve vicdan zemininde kurumsal olarak 

genele yaygın tesis edilmesi ile yeni bir dünya kurmayı da olanaklı 

kılmıştır. Siyer ve İslam tarihi açısından bakıldığında bunun gerçekleşmiş 

olduğuna da tanık olunur. Modern zamanlarda sorun olarak bulunan ise 

bu kadar zengin düzeyde kendiliğe tanık olmanın ve tevhide bağlı olarak 

kendiliği gerçekleştirmenin olanağının sunulmuş olduğunun idrakinden 

yoksun kalınmasıdır.          

İnsan toplumun öznesi, tarihin öznesi, bilimin öznesi, sanatın öznesi, dinin 

öznesi, anlam ve değerlerin öznesi, vb. olacak ise evvela kendini, 

potansiyelleri doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Gerçekleştirdiklerinin 

öznesi olmalı ve özne olarak kendilik bilincini, bulunduğu alana/ alanlara 

göre edinmelidir. Ben olma zemininde kendilik bilincini, karakter ve kimlik 

edinimlerinde inşa etmeli ve değişen koşullar karşısında geliştirmelidir. 

Özde ben -zat- olmak, karakter ve kimlik ediniminde kendiliğin inşa 

edilmesinin -ikinci yaratımın- zeminidir. Kendiliğin her inşası, benliğin hem 

görünüşe taşınması hem de tinde çeşitlilik bulması adına önemlidir. 

Böylece benlik, kendinde katmanlı ve ilişkilerinde ise girift oluşu ile 

gerçekleştirilmesi özelliği kazanır. 

Nesnel dünyanın nicel düzeyde nefsi emmareye hitap ettiği düşünülürse 

eğer nicelin dünyasında insan, insan olma niteliğinden -tümel kimliğinden- 

yana kayıptır. Gerçekleştirilenlerin öznesi olmakta kendilik/ ben olmak, 

nesnelerinde bulunmakta ise nicelin dünyasında kendiliğe yitik durulur. 

Gerçekleştirilenlerin öznesi olmakta kendilik, nesneleri üzerinden ve 

nesnelerine aşkın ilkesel oluşta anlam ve değer kazanımında bulunmakta 

ise -nesnelerini tatmak da değil- kendilikten tatmin oluşta bulunur. 

Kendiliği tatmak, nesnelerini tatmaya aşkın, ilkesel oluşta kendiliğin 

bulunmasıdır. Kur’an’da bunu “kendinden mutmain olan nefs” ifadesinde 

bulmaktayız. Nefsi emmareden, kendiliği nesnelerinde bulmaktan ilkenin/ 
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ilkelerin anlam ve değer olarak edinimi sonucunda, gerçekleştirilenlerin 

kritik edildiği vicdanla kurtulma olanağı bulunur. Vicdan, kendiliğe ilkenin/ 

ilkelerin değer edinilmesi ile geri dönüşün gerçekleştiği us 

formasyonudur. İlke değer niteliğini vicdan ile pekleştirir. Salt us, değer 

üretmek için değil bilmek için kullanılır. Değer ise vicdan ile açık olan ve 

vicdan ile tesis edilendir/ edilmesi de gerekendir.  

Ortak değerler ortak vicdan edinimi ile beraber meşru alanı belirli kılar. 

Meşru alanda ben olmak, toplumun ortak bilinç alanı olan ortak vicdan 

alanında gerçekleşir. Ortak vicdanda kendiliğini gerçekleştiren özne, 

toplumda birey olarak ben oluşunu bulur.  

Vicdan, olması gerekenlerin yurdudur. İlkeler her ne kadar anlam içerikleri 

ile değer yargısı olsalar da vicdanda hem değer olarak pekleşirler hem de 

eylemde gerçekleştirilmesi gereğinin iradesini bulurlar. Eylemde 

gerçekleştiklerinde ise eylemin öznesi olma bilincini edinmeye sebep olan 

da vicdandır.  

Vicdan eylemin kritik edildiği ve eylemin sorumluluğunun alındığı meleke 

olarak özne oluşun idrakini edinmeyi sağlar. Özellikle ilkenin gereği 

olandan uzaklaştıran gerçekleştirilenler, vicdanda karşılık görmediğinde 

ve pişmanlığa neden olduğunda, eylemin sorumluluğun alınması ile hem 

yetişkin oluşa geçilmiştir hem kendilik bilinci özne olarak edinilmeye 

başlanmıştır. Bu durumda insan, vicdanda vücuda gelmesi ile ikinci 

yaratılışını gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak bulur. Tanrı veli ismi ile 

değerlendirildiğinde Tanrı olarak kendisinde olanında bu olduğuna tanık 

olunur.  

Özde kendilik şuurunun olması ile nesnelerinde kendilik bilincinin 

edinilmesi karıştırılmamalıdır. Ayrıca nesneleri üzerinden kendilik bilinci 

edinmek ve nesnelerinde kendilik bilinci edinmenin de iki farkı durum 

olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.    

İnsandan isten çocuk olarak nesnelerinde kendiliğini arayan değil, yetişkin 

olarak nesneleri üzerinden ilkesel oluşta kendiliği bulmasıdır. 

Nesnelerinde kendiliği bulmakta iken kibir ve şımarıklığa uzanan nefsi 

emmarenin tıynetinde kendilik -ben olmak- bulunur. Vicdan ile ilkesel 
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oluşta ise güven tesis edilir iken insan olmanın haddinde kendilik -ben 

olmak- bulunur.  

Selameti tesis etmek, tevhide duyarlı nesiller yetiştirmek için ise vicdanlı 

nesiller yetiştirmek şarttır. Ortak anlam ve değer edinimi, ortak bilinç 

oluşturmak için gerekli iken ilke gereği vicdanında tesis edilmesi için 

gereklidir. 

Vicdanı tesis etmekte değil isek kendini bilmek, ben olmayı nesnelerinde 

ussal düzeyde özdeş kılarak gerçekleşir iken özünden uzak ve kendiliğe 

yitik kalmak kaçınılmaz olarak bulunandır. Us ile kendiliğin ne olduğunu 

bilebiliriz. Kendilik bilincinin nasıl oluştuğunu da bilebiliriz. Usta, vicdan 

formasyonu kazanılmamış ise gerçekleştirilenler üzerinden özne olarak 

kendilik bilincini -ben olma idrakini- bulamayız.  

Her gerçekleştirilen, vicdan ile kritik edilir iken ilkesi gereği değer 

yargısında değer nitelemesinde bilinir. İlkesi gereği, nerede kalındığı da 

bilinir. Vicdan, gerekli olan ilkelerin olması gerekenler olarak yaşamda 

tesis edilmesinin de gereğidir. Değer belirimlerine göre yorumda insaflı 

oluşu da sağlar. Bilgibilim için kritik biliminin ana belirleyenlerindendir ve 

yorumbilim için ise kritiğin hak olana göre yapılması gerektiğini belirli 

kılar. Hak olana göre yorum biliminin sınırını da belirli kılar. 

Nefsi emmare ile nicelin dünyasında, us ile bilmenin dünyasında ve 

kendiliğin gerçekleştirildiği bütün alanlarda özne olarak kendilik bilincine 

yitik kalınmayacak ise vicdan şarttır. Hak ve hakikate göre vicdanın 

uyandırılması ise ereğe bağlı olarak olması gerekeni yaşamak ve tanrısal 

olanı böyle gerçekleştirilir iken Tanrı’yı hak etmek için gereklidir.  

Nefsi emmare düşünüldüğünde vicdan, salih amellerde bulunmanın da 

gereğidir.  Vicdan, salih ameller (eylemler) ile eylemin, -tanrısal olanı da 

hak etmekle-  tinde değer olarak görünüş bulmasının da gereğidir. İnsanın 

iyi, doğru ve güzel olan ile nitelenmesinin de gereğidir. İnsan olmak, 

vicdan ile vücuda gelmek ise vicdan ile de insan oluşun toplumsal düzeyde 

dahi kritik edildiğini unutmamak gerekir.  
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Gerçekleştirilenlerin öznesi olarak kendilik bilinci edinmek vicdan ile 

mümkün iken insan olarak kendiliğin kabul edilmesi de vicdan ile 

mümkündür. Kendiliğin ne olduğu, nasıl edinildiğini usla bilsek/ bilebilsek 

de kendiliğin/ ben olmanın, tümele dair karakter ve kimlikte aidiyet ve 

sorumluluk idrakinde olarak değer düzeyinde edinilmesi, vicdan ile 

mümkündür.  

Vicdan ve özne olarak kendilik bilinci edinmenin gerçeğinden hareket ile 

olsa gerek ki Kur’an’da, kendini levm eden nefse üzerine yemin edilir. 

Kendi levm (kınamak -özeleştiride bulunak-) etmek, usun vicdan 

formasyonu meleke kazanması sonucunda mümkündür. İnsan, Tanrı’yı 

özü gereği kendinde bulduğu içindir ki ilkeleri potansiyeli olarak kendinde 

bulur. Bu durumda vicdanlı oluşu da fıtratı gereği kendinde taşır. Yeter ki 

fıtratında olanı uyandırabilsin.  

Vicdandan yoksun olarak kendilik bilincini, ilkenin öznel oluşunda değil de 

nesnellerinde bulan/ bulanlar için, kendilik bilincine dayanak edinilen 

nesnelerini yitirmeleri sonucunda bulacakları hüsran kaçınılmazdır. İlkeler 

ise zamansız oldukları içindir ki duygusunda hakiki ve eylemde samimi 

olarak gerçekleşir iken nesnel olana aşkın yaşama olanak verirler. Tanrısal 

olan ile Tanrı’ya yükselmek de böylece mümkün olur. Kendiliği asli 

düzeyde yalın olarak bulmak söz konusu olduğunda ise Tanrı ile öz 

kendiliğini bulmak, Tanrı ile kendini bilmek anlamını taşır. 

Kendiliği nede veya kimde bulacağız? Nesnelerinde mi Tanrı’da mı? 

Kendiliği nesnelerine özdeş kılışta nesnelerinde mi bileceğiz yoksa 

nesneleri üzerinden nesnelerine aşkın olarak ilkeyi ereğinde yaşamakta mı 

bileceğiz? Tanrı nesne olamayacak kadar özne olduğu içindir ki kendiliğin 

Tanrı’da bulunması en mantıklı seçim olarak insanın önünde durur. Bu 

bağlamda insana din, kendiliğini bilmesinin nasıl olacağının yolunu 

gösterir iken kimde bulması ve kimin ile bilmesi gerektiğinin de cevabını 

taşır.  

Vicdan, dindar olmanın en temel şartıdır. Tevhidin de öznel düzeyde tesis 

edilmesinin gereğidir. Tevhid ise kendiliği Tanrı ile bulmanın ve bilmenin 

ilmidir. Bu ilmin, her ne kadar teorik tarafı bulunsa da -pratikte- 
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gerçekleştirilenler üzerinden deneyimsel yönü ile tahkiki esas alan yönü 

de vardır.  

Eskilerin irfan ile kast ettikleri de tevhid ilmidir. İlkenin duygusunda 

bulunması, kavramsal düzeyde görü sahibi kılması, vicdanda kritiğin 

gereği olmaları ve değer yargısı olarak öznel olmaları nedenleri ile 

bakıldığında irfan ilmi, tevhid ilminin öznel olan yönünün kavramsal olarak 

anlamlı kılınmasıdır.  

Böyle olsa da tevhid ilminin sadece irfan ile sınırlı olmadığını da bilmek 

gerekir. İrfan ile insanın, ilkesel yaşamda nesnel olana aşkın kendilik 

bilincinin -ben olma bilincinin- edinilmesi ile dinin öznesi olması beklenir. 

Her türlü alanda ürettikleri ile de kâinatın öznesi olabilme potansiyelini 

göstermesi gerekir. Tarih varlığı olarak da miras ile yarınlara ulaşması 

gerekir.  

İrfan ile gelinecek olan son nokta; ilkeyi/ ilkeleri duygusunda yaşamak ile 

yakinlik edinilmesi, hakiki olarak gerçekleştirilenlerde ilke görünüş bulur 

iken Tanrı’ya yükselmek, Tanrı ile kendiliğin bulunmasıdır. Toplumsal 

ilişkilerde de ilkesel oluşa duyarlı olmak ile beraber tevhitsel ahlakın 

edinilmesinin gereğidir. İrfan özneldir, bu neden ile son nokta da tevhid 

ilkelerinin (Allah, Allah’ta, Allah’tan…) iman ile ortak değer olması 

sonucunda, kültürde tesis edilmesi söz konusu olur.  

Tevhid ise öznel (fevri olma anlamında değil, tinsel anlamında) olduğu 

kadarı ile bütün alanlarda alanların ilkeleri gereği tesis edileceği gibi 

kurumsal düzeyde de genele yaygın olarak tesis edilebilme özelliğinde 

bulunur. Bu nedenledir ki irfanda içerilir iken birçok alanda okuma 

yapabilme ve kurumsal oluşun ilkesel oluşunda tesis edilebilmesi 

özelliğine de sahiptir.  

Tevhid, özellikle aile, hukuk vb. kurumsal düzeylerde, çoklu ilişkilerde 

ortak gerçeklilikte tesis edilebilmesi ile irfanı da kapsayıcı olarak evrensel 

olma/ olabilme özelliği gösterir. İrfanda ise evrenseller/ ilkeler yaşanırken, 

gerçekleştirilirken öznel oluş korunur. Evrensel bir bakış yakalansa da 

öznel oluşu nedeni ile evrensel -genele yaygın- kılınamaz/ kılınmaz. 

Ferdidir ve ferd olarak yaşanmasına olanak vardır. 
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İrfan ile edinilmesi gereken ise tevhidin öznelde duygu (hâl), anlayış 

biçimi, değer vb. düzeylerde yaşamsal olarak içselleştirilmesidir. Bu 

olduğunda ise tevhid ile kendilik bilincini inşa etmiş insan olunur. İrfan 

anlayışında us ile nesneleri bilmek değil, vicdan ile ilkelerin öznel 

kılınışında, yaşamsal oluşunda insan olarak vücuda gelir iken kendiliğin 

değerlerde inşa edilmesinde bilinmesi esastır.  

İrfan özneldir. Öznel olması ile tevhid ve hikmet ilkesi gereği ile yorum 

gücünü/ zevkini de kendinde barındırır. Bu yönü ile kelamdan daha çok 

tasavvufun alanına aittir. İrfanı da kapsayıcı olan yönü ile tevhid ilmi ise 

pratik düzeyde tasavvuf alanında görülmek ile beraber Tanrı ilkesi gereği 

ile kelam ilminin de anlayışını biçimlendiren/ biçimlendirmesi gereken 

yargısal oluşta (hüküm taşıması nedeni ile) bulunur.  

Tevhid ilmi ussal düzeyde -mantık ile- tahkike dayalı yönünde kelam 

ilminin bir olgusudur. Tasavvufta ise deneyime -keşfe- dayalı tahkikte, 

öznel yönü ile de sonuçta sonuç alamaya göre öznel olgusal düzeyde 

gerçek olanı bilmeye/ tanık olmaya neden iken bilimsel oluşu da kendinde 

barındırır. Bu yönü ile tevhid, irfana aşkın bilimsel oluşu kendinde 

barındırır iken tasavvufun yöntem belirimlerinde sonuç almaya dayalı 

öğreti olarak görünüş bulur.     

Us ile teorik düzeyde kendilik üzerine konuşulabilir ve dilde kendilik bilinci, 

anlam ve değer yüklemlerinde duygusu kazandırılanlar ile inşa edilebilir. 

Kendiliğin mahiyeti hakkında deneyim olmadan ise nesnelerine aşkın 

kendiliğin bulunması söz konusu olmaz. İşte, irfan; kendiliğin özde nesnel 

oluşa aşkın bulunmasının ayrıca erek ilkede kendiliğin gerçekleştirilmesi 

ile nesnelerine aşkınsal oluşta karakter ve kimlik ediniminde, kendiliğin 

özne olarak bulunmasının ilmidir.             

İrfan düzeyinde tevhitte kendini bulmak ve bilmek, teorik düzeyde -

kelamda/ ilahiyatta- kendini bilmek doğrultusunda değil, ilkenin 

duygusunda bulunması ve erekte gerçekleştirilmesi ile deneyimsel olarak 

edinilendir. Tevhidin, tanrısal/ öznel olan ilkeleri yaşamın bütün 

alanlarında kurumsal düzeyde tesis edilmesini de esas aldığı düşünülür ise 

kendini bulmak ve bilmek, tek başına olmaktan daha çok toplumsal 
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ilişkilerde ortak gerçeklilikte gerçekleştirilenler üzerinden de olması 

gerekendir.  

İnsan iki ayağı üzerine kaldırılmış beşer olma özelliğini de kendinde 

barındırır. İki ayağı üzerine kalkmak eskilerin deyimi ile hayvan oluşa aşkın 

şaha kalkmak demektir. Ayakta durmak, varoluş erki ile nedenini kendinde 

bulmak anlamını taşır. Beşer düzeyde görünen bu iken öznel/ tinsel 

düzeyde de insanın nedeni kendinde olan özü ile ayağa kalkması, kendini 

bulması ve gerçekleştirmesi beklenir.  

Bunun için ise insanın, evvela gerçekleştirdiklerinin sorumluluğunu alması 

ve gerçekleştirdikleri üzerinden potansiyelini keşf etmesi ve kendiliğini 

tanıması gerekir. Kendiliği tanımadan, yetişkin olarak kendilik bilinci 

edinilmeden yapılan her eylem ve kurulan ilişkilerde kendilik yaşanır iken 

kendiliğe yitik kalınır.   

Unutmamak gerekir ki insan, insan ile kendini bulur ve bilir. İnsan ile olan 

ilişkisinde ise Tanrı’ya erme olanağı bulursa, Tanrı ile kendini bulur ve bilir. 

Bu nedenledir ki ortak gerçeklilikte gerçekleşen ilişkilerde 

gerçekleştirilenlerin etkileri de düşünüldüğünde, ötekinden sorumlu 

olunduğunun idrakini de edinmek gerekir. İnsan ötekinden de kendini 

sorumlu hisseder, gerçekleştirdiklerinin sorumluluğunu üstlenir ve 

kendiliğinden de sorumlu olduğunun idrakine erer ise yetişkin olarak 

kendiliğini bulur. Ben olmayı yetişkinliğinde yaşar. Dinde insandan 

beklenen de budur.  

Yetişkin olmanın, nesnelerine aşkın öznelde kendiliğin bulunması anlamını 

da içerdiğini bilmek gerekir. Emanet/ miras yüklenmek sorumluluk almak 

demektir. Tanrı’dan tanrısal oluşu emanet alan ve tarih varlığı olarak da 

değerleri miras alan insan, sorumluluk idrakinde kendini gerçekleştirmeyi 

hem fıtratı hem de tarihsel oluşu nedeni bulur/ bulmak zorunda kalır. 

Böyle olsa da sorumluluktan kaçmakla aidiyetlerini yitirmekte, evrensel 

değerlere duyarsızlaşırken de kendiliği ile özdeş kıldığı nesnelerinde öz 

kendiliğine yitik kalır. 

Her mevcut, ilişkilerde bütünlüğün korunduğu bir üst mevcudun 

kendiliğinde, mekânsal oluşta varoluşunu bulur. Zamansal oluşu ile de 
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varlık deryasında üzerinden gerçekleşenler ve gerçekleştirdikleri ile 

görünüş bulur. Böyle olsa da insan için idealinde varoluş, ilkesel oluşun 

ereğinde, nesnelerine aşkın gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak kendiliğini 

bulmasında olması gerekendir. Böylece insan, tanrısal oluşunun hakkını/ 

sorumluluğunu da yerine getirmiş olmak ile ben olmayı, fıtratı gereği hak 

kılınmışlara aşkın olarak -emek sonucunda- hak ettiklerinde bulur.  

İnsan için, ben olmak yeterli değildir, ben olmanın hak edilmesi de gerekir. 

Ben olandan kaçılamaz olduğu içindir ki var saydıklarımız ile ben olmak 

demek yerine, hak ettiklerimiz ile ben olduğumuzu ifade etmeyi de 

öğrenmeliyiz.  

Ariflerin, gerçekleştirdikleri işlerde sonuç aldıklarında, irfanları gereği 

“benden değil Allah’tandır” ifadesini, sıkça duymuşumdur. Bu, edebi 

gözeteyim der iken öz kendilikten, tanrısal oluşun sorumluluğunu 

almaktan kaçıştır. Riyasız ve kibir ile şımarmadan, kendiliği özgün olarak 

gerçekleştirir iken hak ettikleri ile ben demek de halife olmanın 

sorumluluğunu/ gereğini yerine getirmektir.  

Kendiliği Tanrı ile bulmak her ne kadar irfanın gereği ise kendini 

gerçekleştirdiklerinde bulmak ve gerçekleştirdikleri üzerinden hak 

ettikleri ile ben olarak ifade ederek görünüşe taşımak da tevhide aşkın 

olarak insan olmayı bulmanın gereğidir. Edebi gözeteyim, kul olacağım der 

iken Tanrı’dan uzaklaşmak yerine, ben olmakta Tanrı ile buluşmak da 

gerekir.   

Hak edilmemiş olarak benliğin ifade edilmesi gizli şirk olsa da ereğe varım 

ve ereğin gerçekleştirilenlerde görünüş bulması ile hak etmiş olarak 

benliğin ifade edilmesi şirk değil, Tanrı hakikatinin insandan görünüşe 

taşınmasıdır.  Bunun içindir ki hak edilmiş benlik, sadece Tanrı’ya ermek 

ile değil, tanrısal olanları hakkı gereğiyle gerçekleştirmek sonucunda 

özgüven ile de bulunması gerekendir. 

Kendiliği gerçekleştirmek ile sonuçta edinilen karakter ve kimliğin 

duygusunda kendiliğin hissedilmesi de önemlidir. Kimlikte kendini aidiyet 

hissinde bulmak için ise ilişkilerde muhatap alınmak ile kimliğin onanması 

da gereklidir.  
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Sadece kendini gerçekleştirmek ile kendini bulmak/ hissetmek değil, 

kendiliğin kimlik beliriminde onanması da özgüven bularak hem kimliğin 

kendiliğe ait kılınması hem de kimlik üzerinden kendiliğin 

gerçekleştirilmesi adına önemlidir. Bu, karakter ve kimlik düzeyinde 

kendilikte bütünlüğün edinilmesi ve korunması ile sağlıklı bir biçimde 

görünüşe taşınması adına da önemlidir. Bu durumda karakter belirimi ve 

kimliğe bağlı olarak edinilen ahlakta tutarlı olmak da sağlanmış olur. 

Unutmamak gerekir ki ahlakta sağlıklı oluşun yakalanması ile muhatap 

alınmamız söz konusu olur. Ahlakta tutarlı olmayanlar, geçici olarak 

muhatap alınsalar da sonuçta, kendilerine tanınmış olan muhatap alınma 

hakkını kaybederler.  

Muhatap almada dikkat edilmesi gereken ise olay ve olguların 

gerçekleştiği alanın hakkı/ ilkesi dâhilinde muhatap almanın 

gerçekleşmesidir. Hakkı olan değerinin dışında muhatap alınan her kim ise 

değerini yitirmeye de mahkûmdur. Değerinde muhatap alınmak için ise 

hak kılınmışlar zemininde hak edilenler ile karakter ve kimliğin ahlaki 

tutarlılıkta görünüşe taşınması önemlidir. Aksi takdirde unutulanlardan 

olmaya mahkûm olunur.  

Her muhatap alma, ilişkide gerçekleşir iken hitap/ kendiliğin beyanı olarak 

biçim kazanır. Her hitap, anlam ve değer yükleminde yargısal olarak 

nitelemede bulunmaktır. Kimlik bir nitelemedir ve hak edilmesi gerekir. 

Hak edilmeyen kimliğin gölgesinde kendiliği yaşamaktan ise hak edilmiş 

kimliğin vereceği özgüvende kendiliğinden mutmain olarak yaşanması 

yeğdir.  

Kimlik karakter belirimi içeriğine sahip ise her niteleme gibi yargısal oluşu 

barındırır iken ortak değer -ruh- alanında dirimsel olduğu içindir ki ikili 

veya çoklu ilişkilerde içeriğinin görünüşüne zorlar. Bu nedenledir ki 

kimliğin içeriğine bağlı olarak kimlik edinilmesi önemlidir. İçeriğinden 

yoksun her kimlik ediniminde kişi kendini gerçekleştirmekte zorlanır. 

Kendinde olmayan ile görünüş bulmaya çalışır iken kimliğin yalan 

oluşunda kendiliğini bulur. Yalan kimlikte yaşanılan ise ya yaşanırken 

ıstırap olur ya da sonuçta hüsrana neden olur.  
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Bir hadisi şerifte “çocuklarınıza güzel isimler veriniz” denilir. Halk arasında 

ise “ismi ağır geldi” veya “ismini taşıyamadı” gibi ifadelere sıkça rastlanır. 

Kimlik, kavramın içeriğine bağlı olarak öznelde dirimsel olması sebebiyle 

yaşamsal öneme haizdir. Bunun içindir ki her kimlik, hak kılınmış olanın 

hak edilmiş olması ile edinilmelidir. Bir sanatçı, arif veya filozof 

olunmasında da dikkat edilen budur. Tevhid anlayışında ise Tanrı, karakter 

ve kimlik belirimlerini kendine hak gördüğü için değil, gerçekleştirdikleri 

üzerinden hak ettiği için kendine ait kılışına tanık olunur/ olunması da 

gerekir. Bizden beklediği de kimlik edinmede gözettiği ahlakı gibi kimlik 

edinilmesidir.     

Eski ahitte, Tanrı adının boş yere ağza alınması -dile getirilmesi- yasak 

edilmiştir. Bu durum Kur’an’da, Tanrı adı üzerine menfaat gözetilir iken -

boşa yere- yemin edilmemesi gerektiğinin ihtar edilmesinde de beyan 

edilir. Böylece sözün, ne için kullanıldığına bağlı olarak hükmü ile sorumluk 

taşıdığına dikkat çekilir. Bu, ben olarak kendiliğin ifade edilmesi için de 

geçerlidir.  

Hak etmeden ayrıca menfaat gözeterek, riya ve kibir ile benliğin ifade 

edilmesinde tekbenci oluşta bulunulur iken hem Tanrı’ya gizli şirkte 

bulunulur hem de Tanrı’dan ahlaki düzeyde uzaklaşılır. Tanrı, ötekini 

rahmet etmekte önemserken, kendine değer olarak da katar iken kendi 

dışında bırakmadan ona varlık verir.  

Tekbenci oluşta ise ötekini önemsemeden sadece kendi için olmak 

öncelenir iken karşısındakine duyarsız olmak veya yok saymak ahlak 

olarak edinildiği içindir ki tinde kabul görmez. Hikmet üzeri gerçekleşse de 

ereğe bağlı kendiliğin gerçekleştirilmesi gerektiği sebebiyle kabul görmez.  

Bunun içindir ki sorumluluk idrakinde olarak ilişkilerde ve 

gerçekleştirdiklerinde insanın tekbenci oluşa aşkın olması ile ben oluşunu 

hak etmesi ve ifade etmesi gerekir. Ben olmak, tanrısal oluşun zirvesinde 

kendiliği görünüşe taşımayı gerekli kılar. Ben derken, hak etmeden 

dememek gerektiğinin idrakini de edinmek gerekir. Ben denildiğinde: 

Kendiliğin özü ile bulunup bulunmadığı, gerçekleştirilenlere bağlı olarak 

hak edilip edilmediği ve hangi niyete bağlı olarak söylenip söylenmediğine 
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dikkat etmek gerekir. Tanrı tarafından bunlara dikkat edildiğine de 

unutmamak gerekir.                

** 

Ben demek, Tanrı’ya mahsustur derler. 

Ben demekteyim! 

Tanrı’ya mahsus olanı kendimde bulduğum, 

Kendimi gerçekleştirir iken yaşadığım için. 

Ben demek, tüketilemeyen kendiliğin dile getirilişidir. 

Ben demekteyim! 

Tüketilemez olanı dile getirirken, 

Görünüşe taşıdığım için. 

Ben demekteyim! 

Nefsi emmareden uzak, 

Ötekini de kendine katarak 

Biz olmanın idrakinde Ben olmayı bulduğum için. 

Gizli şirkte bulunmak değildir gayem, 

Ben derken ismi azamı ile zikrettiğimi dile getirmekteyim. 

Dilde benliğini ifade eden, Tanrı’ya tanık olmaktayım. 

Eskilerin aksine ben, Ben demekteyim. 

İnsan, halifetullah olmanın hakkı için 

Kibirsiz, riyasız şımarmadan ben demekteyim. 

Ben demekten de sorumluyum. 

Sorumlu olduğumun içindir ki hakkı ile ben demekteyim. 

Hak ettiğim içindir ki 

Ben demekteyim. 

Ben derken 

Asıl olanı yaşamanın sevincini de duymaktayım. 

**** 
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Tevhidin, Kavramsal Görü Düzeyinde Tarihsel 

Oluşundaki Gelişim 

Dil, ihtiyaç duyulana göre yeni kavramlar ile zenginleşir iken 

tarihsel oluşu kendinde bulur. 

Dil, ihtiyaç duyulana göre yeni kavramlar ile zenginleşir iken tarihsel oluşu 

kendinde bulur. Anlam ve değer yüklemlerinde zengin görü sağlaması ile 

de insan tinini zengin kılar. Dil ve insan, tarihsel oluşunda değişim ile 

gelişimi kaçınılmaz olarak bulur. 

Tarih, anlam ve değer edinimleri ile ilişkiler sonucunda gerçekleşen 

değişim özelliği ile görünüş bulur. Miras bırakmak/ yüklenmek ile de güne 

taşınmış olarak yaşanandır. Değer olarak yarına bırakıldığında ise içinde 

yaşanılandır. Mirasın yüklenilmemesi sonucunda ise geride bırakılmış 

sayfalarda kalan olayların ve kişilerin tarihinden öte değildir.  

Değişim, ikili veya çoklu ilişkilerde insanı yenilemeye zorlar. Yenilenmek 

için ihtiyaç duyulana göre ilişkiler kurulur iken diyalektikte tarih, hep 

yeniden yazılmak zorunda kalınandır. Böyle olsa da ilkelerin, kültürde 

öznel düzeyde, medeniyette ise yapısal/ kurumsal düzeyde tesis edilmesi 

ile miras bırakıldığı doğrultuda tarih, içinde yaşanılandır. Diyalektik belirim 

insanı değişime zorlar iken tarih içinde yaşamak da zorlaşır. Yeni olanın 

eskiye tercih edilmesi hak olan ile gerçekleşmekte ise varoluş, olması 

gereken noktada değişimde bulunur. Her değişim ile beraber yeni olanın 

miras bırakılması ile de tarih yeniden yazılır.  

Bu durumda dilde de yeni olanın anlamlı kılınması ve değer nitelemesi ile 

yerini alması söz konusu olduğu içindir ki değişim kaçınılmaz olur. Değişen 

dil ile beraber yeni bir dünya kurulur iken anlam ve değer bağlamında 

insan olmak düzeyinde doğmak, yeni dünyanın insanı olarak doğmaktır.  

Geçmiş, hak olanı barındırmakta ise muhafaza edilmeyi hak eder. Bu 

durumda her yeni bir dünya kurulur iken kadim ve kurucu olan değerleri 

muhafaza etmek gerekir. Böylece yeni dünyayı, tarihsel oluşun getirileri 

ile biçimlendirmek ve yaşamak söz konusu olur. Ayrıca kadim değerler ile 

geçmişten geleceğe uzanır iken her dünya kurumunda bengisel oluş 

yakalanır.  
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Nebilerden ve salih olan ümmetlerinden miras kalan tevhid de kadim -

evrensel- değerlerin -tarihsel oluşta beliren gereklilikler olması, ilkesel 

yaşamda insanca yaşamak ile insan niteliğinin kazanılması ve korunması, 

kısas/ karma gereği öngörülebilir bir geleceğin tesis edilmesi vb. için, 

muhafaza edilmesi gereken tarihsel oluşa sahiptir. Tevhid, dili gereği ile 

olup bitmekte olan olay ve olgular üzerinden Tanrı’ya tanık olmayı gerekli 

kılar. Bu bağlamda ilkesi gereği düşünceyi yapısal kıldığı gibi ereğe bağlı 

yaşamı öngörmesi sebebiyle yaşamı da tesis edicidir. 

Böyle olsa da diyalektikte anlam ve değer karşıtlığı, çatışkısı ile karşı 

karşıya kalınır iken değişim ve gelişimde bulunan insan için tarihsel 

oluşunu korumaktan yana zorlanılır. Değer olarak tevhid, tarihsel oluşu ile 

korunması gerekendir. Diyalektikte gerçekleşen değişim ve gelişimler 

karşısında zamansız olanlar ile yaşamda tesis edilmesi ile -diyalektiği 

bitiren değil- diyalektiğe aşkın yaşamanın da gereği olarak ihtiyaç 

duyulandır/ duyulması gerekendir. Değişen dünya da tarihsel oluşu ile 

yaşanması gerekendir. Bunun için ise tevhid dilini muhafaza etmek 

gerekir. 

Tevhid dili değişen ve gelişen durumlar karşısında ise ihtiyaç duyulana 

göre yeni kavramların katılımı ile zenginleşendir. Muhammed Mustafa 

efendimizden sonra fütuhat sürecinde yeni halklar ile tanışmak ile tevhid, 

yaşamsal düzeyde ilişkileri belirli kılacak ve kurucu değerleri muhafaza 

edecek biçimde yorumlanmıştır. Felsefe gibi yeni düşünce biçimleri ile 

tanıştıkça da tanım ve yorumlanmasında yeni kavramlar edinilmesiyle 

görü zenginliğini kendine katmıştır. 

Böyle olsa da klasik kelamda tevhid, tek bir Tanrı’ya inanmak ve O’nun 

buyrukları gereği yaşamak anlamını içerir. Ayrıca varlık sıfatları ve tavır 

belirimleri ile Tanrı tanımlanır iken bilinmeye çalışılandır. Âlemlerde 

delileri ile de tanıtlanmaya çalışılandır. Tasavvufta tevhid ise Tanrı’nın, 

sadece ulûhiyette duran olarak tanımlanması veya tanıtlanması değil, 

rububiyet belirimi ile yaşam ilişkilerinde görülmesi gerekenidir. Öznelde 

vicdan, aile, tarik, cemaat vb. düzeyde de ortak değer alanında ilişki 

bütünlüğünde tesis edilmesi gerekendir. Kelamdaki gibi teorik olarak 

bilmek değil de pratikte bulunması ve ilkesel ereğe bağlı olarak 

gerçekleştirilenler üzerinden yaşanması gerekendir.  
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Bu ifadeleri genel kabul olarak belirtirsek; Fütuhat sürecinde bir taraftan 

farklı yaşam biçimleri, felsefe vb. ile tanışılır iken dini sorunlar karşısında 

cevap olarak ihtiyaç arayışında yorumbilimsel bir yaklaşım ve hükümlere -

varlık görüşü değer yargısına- göre yapısal kılınan düşünce biçimi olan 

kelam ilmi de görünüş bulur. Felsefe ve kelamın karşılaşması sonucunda 

kelama felsefi nitelik kazandırma çabaları, felsefeye mesafeli durmak veya 

diyalektik oluşta felsefeye karşı kelamı dilde geliştirme çabalarına da tanık 

olunur.  Bu durumda yeni kavramlar da dine/ tevhid diline kazandırılır iken 

anlam ve değer zenginliğinde görü sahibi olmak da görünüş bulmaya 

başlar. 

Şöyle ki: Edinilen rivayetlere göre Ali, Salman, Hasan, Ebu Zer Gıfari gibi 

ehli beytten veya ashabı kiramdan olan zatlar “Allah’tan yana öyle sırlar 

vardır ki söylesek kâfirdir dersiniz” vb. düzeyde ifadelerde bulunmuşlardır. 

Anlatma ihtiyacından olsa gerek ki öncesinde anlatılmayan, tarihsel 

süreçte yeni kavramların edinilmesi ile anlatılır olmuştur. Tevhidi efal, 

tevhidi sıfat, tevhidi zat gibi ilmi yaklaşımlarda bulunulur iken tevhidi efal, 

tevhidi sıfat ve zat gibi ilkenin yaşamsal oluşunda Tanrı’ya tanık olmak 

dahi ifade edilebilir olmuştur. Tanrı’yı zati ve subiti sıfatlar ile tanımlamak 

ve O’nu varlığını anlamlı kılmanın yeni kavramları dahi edinilmiştir. Vacib-

ül vücud, sudur, tecelli, tezahür, makul, imkân, mümkün, kaderi mutlak, 

kaderi muğlak, faili mutlak, ayanı sabite, cüzi ve külli oluşun ifade edilmesi 

vb. birçok kavram dile kazandırılmıştır.  

Dil zenginleştikçe de olan bitene hikmet ve tevhid çizgisinde bakış, varlık 

görüşü değer yargısında yeniden anlam kazanarak yeni bir dünyada 

bulunmaya neden olmuştur. Kurucuların zamanında olay ve olgulara 

yaklaşım ve anlamaya çalışmak yalın bir düzeyde iken sonradan gelenler 

ile edinilen dil bağlamında katmanlı ve girift bir dünyada yaşamın 

gerçekleştiğine tanık olunmaya başlanmıştır. 

Kelama, felsefeye, fıkhın gözetilmesine bağlı olarak gelişen din dili, tevhid 

dili düzeyinde zengin kılınır. Böyle olsa da düşünce tarihinde bilimsel 

düşünce biçimin görünüş bulması ve varlık görüşü değer yargısında nesnel 

olgusal olana tanık kılması ile beraber tevhidin yeniden tanımlanmasına, 

yeni kavramlar ile yeniden tanıtlanmasına ve yaşamda tesis edilmesi 

gerektiğine ihtiyaç doğmuştur. Klasik felsefe ve kelam ile bunu yapmak ise 

pek zordur. Bilimsel oluşun karşısında, her ikisi de ilkeleri gereği geçmişin 
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izlerinde yeni bir düşünce biçimi üretecek olmaktan uzak ve genele yaygın 

olarak farklı bir düzeyde galip varlık görüşü oluşturmaktan da yoksundur. 

Bu durumda kelam, felsefe ve tevhidin bilimsel düşünce karşısında 

bilimsel oluşu yakalaması ile tarihsel oluşuna tutunması kaçınılmaz 

olmuştur. Aksi takdirde düşünce tarihinin geride bırakılan sayfaları 

olmaktan kurtulamazlar. 

İşte! Yapmak istediğim de Kur’an’a sadık kalarak, eski kavramları yeniden 

tanımlamak, yeni kavramlar edinmek, üretmek ve düşünce biçimleri ile 

hem bilimsel oluşun yakalanması hem de bilimsel oluşun eksiklerini 

görerek anlam ve değer belirimi ile tevhidi yeniden tanımlamak, 

tanıtlamak ve yaşam alanlarında yapısal/ kurumsal düzeyde tesis etmek 

gerektiğini anlayışını oluşturmaktır. Bu, ortak anlam ve değer edinimi ile 

yeni bir dünya kurmak ve yeni dünyanın insanlarını yetiştirmek ile miras 

olarak tarihsel oluşun yakalanmasını da gerekli kılar.  

Böylece melekeleri/ öznel sıfatları, esmayı, varlığa ve varoluşa dair 

kavramları evrensel içerikte yeniden anlamlı kılar iken, felsefi olarak yeni 

düşünce biçimi edinirken ayrıca yeni kavramlar ile olan bitene hikmet ve 

tevhid ilkeleri ile bakar iken eskiye kıyasen daha girift ve katmanlı bir 

dünyada var olunduğuna da tanık olmaktayız. 

Kavram, görü sahibi kılar. Bilmek, tanımlamak, tanımak, tanışmak, 

ulaşmak vb. tevhidin gereği iken kavramsal oluştan uzak olunamaz. 

Tanrı’yı bilmeden Tanrı’ya tanık olmak söz konusu olmayacağı gibi 

Tanrı’ya muhabbet duymadan ve vicdan gereği ilkeli yaşamadan O’nun ile 

tanışılamaz ve O’na yetişilemez. Bundan sebeple evvela, dilde sıkıntıları 

aşmak için eski kavramları ilkesinin hikmeti gereği yeniden anlamlı kılmak, 

ihtiyaç belirimine göre yeni kavramlar oluşturmak ve bilgi ediniminde 

doğru yöntemler kullanarak, doğru sonuçlar elde ederek dini/ tevhidi 

yeniden anlamlı kılmaya ihtiyaç vardır. Kur’an’ı ilkeleri ile okumak, tevhide 

göre de bütün düşünce ve yaşam alanlarını zevk etmek, bunun içindir ki 

değer olarak hayati önem taşır. Ayrıca kısas/ karma düşünüldüğünde de 

gelecek adına hayatidir.  

Bilimsel disiplinlerde nesnel olgusal düzlemde nesnel olgusal oluşa bağlı 

edinilen dil ile Tanrı’ya tanık olunmayacağı kesindir. Kur’an’ın sonuçlardan 

hareket ile bilimsel oluşu içeren dili olduğunu hatırlatmak gerekir. Bunun 

ile beraber tevhid dilinin de deneyimsel oluşu ile bilimsel oluşu içermesi 

Tevhid Okumaları 5

330



anlayışını da edinmek gerekir. Böylece bilim karşısında değer yitimine 

uğramamak ayrıca gelecek nesillere Kur’an ve tevhidi miras bırakmak 

mümkün olur. Tarihsel oluşumuzu koruyacak isek her şeyden önce bunu 

öncelememiz gerekir. 

Söz/ kavram hüküm taşır, içeriğine bağlı olarak anlam kazanır iken değer 

yargısında hükmü görünüş bulur. Anlam ve duygusunda içselleştirilirken 

ve ortak değer olarak edinilir iken kültürde yerleşik olur. Kurumsal 

düzeyde genele yaygın olarak hayata geçirildiğinde ise medeniyette 

yerleşiktir. Bu durumda modern zamanlarda, tevhidi ve tevhid alanına ait 

kavramların yeniden tanımlanması, öznel ve genel düzeyde karşılıkları ile 

yeniden tanıtlanması ve hukuk zemininde kurumsal alanlarda genele 

yaygın tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Bu, her şeyden önce öncelenmesi 

gerekendir.   
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Külli, Cüzi Ayrımı ve Tevhitte Karşılığı 

Ussal düzeyde yapılan her ayrım daha iyi anlamanın gereğidir 

ama bütünlüğünde görüşe engel olacak her ayrım yeniden 

gözden geçirilmelidir. 

Külli ve cüzi kavramları tümel ve tikel kavramları içeriğinde felsefenin ana 

iki kavramıdır. İlk İslam filozoflarından itibaren kelam ilminde külli ve cüzi 

ussal ayrışımına sıkça rastlanır.  

Külli; genel olan, kapsayan, tümel anlamına gelir. Cüzi ise parça, küçük, 

tikel anlamında külli olmaktan yoksun oluşu ifade eder. Bu iki kavram, 

karşıt iki kavram olarak kabul edilip, külli ussal olanı, cüzi ise bağıntılarında 

olanakları dâhilinde tümele ait yönleri ile nesnel oluşunda mümkün olanı 

anlamlı kılar.  

Felsefede Külli/ tümel; cins, tür, ilinti, ayrım ve özgülük olmak üzere beş 

şıkta ele alınır. Kavram olarak tümel, tekil ve tikel yargılar düzeyinde ele 

alınırlar. Kavram olarak her tekil ve tikel yargı da tümel oluşa dâhildir.   

Cüzi/ tikel ise tümel oluşa ait yönleri ile nicel belirimlerde nispet edilmiş 

kısmi yönleri ile belirli olandır. Bu bağlamda düşünüldüğünde her iki 

kavram (külli ve cüzi), karşıt olmaktan daha çok ussal düzeyde mantıksal 

bir yaklaşımı ifade eder.  

Konumuz tevhid olduğu içindir ki bu iki kavramı felsefi olmaları yönünden 

daha çok kelam ilminde kullanılmasına bağlı olarak tevhid için ne anlam 

taşıdığı yönünde ele alacağım. 

Külli olanları öznel ve nesnel olmak üzere iki gruba ayırmak gerekir.  

Öznel külliler: 

1) İrade, tavır belirimi olarak görünüş bulan ve karakter, kimlik ve ahlakın 

temellendiği idealar (iyi, doğru ve güzel). 

2) Zorunlu evrensel olan Tanrı zatının sıfatları (vücud, kıdem, beka vb.) ve 

gerekli evrensel olan Tanrı’nın subiti sıfatları (hayat, ilim, irade vb.).  
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3) Tanrı’nın yaratıkları ile ilişkilerinde beliren, tanık olunması ve onanması 

ile görünüş bulan esma-ül Hüsna. Esma-ül Hüsna, karakter (ahlakullah) ve 

nitelik olarak potansiyeli işaret eden kimlik belirimi olan ilkelerdir. Bu 

ilkeler gerekli evrensellerdir. 

Nesnel külliler:  

1) Zorunlu evrensel olan -hareketin ve varoluşun-yasalarıdır 

(sünnetullah).   

2) Tanrı’nın varlık olarak belirimi olan vücud sıfatlarının nesnel karşılığı 

olarak mekânsal oluşu ve özne olarak zamansal oluşu.  

3) Cüzi düzeyde var olanların, kategoriler düzeyinde külli oluşa/ tümele ait 

yönleri ile yaratıma dâhil olduğu içindir ki belirtmek gerekir. 

Külliler dilde ilke olarak kavramsal düzeyde karşılık gördüklerinde 

ussaldırlar ve ussal oluşta soyut düşünebilmenin gereğidir. Tanımlanması, 

tanıtlanması ve sonuçta tanık olunması ile bilinmesi gerekenlerdir. Kelam 

bu işin tanımlama ve tanıtlama düzeyinde görünür. Tasavvuf ise tanık 

olmak veya gerçekleştirilenler üzerinden gerçeğe ermek düzeyinde 

bulunur. 

Tanrı için külli oluş: Tanrı’nın âlemler olduğu anlamında değil, sıfatları -

potansiyel özelliklerinin- gerçekleştirdikleri üzerinden kapsayıcı 

olduğunun anlamı taşır. Öz oluşu ile içkin, sıfat ve karakter belirimleri ile 

aşkın ve varlık olarak da muhit olduğu düşünüldüğünde Tanrı’nın külli 

oluşu, sıfatları ile evresel olması anlamını taşır. Kur’an’da geçen Rabb-ül 

Âlemin ifadesinden de bunu anlamak gerekir. 

Tanrı için cüzi oluştan, cüziye indirgenmekten bahsedilmeyeceği gibi külli 

olan sıfatları, cüzi olanlar üzerinden varoluşun gereği olarak belirir. Tanrı 

için sıfatlarının külli oluşu ile cüzi belirimlerde görünüş bulması zıtlık değil, 

zorunlu evrensel oluşun gereğidir. Tanrı, varoluşta sıfatlarını, öznel oluşa 

ait cüzi belirimlerde serimler ve nesnel olgusal oluşa ait cüzi belirimler 

üzerinden de görünüşe taşır.        
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Kelamda, külli ve cüzi olarak ussal ayrışıma gitmek, Tanrı ile halk edilmiş 

olanlar arasında ussal düzeyde tenzihte bulunmanın gereği olarak 

görünür. Külli ve cüzî ussal ayrımı, Tanrı ve halk ettikleri arasında hem 

farklı oluşun hem de farklılıklara rağmen bir oluşun anlaşılmasının ussal 

yaklaşımıdır.  

Kelamda külli ve cüzi belirim, şahıs olmaktan referans ile anlam bulur. 

Tanrı külli iken insan cüzidir. Ferd/ tekil olma özelliğinde belirirler. Tekil, 

ortak tümeldir ve diğer ortak tümeller cüzi ve külli olarak ayrıştırılır. 

Tanrı’da hayat, ilim irade vb. külli iken insanda bu sıfatlar cüzidir. Karakter 

belirimi olan esma tavırları da Tanrı’da külli iken insanda cüzidir. Bu 

ayrışıma girmek, Tanrı’yı mutlak oluşuna kıyasen tenzih ederek bilmenin 

yöntemi olarak tercih edilmiştir. 

Böyle olsa da her cüzi belirim, külliye ait olan yönleri ile görünüş bulur. Bu 

da tevhidin gerçekleşmesine olanak veren zemindir. Cüzi belirimler ile 

mevcut olanın, mevcut potansiyellerini gerçekleştirmesi ile tanrısal olanı 

yaşaması olanağı bulunur.  

Külli olan neden iken ereğinde yaşanması ile tevhid, yaşamın olağan 

gerçeği olarak görünüş bulur. Neden olanın, gerçekleştirilenler üzerinden 

erekte bulunuşu, fıtrat düzeyinde yaşamı yol -din- kılar. İlkesel oluşun 

tercih edilmesi ise insanı din sahibi kılar. Ereğe bağlı her sonuç almada ise 

yöntem olarak doğru olan yol (sırat-el müstakim) bulunmuş olunur. 

Neden olan Tanrı, erek Tanrı olarak gerçekleştirilenler üzerinden 

yükselinen, bulunan olur. Cüzi oluş, ereğinde nedenini böyle bulduğunda, 

her gerçekleşen üzerinden gerçekleştirilenler ile kendisinden gelinen ve 

kendisine dönülen Tanrı’ya tanık olmanın gereğini barındır. Böylece 

tevhid, insan tininin din olgusu olan gerçeği olarak görünüş bulur. 

Külli ve cüzi ayrışımında tarihsel olarak en dikkat çeken tartışma, külli 

irade ve cüzi iradenin mahiyetin sorgulanmasıdır. Kur’an da bu 

sorgulamaya yönelik cevap arayışında bulunulduğunda, “Rabbiniz olan 

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” ayeti, cevap olarak bulunur. Bu ayet, 

cüzi olan üzerinden külli olanın görünüş bulduğunun da beyanıdır.  
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“Her şey Allah’tandır”, “O dilemeden hiçbir şey gerçekleşmez”, “ilmi ile 

her şeyi kuşatmıştır” “O her şeyi kuşatmıştır” vb. ayetlerde de fiilinde, 

iradesinde, ilminde ve varlık olarak külli oluşu ifade edilir. Cüzi oluşun ise 

kendini görünüşe getirmesinin gereği olarak belirmiş olduğuna, bu 

ayetlerde de tanık olmaktayız. 

İbni Sina ile başlayan “Tanrı küllileri bilir veya külliler ile bilir; cüzileri 

bilmez veya cüziler ile bilmez” tartışmasına ise “O her şeyi bilir” ayetinin 

cevap niteliği taşıması ile noktalanabilir. Felsefe ve kelam arasında beliren 

bu tartışmada dikkat edilmesi gereken ise tartışmaya sebep veren 

önermenin/ ifadenin, külli ve cüzi ayrışımında tenzihte bulunulur iken 

deist olmaya yakın durduğudur. 

Külli ve cüzi ayrışımında, Tanrı’nın sadece küllileri bildiği veya külliler ile 

bildiğini ifade etmekte isek ilmi ile külli olmadığını da -tevhitten uzak 

olmak ile- beyan etmiş oluruz. Bu yaklaşıma tevhid ilkesi ile dikkat 

edildiğinde ise tevhitten uzak bir ifade olduğu görülür.  

Öncesinde bilen Tanrı olduğu içindir ki her sorgulama sonucunda bilme 

O’nun bilmesi ile mümkündür. Her türlü bilme düzeyinde bilmek, O’nun 

ile mümkündür. Varlığında her gerçekleşen bilmede, aslında bilenin Tanrı 

olduğu, görülen o ki es geçilmiştir. İbni Sina ile başlayan bu önerme, ayet 

veya tevhid ilkesi ile sorgulandığında, tanıtlaması yapılamayacak olan 

zandan ibarettir. 

Külli ile cüzi irade de tartışma konusu olan ise özgür iradenin olup 

olmadığıdır. Her iş hikmeti ile zorunluluk zemininde gereklilik ve 

yerindeliğinde gerçekleştirilir iken iradenin hikmet doğrultusunda ereğe 

bağlı olarak gerçekleşmesi söz konusudur. Bu, özgür iradenin olmadığı 

değil, ereğe bağlı olarak tevhid gereği yaşandığında sonuçlara bağlı olarak 

özgür iradenin Tanrı iradesi ile edinileceği anlamını taşır. Hükümlere bağlı 

olarak bu konuya değinildiğinde ise kelam ilminde kader konusuna kadar 

uzanan ve tarihsel oluşunda sorunsal olduğuna tanık olunan bir tartışma 

ile karşı karşıya kalırız. 

Zaten, “rabbiniz olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” ayetine dikkat 

edilecek olunursa; bu ayette külli ve cüzi irade ayrışımına gidilmiş olduğu, 
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ilk göze çarpan olsa da cüzi iradenin külli irade belirimi olduğuna tanık 

olmak gerekir. Bu durumda, cüzi olanın külli olandan ayrılmaz birliği de 

dikkat çeker. Bu, iki farklı öznenin ayrı ayrı dilemesi değil, dileme 

gerçekleşir iken iradenin ortak tümel oluşu nedeni ile ayrı olunmadan 

gerçekleştiğinin de anlamını içerir.  

Nedenlere bağlı olarak özgürlüğün olmadığı söylenecek olsa da ereğe 

bağlı olarak ereğin her gerçekleştirilmesinde özgür olunacağını bilmek 

gerekir. Bu durumda Tanrı’yı neden Tanrı olarak bilmek değil, erek Tanrı 

olarak yaşadıklarımızda, gerçekleştirdiklerimizde bulmak, özgürce 

yaşamanın kapısını aralar. Bu, kısas/ karma gereği ile düşünüldüğünde, 

özgür iradenin değilse de özgürce yaşamanın sonuçlara göre yaşamak ile 

edinileceğini gösterir. Ayrıca Tanrı ile iradesi gereğinde buluşmakla, özgür 

iradenin Tanrı iradesinde bulunacağını da hatırlatmak yerinde olur. Kader 

Tanrı’nın hikmet üzeri kendine tayin ettiği kaderi ise O’nun kaderi ile 

barışık olmayı ereğe, sonuçlara göre yaşamak ile edinebiliriz.  

Hükümlere göre sorgulamak, O’nu anlamaya çalışmak için önemli olsa da 

ereğe bağlı yapıcı olarak anlam ve değerde bütünlüğün kazanılmasına, 

ilkede buluşulmasına yardımcı olmamakta ise üzerine bir daha düşünmek 

gerekir. Her sorunun bir çözümü olduğu, her sorunsal olanın da aşılması 

gerektiğini bilerek düşünmek ve olması gerekenleri gerçekleştirmek 

gerekir.         

Böylece görülmesi gereken o ki öznel külliler, cüzi oluşta yaşamsal olarak 

belirirler iken ayrılıkta değil bir oluşta gerçekleşmektedirler. Bu durumda 

tevhid, deist olmaktan uzak olarak varlık zemininden hareket ile daha 

anlamlı kılınmış olması ile görünüş bulur.  

Bu durumda anlaşılması gereken ise ussal olarak külli ve cüzi ayrışımına 

her ne kadar ihtiyaç olduğu görünmekte ise varlık zemininden hareket ile 

tevhid gereği ile düşünüldüğünde sadece neden ilke gereği 

düşünüldüğünde zorlama iki kavram olduğuna tanık olunur. Bu durumda 

iki kavram üzeri yapılacak her tenzih durumunda ise deist olmaya 

yakınlaşılır.  
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Bu iki kavram, tevhid ilkesi gereği anlamlı kılınır ise varoluşun hangi 

aşamada/ düzeyde gerçekleştiğinin göstergesi olur. Küllide olanın, varlık 

nedeni olarak cüzide nasıl gerçekleştiği ve ereğe bağlı nasıl gerçekleşmesi 

gerektiğini bize kazandıran ise tevhittir. Külli ile cüzi olanın aynı değil ama 

ayrı da olmadan, bir olunan düzeyde nasıl yaşamsal olduğuna tanık olmak 

ise hak kılınmış olanın -neden- hak edilmiş olanlar -erek- üzerinden tevhid 

ile mümkündür. 

Tevhidi, külli ve cüzi ayrışımında deist olmaya yakınlaşmaktan uzak kılan 

ise ereğe bağlı yaklaşımı ile düşünce ve yaşam biçiminde görünüş 

bulmasıdır. Külli olan, sadece neden ilke olarak alındığında ve erek 

oluşundan uzak düşünüldüğünde düşüncede karşılığı olsa da sonuçsuz ve 

anlamsız önermelerde bulunmaktan öteye, düşünceyi taşıyamaz.  

Klasik felsefede nedene bağlı düşüncenin biçim kazanması ve klasik 

kelamda hükümlere göre düşüncenin yapısal kılınması sebebiyle külli ve 

cüzi bağıntısında, tevhidin ereksel oluşuna bağlı gelişen düşünceden 

yoksun olunduğu içindir ki tanımlarda kalınır iken tanıtlamada 

bulunmaktan yana eksik kalındığı görülür. Bu, felsefenin ve kelamın ilkesi 

-doğası- sebebiyle kanaatim olup, tarihsel veri olarak istisnaları bağlamaz.  

Kur’an’da anlatılan Hızır ile Musa kıssasında Hızır’ın ereğe bağlı tevhidi 

tesis etmesi ile Musa’nın hükümlere, neden gerekçelere bağlı olarak -

kelam ilminde olduğu gibi- olan biteni sorgulaması ve yorumlamasını da 

anlatmak istediğimin anlaşılmasına misal verebilirim. Hızır, ereğe bağlı 

sorun çözerken, tevhidi tesis ederken ve Musa’ya cevap verir iken Musa, 

olan biteni hükümlere bağlı olarak sorunsal kılan bir yaklaşımda bulunur. 

Kelamcılar ile tasavvuf ehli arasında ki farka bu kısasta dahi tanık 

olunabilir. Tasavvuf ereğe bağlı sonuç almaya dayalı yol, yöntem 

geliştirme çabası iken kelam, hükümlere bağlı olarak olan biteni anlamaya 

çalışma çabasıdır.     

Öznel olan küllilerden bahsetmekte isek karşılığı -olan bitende- görülecek, 

tanıtlaması yapılacak, deneyimle de gerçekliliğine tanık olunacak olandan 

bahsetmekteyizdir. Külli olan evrensel oluşunu, sadece neden oluşunda 

değil, erek olması ile de zamansız oluşunda bulur. Eylemin ereği olarak her 
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gerçekleştiğinde ise -öznel düzeyde zamansal olsa da nesnele aşkın- 

zamansız oluşunu teyit eder.  

Külli olan, öznel düzeyde yaşamsal oluşu ile de gerçekliliği olandır. 

Nedenler olarak kabul edilmeleri ile beraber dilde göstergeleri 

doğrultusunda metafiziğin usta yapılabilir olmasının gereğidir. Değer 

belirim ilkesi olduğunda ise yaşamda, nesnele aşkın metafizik oluşu 

kaçınılmaz kılar. 

Cüzi olmak, külli belirimler ile mümkün kılınmak demektir. Cüzi oluşta külli 

olanları nasıl yaşadığımız/ gerçekleştirdiğimiz ise sonuçta hangi anlam ve 

değer beliriminde varoluş bulacağımızı belirli kılar. İşte tevhid; küllileri 

ereğe bağlı değer oluşlarında yaşamak, düşünmek ve kurumsal düzeyde 

tesis etmek ile hem yaşamın/ varoluşun anlam ve değer kazanması hem 

de yaşamın/ varoluşun, külli olanlara yükselmek ile nesnel olana aşkın 

gerçekleşmesine olanak verir.  

Külliler ile düşünüldüğünde neden oldukları gibi erek olduklarına da dikkat 

etmek gerekir. Bu bağlamda her yaşananın Tanrı’dan olduğu anlayışına ek 

olarak sonuçlarının da Tanrı’dan olduğunu unutmamak gerekir. Mümin 

olana İslam ile tavsiye edilen de nedenlere aşkın sonuçlara göre 

yaşanmasıdır. Tevhitte ereğe tutunmak için muhabbet, ereğin 

gerçekleştirilmesi için vicdan ve ereğin genele yaygın tesis edilebilmesi 

için adalet/ hukuk gereklidir. Bu durumda öznel ve genel düzeyde insan 

üzerinden hakikat görünüş bulur.  

Hakikat, Tanrı’nın şahıs varlık olmasının hakikatidir.  Cüzi belirimler 

üzerinden ilkelerin/ küllilerin anlam, duygu, değer, yargı, inanç ve eylem 

belirimlerinde yaşanması ve tesis edilmesi ile görünüşe taşınır. Hakikate 

tanık olmak için ise iman, vicdan, us ve muhabbet aranması gerekendir.  

Külliler hakikate/ Tanrı’ya göre erek olmaların hakkı gereği yaşandığında 

tevhid tesis edilir. Tevhitte külliler, us, iman, vicdan, muhabbet ile anlam 

ve değer bulur. Salih amellerde içerilmeleri doğrultusunda görünüşe 

taşınır iken kısasta/ karmada, hakikat ereğine göre yaşanması gerektiğinin 

gerçeğine de tanık olunur.  
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İnsanın tarihsel oluşunda, nefsi emmarenin tıyneti sebebiyle deneyimleri 

sonucunda edindiği hukukun gerekli oluşunda, olması gerekenler olarak 

kurumsal oluşta tesis edilirler. Bu durumda hukuk, tanrısal olanla Tanrı’ya, 

insan ilişkilerinin hak ve hadler üzeri belirli kılınması ile yükselmenin ortak 

zemini olur. Tanrısal olan küllilerin, insan ilişkilerinde hak ve had 

belirimlerine göre görünüşe taşınmasının da gereği olur.    

**** 
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Tevhid ve Yenilenmek 

Her yenilenme evrensel esaslara bağlı olarak ilkesel oluşun 

gözetilmesi ile gerçekleşmelidir. 

Değişen her devir, değişmeyenleri de kendine ayak uydurmaya zorlar. 

Değişenler, değişmekte zorlananlar ve değişmeyip de geride kalanlar, her 

devirde değişimin sonuçları ile gözlemlenebilir düzeyde görülürler.  

Değişimi önceleyen dildir. Dilde söz anlam ve değer yükleminde yargısal 

oluşu kendinde barındırır. Yeni olanın anlam ve değer yükleminde yargısal 

olarak ifade edilmesi doğrultusunda duyguda içselleştirilmesi, inanılması 

ve eylemde gerçekleştirildiği ölçüde öznelde karşılığı oluşur. Yeni olanın 

ortak değer olarak benimsenmesi, kültürel düzeyde karşılıklarının 

oluşmasına nedendir. Kurumsal düzeyde ilkesi gereği tesis edildiğinde ve 

her türlü üretim alanında etkir olduğu kadarı ile değer karşılıkları 

oluştuğunda ise medeniyette yerleşik olur. Böylece yeni olan ile bütün 

alanlarda tanışılmış olunur.  

Böylesi süreçte bu düzeyde yapılan yapılacak olan her yenilenme, köklü 

olduğu içindir ki devrim niteliğinde gerçekleşir. Her devirim ise geçmişin 

ayak izlerini yeni ile silme gayretinde gerçekleşir. Geçmişi muhafaza 

etmeye çalışanlar ile karşı karşıya kalındığında ise çatışkı kaçınılmaz olur.  

Yeni olan ile kaybedilecek olanlar, kazanılacak olanlar hesap edildiğinde 

ise tarafların erkine göre karşıtlıkta ya şiddete başvurma ya da uzlaşı 

sağlama sürecinde bulunulur. Yeni olan hak niteliğini barındırmakta ise 

galip gelen her daim hak olandır. Batılın galip geldiğine tanık olunmakta 

ise sonuçta hak olanın galip geleceğine tanık olmak da kaçınılmazdır.  

Sonuçta hak olanın değiştirici erki ile yeni bir dünya kurulur ve o dünyada 

o dünyanın insanları doğmaya başlar. Geçmişin izleri, yeninin değer olarak 

yaşam alanlarına nüfuz etmesi ile silinmeye yüz tutar. Geçmişin insanı ve 

yeni olanın insanı arasındaki farka da tarih okumasında tanık olunur. 

Çünkü her yeni ile kurulan düzen içinde geçmiş silinir iken geçmişin 

farkındalığı da yitirilir. Hak niteliğinde yeni olanın kıymetini anlamak için 

ise tarihin, sanatın, mit olarak anlatıların ayna oluşuna ihtiyaç vardır. 

Bunlar ile yeni olanın değeri pekleştirilir iken yeni kuşaklara yeni olanı 

değer olarak aktarmanın olanağı da edinilir. 
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Böyle olduğunda da köklü olarak yenilenmiş olunur. Böyle olsa da yeni 

olanın değer olması sebebiyle menfaatin aracı kılınması, herkes için 

olmaktan daha çok belli bir kesimin imtiyazlar alanını genişletmesi söz 

konusu olduğunda yozlaşma kaçınılmazdır. Karşılaşılan yeni sorunlar 

karşısında hak niteliğinde değer olana tutunulmadığı ve çözümler 

üretilmediği takdirde yeni olan sorunsal olarak içinde bulunulan durum 

olur. Değer erozyonu (aşınması) söz konusu olduğunda ise değerinden 

yana yitik kalınmaya başlanır. Koşullar karşısında ilerleme erkini yakalayan 

ve değişen değerler ile karşı karşıya kalındığında ise alanı daraltılmış 

olarak yerini yeni olana bırakır. 

İşte! Tarih olgusal sürecinde dini takip ettiğimizde, sonuç olarak içinde 

bulunduğumuz durum da bundan ibarettir. Bazılarının arayış 

dönemindeyiz dediği, bazılarının ise yıkım dönemi olarak baktığı bir 

dönemdeyiz.  

Batının bilimsel aklı keşfetmesi ile ilerlemesi, emperyalist politikalar 

geliştirmesi ve oryantalist olarak değerlerden yana yıkıcı tavrına teslim 

olunması/ benimsenmesi seküler/ modern yaşam biçiminde de dini geriye 

atması, birçok alandan dışlaması vb. İslam olmayı kurumsal alanda sorun, 

diğer yaşam alanlarında ise karşıt değer yargısı belirimleri karşısında 

sorunsal kılmıştır. Yani Batı medeniyeti ve Doğu uzantısı düşünüldüğünde 

İslam, medeniyet alanında sorun, diğer yaşam alanlarında ise değer 

kargaşası içinde sorunsal kalmıştır. 

Bu durum, öz ve kurucu değerlere tutunarak aşılmaya çalışılsa da yeni 

nesillere değerleri aktarmakta zorlanıldığı düşünüldüğünde yeni arayışlara 

da neden olmaktadır. Öz ve kurucu değerlere tutunmak zorlaştıkça değer 

karmaşasında Batı zihniyetine teslim olanlar çoğalmaktadır.  

Her yeni olan, varlık görüşü değer yargısı zihniyeti oluşturur. Bu 

nedenledir ki Batı zihniyeti karşısında veya gelecekte çıkacak farklı 

zihniyetler karşısında olması gereken, hak olan yönlerini almak ve batıl 

olan yönlerinden uzak durmak olur. Bundan önce yapılması, öncelenmesi 

gereken ise her zihniyetin dilde başladığını bilerek, din/ tevhid dilini 

zamanın gereklerine göre yeniden ele almaktır. Tevhidin özne esasına 

bağlı olarak içeriği olan kavramlarının, evrensel oluşa bağlı olarak yeniden 

tanımlanması, tanıtlanması gerekir. Tevhidin yaşamsal yönü ise dilde 

içerilmiş olan gerçeğin deneyimlenmesi ve yaşam alanlarında görünüşe 
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taşınması ile yeniden oluşturulmalıdır. Bu durumda kültüre katkı 

sağlanacağı gibi kurumsal düzeyde tevhidin hayata geçirilmesine de 

ihtiyaç vardır.  

Her yenilenme evrensel esaslara bağlı olarak ilkesel oluşun gözetilmesi ile 

gerçekleşmelidir. Tevhidin evrensel olan esasları dilde yeniden ifade 

edildiğinde sağlanacak olan varlık görüşü değer yargısı hak olana göre yeni 

bir dünya kurmanın da zemini olur. Bu durumda ihtiyaç olan ise tevhide 

vakıf âlimlerin akademik düzeyde tevhidi kurumsal oluşta hayata 

taşımalarıdır. Sanat gönüllere dokunmak, hak olanı gönüllere indirmek, 

ortak değer olarak duygusunu oluşturmak için uğranması gereken alandır. 

İlkeleri temsil eden kurucu şahısların anlatılarını sanat ile genele yaygın 

biçimde aktarmak da olması gerekendir. Bu, kurucu ruhun ortak ruh 

olarak yeniden bulunması için gereklidir. 

Anlam ve değer karmaşasında sorunsal olmaya sebep olan, amaca bağlı 

yaşamda sorunların görünmesine neden olan olgular ile tevhid ilkesine 

bağlı olarak ciddiyeti koruyarak yüzleşmek ve hesaplaşmak da şarttır. Bu 

durumda tarihsel süreçte yozlaşmaya neden olan sebepler ve dışardan 

gelen tehditlerin ne olduğunu bilmek, anlamak ve esasa bağlı olarak 

çözüm üretmek şarttır. 

Kur’an, siyer, tevhid esas alındığında kurucu değerler halen korunmakta 

ise yeniden çözüm üretmek için geç değildir. Her kurucu metin veya değer, 

farklı zamanlarda devrin koşullarına göre okunur -yorumlanır- iken bir 

devir sonrasını yaşayan gelecek kuşak için aynı biçimde okunması 

beklenemez. Varlık görüşü değer yargıları değişirken ve yeni olanlar ile 

dünya yeniden kurulur iken kurucu esaslara/ değerlere ihtiyaç vardır ama 

bulunulan devrin fevri beklentilerine göre değil, zorlayıcı koşulları 

karşısında yeniden okumalarda bulunmak şarttır/ şart olur.       

Bizler, dinimizi esaslarını şekilciliğe indirgemiş, tarihsel süreçte 

yozlaşmaya kurban etmiş isek sorunlarımıza günah keçisi aramaktan 

evvela vazgeçmemiz gerekir. Evvela dinin/ tevhidin esaslarını ilke gereği 

ile bileceğiz, yeniden tanımlayacak ve mantıksal gereksinimleri ile 

tanıtlayacağız. Ardından da dini bizim için sorunsal kılan anlam ve değer 

karmaşasına neden olan olguları ilke gereği sorgulayacağız ve hak olan 

yönlerini alıp, batıl olan yönlerini bırakacağız. Hak olan yönlerini ise 

tevhidin esaslarına göre değer kılarak yaşama taşıyacağız. Böyle 
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olduğunda, dinin anlam ve değer ruhunu koruyarak taklit değil, özgünce 

olmanın/ yaşamanın yolunu bulacağız. 

Kur’an Mucizesi, Tevhid Okumaları kitap serilerinde ve bir önceki 

çalışmalarda yapmaya çalıştığımız da bundan ibarettir. Tevhidin Allah, 

Allah’tan, Allah’ta, Allah’la, Allah’ın, Allah için, Allah’a esasları ile olan 

bitene duyarlı olmak, sorunlar karşısında mücadele ve azim ile çözüm 

üretmek, sorunsal olan içinde de hak olan ortak anlam, değer olguları ile 

çıkabilmek gerekir. İlim, bilimsel oluş, hukuk, sanat vb. düzeyde kurumsal 

olmak ile tevhidi tesis edebilir isek sorunsal olandan kurtulabilinir. Sadece 

tevhidi tesis etmek değil, tevhidin tesis edileceği alanlarda ilkeye bağlı 

doğru yaklaşımlar ve üretimler ile hem sorunlar aşılabilir hem de sorunsal 

olandan kurtulmak başarılabilir. 

Bu olurken de dünün gölgesinde kalmak değil, yarına uzanmanın 

heyecanını duymak gerekir. Din/ tevhid miras bırakılacak ise evvela 

bizlerin anlam ve değerinden yana öğrenmesi, içselleştirmesi gerekir. 

Tanrı’ya adanmışlar olarak da insana hizmetin vazife edinilmesine de 

ihtiyaç vardır.          
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Adanmış ruhlar aranmakta 

Yarına uzanmak için 

Geride kalmamak için. 

Dün olanı yanında tutan 

Geçmişi değil geleceği önüne alan 

Sorunlar karşısında yılmayan 

Adanmış ruhlar aranmakta. 

Özgünce ve özgürce yaşamak için 

Elleri tutar iken Allah’a yükselmek için. 

O ruhlar ile kendini tanımak için 

İnsan olabilmek için. 

O ruhlar ile kendilik bulunduğunda 

Adanmış ruhlar olunduğunda 

Aranan ruh bulunmuş olduğunda 

Yarınlara tutunmak, ulaşmak için 

Adanmış ruhlar aranmakta. 

Onlar bizi bulduğunda 

Âdemi bilmek, anlamak için 

Allah’ı görmek için. 

Hak üzeri yaşamayı öğrenmek için  

Adanmış ruhlar aranmakta 

**** 
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Tevhid, İrfan ve Hikmetin Öznel Kılınması ile Görünüş 

Bulan Tasavvuf 

Hakikat nesnel değil, öznel olduğu içindir ki öznelde ferdi olarak 

yaşanması mümkün olandır. Yaşandıkça bulunandır. 

Tasavvuf, kelime itibari ile hangi kökten türetildiği net bir şekilde 

bilinmemesine rağmen, Arapça sufi sözcüğünden türetildiği var sayılan bir 

kavramdır. Sufilikle ilgili olan anlamını içerir. Günümüze kadar birçok 

mutasavvıf tarafından değişik anlamlarda yorumlanmıştır.  

Tasavvuf, Tanrı ereğine bağlı olarak yaşamaktır. Kavram olarak da kıblesi 

ve amacı Tanrı olanların yaşam biçimini anlamlı kılmak için kullanılır. Tanrı, 

kâinat, insan ilişkisinde ne için olunduğunun anlamını arayanların yoldur. 

Varoluş krizi geçiren insanın, Tanrı ereğine bağlı olarak yaşar iken yaşamı 

ve ne için olunduğunu Tanrı ile bulmasıdır. Miraç ve ciraç seyrinde, Tanrı 

varlık bilgisine ulaşmak ve Tanrı varlık bilgisi doğrultusunda yaşamak 

amaçlanır. Tanrı’ya kavuşmak ise ana gayedir. Tanrısal olan sıfatlarda, 

erdemler ile yaşamak da olması gerekenidir.  

Var olmanın nedenselliği, ne için olunduğu insanlık için sorunsal olan bir 

konudur. İnsan, var olma nedenini/ nedenlerini ve varoluş dayanaklarını 

felsefede düşünmüş ve bilimde bulmaya çalışmıştır. Âdem’den Hatem’e 

semavi din (İslam) aracılığı ile de varlık nedenini Tanrı’da bulmuş ve ne için 

olduğunu da Tanrı ereğine göre yaşamak ile anlamlı kılmıştır. Var olmanın 

nedenselliğini yaratıcı olan Tanrı’ya bağlamak; Tanrı, kâinat, insan 

ilişkisinde varoluşu anlamlı kılmak nebilerin nübüvveti ile mümkün 

olmuştur. 

Tanrı hakikattir ve hakikat hak belirimler üzeri yaşanması gerekendir. 

Vahiy, ilham, keşif, hatır ile ilmi ledün edinmek aranandır. Nübüvvet ile 

hakikati tevhid üzeri bilmek ve hikmete vakıf olmak ile amaca bağlı 

işlerinde Tanrı’ya tanık olmak, tasavvufta olması gerekendir. 

Tasavvufun temel nedeni nebi yaşamının örnek alınmasıdır. Vahiy bilgisi ile 

iman edilen yani varlığından yana emin olunan Tanrı’ya tanık olmak ise 

hedeflenendir. Her nebi kendi mertebesi ve makamına göre hak ve 
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hakikate dair beyanlarda bulunur. Tevhidi ise sadece dilde belirgin kılmak 

değil, Tanrı ereğine bağlı olarak ilkenin gerçekleşmesinde yaşamsal kılmak 

hedefleridir.       

Her nebi devrinin koşullarında batıl olan dünya görüşü ve yaşam biçimine 

müdahildir.  Dini tevhid çizgisinde belirgin kılar. Tevhitsel yaşam tesis 

edildiğinde ise din, genele yaygın olarak görünüş bulur. Nebi yaşantısının 

Tanrı’ya ulaşmanın yöntemi olarak kullanılması ise tasavvufu görünür 

kılmıştır. Vahiy geneli bağlar iken tasavvuf özel olarak ferdi düzeyde tercih 

edilen Tanrı’ya erme yoludur. Tasavvufu, cennette “Âdem’e secde edin” 

ayeti ile anlamlı kılarak tarihsel oluşunu ifade edenler dâhi vardır.  

Nebilerin insanlığı Tanrı’ya tevhid gereği “la ilahe illallah” ile davet 

etmeleri, dinin hakikate bağlı olarak görünüş bulmasıdır. Tanrı varlığına 

iman, Tanrı’nın varlık nedeni olduğunu kabul etmek ile beraber Tanrı’ya 

göre yaşamayı da kabul etmek anlamını taşımaktadır.  

Tanrı, erek olarak kabul edildiğinde ise kendisine erişilmesi gereken değer 

beliriminde yaşamın öznesi olur. O’na vuslat/ kavuşmak ise tasavvufu 

belirli kılar. Tasavvuf, Tanrı’ya yakin gelerek O’na tanık olmak ve O’na 

ermek için yapılması gerekenlerin yoludur. Din, genelde Tanrı’ya iman ve 

hukukun/şeriatın tesis edilmesi ile görünüş bulur iken kültürde değer 

olarak yaşam biçimini de belirli kılar. Tasavvuf ise hususi olarak Tanrı’ya 

doğru yol tutmaktır. İlm-en, ayn-el, hak-el yakin olarak Tanrı ile tanışma/ 

tanışabilme yoludur.  

Nebilik tarihi boyunca ortak söylem olarak görünüş bulan; Tanrı’ya iman 

etmek, salih amellerde bulunmak ve ahrete/ akıbete göre yaşamak ile 

biçim kazanan din, tevhidi öncelemeyi de gereği olarak bulur. Tanrı ereğine 

bağlı olarak ilkeli yaşam edinildiğinde tevhid, yaşam biçimi olarak görünüş 

bulur. Her şeyden önce ise varlık görüşü değer yargısı olarak Tanrı’ya, 

yaşama dair görü sahibi kılar. Ayrıca ereğe bağlı nasıl yaşanması 

gerektiğinin aklını taşır. 

Nebiler ile tevhid gereği hem varlık görüşü değer yargısı edinilir hem de 

Tanrı ahlakı ile Tanrı’ya varmak, bulmak, tanık olmak ve hakkı gereği ile 

Tanrı’yı yaşamakla insan, kendini ve ne için olduğunu bulmak ile 
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tanışmıştır. İşte! Tasavvufta budur. Nebinin Tanrı’yı bulduğu gibi Tanrı’yı 

bulmak, O’nu yaşadığının şuuruna ermek ve hakkı gereği ile O’nu değerinde 

yaşamaktır.  

İslam dininde tasavvuf, her ne kadar nebinin yaşamını ahvaline bağlı olarak 

takip etmek olsa da Kur’an gereği ile ayet hükümlerine göre Tanrı’yı, 

yaşamın her alanında bulmayı ve O’na ermeyi önceler. Bu yönü ile tasavvuf, 

yol olarak vahiyi izlemeyi de gerekli kılar. Ayet hükümlerine göre Tanrı’ya 

tanık olmak ve Tanrı’nın sıfat ve esmaları ile deneyimlenmesi, tasavvufu 

teorik olmaktan daha çok pratikte bulmaya neden olmuştur. Kelam teorik 

ilahiyat iken tasavvuf pratik ilahiyat olarak görünüş bulmuştur. Nübüvvet 

yolu gösterir iken nebinin risaleti, yolda nasıl yürünmesi gerektiğinin aklını 

ve özgünce gerçekleşen tarzını gösterir.  

Tasavvufun ümmete miras olması ise ashabı suffa ile sağlanmıştır. 

Fedakârlık, fedayı can ve fedai nefste imanın çıta göstergeleri iken hak 

edildiği kadarı ile hakikati yaşamak onlar ile örneklenmiştir. Hak ve hakikat 

uğruna hicret etmek, ilim öğrenmek, ahlakın fazilette yaşanması böylece 

gelecek kuşaklara miras bırakılmıştır.  

Yün elbise giydikleri için kendilerine sufi denilen insanların görünüş bulması 

ile tasavvuf bir yaşam biçimi olarak görünüş bulmuştur. Tarikatın görünüş 

bulması ile de kültür olgusu olarak toplumsal yaşamda yerleşik olmuştur.  

Hicretin ikinci asrında sufi kelimesinin kullanılmaya başlandığı 

bilinmektedir. Sufi kelimesini lakap olarak tasavvuf tarihinde kullanan ilk 

kişinin ünlü zahid Ebu Haşim es Sufi el Kufi olduğu rivayet edilir. Tasavvuf 

kelimesinin, saf, sufi vb. gibi kelimelerden türetildiğini beyan edenler de 

olmuştur. Sufi kavramının, suffa kelimesinden -Ashabı Suffaya istinaden- 

türetildiğini beyan edenler de olmuştur.  

Kur’an ve Cenabı Resulün sünnet ve hadislerini ölçüt alarak Ashabı Suffa 

tarafından miras bırakılan İslam tasavvufu, bir yaşam biçimidir. Tanrı’ya 

tanık olmak ve ermek gayesi ile yapılan bütün nafile ibadetlerden, salih 

amellerden, takva vb. ile beraber sonuç almaya dayalı bir yoldur.  
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Sırat-el müstakim, her ne kadar doğru yol anlamını taşısa da sonuç alınan 

yol olma anlamını taşır. Tasavvuf ehli, sırat-el müstakim de sonuç almak 

hedefi ile edim ve yöntemlerde bulunan din ehlidir. Kur’an’ın Fatiha 

suresinde “nimete erenler” olarak tabir edilirler iken birçok ayette de 

salihler olarak zikredilirler. Efendimiz Muhammed Mustafa tarafından da 

fırkayı naciye olarak zikredilmiş olanlardır. Kim ki tasavvuftadır, Tanrı’dan 

yana sonuç almakta ise nimet ehli salihlerden olarak fırkayı naciyedendir.  

Tasavvufta tarik, sırat-el müstakimde bulunmaktır. Yani sonuç veren/ 

alınan olması ile doğru yol olduğu bilinen/ anlaşılan tarikte bulunmaktır. 

Kur’an ifadesi ile belirtir isek sonuçta meleklerin insana indiği ve yöntemsel 

oluş üzerinde Tanrı’nın da bulunacağı yoldur. Tarik, pirlerin (nimete ermiş 

olanların) deneyim ile edindiklerinin güvencesi ve rehberliği altında sonuç 

almaya çalışmaktır. 

Tasavvufta esas olan hem ilkelerin duygusunda (hâlinde) hem de şahıs 

olmanın Tanrı ile mümkün oluşunda edinilen irfan bilgisinde kendiliğin 

Tanrı ile bulunmasıdır. Sonuçta kendilik Tanrı ile bulunmakta, ne için 

olunduğu Tanrı ile anlamlı kılınmakta ve Tanrı’ya irfan, hikmet ve tevhid 

gereği ile tanık olunmakta ise doğru yolda sonuç alınmış olunur. Tasavvuf; 

sadece riyazet, zikir vb. yapmak sakal bırakmak, cübbe giymek vb. değil, 

Tanrı’ya tanık olmak ve ermekten yana sonuç almanın yoludur. İslam 

dininin özünü yansıtır. Tevhid ilkesi gereği geniş bir yelpazede (bütün 

düşünce ve üretim alanlarında) kendilik gerçekleştirilir iken Tanrı’ya tanık 

olmayı da gerekli kılar. 

Tanrı varlığı bilgisine hakikat denir. Hakikat ışığında insanların tanrısal 

bilgiye ulaşmalarına zemin olması, kendiliğin ilahi buyruğa göre 

gerçekleştirilmesi, toplumsal yaşamın ve düzenin devamlılığı için Tanrı 

tarafından buyrulan, emir ve yasakların uygulanış biçimine şeriat denir. 

Şeriat, dinde hükümler ile belirli kılınır iken öteki ile de ilişkilerde hak ve 

had belirimlerine göre yaşamanın hukukudur. Şeriat temeli ile hak üzeri 

ilke gereği yaşanır iken insanlığa Tanrı yolu açılır.  

Nebiler, Tanrı varlık bilgisinin hakikatine ulaşmak isteyen şahıslara, 

şahısların meşreplerince ilim, ihlâs, amel gereğinde öğreti verir. Her nebi 
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kendi meşrebince öğreti verir iken tarik sahibidir. Şeriat, tarik ve Tanrı 

varlık bilgisi kadarı ile her nebi, kendi alanın ilkesi gereği hikmet sahibidir. 

Tanrı ahlakını yaşadığı kadar erdem sahibidir ve Tanrı’yı eylemlerinde 

görünüşe taşıdığı düzeyde de marifette bulunur. 

Şeriat, tarik, hakikat ve marifet; tasavvuf yaşam biçiminin temelini 

oluşturur. Tasavvufta Tanrı’ya seyri sefer eden kişinin, yetişkinlik ve 

olgunluk bulması için de gerekli olan dört kapı olarak ifade edilmiştir. Şeriat 

ve tarike, hüküm ve yöntem içerir iken nesnel olmalarından dolayı kapı 

ifadesi ile nitelemede bulunmak doğru olsa da hakikat ve marifet, öznelde 

bulunan ve yaşanan olmaları sebebiyle kapı olarak nitelenmemesi 

gerekendir. 

Kâinat yasalar (sünnetullah) düzeyinde şeriata sahiptir. Her varın, neden ve 

ereğine bağlı olarak hikmeti gereği ile yaşadığı tariki vardır. Hakikati 

içermesi nedeni ile hak ve had belirimleri üzerinden ilişkilerde de Tanrı sıfat 

ve esma tavırları (ahlakullah) görünüş bulur iken hakikatin görünüşüne 

vesile olunur. Tanrı sıfat ve esmasının iman, vicdan gereği erekte 

gerçekleştirilmesi üzeri yaşanmasında da marifet sahibi olunur. 

Var oluşun ne için olduğunun anlam ve değerini arayan, hakikati talep 

edene mürit, talip, salik vb. denir. Müridin Tanrı’yı erek kabul etmesi, değer 

belirimi ile kıble edinmesi ve O’na yetişmek için olması gerekenleri yapması 

onu tarik sahibi kılar iken tasavvuf ehli yapar. Tanrı nuru ile nurlanmak, 

nafile ibadetler sonucunda sıfatları ile sıfatlanmak ve ahlakı ile ahlaklanmak 

söz konusu olduğunda ise Tanrı’ya tanık olmak gerçekleştiğinde hakikat 

ehli olunur. Ayrıca yaşadıklarında/ gerçekleştirdiklerinde Tanrı’yı bulmak 

ile marifet edinilir. Hakikat, bilinen ve tanık olunandır. Marifet ise fıtraten 

hak kılınmış tanrısal olanın, Tanrı ereğine bağlı olarak gösterilen emek/ 

çaba ile hak edilenler üzeri yaşanmasıdır. Hakikatin ilke gereği, edim ve 

üretimler üzerinden yaşanmasıdır. Tanrı, kâinat ve insan bağıntısında Tanrı 

hem bilinen, hem bulunan hem de yaşanan olur. İşte! Tasavvufta amacın 

gerçekleşmesi ile olan/ olması gereken de budur.  

Tanrı’nın duaları kabul etmesi ile başlayan, olay ve olguların hikmetinde 

Tanrı’ya tevhid gereği tanık olunmasının devamlılığında muhabbetullaha 
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edinilir. Nuru ile nurlanmak söz konusu ise Tanrı’nın, -şahıs olması- bilgisi,  

yine Tanrı ile edinilmiş olunur ki buna marifetullaha ermek denir. 

Muhabbetullaha ermek, rızayı ilahiye ermektir. Marifetullaha ermek ise öz 

kendiliğe ermektir.  

Her talip, muhabbetullahta iken olan biten üzerinden hikmet 

belirimlerinde görünüş bulan Tanrı’ya ciraç seyrinde tevhid gereği ile tanık 

olur. Ereğe bağlı yapılan her edim ve üretimden sonuç alınması ile miraç 

seyrinde bulunur. Ciraç, her türlü düşünce ve üretim alanı üzerinden 

sonuçta beliren hikmet/ gerçeklilik ve tevhid gereği ile Tanrı’yı, geniş açı ve 

yelpazeden temaşa etme seyridir. Miraç ise kendilik bilincine Tanrı ile 

ermenin marifetullah seyridir. Miracı olmayanın ciracından bahsedilemez 

ama miraçsız -vahiy bilgisinden farklı olarak deneyim ile marifetullah 

edinmeden- yapılan her ciraçta, irfandan yoksun olunduğu içindir ki hikmet 

ve tevhitte hakkı ile görüş sahibi olunması beklenemez.    

Muhabbetullahta esas olan ilahi aşk ile muhabbette rızaya ermektir. Tanrı 

ile iletişim kurmanın olanağını bulmuş olmaktır. Marifetullahta esas olan 

da ilahi aşk ile öz kendiliğe erilmesidir. İlahi aşk hem muhabbetullaha hem 

de marifetullaha ermenin gereğidir. Her edim ve üretimde hakiki olmanın 

gereğidir. Tanrı ile bağ kurmanın iletişimde bulmanın da gereğidir. 

Tasavvuf, tevhidin ussal ve yaşamsal düzeyde özümsenmesi/ 

içselleştirilmesidir. Tevhid, her şeyi Tanrı görmek değil, her şey üzerinden 

Tanrı’ya tanık olmaktır. Tevhid, her şey üzerinde Rabbi sıfatları ile esma 

tavrında olarak efalde kendini görünüşe getiren Tanrı’ya tanık olmaktır. 

Efalde tanık olmak ise O’na sezgisinde tanık olmaktır ki iman ve muhabbeti 

olmayanın O’na tanık olacak duyarlılığı olmaz. Tevhid, tanık olunan Tanrı’yı 

hakkı gereği ile istidada bağlı olarak da yaşamaya çalışmaktır. Varlık nedeni 

olan Tanrı’yı erek varlığı olarak amaç edinmek ile O’nu erek belirimlerinde 

gerçekleştirilecek olan edim ve üretimler üzerinden bulmaktır. 

Her sıfatın insanda karşılığı vardır. Görme, Duyma, Kayyum, Hayy vb. 

sıfatalar ile Tanrı, tanınma olanağı edinilendir. Karakter belirimi olan 

Kahhar, Azim, Sabır vb. esma tavırları ile de ahlakı gereği yaşama olanağı 

bulunandır. Edim ve üretimler üzerinden tavırları yaşanırken de kendisini 
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deneyimlemek ile kendisine tanık olunması gerekendir. İşte tasavvuf, 

tevhid gereği erekte bulunması gereken Tanrı’ya yakinleşmek yoludur. 

Dinin özü gereği ile amaca, sebepleri almak değil, mutlak olanı alarak 

yaşamı anlamlı kılmanın ve değer olarak da bulmanın yoludur.  

Her esmanın, yaşamsal olarak öznelde karşılığı vardır. Melekeler düzeyinde 

yaşananlar olduğu gibi karakter belirimi olarak da yaşanırlar. Duygusunda 

(hâlinde) öznel düzeyde bulunurlar ve eylemde gerçekleşirler iken 

gerçekliğine tanık olunurlar. Tinsel/ öznel olan her ilkenin duygusu olduğu 

içindir ki ilke olarak esma, duygusu ile de bulunması/ yaşanması 

gerekendir.  

Esma, mevcudatta karşılıkları ile görünüş bulduğu, yaşandığı sürece 

evrensel oluşunu korur ve yaşamsal olarak bulunur. Bu nedenledir ki erek 

Tanrı, ilke olarak esmanın duygusunda bulunması ve yaşanması 

gerekendir.  

Esma, Tanrı ile insan arasında bağ kurmanın da öznel olan ilkeleridir. 

Tanrı’nın vahidiyeti gereği, bir olunduğunun idrakini de -duygusunda 

yaşandıklarında ve eylemde gerçekleştirildiklerinde- edinmenin araçlarıdır. 

Tasavvuf, Tanrı sıfatları ile sıfatlanmanın, ahlakı ile ahlaklanmanın yoldur. 

Esma, duygusunda yaşanırken ve eylemde gerçekleştirir iken Tanrı’yı 

kendilikte bulmanın da gereğidir. 

Bazı mutasavvıfların dört kapı dedikleri: Şeriat Musa, tarik Davut, hakikat 

İsa ve marifet ise Muhammed efendimiz ile anlamlı kılınmaya çalışılmıştır. 

Muhammediyette, şeriat zemininde hakikat tesis edildiği içindir ki marifet 

denilmiştir. 

Tasavvuf, insanın Tanrı ereğinde Tanrı’ya rücusu ile Tanrı buyruğu kuralları 

içinde şeriatta seyir eder iken meşrebince ve hak ettiği ölçüde Tanrı’ya 

kavuşmasını olanaklı kılar. İlkesi Tanrı olanın yaşantısında, Tanrı varlık 

bilgisi doğrultusunda irfan, hikmet ilmine vakıf olmak ve tevhid anlayışında 

da marifette seyir etmek de olması gerekendir.  

Şeriat, dinin görünen ciheti iken kâinat ve insanın var olma nedenini 

sorgulamaktan yana insana anlayış olarak doygunluk vermekten uzaktır. 
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İnsanın Tanrı iradesi ile örtüşmesinin aracıdır. Tanrı varlığında, Tanrı iradesi 

ile dinde tutarlı olmanın gereğidir.  

Dinde amelin hangi niyet ile yapıldığı önemlidir. Niyet, eylemi edim kılar 

iken değer belirimi de kılandır. Her edim, değer yargısı olarak tavır 

belirimine haizdir. Amaç belirimi nedeni ile de amaca bağlı nesne kılınanları 

kendi için kılmanın gereğidir. Olay ve olguların Tanrı için oluşu da Tanrı’nın 

niyeti üzeri gerçekleşmeleridir. Tasavvuf, hikmet gereği ile olan biteni, 

Tanrı niyetine bağlı olarak da okumayı hedefler. Olan biten ise hikmetten 

nasipli olduğu kadarı ile okunmaktadır/ yorumlanmaktadır. 

Dinde insan için niyet, hangi niyet üzeri bulunulmakta ise tevhid referansı 

ile bakıldığında nerede kalındığının göstergesidir. Her niyet, temel idealar 

(iyi, doğru, güzel) temelli ya tekbenci oluşa haiz olarak gerçekleşme erki 

gösterir ya da evrensel oluşuna bağlı olarak herkes/ öteki için olanın tercih 

edilmesi ile gerçekleşme erki gösterir. Vicdan ise ideaların yargısal oluşu ile 

edim ve üretimlerde gerçekleşeni kritik etmenin, değer beliriminde olarak 

görünüşe taşımanın gereğidir.  

Tasavvufta vicdan; imana bağlı olarak Tanrı varlığını kabul etmenin ve nefsi 

emmarenin tekbenci tıynetine aşkın yaşayabilmenin gereğidir. Ayrıca 

ilkeye bağlı edim ve üretimlerde herkes/ öteki için olmanın da -fütüvvet 

gereği ile- gözetilmesinin gereğidir. Tanrı için oluşta ilkeyi gerçekleştirir 

iken tevhidin tesis edilmesinin de gereğidir.  

Us, ilkelere göre çalışır iken vicdan formasyonunda görünüş bulur. Din, 

öznelde ve toplumsal yaşamda tesis edilirken de vicdanı önceler. Her 

niyetin, vicdanda kritik edilmesi ile gerçekleştirilmesini koşullar. Böylece 

vicdandan hareket ile gerçekleşen her edim ve üretimde, tanrısal oluşun 

gereğine bağlı olarak Tanrı iradesi, tevhitte gerçekleştirilir iken görünüş 

bulur. Bu, tevhid referansı ile bakıldığında tasavvufun esasını belirler.  

Tasavvuf için vicdan, beşerin vicdanlı oluşunda insan nitelemesinde değer 

ve kimlikte vücud bulması için gerekli olandır. Vicdan ile insanın Tanrı 

karakter belirimlerinde erdem sahibi olarak vücud bulması sağlanır. Bu 

durumda insan olmak, -tür olarak isim olmaktan öte-  sonradan edinilen 

olarak hem karakter hem de kimlik beliriminde görünüş bulmaktır.  
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Niyet ve vicdan din sahibi olmanın gereğidir. Dinden amaç edilen, ilkeyi 

gerçekleştirmek ile varlık nedeni olan Tanrı’ya geri dönmek iken dünya ve 

ahret menfaatini -niyette- gözetmek, gerçek amaçtan sapmaktır. Niyetin, 

asl olan evrensel ilkelere, değerlere bağlı olarak vicdanda kritik edilmemesi 

ise nefsi emmareye bağlı olarak hataya, günaha meyilli olunduğunun 

göstergesidir. Bu durumda insan tevhitten uzaklaşmaya başlar. İşte! Bu 

nedenledir ki hükümler düzeyinde emir ve yasaklar içeren şeriat, dinden 

çıkmamak için hak ve had belirimine göre meşru alanda insanı tutmayı 

hedefler. İnsan hayatına yön veren ve ahlak belirimi olan kurallar bütünü 

olarak toplumsal yaşamda düzen ve selametin edinilmesinin gereği olması 

üzeri de olması gerekendir. 

Her şey Tanrı’dandır ve Tanrı’nın sonuçta muradı gereği yaşanması 

gerekendir. Her şey Tanrı’dan olarak yaşanır ve sonuçlarının da Tanrı’dan 

olduğu idraki üzeri yaşanması gerekir. Bu durumda tasavvuf, Tanrı’ya iman 

etmek, muhabbet beslemek ile salih amellerde bulunmak ve ahret/ akıbete 

göre yaşamayı da önceler. Zaten nebilerin ortak söylevi de böylesi 

yaşamakta tutarlı olunmasıdır. 

Toplumsal yaşamda seyir eden insandan, esma tavırlarının ve ayet 

hükümlerinin sonuç ilkeye göre görünüş bulmasının gereği olarak da şeriat, 

gerekli görülmüştür. İnsan neslinin yarınlara daha kolayca ulaşabilmesinin 

de gereğidir. İnsanın ortak yaşamda hak ve had belirimlerinde ilişkilerde 

nefsi emmaresinden yana terbiye olmasının da gereğidir. İlahi tavırları 

hakkı gereği ile yaşamak için de şeriat gerekli kılınmıştır. Her şeyden önce 

ise vicdanda tesis edilmesi gerekendir.  

Şeriat, korku ve celal ile terbiyenin hadler gereğinde hak kılınması ile 

görünüş bulur. Ceza yaptırımı doğrultusunda da hak olmayanı meşru 

kılmamak amaçlanır. Ayrıca hakikat ereğine göre hayatın, hak ve had 

belirimleri ile görünür olan meşru alanda yapısal kılınmasını önceler. Şeriat 

ile tevhid, toplumsal yaşamda tesis edilir. Böyle olsa da şeriatta Tanrı’ya 

ermek amaçlanmasa da tarikte Tanrı’ya ermek amaçtır. Bu nedenledir ki 

tarik, muhabbet/ sevgi duygusunda bulunması gerekendir. Şeriat ise ceza 

ve yasanın gerçekleştirilmesindeki cebri oluş nedeni ile korku duygusunda 

öznelde karşılığı olarak bulunur.  
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Tarik; Tanrı ereğine bağlı olarak deneyimler ile geliştirilen yöntem ve özel 

çalışmalarla/ ibadetlerle beden, duygu ve düşünce terbiyesinde, nefsi 

emmareyi zapturapt altına almaktır. Nefsi emmare terbiye edildiğinde ise 

vicdan ile ilkenin yargısal oluşu üzeri kendiliğe dönülür. Sezgi ve tefekkür 

ile de hakikat bilgisine duyarlı olmak kazanılır/ kazanılmalıdır.  

Tasavvuf ile Tanrı’nın erek oluşu ve amaç edinilmesiyle görülen; insanın 

kendi iç dünyasında ilke gereği değişmesidir. Karakter ve kişilik düzeyinde 

Tanrı ahlakına göre dönüşmesidir. Ayrıca edim ve üretimlerde kendiliği/ 

benliği Tanrı’da bulmasıdır. Sonuçta ben olmak, özgün ve özgürce 

kendiliğin yaşanmasında bulunması gerekendir.   

Talipler, Tanrı’ya taliptirler; fedayı can ve fedayı nefs düzeyinde ilkeli 

yaşamak ve ilkeye göre kendiliği gerçekleştirmek anlamında hizmeti 

gözetirler ise derviş olurlar. Derviş, kapı kulu/ hizmetçisine denir. Tanrı’ya 

adanmış olandır. Tanrı’yı bulma ve O’na yetişme hedefinde olarak olması 

gerekenleri tutarlılıkla yapma gayretinde bulunandır. Olan bitenin 

hikmetine tefekkürle ermek, Tanrı ile dualarla iletişim kurmaya çalışmak 

onun için olması gerekendir. İlkenin gerçekleştiği salih amellerde 

bulunurken hak etmiş olarak Tanrı’yı yaşamak, rüyaların gerçekleşmesiyle 

Tanrı ile bağ kurmak da olması gerekenidir. İman ve vicdanın gereğinde 

yakinlik bulmak, muhabbetle Tanrı’ya kavuşmak ve sonuçta kendiliğin ona 

adanması sonucunda Tanrı’ya ermek -kendiliği O’nun ile bulmak-, olması 

gereken olarak yaşamalıdır. Nafile ibadetlerde ciddiyetin korunması ile 

beraber yakin bulmak, sonuç olarak edinilmesi gerekendir. Bu 

gerçekleştiğinde ise derviş, veli olmayı bulmuş olandır. 

Veli, arınmış nefsi ile özünde olan rabbini hakkı gereği ile yaşamaya 

çalışandır. Tanrı’ya olan duyarlılığı ve güzel ahlakında tutarlı olması ile de 

dostu olmayı başarandır.       

Arınmak, ilkeye bağlı olarak edim ve üretimlerde bulunmak ile kendiliğin 

gerçekleştirilmesi ve yetişmek, tasavvufun üç esasıdır. Nafile ibadetler, 

vicdan, riyazet, zikir, güzel ahlak vb. ile hem nefsi emmarenin tekbenci kötü 

ahlakından arınmak gerçekleşir hem de ilahi sıfatların yaşaması ile berber 

Tanrı’ya duyarlı olmak ve ermek kazanılır. İnsan bedeninde üç yüz altmışaltı 
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tane nur/ enerji merkezi vardır. Arınmak ile bu merkezlerdeki enerji akışı 

en üst seviyeye taşınmaya çalışılır. Ereğe bağlı yapılan her çalışma ile de 

Tanrı’ya ermek, amaç edinilendir.  

Her şey aslına döner ve her iş kısas/ karma gereği asıl kaynağına 

döndürülür. Her şey neden varlık bulduysa, varlık bulduğu asıl olan 

mertebesine geri dönmek zorunda kalır. Varlık nedeni olan, varoluşun 

zemini olması nedeni ile de kendisine geri dönülen olur. Eskiler “varlıktan 

ne aldıysan onu geri verirsin” ve “Her şey aldığı varlık nefesini geri verir, 

vermek zorundadır” demişlerdir. Doğadan alınan doğaya verilir iken ölüm 

kaçınılmaz olandır. “Her nefs ölümü tadacaktır” ayeti ile doğadan alınanın 

doğaya verileceği anlamlı kılınır. Her nefsin/ ruhun -kendiliğin- ölmesi değil, 

ölümü tatması sonucunda sürekli bir yaşamda olduğu da anlamlı kılınır. Bu 

ayet ile kendiliğin, ölüm ile aslına, varlık bulduğu âleme geri döndüğü de bu 

dünyayı terk etmesi ile anlamlı kılınmıştır. 

Her iş ise hikmeti gereği kısas/ karma sonucunda yaşananlara ayna 

olmasında yüzleşmek, karşılaşmak ve hesaplaşmak gereken olarak vücud 

bulur. İnsan gerçekleştirdiklerinin kendine geri dönmesi ile tinde sibernetik 

oluşa da tanık olur. Sonuç nedenleri belirli kılar iken yaşamak zorunda 

kalınan olur. Bu, hikmet/ gerçek üzeri bakıldığında ise her şey sonuçlarına 

göre yaşanması gereken ve ereğe bağlı edim ve üretimlerde kendiliğin 

gerçekleştirilmesi gerektiği idraki edinilir. Bu, akıbete/ ahrete göre 

yaşamaktır. Böyle olsa da ahrete göre yaşamın, sadece cennet ve 

cehenneme göre yaşamak olarak anlaşılması dini sığ anlamda yorumlamak 

olur.  

Varlık nedeni Tanrı iken erek belirimi ile her gerçekleştirilende ilke 

belirimleri ile Tanrı’ya geri dönülmesi de sonuca göre nedenin/ nedenlerin 

belirli kılındığı tinin sibernetik oluşunda varlık bulunduğu anlamını taşır. 

İşte! Tasavvuf, kısasın/ karmanın hikmeti/ gerçeği üzeri ereğe/ sonuçlara 

göre nedenleri belirli kılar iken ne için olduğuna ve nerede/ kimde 

kendiliğin bulunması gerektiğine de karar vermektir. Bu, varlık krizi geçiren 

insanın, ilk nedene bağlı olarak ne için olduğunu sonuçta bulmasından daha 

çok sonuçta ne/ kim olacağına dair ne için olduğunu anlamlı kılması ve bu 

doğrultuda da yaşaması anlamını taşır.         
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Her şey neden varlık bulduysa, varlık bulduğu asıl olan başlangıç 

mertebesini, kendinden görünüş bulmasın zorunlu aracı olarak edim ve 

üretimlerinde -asıl olanı- gerçekleştirir ve yaşar. Edim ve üretimleri 

üzerinden de tinde aslı olana yükselme olanağı bulur. Varlık nedeni olan, 

erek belirimi ile gerçekleştirildiğinde de asıl olana dönülmüş olunur. Aslına 

rücu etme prensibi, doğadan gelenin doğaya dönmesi ve tinden/ öznel 

oluştan gelenin aslı olan öz kendiliğe dönmesinde de görülür.  

Tasavvufta, her şeyin yaratılışının tözü ve gerçekleşmesinin varlık nedeni 

Tanrı’dır anlayışı ile olan bitene bakış vardır. Bu varlık görüşü üzeri tasavvuf 

zihniyeti, tevhid anlayışına göre biçimlenir. Bu görüş “sizi ilkin O yarattığı 

gibi, yine O’na döneceksiniz” ayetinin,  “Hakk’tan geldiniz, Hakk’a 

döneceksiniz” anlamında tefsir edildiğinde de tanık olmamız gerekendir. 

“Her şey aslına rücu eder” ve “Her şey O’na döndürülür” ayeti ile de 

düşünmek, tasavvufun temel anlayış biçimini oluşturur. Ayetler, olan biteni 

hikmetinde anlamın da ön gereğidirler. Bir talibin yaşam biçimine tevhitsel 

görüde sirayet eder iken anlamın değer olması ile yaşam biçimini de 

şekillendirir.  

Tasavvuf anlayışında Tanrı, mutlak irade sahibi ve her işin faili olandır. 

Mevcudatın iradesi ve kendisi, asıl olarak Tanrı iradesinin eylemde 

görünüşü içindir ki Tanrı varlığının görünüş bulmasının nesneleri olurlar. 

İlahi muradın/ amacın gerçekleşmesi, olan biteni kendiliğe nesne kılar. Her 

olan bitenin arkasında yatan gerçek Tanrı’dır ve Tanrı, olması gerekli olan 

zorunlu varlık (vacib-ül vücud) olarak iman edilendir. Varlık nedeni ve erek 

neden o iken asıl olarak rücu edilmesi gereken doğa değil, Tanrıdır. Doğa, 

nesneleri üzerinden Tanrı’ya ulaşmanın aracıdır. “Sizi ilkin O yarattığı gibi, 

yine O’na döneceksiniz (Hakk’tan geldiniz, Hakk’a döneceksiniz)” ayeti, bu 

anlayışın oluşmasına yardımcı olur. Tasavvuf, doğayı tanımaya yönelik 

değil, Tanrı’yı tanımaya yönelik hem düşünsel hem de yaşamsal karşılıkları 

olan bir harekettir. Doğa Tanrı ile tanındığında daha anlamlı ve değerli 

olarak yaşanması gereken olması ile sonuçta bulunur.  

İnsan, tanrısal olanı (kendiliğini, melekeleri ve doğa nesnelerini) yaşar iken 

tanrısal olan ile Tanrı ereğine yükselme olanağını da bulandır. Asıl olan 

Tanrı’dır ve Tanrı erek olarak yetişilmesi gerekendir. Mutlak irade ve güç 
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sahibi olan Tanrı’nın varlık sıfatlarının görünüşe taşımasının nesneleri olan 

her mevcut da nedeni olan Tanrı’ya aslı olması sebebiyle ereği olarak 

dönüştedir.  

Zatı ile kâinatta iradeyi külliyesi ile harekette bulunan/ fiiller sergileyen 

mutlak fail olması ile mevcudatı, ulûhiyet ve rububiyet sıfatlarınca idare, 

idame ve ikame eden Tanrı’dır. Zatıyla her şeyi, kendi varlığında kendine 

yükselten erek olmasına göre seyir ettirir. “Sonra dönüşünüz banadır” ve 

“Dönüşünüz yalnızca Allah’adır” ayetleri ile de bu gerçek ifade edilir.  

Sıfat ve esma tavırlarının evrensel olması nedeni ile Tanrı, her mevcudun 

rabbi olarak üzerlerinden, eylemde görünüşe gelendir. Görünüşe 

gelmesinde onanması/ tanık olunması ile de kimlik sahibi olarak kendini 

belirli kılar. Tasavvuf, Tanrı’ya karakter ve kimlik belirimlerinde hem tanık 

olunması hem de yaşanmasını amaçlar.  

Bu durumda her talip; “Biz Allah’a aitiz ve O’na döneceğiz” ile “Hakk’tan 

geldik, Hakk’a döneceğiz.“ anlayışında bulunması gerekir. Bedenini kâinata 

iade etmeden önce “Ölmeden önce ölünüz” hadisi şerifi içkinliğinde de 

cihad-ül ekberde bulunur/ bulunması gerekir. Nefsi emmaresinden yana 

terbiye oluşunda ölümü tadarak Tanrı’ya ermek, her can için olmasa da 

talipler için olması gerekendir.  

Cihad-ül ekber, olan biten ile savaşmak değil, insanın kendi nefsi 

emmaresine, tekbenci oluşa karşı açtığı savaştır. Bu savaşta ise iman, 

muhabbet, vicdan, salih amel, ibadetler, us vb. donanım, eylem ve 

üretilenler ile tutarlı/ sabırlı olarak mücadele etmek, her talibe vacip -

gerekli- olandır.    

Sufinin kendi varlığındaki savaşı; nefsi natıka düzeyinde nefs mertebeleri 

denilen nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmaine, nefsi 

raziye, nefsi marziye, nefsi safiye ve nefsi kemaliye mertebelerinde seyir 

etme sürecinde gerçekleşir. Özellikle nefsi emmare düzeyinde iken ilahi 

aşka ihtiyaç duyulur. İlahi aşk yoksa eğer bu nefs düzeyini aşmak pek 

zordur.  
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Salih amellerde bulunarak kötülüklerden arınmak da hedeflenir iken 

Tanrı’ya esma tavırlarında ermekte söz konusu olur. Özellikle -nafile- 

ibadetler hem kötülükten uzaklaştırıcı olması ile arındırıcı hem de Tanrı’ya 

yakin kılan olarak sonuç alınması gerekenlerdir. İbadet, Tanrı için yapılandır 

ve Tanrı’dan yana sonuç alınması gerekendir. Kötülüğün Tanrı için 

yapılması beklenemez. Tanrı için ve Tanrı adına yapılan her kötülük, 

kötülüğün doğası gereği Tanrı’dan uzaklaştırıcıdır. İlahi murad, hayr üzeri 

olandan yana iken kötülükten selamete, bütünlüğün korunmasına ve 

Tanrı’ya yakin kılmaya dair sonuç alınması beklenemez.  

Hayr, ilişkilerde bütünleyicidir. Kötülük ise bütünlüğü parçalayıcı olan 

sonuçlara gebe kılar. Hakk'a yakin gelmeye başlayan için takva,  kötülükten 

beri olmanın, Tanrı’ya yakin gelmenin gereğidir. Takva, ibadetler ve diğer 

salih ameller ile edinilir iken hem nefsi emmareden yana tezkiye edicidir 

hem de Tanrı’ya yakin kılar.  

Salih amel hem ibadetleri hem de güzel ahlakı içeren bir kavramdır. Ahlakın 

tutum ve davranışlarda görünüş bulması nedeni ile düşünüldüğünde, 

tutum ve davranışlar -genel anlamda ise edimler- Tanrı için ise ahlakın 

ibadet olduğunu da belirtmek yerinde olur. İbadetler ve ahlak birbirini 

tamamlayıcı olmaları ile insanı ereğinde bütünleyici özelliğe sahiptir. Takva, 

her yönü ile ibadet, salih amel, ahlak vb. içerir iken Tanrı’ya yakin olmanın 

gereğidir. Kur’an’da “yakin gelene kadar ibadet et” emri ve “muhakkak ki 

Allah yanında en değerli ve üstününüz takva sahipleridir” ayeti birbirini bu 

bağlamda tamamlayıcıdır. 

Takva ile Tanrı’nın zatına rücu edilir iken O’na yükselişte (uruç) bulunulur. 

Miraç, Tanrı ereğine bağlı olarak eylem ve ilkesi gereği üretilenler 

üzerinden Tanrı’ya dönüş seyridir. Miraç için gerekli olan ise takvadır.  

İlahi muradı gözeterek yaşamak; bilinmeyi, insanın varlığının aynası/ 

halifesi olmasını ve kendisine yapılan ibadetler ile yakin bulmasını isteyen 

Tanrı’ya göre yaşamak anlamını taşır. İnsan ne için olduğunu bu nedenlerde 

bulur iken ereksel olarak neye göre yaşaması gerektiğinin idrakini de edinir. 

Rabbine kendisini örtük kılan, nefsi emmarenin kötü ahlakından her 

kurtulduğunda da ruhu arı oluşu ile kendi/ kendilik olarak bulur. Ruhu ile 

Tevhid Okumaları 5

360



de Tanrı’ya yol tutmuş olur. Bu yol tutmakta tasavvuf; Tanrı ile vuslata 

ermektir ve Tanrı ahlakıyla ahlaklanmaktır da diyebiliriz. Salih amel, bir 

yönü ile de Tanrı ahlakını yaşamaktır. Ahlakta Tanrı ile yakinlik kurmaktır.  

Tanrı’ya dönmenin zorunlu oluşunda; Âlemlerin Rabbi olan Allah irade 

etmeden siz irade edemezsiniz” ayeti kerimesi ve “Ben irade etmeden siz 

irade edemezsiniz” hadisi kutsisi ile bakıldığında, Tanrı’ya tanık olmanın ve 

ermenin bir ihsan olduğunu da ifade edebiliriz. Her olay, olgu ve kişi 

hikmeti gereği varlık bulurken -gerçekleşirken- O’na yönelmek ve ulaşmak, 

ihsan edilmiş olmayı gerekli kılar.   

Cihad-ül ekberde, Tanrı ereğinden başka hedef/ amaç gözetmek ve nefsi 

emmare düzeyinde dava sahibi olmak söz konusu olan değildir. Cihad-ül 

ekberde terki dava ile Tanrı ereğinde O’nu bulmak ve hakkı gereğiyle 

yaşamak hedeflenir iken batıl karşısında davayı hakka bürünmek de olması 

gerekendir. Terki dava, davayı hakka bürünmenin gereğidir. Terki davada, 

bıraktığı kadar ile Tanrı varlığına ermek, takva sahibi olmak ve nafile 

ibadetler sonucunda sonuç almak mümkün olduğunda “Ben veli kulumun 

gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum” hadisi kutsinin gereğinde Tanrı 

bulunmuş olur.  

Arınma, yetişme ve halk içinde kendini gerçekleştirme sürecinde beden, 

ruh, akıl, nefs bütünlüğünü edinmek gerekir. Hak kılınmış helaller ve haram 

kılınmış yasak edilenlere göre her bir varlık mertebesini hakkı gereği ile 

yaşamayı da öğrenmek gerekir. Toplum ile olan ilişkilerde ise kendisinden 

daha çok ötekini önceleyen, Tanrı ahlakı üzeri kendiliğin bulunması gerekir. 

Yaşanan her olay ve olguyu hikmeti gereği ile kabul etmek ayrıca rahmet 

tavrında olarak karşılamak gerektiğinin idraki ile de tutum ve davranışlarda 

da bulunmak gerekir. Böylece benlik, nefsi emmarenin tekbenci oluşunda 

değil, Tanrı’nın herkes için oluşunda bulunur.  

Bu gerçekleştiğinde ise Tanrı’yı, istidat kadarı ile hakkı gereği yaşamakta 

iken Tanrı ile kendiliğin bulunmasına da olanak bulunur. Âlemi sağir (küçük) 

denilen insan, kendini Tanrı ile bulduğunda ise âlemi kebir (büyük) olarak 

kendini bulur. Tanrı ile kendini bulan, edim ve ürettikleri üzerinden O’nu 

yaşadığının idrakinde olan için, kâinatın öznesi olması da söz konusu 
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olandır. Tanrı, kâinatın öznesi/ şahsıdır. İnsan O’nun ile kendini 

bulduğunda, hayatını O’nun ile anlam ve değerinde yaşadığında, kâinatın 

öznesi olmaya adaydır/ layıktır.     

Sufiler genel olarak kâinat ve insanın yaratılış tözünün Tanrı zatı 

olduğundan yana hemfikirlerdir. Yaratıcı tözün yaratış eyleminde 

bulunuşunun ne için olduğunu ise bir hadisi kutsi olan “Ben gizli bir 

hazineyim, bilinmeyi istedim” ifadesinde bulurlar. Bilinmek için ise insanı 

yaratmayı öncelemiştir. “Kâinatı insan için, insanı kendim için yarattım” 

hadisi kutsisindeki beyan, kâinatın ve kâinat nimetlerinin insan için 

yaratıldığını beyan eden ayetler doğrultusunda sufiler, insan öncelikli bir 

dünya görüşünde bulunurlar. Kâinattan daha çok yaratışın ereği olan insan/ 

insanlığın üzerinde dururlar. Tanrı insanı erekte önceler iken tasavvufta da 

kâinattan daha çok insanın öncelendiğine dikkat edilmelidir. 

Musa nebiye “bugün benim için ne yaptın” demek ile beraber “yetimi 

sevdin mi, açı doyurdun mu, hastayı ziyaret ettin mi, ihtiyaçlının ihtiyacını 

giderdin mi…” diye cevap verilir iken insan işaret edilir. İnsan ile olan insani 

ilişkilerde Tanrı sıfat ve esması yaşanmış olarak Tanrı görünüşe taşınır. 

Kendilik/ ben olmak, Tanrı’yı yaşamakta olarak ereğinde bulunur.  

Tasavvufta insanın öncelenmesi, tasavvufu hümanist kılmaz. Hümanizmde, 

insan yaşamının dışında bırakılan Tanrı görüşü hâkimdir. Tasavvufta ise 

Tanrı önceliğinde ve erek alınması doğrultusunda insan insani ilişkilerde 

öncelenendir.     

Sufiler, Tanrı-kâinat ilişkisinden daha çok Tanrı-insan ilişkisi üzerinde 

dururlar. Ali keremullahı veçhin “insan kâinatın dürülmüşüdür” kelamı da 

buna dikkat çeker. “Âdem’e secde edin” ayeti de insana dikkat çeker. İnsan 

kâinat mertebelerinin toparlanışını, Tanrı zatının nurundan verdiği ruhu, 

subuti sıfatları melekesi, esmayı da karakter ve kimlik belirimi olarak bulur 

iken Tanrı’yı da kendiliğinde bulur. Ayrıca insan, bütün varlık 

mertebelerinin toparlanışı, doğanın Tanrı’ya yükseleceği adresi, sıfat, edim 

ve üretimler üzerinden Tanrı’nın görünüşe geldiği kıvamda halk edilmiş 

olması ile önemsenmesi gerekendir.  
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Sufiler, “Biz insanı en güzel kıvamda/ surette yarattık” ayetindeki en güzel 

kıvamı, “Ben insanı kendi suretimde yarattım” hadisi kutsisi ile de anlamlı 

bulurlar. İnsanı Tanrı varlığının görünüşe geldiği mertebe olarak kabul 

ederler.  

Sufiler sezgi, duygu, düşünce us belirimlerinde, Tanrı ereğine göre 

biçimlenen düşünce biçiminde, O’nu tanımanın gereği olarak tefekkürü ve 

sohbeti öncelerler. İnsan ve kâinatta olan bitenler üzerinden hikmeti ile 

görünüş bulan Tanrı’ya tevhid gereği ile tanık olmaya da çalışırlar.  

Eserden, müessiri olan Tanrı’ya delilleri ile usta tanık olmak ve hikmetli 

işlerinde eylem sahibi oluşunda Tanrı’ya tanık olmak, olması gerekendir. 

Duanın kabulü ile de O’nunla iletişim kurmanın -tanış olmanın- yolu da 

edinilir. Tanrı iradesinin, eylem beliriminde zamansal olması niteliğini 

barındırması sebebiyle her olan bitene, Tanrı’dan olduğu gerçeği ile bakılır. 

Olan bitende hikmet, talibin iç dünyasında yaşadıklarına ayna olmakta 

bulunmakta ise Tanrı’nın kulu ile iletişim kurmasının bir gereği olarak 

görünüş bulur. Duaların kabulünde de Tanrı kulunu kendisi ile hem tanış 

kılar hem de kendisine yakin kılarak kendi varlığına tanık kılar. Doğa 

zemininde var kıldığını, doğaya aşkın düzeyde kendine yükseltmiş olur.   

Tanrı’nın sıfat, esma, ayet belirimlerinde -“Yaradan Rabbin adıyla oku!” ve 

“Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” ayetleri gereği- yaşanmakta/ 

okumalarda bulunulmakta ise deneyim ve tanık olmak ile Tanrı varlığının 

müşahede edilmesi söz konusu olur.  

Sufiler, kâinattaki diğer varlarla olan ilişkilerinde de Tanrı’dan olmaları 

sebebiyle duyarlı oluşta ve ilkeden yana tutarlı oldukları tutum ve 

davranışlarda bulunurlar. Bu, sufilerin doğa nesneleri üzerinden Tanrı 

varlığına tanık olma duyarlılığının da bir gereğidir. Öteki ile hemhâl 

(duygudaş) olmak ile bir olanı bulmak ve her var olanın Tanrı’dan olduğuna 

tanık olmak, güzel ahlakı vicdanın gereği olarak bulmaya neden olur.  

Sufiler, kâinattaki varların ve kâinatın bir cüzü olan insanlarla arasındaki 

ilişkilerinde beliren olay ve olguların çokluğunu/ çeşitliliğini; Tanrı’nın 

kendisini eylemde ve ürettikleri üzerinden görünüşe taşıma iradesinin 

sonucu olarak görürler. Onlar için çokluk değil, -aynılık da değil- birlik 
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vardır. Ayrıca çokluğun, Tanrı iradesinin hükmü altında, iradesine bağlı 

olarak “Göklerde ve yerlerde ne canlı var ise, melekler de dâhil olmak 

üzere, Allah’a secde eder” ve “Hâlbuki göklerde ve yerde ne var ise, hepsi 

ister istemez O’na teslim olmuştur” ayetlerinde işaret edildiği gibi 

gerçekleşmekte olduğuna tanık olurlar. Cansız olarak yaprak, canlı olarak 

da kuş örnekleriyle ayetlerde bu, ilim, hikmet, irade, kudret vb. olgular 

doğrultusunda zikredilmiş olur.  

Her şeyin O’nun iradesi ve bilgisi dışında gerçekleşmediğine -tecelli 

etmediğine- ve görünüş bulmadığına -zuhur etmediğine- iman ederler. Bu 

ve buna benzer ayetleri referans alarak, süreksizliğe/ bitimli oluşa aşkın 

gerçekleşen birlik ve bütünselliğe tanıktırlar. Vahdette kesret, kesrette 

vahdet mertebelerinde Tanrı’nın; sıfat ve efal beliriminde -zatının 

kendiliğine değil- zatının görünüş bulmasına tanık olurlar. 

Sufiler aslında, çokluk ve karşıt ilişki belirimleri üzerinden sıfatlar 

zemininde esma tavırları olarak görünüş bulan karakter ve kimlik 

beliriminde Tanrı’nın, kendisini -varlık olarak değil- varoluşsal 

belirimlerinde tinde halk ettiğini de bilirler. Bu halk etme, varlık olarak 

kendini halk etmek değil, tinde kendiliğini karakter ve kimlikte halk 

etmesidir. 

Sufiler çokluğu, insanın doğasından türeyen nefsi emmare ile alakadar olan 

güdü, irade vb. belirimlerinin nesneleri olması nedeni ile Tanrı varlığından 

yana örtünmeye vesile olduğunun anlayışında masivaya -Tanrı’dan gayri 

kalmaya- neden olarak da anlamlı kılarlar. İnsanın, temel olan var olma 

gereksinimleri doğrultusunda irade ve tavır belirimlerinde bulunmasının 

nedeni olduğunu da bilirler. Hakikate kıyasen ise çokluk değil, birliğin 

olduğu görüşünde bulunurlar.  

Masivada olan insan, “heva ve hevesini (nefsini) ilah edinen ve Allah’ın bir 

bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne bir 

perde çektiği insanı gördün mü?” ayetinde ifade edilir. “Şimdi, Rabbinden 

açık delil üzerinde bulunan kimse, kötü ameli kendine güzel gösterilmiş, 

heva/ hevesleri ardına düşmüş kimselere benzer mi” ayetinde de işaret 

edilir. Sufilerin en çok korktuğu da heva ve hevese uyarak, Tanrı ereğinden 
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uzaklaşarak, sebeplerde -nefsi emmarenin nesnelerinde- kendiliğe yitik 

kalınmasıdır. Heva ve nefsini ilah edinen insanın, Tanrı’nın Muzill ve Mudil 

isimlerinde seyir ettiklerine de tevhitsel görü ile tanık olunur.  

Sufiler, “la ilahe illallah” tevhid kelimesi ile de heva ve hevesten yana 

vicdanda tenzihte olunması gerektiğini de bilirler. Tek bir ilahın olduğu 

görüşe ve değer yargısına yükselen bir talip ise kâinatta çokluk değil, birliğe 

tanık olma sürecinde bulunur. Tanrı’nın sıfatlarını, esmasını ve ayetlerini, 

birliğe tanık olmanın ve birliğe ermenin göstergeleri olarak bulur. Tanrı’yı, 

yaşadıkları ile üzerinde her buluşunda da hak-el yakin, afakta tanık 

olduklarında ayn-el yakin ve ilmi olarak her bildiğinde ise ilm-el yakin 

düzeylerinde seyirdedir.  

Genel görüş kâinatta Tanrı ile ikiliğin olmadığı yönündedir. Böyle olsa da 

vahdeti vücutçular için kâinat ve Tanrı aynıdır. Şuhutçular için ise kâinat ve 

Tanrı aynı değil, vahidiyeti gereği birdirler. Vahdeti vücutçular toptancı ve 

çocukça yaklaşımlarında panteist oluşa yakındırlar. Şuhutçular ise Zat ile 

âlemleri aynı değil, bir olmaları yönü ile zevk eder iken sıfat, esma ve ayet 

belirimleri üzerinden Tanrı’nın eylemlerde görünüşe geldiğine tanık 

olurlar. Vücutçular için de sıfat, esma ve ayet belirimleri ile Tanrı’ya tanık 

olmak söz konusu olsa da Tanrı ile halk edilmiş olanları aynı görmeleri 

sorunsal olarak durur.   

Çokluktaki ikilikten tevhit ile birliğe erilmesi görüşünü benimseyen sufiler, 

muvahhid olmak ile tevhit ehlidir. Tevhid ehli, tevhidi tenzih ve teşbih 

düzeylerinde anlamlı kılar. Tenzih, Tanrı’dan beri kılanları terk etmek, 

teşbih ise Tanrı’yı anlatmak için başvurulan bir yöntemdir.  

Esma anlayışı ile de hem tenzih hem de teşbihte bulunulur. Esma, Tanrı’nın 

dilde göstergesi olarak teşbih, sebeplere aşkın olarak da O’nu anlamda 

görünür kılarken de tenzihte bulunmanın gereğidir. Bu ikiliğe aşkın 

bakışımda Tanrı’ya tanık olmanın bir yöntemidir. Ayrıca tenzih, nefsi 

emmarenin tekbenci ahlakından, -evrensel düzeyde ilkeleri gözetir iken 

esma yaşantısında- Tanrı’yı tenzih etmektir. Kötü olarak nitelenen ve 

meşru görmeyen her tutum ve davranışın, vicdanda olumsuzlanması veya 

yapılması doğrultusunda sorumluluğun alınmasında da yapılandır. Salih 
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amellerde ötekini kendi nefsine tercih ederken de yaşanılandır. Din bu 

bağlamda tenzihten ibarettir. Çoklukta birliğe tanık olmanın ve yaşamsal 

olarak da birliğe ermenin, ikiliğe aşkın yaşayabilmenin de gereğidir. 

Kelimeyi tevhid (la ilahe illallah), sufi anlayışında tenzih ve teşbihi kendinde 

barındırır. Dilde teşbih iken göstergesi olduğu gerçeğin anlamını taşırken 

mutlağa bağlı olumsuzlamada arı tenzihtir. Sufiler tevhid anlayışını; arı 

tenzihte, tevhidin ilke gereği esasları olan Allah, Allah’tan, Allah’ta, Allah’la, 

Allah'ın, Allah için, Allah'a olarak yapısal kılar.  

Tevhid ehli, tevhid anlayışı doğrultusunda seyri sülûku, tarik olarak yöntem 

edinir. Bu yöntemler:  

1) Tevhid-i Efal 

 Tevhid-i Sıfat 

 Tevhid-i Zat 

2) Tevhid-i Efal  

 Tevhid-i Sıfat 

 Zat 

3) Fenafişşehy  

 Fenafirresul 

 Fenafillah 

4) Terk-i Dünya 

 Terk-i Ukba 

 Terk-i Terk 

5) İlm-el Yakin 

 Ayn-el Yakin 

 Hakk-el Yakin  

Hak-el yakinden de yakin 

Fena mertebeleri de denilen bu seyri sülûk mertebeleri, yöntemli bir yol 

izlenişinin de göstergesidir. İlm-en yakin, teorik bilmede; ayn-el yakin, 

afakta tanık olmakta ve hak-el yakin ise pratikte insanın kendi üzerinde 
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Tanrı’ya tanık olması seyridir. Hak-el yakinden de yakin mertebesi ise beka 

seyrine dâhil olup, “sen atmadın Allah attı” ayetinde işaret edilen, 

sonradan edinilen kişi oluşa aşkın olarak kendilikte Tanrı’nın bulunmasıdır. 

Fenafişşehy, insan da Tanrı’yı bulma; Fenafirresul, kâmil insanda Tanrı’yı 

bulmak ve fenafillah ise kendiliğinde Tanrı’yı bulmak anlamlarını taşır.  

Terki dünya, dünyevi heves, haz, menfaatleri ve varsayılan değerleri terk 

etmek, hakkı gereği ile yaşamak anlamını taşır. Terki ukba, geleceğe yönelik 

beklentilere takılmaktan kurtulmak anlamını taşır. Cennette dair nimetler 

ve cehenneme dair acılar yaşanırken de sebeplere takılmamak ve Tanrı 

ereğinden kopmamak anlamını taşır. Terki terk ise Tanrı’ya ermek ile terk 

edecek bir şeyi kalmayanın, terk etmeyi terk etmesi anlamını taşır. Bu 

durumda her mertebe hakkı gereği ile yaşanması gerekendir. İnsana, 

hizmet etmeye memur olunduğunda ise her nimet hakkı gereği ile 

helalinde yaşanması gerekendir. 

Tevhidi efal, tevhidi sıfat ve tevhidi zat mertebeleri; ilmen yakin olarak zata 

sıfat ve esma belirimlerinde fiilde tanık olmayı gerekli kılar. Tevhidi zatta 

muhabbetullaha ermek söz konusu olandır. Tevhidi efal, tevhidi sıfat ve zat 

mertebe seyri ise yaşamsal/ öznelde olarak Tanrı’ya, melekleri üzeri gelişim 

gösterir iken sıfat ve efal de tanık olmak anlamını içerir. Zat’a varan için ise 

tevhid aşılmış olduğundan dolayıdır ki tevhidi zat ifadesi kullanılmaz.  

“Onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü”, “Attığın zaman da sen atmadın, 

Allah attı”, “O kendi nefsinden bir şey söylemez”, “Ayetlerimizi enfüste ve 

afakta göstereceğiz” vb. ayetler doğrultusunda tevhidin yaşamsal düzeyde 

öznel olarak edinilmesi gerekir. Tevhid ilmi, özneye tanık olmanın ve ereğe 

bağlı ilke gereği yaşamanın ilmidir. 

Görülen o ki tevhid ehli için tasavvuf, sadece nebiyi ahvali üzeri yaşamak 

değil, Kur’an’ın da yaşamda gerçekleştirilmesi anlamını taşımaktadır. 

Kur’an ise mertebeler mertebesi ve makamlar da makamı olarak 

hatmedilmesi/ yaşanması gereken kitaptır. Tanrı’ya tevhid üzeri olmak ile 

ermenin ifade edildiği birçok ayetin olduğu düşünüldüğünde Kur’an, 

Mushaf olmaktan daha çok yaşanması gereken rehber kitaptır.  
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Tevhid nebilerden insanlığa kalan mirastır. Bu mirasta, Âdem nebi ile ilim, 

ilmin kendilikte/ ben olmakta toparlanışı/ noktalanması, dilde ikinci 

yaratımın bulunması anlamlı kılınır. İbrahim nebide varlık nedeni olarak 

Tanrı aranır iken bulunması ile beraber hayatın ferdi olarak O’na göre nasıl 

yaşanması gerektiği anlamlı kılınır. Musa nebi ile toplumsal yaşamda nasıl 

yaşanması gerektiği anlamlı kılınır iken Tanrı varlık nedeni olarak aranan 

olmaktan daha çok varlık dayanağı olandır. İsa nebi ile tevhid, kavramsal 

olarak anlam kazanır iken anlamın değer olarak değiştirici gücüne tanık 

olunur. Muhammed efendimiz ile de anlam ve değer belirimleri ile 

Tanrı’nın, bireysel ve toplumsal yaşamda ahlak gereği ile nasıl yaşanması 

gerektiği anlamlı kılınır.  

İslam dini özü itibariyle tevhit dinidir. Tevhidin, yaşam biçimi olarak tevhid 

ehli dışında dâhi Müslümanların yaşamına sirayet ettiğine tanık olunur. 

Buna örnek olarak; ihlaslı olan her Müslümanın yaşamında görünen birçok 

hadiseyi, hadiselerin sebep ve sonuç ilişkilerindeki nesnel farklılığını 

gözetmeden, -bilmeyerek bile olsa- Tanrı varlığına bağlayışını gösterebiliriz. 

Müslüman, el Rezzak ismi üzerinde tecelli ederken ayrıca rızkını ameliyle 

sebep ve sonuç ilişkilerinde kazanır iken sebep ve sonuç ilişkilerini 

gözetmeden, rızkını Tanrı’nın kendisine verdiğini bilir. Müslüman kişi, 

rızkını Tanrı’nın verdiği anlayışında olarak yaşar. “Doğrusu güldüren de, 

ağlatan da O’dur” ayetini örnek verirsek; Müslüman kişi, kendisini üzen ve 

sevindiren her türlü hadiseyi, bu hadiselerin oluşmasına sebep teşkil eden 

fiillerin failinin Tanrı olduğunu bilerek yaşar. Yaşamda olanları da Tanrı’dan 

olduğunu gerçeği ile bulur ve bu doğrultuda karşılar/ karşılaması da 

gerekir.  

Bir Müslümanın merhamet, hayr, sabır, duygusunda hakiki olmak ile 

bulunması gereken kutsiyet, adalet, cömertlik, merhamet vb. Tanrı ahlakını 

erdemler olarak yaşanması ile de tevhid seyrinde olduğunu görebiliriz. 

Tanrı iradesi/ muradı ile örtüşerek tevhitte seyir etmesi gerektiğini 

söyleyebiliriz. Müslüman olmanın gereği, tevhide bağlı yaşamaktır.  

Tasavvufta çokça anlatılan bir menkıbe vardır. Bayanın biri, şeyh efendiye 

hediyede bulunur. Şeyhin “ben Allah’tan başkasından bir şey kabul etmem” 

demesi üzeri “ya şeyh, senin için kâmil kişi demişlerdi, lakin görüyorum ki 
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iki görmektesin, tevhide daha gelmemişsin” demesi, tevhidi anlamlı kılmak 

için güzel bir örnektir.  

Sebepleri değil, fail olanı görmek tevhitte esastır. Sebeplerde takılı kalmak 

değil, ilkeyi hakkı gereği ile gerçekleştirmek de tevhidin esasıdır. Tevhid ile 

Tanrı varlığını temaşa eden tevhid ehli için tasavvuf, Tanrı’yı muhabbet ile 

temaşa etmektir. 

Tevhid, işinde ve varlığında ortağı olmayana tanık olmaktır. Her şey 

üzerinden kendiliğin gerçekleştirildiğini müşahede etmektir. Tevhid, 

yaşamsal olarak Tanrı ile birlik korunuyor iken Tanrı ereğine bağlı olarak 

yaşanmasını ve Tanrı’ya iman edilmesini gerekli kılar. Bu durumda tercih 

olarak kabul edilmesi gereken varlık görüşüne haizdir. 

Tasavvufta, yukarıda zikri geçen fana mertebeleri haricinde beka 

mertebeleri seyri de vardır. Fena seyrinde muhabbetullah aranması 

gereken iken Beka seyrinde marifetullah aranması gerekendir. 

Seyri seferde olan kişi “Allah nurunu tamamlayacaktır” ayetinin seyrinde, 

Tanrı nuru ile nurlanması gerekir. Nura varmak aslına varmaktır. Kendiliği 

öz kaynağında bulmaktır. Pirin gölgesi altında nurlanmaya eren kişi, erdiği 

nurda kendiliği/ ben olmayı Tanrı ile bulmaya başlar. Nefsi emmarenin, 

kendiliğini bulduğu nesnelerine yitik kaldıkça da kendilik bilinci Tanrı ile 

edinilen olur. Tanrı zatının ezeli bilgisinde, Tanrı sıfatlarının asli olan ulvi 

seyirlerini, kendini gerçekleştirir iken bulmak da sonuç olarak edinilendir.  

Ussal olarak ilmen yakin düzeyinde Tanrı’yı bilmek tevhittir. Tanrı nurunun 

şahıs olduğu bilgisinden hareket ile ulvi sıfatları, esma tavırları ve ayetlerini 

yaşar iken marifetullahta seyir edilir. Tanrı’ya Azam, Rahman, Kahhar vb. 

tavırlarında tanık olmak fena mertebesinde bulunmak iken Tanrı’yı Azam, 

Rahman, Kahhar vb. tavırlarının duygusunda bularak eylemde 

gerçekleştirmek de beka mertebesinde seyir etmektir. Böylece Tanrı 

deneyimlenir iken bulunan/ tanık olunandır. Beka seyrinde esmaları asli 

düzeyde ile yaşar iken ikilik kalkar, Tanrı ilkenin duygusunda ve eylemde 

yaşanır iken bulunur.  
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Tevhid fena seyridir ve kul olma bilincinde ereğe bağlı yaşam ve ilkeye tanık 

olmakta gerçekleşir. Asli olarak tavırların yaşanmasında ise tevhide aşkın 

yaşamak gerçekleşir. Eskiler “kul perdesinde seyredilir Hakk” demişlerdir. 

Kul olmaz ise karakter ve kimlik belirimlerinde Tanrı’ya tanık olacak ve O’nu 

temaşa edecek olmaz. Kulu ile tinde kimlik belirimlerinde varlık bulmak, 

öteki ile ilişkilerde öteki üzerinden kendiliğin gerçekleştirilmesidir. Tevhidin 

kendisinde bilerek veyahut bilmeyerek her zaman ikilik vardır. Lakin 

sıfatları asli düzeyde yaşamakta ikilik kalkar. Bu da marifetullahta Tanrı’yı 

ikilik olmadan seyir etmektir. “Sen atmadın. Allah attı” ayeti ile de “kalk 

aradan kalsın yaradan (Yunus Emre)” denilmek istenir.  

Marifetullahta talip “Ben veli kulumun; gören gözü, duyan kulağı, tutan eli 

olurum” hadisi kutsisinde işaret edilen seyirde de bulunur. Bir hadisi 

kutside; “kulum sen varsan ben yokum, ben varsam sen yoksun” beyanında 

bulunulur. Talip, fena mertebelerinde her ne kadar nefsi emmarenin kötü 

olan tıynetinden yana yokluk bulsa da kulluğu itibariyle Tanrı varlığını imanı 

ile olumlayarak ikilikte seyir eder. Beka mertebelerindeki marifetullahta 

ise; “ben varsam sen yoksun” seyri itibariyle talip, sonradan edinilmiş 

varsayılan kimliğine aşkın olarak Tanrı’yı ikilik olmadan edim ve üretimleri 

üzerinden yaşar. Zatını zatı ile bildiği mertebede bulunur. 

Beka mertebeleri; bekabillah, bekada fenafillah, bekayı nevand ayrıca cem, 

hazreti cem, cem-ül cem, ayrıca ahadiyet-ül cem olarak bilinir. Bekabillah, 

cennet nimetlerini edinmek; bekada fenafillah, cennet nimetine aşkın irfan 

zevkinde kendiliğini bulmak; bekayı nevand da nur âleminde/ evreninde 

kendiliği Tanrı ile bulmaktır. Cem, insan mertebesinde Tanrı ile varlığını ben 

olmakta nokta oluşunda bulmaktır; hazreti cem, kâinatın zatı oluşunda 

kendiliğin yek vücud bulunmasıdır. Ahadiyet-ül cem ise Tanrı zatında, 

kendiliği nurda yek vücud olarak Ben oluşunda bulmaktır. 

Anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi tasavvuf, Tanrı varlığında Tanrı ile 

yaşamayı öğrenmek ve Tanrı’yı hakkı gereği ile tanımanın, yaşamanın 

ilmidir. Bu ilim, kendini bilme ilmi olup, kadim gelenekte irfan bilgisi olarak 

tanımlanır.    
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Tasavvufta temel olarak tevhid öğretisi verilir. Tevhide bağlı olarak şahsa 

dayalı gelişen dili ile tevhitsel görü de sağlanır. Tasavvuf dilinde kullanılan; 

tecelli, zuhur, takdir, vuslat, hak, dost, yar, cemâl, talip, derviş, pir, kâmil, 

mürşit, irfan, rahmet, şükür, makam, hâl, mertebe, emanet, basiret, 

tasarruf etmek, feraset, tevhidin ilkeleri, esma, sıfat vb. ile Tanrı’nın 

öncelendiği özne yükleminde bir dile tanık olunur.  

Tasavvuf dilinde misal vermek öncelenir iken anlayışın sezgisel düzeyde 

edinilmesi amaçlanır. Kimi zaman muğlak anlatımlar ile de keşfin edinilmesi 

de sağlanmaya çalışılır. Dilde soyut olanın eylemde somut olarak tecrübe 

edildiğini, duygusunda yaşandığını ve tanık olunduğunu da bilmek gerekir. 

Anlatım dili, ilkenin duygusunda bulunması ve eylemde gerçekleştirilmesi/ 

tanık olunması içeriğinde biçimlenir. Felsefi olarak yazımda ussal olmaktan 

daha çok anlatıda ussal oluşu içerir.  

Tasavvuf dili, tevhid ilkeleri ile biçimlenmiş tevhid, hikmet ve irfan dilidir. 

Tefekküre sevk edici, anlayış edinmeye sebep verecek yapısal oluşa haiz 

olsa da tevhitsel görüye neden olacak anlam akışına sahiptir.  

Tasavvuf öğretisinde seyir eden bir talip arınma ve yetişme sürecinde 

tevekkül, tefekkür ile ilim, amel, ihlas, ilahi aşkla muhabbetullahta seyir 

ederken; muhabbet, zikir, çile, riyazet seyir hâllerinde de bulunur. Bu 

hâller, hakikat ve marifetullaha yetişmenin birer aracı olan yöntem olarak 

seyri sülûkda kullanılır. Bu araçlardan murad edilen gaye talibin arınarak 

temiz bir kalbe sahip olmasıdır. Tanrı nuruyla nurlanmasıyla, nefsi 

emmenin tıynetinden kurtulmak da esastır.  

Gönülde ilham, hatır (Tanrı’nın vasıtasız olarak gönle indirdiği kelamı), 

doğuş ve irfan ile bulunacak olan ilmi ledün de edinilmesi gerekendir. 

Tasavvufta bilme sezgi, ilham, hatır, keşf vb. ile kendilik ilmine vakıf olmak 

ile gerçekleşir. Doğa ve nesnelerini bilmekte kullanılan bilimsel yaklaşıma 

benzer olarak deneyim ve tanık olmakla edinilen sonuç verilerde hareket 

ile Tanrı, bilinmeye ve tanış olmaya çalışılandır. İşlerin sonuçlarını Tanrı’dan 

beklemek, tevekkül ve tefekkür etmek de beklenendir.   

Tevhid ehli için tevekkül, her işin sonucunu Tanrı’dan beklemektir. 

Eylemsizlik değil, eylemde ilkenin gerçekleştirilmesi esasına bağlı olarak 
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edinilmesi gerekendir. İlkenin gerçekleşmesinde olması gereken ne ise 

yapmaktır ve sonucunu Tanrı’ya ısmarlamaktır. Tefekkür ise -derin- 

düşünmektir. Nesnelliğe aşkın ilke gereği ile Tanrı’yı tanımak için yapılması 

gerekendir. 

Tevhid öğretisine dikkatli bakıldığında tevekkül; ereğe/ sonuca bağlı eylem 

ve üretimlerde bulunur iken sonucu Tanrı’dan beklemektir. Ola ki 

yaptıklarımızın sonucunda hayr bulalım. “Siz bir şeyi sevmezsiniz, hâlbuki 

hakkınızda o bir hayırdır ve bir şeyi seversiniz, hâlbuki hakkınızda o bir 

şerdir. Siz bilmezken, Allah bilir.” ayeti ve “hayr ve şerr Allah’tandır” imanı 

ile sonuçta olacağı hikmeti gereği ile hayr beklemek, tevekkül ahlakında 

olması gerekendir. Şükür ve kanaat etmek de tevekkül ahlakına dâhildir.   

Özde ilkenin gerçekleşme erki göstermesi ile vicdan gereği ilkeyi olması 

gerektiği ve her şeye rağmen gerçekleştirmeye çalışmak da Tanrı’ya teslim 

olmak anlamında, tevekküle dâhildir. Doğru, cömert, iyi vb. olmak, 

gerektiği yerde olması gerekeni nefsi emmareye ve dış müdahalelere 

rağmen yapmak, Tanrı’ya ilke gereği ile teslim olmaktır. Tasavvufta Tanrı 

ahlakı ile ahlaklanmanın gereği de Tanrı’ya böylesi teslim olmakta aranması 

gerekir.    

Acziyetin bilinmesi ve fakrın ahlak edinilmesi Tanrı’ya karşı edebin 

muhafaza edilmesi için önemlidir. Fakr, kendine mal etmeden, karşılık 

beklemeden Tanrı için edim ve üretimlerde bulunmaktır. Kendilik bilincini 

yitirmek değil, kendiliğini Tanrı ile bulmanın da gereğidir. “Ey insanlar, siz 

Allah’a muhtaçsınız, Allah ise zengin ve her hamda lâyıktır.” Malik-ül mülk 

Tanrı iken insan fakirdir, gani olan Tanrı’ya muhtaçtır. Pamuk ipliğinde ve 

kırılgan ilişkilerde yaşarken de acziyet, görülmesi ve kabul edilmesi 

gerekendir.   

Bir kişinin kendi iradesinden feragat ederek bütün işlerini, sonuçları itibarı 

ile başka birinin iradesine ısmarlaması, o kişinin işlerini ısmarladığı kişinin 

iradesine teslim olduğu anlamını taşır. Bu da tevekküldür. Tasavvufta 

tevekkül, Tanrı’nın veli oluşundan yana emin olmak ile edinilendir. Veli 

sorumluluk sahibi olandır. Tevekkül, Tanrı’ya bir başkası olarak teslim 

olmak değil, rabbi olarak sıfatları ile kendini gerçekleştirmesinde teslim 
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olmaktır. Tanrı iradesi ile salih amellerde bulunmaktır. İslam’da teslimiyet 

de bundan ibarettir.  

Tevekkülde yaşamak, ussal olarak karar almaktan daha çok ilahi aşk, 

hayret, korku, hayranlık, sabır vb. duygularda (hâllerde) ayrıca fütüvvetin, 

vicdanın, tevhidin gereğinde salih amellerde gerçekleşir. Tefekkürde ise 

bilmez olmanın örtük oluşunda Tanrı’yı, bilme iradesinde bulunarak 

tanımaya çalışmak ve olan bitenin hikmetinde anlamaya çalışmak olması 

gerekendir. Evvela rüyaların anlamlı kılınması ve sohbetlerin ders 

niteliğinde düşünülmesi ve yaşama değer olarak taşınması ile tefekkürde 

ilerleme sağlanır. Sonrasında ise irfan -kendilik- bilgisi ile ilkesel oluşa bağlı 

olarak düşünme yapısal kılınır. Tevhitsel görü ile de Tanrı’ya tanık olmak, 

edinilmesi gerekendir.  

Tefekkürün ve tevekkülün gerçekleşmesine yardımcı olan duygu ise 

Tanrı’ya beslenen muhabbettir. Tanrı’ya karşı aşkı veya sevgisi olmayan bir 

talibin, anlayış olarak Tanrı’dan yana bir şey bulması beklenemez. Aşk ve 

sevgi, anlayışın kuvvetlenmesinin aracıdır.  

Tasavvufta düşünmeyi belirli kılan en önemli olgular: Sohbet, tevhid, 

hikmet ve irfandır. Sohbet, ders görmek; tevhid, ilkesel oluşu korumak; 

hikmet, sonuçta açık olan gerçeğe göre düşünebilmek; irfan ise kendilik 

bilgisi doğrultusunda olan biteni özne bağlamında anlamlı kılmak için 

gereklidir.  

Özellikle sohbet için belirtmek gerekir ki: Söz varlık aynasıdır; sohbet ise 

varoluşu hak ve hakikate göre anlamlı kılan anlam ve değer içeriğini 

barındırır. Sohbete nail olan için hem tevhid gereği ile Tanrı’ya tanık 

olmanın hem olay ve olguların ne için olduğuna, kısas/ karma ilkesinde 

hikmeti gereği tanık olmanın hem de yaşananların hak ve hakikat ilkesine 

göre anlamlı kılınması üzerinden kendiliğe tanık olmak ile irfan sahibi 

olmanın da yolu edinilmiş olunur.  

Tevhitsel görü ve irfan, hikmete dâhildir. Sohbette gerçekleşen/ 

gerçekleşmesi gereken ise sohbete nail olanın, iç ve dış dünyada yaşadıkları 

üzerinden hem kendisine hem Tanrı’ya tanık olur iken hikmet ve irfan da 

edinmesidir. Sohbet sadece hak ve hakikatin anlamlı kılındığı, ahlaki 
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derslerin verildiği değil, tevhitsel görü, hikmete vakıf olmak ve irfan da 

edinmenin bir yöntemidir. Yani bilgi edinme yöntemi olarak kullanılır.    

Hayr ve nafile ibadetler üzeri olmak ile hikmet edinmeye doğru kazanımlar 

edinilir iken sohbet ile de tevhid, hikmet ve irfan edinmek mümkün kılınır. 

Söz ile anlam, hak ve hakikate dair olunca insanı sadece görü sahibi kılmak 

ile bırakmaz. Tevhid, hikmet ve irfan edinmek ile yeni bir -iç- dünyaya taşır 

ve yeni dünyanın gereğinde yaşamak ile de yeni bir yaşam kurar. Bundan 

olsa gerek ki ibadetler içinde düşünmek ile sohbet, tasavvufta 

öncelenendir.  

İlham, doğuş, hatır, keşf bilgi edinme biçimleridir. En önemlisi ise deneyime 

bağlı olarak bilginin hikmet üzeri edinilmesidir. Bunun için hayrı gözetmek 

ile tezkiye olmuş bir nefse ihtiyaç duyulur iken Tanrı nuru ile basiret ve 

feraset edinilmesine de ihtiyaç vardır. 

Tanrı’ya her tanık olmakta ve yaşamakta iken hikmetli işlerine hayret 

etmek ve kendisine hayran olmak, kendisine duygular ile duyarlı olan birisi 

için kaçınılmaz olarak bulunacak olandır.  İlahi aşk, hayret ve hayranlıkta 

O’nu bilmek, tanık olmak ve hayranlık ile müşahede etmekte bulunmak ise 

tevhid seyrinin gereğidir.  

Bir talibin tefekkürünü tetikleyen, ilahi aşk ve samimiyet ile Tanrı’ya 

yaklaşmak olmak ile beraber hayret ve hayranlık da olabilir. Varoluş krizi 

ise ilkeye bağlı düşünmeyi ahlak biçimi kılabilir. Aşk ve sevgi, tefekkür 

sürecinde hayret ve hayranlığa dönüşür. Hayret ve hayranlık ise tefekkür 

sürecinde aşk ve sevgiyi beslemenin nedenleri olabilir.  

Tefekkür, Tanrı’nın bilinmek iradesi ile insanın bilmek iradesinin aynı 

melekede buluşmasıdır. İnsanın tanrısal olan her bir melekesi ile Tanrı 

ereğine bağlı olarak edim ve üretimlerde bulunması üzeri Tanrı’ya yakin 

gelmesi imkân dâhilindedir. Tefekkür ile Tanrı’ya yakin gelmek ise anlam ve 

değerin öznelde dirimsel olması ve duyguda karşılıklarının oluşması ile dil 

üzerinden mümkün olur. Dil, hem Tanrı ile iletişim kurmak hem Tanrı’yı 

hikmetli işlerinde anlayabilmek hem de O’nu tanıyarak tanık olabilmek için 

gereklidir.  
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Tasavvufta aşk ile Tanrı derdine düşmek; İbrahim nebinin tevekkül ve 

tefekküründe ayrıca Musa nebinin hayret ve hayranlıkta Tanrı’ya müptela 

olmasında okunur. Âdem nebide Havva’ya olan aşkı ile kul aşkına tanık iken 

Yakup nebide ihsan edilmişe âşık olan kula tanık olunur. Meryem ve İsa ile 

görülmesi gereken ise adanmış ruhların Tanrı’da kendilerini bulacağıdır. 

Muhammed Mustafa efendimiz ise aşktan hizmete iner iken merhamet ve 

şefkat kanatlarını insanlığa gerdikçe, Tanrı’nın kullarına kucak açtığını 

resmeder.  

İşte! Nebiden miras kalan hizmette kucak açmak, hak edilmiş miras olarak 

pirlerde görülmesi gerekendir. Dilde gönüllere dokunurken, Pir ile 

Tanrı’dan uzanan ellere tutunmak gerekir. Böylece hazreti insan ile insanı 

bulmakta iken Tanrı’yı da bulma imkânı edinilmiş olunur. İnsanda Tanrı 

bulunduğunda kâinatta da hikmeti ile bulunur. İnsandan Tanrı bulunmadığı 

sürece kâinatta Tanrı sadece bilinebilir olarak gizilde durur. İnsan, Tanrı’ya 

ise kendiliğinde kavuşur. Tasavvuf işte bundan ibarettir. Kâinatta ayetleri 

(delilleri) ile bilinebilecek olan Tanrı’yı, insanda bulmak ve kendiliğinde 

Tanrı’ya kavuşmak tasavvuftur.  

Tasavvuf, Tanrı ereğinde sonuca göre yaşamak ise sabır yani tutarlı olmak 

da şarttır. “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz de vazgeçmem” hadisi 

şerifi bunu anlamlı kılar. “Dönen dönsün, ben dönmem yolumdan” vb. 

ifadeler de bu hadisin tasavvuf ehlinde karşılık gördüğünün göstergesidir.  

İman imtihan edilirken denenir. İnsan Tanrı ereğine göre kendi 

gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinden yana sınanır.  

Nebi efendimize “bizler iman ettik” diyerek biat eden bir bedevi topluluğu 

için tecelli eden bir ayette; “De ki, siz iman etmediniz, ama “İslam olduk” 

deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi” beyanına dikkatli bakıldığında, 

imanın kalbi olduğu ve duygusunda bulunması gerektiği işaret edilir. İman, 

“sevdiklerinizden vermediğiniz sürece tam iman etmiş olmazsınız” ifadesi 

ile de fedakârlığı gerekli kılan ve Tanrı varlığından yana emin olmanın 

duygusudur. Sonuca/ ereğe bağlı edimlerde ve üretimlerde Tanrı için 

olmayı ve karşılık beklemeden de hizmet etmeyi gerekli kılan duygudur. 

Vicdan onun ile sağlam zemin edinir. Us onun ile vicdan melekesi 
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formasyonunda nitelik kazanır iken ilkeler ile bilmeyi, düşünmeyi, 

değerlendirme yapmayı da edinmiş olur. 

“Beni ana-babanızdan daha çok sevmedikçe tam iman etmiş olmazsınız. 

Sevdiklerinizden harcamadığınız sürece tam kemaliyle iman etmiş 

olmazsınız” hadisi şerifleri imana dikkat çeker. “Onlar kendilerine 

verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar”, “İhtiyaçları olsa dâhi, mümin 

kardeşlerinin nefsini kendi nefslerine tercih ederler” ayetleri, iman ile dinin 

nasıl yaşanması gerektiğini özetler.  

İmanın başlangıcında sınanmak, kendini gerçekleştirmenin neye göre 

olması gerektiğinin de göstergesidir. Tanrı ereğine bağlı olarak kendiliğin 

gerçekleştirilmesi için imtihan fırsat olarak insanın önüne gelendir. 

“İnsanlar sadece inandık demeleriyle hiç imtihana çekilmeden 

bırakılacaklarını mı sandılar?” ayeti, yolun töresini belirli kılar. İmtihan 

edilir iken hem Tanrı’ya ulaşma fırsatı hem celal sıfatı üzeri Zul Celal-i Vel 

İkram tavrı ile terbiye olma olanağı hem kendiliğin ilke ereğinde 

gerçekleştirilmesi ile potansiyelin keşfedilmesi olanağı hem de acı 

deneyimler ile ders alma olanağı vb. edinilir iken büyük bir fırsat da 

yakalanmış olur. Yaşananlara zahmet mi rahmet mi diye bakmak/ 

karşılamak ise Tanrı’ya olan duyarlılığa göre olgun/ yetişkin insan olup 

olmadığının göstergesi olur.   

Kâh Celâl, kâh Cemâl terbiyesinde talibin nefsi emmareden, masivadan 

arınması, imtihan ile başlar. “Yoksa siz, kendinizden önce gelip geçenlerin 

hâli başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” ayeti ile de 

görünen o ki geçmişin tecrübeleri ile günde yarını bulmak mümkün 

olmaktadır. Gelecek, geçmişin tecrübe etikleri üzeri günü yaşar iken doğru, 

iyi ve güzel olana göre geleceğin nasıl edinilmesi gerektiğinin dersini içerir. 

İşte! Tasavvuf, sadece iç dünyaya taşınmak değil, geleceğe göre yaşar iken 

geleceğin de ilkelere göre tesis edilmesi ve bulunmasına olanak verir.  

İmtihan edilme sürecinde ve zamanın galip düşünceleri karşısında talip, 

edilgen ise ibni vakttır. Zaten, nesnelerine bağlı olarak zamanı gözler iken 

her insan da ibni vakttır (vaktin çocuğu). Kişi Tanrı ile yetişkin olmayı 
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bulmuş ise yaşadıklarının âlemlerde karşılıkları oluşmakta ise eba vakttır 

(vaktin babası).  

Tasavvufta tevhid gereği ile irfan bilgisine sahip olanlara arif denir. Tanrı 

bilgisi ile kendiliğini bilen kişiye ise Arifibillah denir. Arifler tevhidin 

ikiliğinde Tanrı’yı müşahede eden kullardır. Arifibillah ise Tanrı ile 

kendiliğini bulmuş ve Tanrı ile iş görüşünde, kişi kimliğinde oluşa aşkın 

olması ile olması gerekenlerde rabbini yaşayandır.  

Bir arifibillah fena mertebelerine inerek öğreti verirse; bu, onun arif olduğu 

anlamını taşımaz. Arifibillah mertebesinde seyir eden bir veli Kur’an’ı natık 

makamında seyir eder. Arifibillahın aşikârda irşadı fena, gizilde irşadı ise 

beka mertebelerinde gerçekleşir. 

İrşatta önemsenmesi gereken ise muhabbet, dua, şükür, hamd, tövbe, zikir, 

düşünmek, vicdan, salih amel, nafile ibadetlere ve sohbete de öncelik 

verilmesidir. Dua ile yakinlik kurulur iken muhabbet arttırılır. Acziyet ve 

fakr ile de yakarışta olarak rububiyet sahibi Tanrı’ya yükselmenin aracı 

edinilir. Muhabbet, Tanrı’yı değer olarak bulup O’na yönelmek, ermek ve 

iradenin kıble bulması ile ereğe bağlı gerçekleşmesi için önemlidir. Hakiki 

olmak da muhabbet ile mümkündür.  

Duanın kabulü ile Tanrı’ya tanık olmak gerçekleşir iken O’nun ile tanış olma 

da gerçekleşir. Şükür ile nimete karşılık olarak kalben minnet gösterilir iken 

hem dilde hem feda/ bahşedilenler ile olgunluk gösterilir. Şükür, Tanrı’nın 

kalben nimeti üzerinden tasdik edilmesidir. Hamd, hakkı ile Tanrı’yı bilir 

iken gerektiği gibi O’na tanık olmak ve ifade etmekte yaşanır.  

Tövbe eylemlerin sorumluluğunun üstlenilmesi ile olgun bir karakter ve 

kişilik sahibi olmak için gereklidir. Zikir, bağlantı kurmak için iken tezkiyenin 

de bir gereğidir. Düşünmek ise bilmek, bildiğini bulmak ve ermek için 

gereklidir. Vicdan, doğru olanı yapmak için olsa da yetişkin olmak ile 

muhatap alınmak için gereklidir.  

Salih amel hem nefsi emmarenin tezkiyesi hem hikmete duyarlılık 

kazanılması, hem de ilke gereği eylemde Tanrı’yı bulmak, yaşamak için 

gerekli olan deneyimlerdir. Nafile ibadetler ise pratikte fazla olarak yapılan 

Tevhid Okumaları 5

377



ibadetler ile hem nefsi emmareyi tezkiye etmek hem de melekelerin 

gelişimi ile Tanrı’ya yakin gelmenin gereğidir. Sohbet ise dersler ile hem 

Tanrı’yı düşünmeye araç hem Tanrı’yı erek belirimi ile değer olarak bulmak 

için hem de dilde hikmet belirimi ile Tanrı görünüşe geldiğinde -Musa’ya 

kelim olarak göründüğü gibi- Tanrı’ya tanık olmak için gereklidir. 

Her bir gereken, Tanrı’nın hem ulûhiyete hem de rububiyete dair esma 

tavırlarında görünüşe gelmesi için de gereklidir. Şükürde Rezzak, Latif, 

Nasir vb. Tövbede Afûvv, Mevla, Gaffar, Rahim vb. Duada Habir, Kelim, 

Nasir, Mevla vb. esma tavırlarının gerçekleştiğini örnek olarak belirtebiliriz.      

Tasavvuf, bir yönü ile de hikmet seyrinde, olan biten üzerinden kendiliğe 

tanık olmayı sağlar. Her olay ve olgu, muhatabını bulduğunda kendiliğe 

aynadır. İnsan neyi yaşamakta ise olan biten üzerinden kendisine geri 

dönüş olur. Bu kısasın/ karmanın da gereğidir. Bu gerçekleşirken de kendi 

esmayı hassına göre okumalar yapan insana, esmayı hassına göre de 

muamelede bulunulur. Kahhar olan gerçek Kahhar ile karşılaşır; Vedud olan 

gerçek Vedud olan ile tanışır; Malik olan gerçek Malik olana tanık olmak 

zorunda kalır.  

Esma, yargısal oluşu ile belirleyici iken hükmü gereği yaşanırken, aynı 

tavırda olarak muamele görür. Musa azamet sahibiydi, gerçekte Azam 

olana kul olmayı buldu. İbrahim halimdi, gerçekte Halim olanı halil olarak 

buldu. Süleyman malikti, Malik-ül Mülk olana şükür etmekte kendini buldu. 

Muhammed Mustafa merhamet sahibiydi, merhamet ile karşılanan oldu. 

Tevhid ilmine vakıftı, irfan da ihsan edildi.  

Böylesi hikmet seyrinde kendiliğine karakter belirimleri ile tanık olmak, 

sadece bir isim ile değil, birçok isim ile de gerçekleşebilir. Böyle olmak ile 

beraber olan bitende, Davut nebinin koyun sahiplerine hüküm verdiği 

kıssada olduğu gibi kendiliğe ayna olan olaylar ile karşı karşıya kalınır. Yeter 

ki bunu kavrayacak us ve duyarlılık edinilmiş olunsun. Bu, deneyim ile tanık 

olunması gereken bir hikmettir. Sezgisel duyarlılıkta basiret ile de 

görülmesi gerekendir. Ferdi olarak kişinin muhatap alınması ve kendiliğine 

ayna olan durumlar ile karşı karşıya kalması hikmetinde, Tanrı’ya tanık 

olmak olanağı da edinilmiş olur. Kendi ile yüzleşerek hesaplaşmakla, 

Tevhid Okumaları 5

378



vicdanda kendini kritik etmekte iken kendini tanımaya olanak 

bulunulmasıyla Tanrı’yı da tanımaya doğru yol edinilmiş olur.  

Bunun gerçekleşmesi için de arınmak şarttır. Hayr sahibi olarak kendiliğin 

gerçekleştirilmesi aranır. Nefsi emmaresi ile tekbenci olarak nesnelerinde 

yitik kalanların böylesi bir hikmete tanık olmaları da beklenemez.  

Tasavvufta riyazet, zikir, çile, nafile ibadetler ile Tanrı’ya ermek hedeflenir 

iken halvet; yalnızlığa çekilmek, Tanrı ile baş başa kalmak için bir süreliğine 

tercih edilendir. Celvet ise halka hizmete memur olmak ile halk içinde 

olmayı gerekli kılar. Celvette halveti yakalamak ise halk içinde Hakk ile 

olunması anlamını taşır.  

Çile, celal sıfatı ile Tanrı’nın terbiye etmesidir. “Ben yeryüzünde bir kulumu 

seversem; onu hastalıklar, fakirlikler, yoksulluklar musallat ederek 

temizlerim. Ona bütün kapıları kapatırım. Bir tek benim kapım açık kalır” 

hadisi kutsisi bunu anlamlı kılar. “İnsanlar sadece inandık demeleri ile hiç 

imtihana çekilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?” ve “Allah müminlerden 

canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın alır” ayetleri ile de bu hadisi 

kutsi tasdiklenir.  

Çile, dert, Tanrı’ya ermenin bir yöntemidir. Tercih edilmesi gereken değildir 

ama insanı bulduğunda bir misafir gibi karşılanandır. Derdi Tanrı olan için 

ise derman yine Tanrı’nın kendisidir.  

Zikir ise zikrettiğini davet etmektir ki her yakarışta sözün anlam ve değer 

gücü kullanılarak Tanrı ile iletişim kurmanın bir aracı edinilmiş olunur. 

“Allah’ı zikrediniz, zikir en büyük iştir.”   

Zikir cehri yani sesli ve hafi yani sessiz olarak yapılır. Zikri hafi ile sinir 

sisteminde elektrik akışında etkiler sağlanır. Zikri cehri ile de kan 

dolaşımından hareket ile metabolizmadaki hareketin arttırılması, enerji 

akışında yükselme ile etkiler sağlanmaya çalışılır. İnsanın melekelerine etki 

ederek kuvvetlenmelerine neden olacak olan nurlanma sağlandığında ise 

insan bedeni, Tanrı ile iletişim kurmanın aracı olur/ olabilir. 

Bütün çalışmalar sonucunda gerçekleşmesi gereken ise Tanrı nuru ile 

nurlanmaktır; irfan, hikmet ve tevhid bilgisine vakıf olmaktır; melekelerin 
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gelişimi ile feraset, basiret ve tasarruflarda bulunma yeterliliği edinmektir; 

edinilen nimetlere, ihsanlara odaklı değil de Tanrı’ya odaklı ve Tanrı ahlakı 

üzeri yaşamak da olması gerekendir. Tanrı ahlakı üzeri yaşanmaz ise her 

edinilen nimet ve ihsan, küfre (örtünmeye), basiretsizliğe, ferasetsiz 

olmaya neden olur/ olabilir.   

Tasavvufta sohbeti veya nafile ibadetleri önceleyenler olmuştur. Bu, 

yöntem tercihi olup sonuçta erek olan Tanrı’ya ermek hedeftir. Sohbet, 

Tanrı’nın görünüş bulduğu kelam düzeyinde gerçekleşmekte ise her türlü 

ibadetten efdaldir. Düşünmek ise nafile ibadetler için de en zahmetsiz ve 

en hızlı biçimde Tanrı’ya ermenin yöntemi olarak kullanabilir/ kullanılır. 

Amaç, kulun Tanrı’ya ermesi ise kolaylaştırmak ve zorlaştırmamak 

önemlidir. Ayrıca herkesin anlayacağı dil ile gerçekleri ifade etmek, tercih 

edilmesi gerekendir. Kâmil insana/ Pir-e olan muhabbet ile de Tanrı’yı 

insanda bulmakla daha kolay biçimde Tanrı’ya ulaşılabilir/ ulaşılmaktadır.  

Sohbet, Kevser suyu gibidir. Su, ihtiyaçlı olan bilgi; süt, ilmi ledünden zevk 

edinmek; bal, anlamın zevkine ermek; şarap ise duygulanım ile sevgiliye 

olan duyarlılığın artırılması anlamını taşır. Sohbet, Tanrı’ya aşk ile duyarlı 

olan kul için, Kevseri gözyaşlarında rahmet suyu olarak bulmasıdır. 

Arınmanın ve Tanrı ile buluşmanın aracıdır. Meleklerin nazarı altında Tanrı 

nuru ile nurlanmaya nedendir. Pirin nefesi altında Tanrı’dan ruh 

üflenmesidir. Âdem olan insanın, melekeleri zemininde ikinci yaratılışını, dil 

ile bulur iken Tanrı ile edinmesidir.  

Sohbet, miracı Tanrı nefesinde bulmaktır. Ciracı ise yaşama dönüldüğünde, 

olan bitenin hikmetine ermek, tevhid ile de her türlü edim, ilişki ve üretim 

alanında gerçekleştirilenler üzerinden Tanrı’ya tanık olmakta bulmaktır. 

Sohbette doğaçlama, gelen taliplerin ruh durumlarına göre gerçekleşir. 

Cevabı aranan her doğru soru ise cevabı bulunacak yerde doğru olarak 

cevabını bulur. Sohbet her cana nasip olan değil, Tanrı’nın rızası üzeri 

sohbet etme ruhsatı almış mürşidi kâmillere nasip edilmiş olandır. Bu 

nedenledir ki sohbet, ehli olanın dışında bulunacak olan değildir. Halk 

arasında sohbet adı altında yapılan konuşma, istişare, tartışma, 

münazaralar, vaazlar sohbet ile karıştırılmamalıdır. 
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Sohbet, nafile ibadetler, hayrın gözetilmesi, hikmete sezgide duyarlılığın 

kazanılmasıyla da görülen o ki tevhid, hikmet ve irfan bilgisi, feyzi akdesten 

ve feyzi mukaddesten beslenmek ile edinilmektedir. Feyzi akdes ile kast 

edilen, insanın kendi özünden ilim edinmesidir. Feyzi mukaddesten kast 

edilen ise insanın kendi dışında bulunan bilgi kaynaklarından bilgi 

edinmesidir.  

Tasavvuf mürşitsiz/ pirsiz olarak yaşanılacak olan değildir. Her mürşid diye 

geçinenin de eli tutulası değildir. Mürşitte dikkat edilecek olan ise tevhid, 

hikmet, irfan bilgisine vakıf olması, feraset, basiret ve tasarruf sahibi olması 

ayrıca güzel ahlak sahibi olmasıdır. Tasavvuf öğretisinde pir olana, bir 

talibin bakış açısına göre şeyh, dost, mürşit, efendi, baba, hayran, kurban, 

cemâl denildiği de görülür.  

Tasavvuf metinler üzerinde çalışmalar yapmak ile değil, yaşamın kitap 

olarak okunmasında edinilen yoldur. Böyle olsa da metin okumalarına açık 

sohbet kültürü de dinilmiştir. Mürşit ise bu yolda deneyimleri ve 

kazanımları ile insana yardımcı olandır. Pir/ mürşit, durumdan kendine 

vazife çıkaran ruhban değil, Tanrı ile yakinlik bulması sonucunda insana 

hizmet etmesinde ruhsat sahibi olandır. İnsanın nefsine hak, hakikat bilgisi 

ve kendi yaşantısı ile ayna olma yeterliliği olandır. Bu ise insanın, kendine 

tanık olması ile kendine çeki düzen vermesi için gereklidir.  

Kendilik kontrolü, anlam ve değer kazanımı ile beraber vicdanda ve 

disiplinli oluşta edinilir. Böyle olmak ile beraber insan, olumlu veya olumsuz 

yönleri ile kendini görmeye fırsat veren, doğruluk aynası olan mürşit 

üzerinden kendilik kontrolünü sağlamaya çalışır. Tanrı’yı bulduğunda ve 

O’na tanık olduğunda ise kendilik kontrolü, edebin gereği olarak edinilmesi 

gereken olur. Ötekinin gözü önünde hak ve had belirimlerinde meşru olana 

göre terbiyenin edinilmesi gerçeğinden dolayıdır ki pirin, Tanrı’nın nazarı 

altında iken kendilik kontrolü şart olur. Zaten Tanrı ile yakinlik bulmuş bir 

insan önünde de rahat hareket edilemez.       

Mürşit/ pir olmadan seyri sülûk olmaz. Muhammed Mustafa efendimizin 

pirinin Cebrail olduğu düşünülürse eğer pir, yolunu kaybetmemenin gereği 

olarak bulunması gerekendir. Her pir, mertebe olarak hangi nebi 
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mertebesinde ise o nebi nübüvvetinin izlerini taşıyan yetiştirme tarzında 

bulunur. Üveysi olanlar dâhi manen de olsa zamanın büyüklerinden 

beslenmek zorunda olur.  

Hadisi kutside “Kulum beni davet etki, sana icabet edeyim” denir. Tanrı’ya 

ulaşmak için vasıta arandığında ise pir de bir vasıta olarak kabul edilebilir. 

Tanrı’nın kuluna icabet edeceği mertebe de olabilir. Unutmamak gerekir ki 

“Tanrı kuluna hakkını kulu eli ile verir, bunu bilmeyen cahil kuldan bilir.” 

Demek istediğim ise pirin Tanrı olduğu değil, tevhid gereği ile bakıldığında, 

Tanrı’nın irşatta kuluna, pir ile el uzattığıdır. Piri vasıta görmek yerine ise 

dost cemali ile buluşulan makam olarak görmek gerekir. 

İnsanda Tanrı’yı bulmak için yine insan gereklidir. Melekler irşat vermiş 

olsaydı, melekleşmekte olup insan olunmazdı. İnsanın ilişkilerinde, edim ve 

üretimleri üzerinden anlam ve değer belirimlerinde insanlığı üretmesi, 

insan ile Tanrı’yı bulması yine insan ile mümkündür/ mümkün kılınmıştır. 

Pir, insanı kâmil ise noktayı kübradır. Tanrı ile kullarının buluşma 

makamıdır. Ayet-ül Kübra’dır, âlemi berzahtır. Âlemlerin insanda Tanrı’ya 

yükseldiği ve asıllarda olanın kendisinde gerçekleşmesi ile âlemlerde 

karşılıkları görülen kutuptur. Beşer olsa da Tanrı’nın kendini görünüşe 

taşıdığı mir’atullahtır.  

İnsan Tanrı aynası olsa da bulanıktır. Tanrı ile kutsiyet kazanmış arı olan 

insanı kâmil aynasında Tanrı’yı bulması gerekir.  

Her devirde insanı kâmil/ kâmiller vardır. Kendiliğini Tanrı’da bulan, hak 

üzeri yaşayan her devrin kutbu ve kutupları olan insanlar vardır. Her insan, 

kendiliğini Tanrı’da bulma ve Tanrı ereğinde kendini gerçekleştirme 

potansiyeline sahip iken insanı kâmil olma olanağına sahiptir.  

İnsanı kâmil her ne kadar Muhammed Mustafa efendimizin külli akıl 

mertebesinde Tanrı nuru ile şahıs olmayı bulduğu mertebesi olarak anlamlı 

kılınmış olunsa da her insanın Muhammedi olarak insanı kâmil olması 

olanağı vardır. İnsanı kâmil, her insan için başta edinilecek olan değil, 

sonradan edinilecek olandır.  
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İnsan Tanrı ereğine bağlı olarak esmayı hassı gereği erdemlerde güzel 

ahlakta yaşamakta, kendini gerçekleştirmekte ise insanı kâmil olmayı 

bulmuştur. İnsanı kâmil, üstün ahlak sahibi olarak erdemlerde yaşayandır. 

Kâmil insanlar içinde insanı kâmil olan ise mertebeler mertebesi, makamlar 

da makamıdır. Hatmi meratip onda bulunur ve sonucu ise Tanrı’da bulunur. 

O, kendilikte yek paredir. İrşat mertebesinde bulunur ise irşad eder iken 

Tanrı’nın gönüllere dokunması ile hidayet etmesine de vesiledir.         

“Onları hidayete erdirmek sana gerekmez, ama Allah dilediği kimseyi 

hidayete erdirir”,  “Sana düşen sadece tebliğdir”, “Doğrusu sen, sevdiğine 

hidayet veremezsin. Allah kimi dilerse (ona) hidayet verir ve hidayete 

erecekleri O daha iyi bilir” ayetleri ile de bilmek gerekir ki pirden hidayet 

değil, irşat alınır. Hidayet ise irşadın yaşamda karşılıkları ile 

deneyimlenmesi sonucunda tutarlılık gösterilmesi ile Tanrı’dan edinilir. 

Tanrı dilemedikçe de edinilecek bir şey değildir.       

Pir ahlakı ile varlık aynasıdır. Sohbeti de muhatabına göre dilde varlık aynası 

olur. Kur’an yaşama taşınmakta ise Pir, Kur’an’ı natıktır. Kelamında Tanrı, 

kendisini görünüşe taşır. Sözü gönüllerde karşılık bulduğunda ve ders 

olarak yaşama taşındığında ise Tanrı’ya ulaşmak kolay olur ve hidayet Tanrı 

ile bulunan olur. Tanrı’ya duyulan muhabbet, aşk olarak görünüş 

bulduğunda ise yakarışta olan kuluna himmet, pir ile ulaşır. Himmet ise 

ihtiyaçlı olunanı vücuda getirmek, bahşetmektir. Tanrı’ya kavuşma şevki 

artıkça ve olması gerekenler azim ile yapıldıkça da sonuç almak kolaylaşır. 

İnsanın Tanrı’yı, insan ile ilişkileri üzerinden kendiliğinde bulması da sonuç 

olarak görülecek olandır.     

Tanrı’nın bulunabileceği bir insan yanında ve bulunduğu ortamda da 

kendilik kontrolü şart olur. Buna tasavvufta edep bulmak denir. Edep hayâ, 

vicdan, salih amel, terbiye ile beraber mürşit ile olan ilişki de edinilendir. 

Kendilik kontörlü ile nefsi emmare zapturapt altına alınır. Böylece insan, 

Tanrı ereğine bağlı olarak hakkı gereği ile Tanrı’yı yaşamaya olanak bulur. 

Muhammed Mustafa efendimizin “benim şeytanım mümindir” hadisi 

şerifi, dinde kendilik kontrolünün esas alındığını içeren anlama sahiptir. 

“Bir hadiste mümin elinden, belinden, dilinden emin olunan kişidir” denilir 
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iken ilkeye bağlı olarak hak etmiş olmak ile sonradan edinilen her karakter 

ve kimlik (mümin, müslim, muhsin, salih vb.) kendilik kontrolü ile edinilir.    

Dinde ibadetler, şartlar ve hükümler kendilik kontrolünde karakterini 

bulmak ve kişilik gelişimi için de önemlidir. Baba, anne, lider, mürşid, 

mümin vb. karakter rol modeller, esmayı içeren tavırsal oluşa haizdirler. 

Rol model olan karakterlerin ilkesine/ esmasına bağlı duyguda hakiki olarak 

bulunması ve karakter belirimine göre kişiliğin geliştirilmesi de kendilik 

kontrolünü gerekli kılar. Din ahlak belirimleri ile de nefsi emmare ölçüt 

alındığında kendilik kontrolünü şart koşar. Zaten, mümin, müslim, muhsin, 

salih makamlarında bulunmak için de bu gereklidir.  

Tasavvufta insan ile olan ilişkilerde sağlanmaya çalışılan da kendilik 

kontrolüdür. Tasavvufta, sağlıklı bir karakter ve kişilik belirimlerinde 

kendilik kontrolü edinilmesi hedef alınır. Edep, vicdan, vera, fütüvvet, salih 

amel, nafile ibadetler ile istenen bir durum da kendilik kontrolünün 

edinilmesidir. Bu, hem karakter ve kimlikte bütünlüğün, kişilik 

belirimlerinde de tutarlılığın sağlanması için hem de karşılık ilişkilerde 

güvenin tesis edilmesi ile ilişkilerde bütünlüğün edinilmesi için gereklidir. 

Tasavvuf ahlakı, kendilik kontrolünde zemin bulur. Bu zemin üzerinden de 

Tanrı ereğine bağlı olarak yaşamak öncelenir. Zaten, tevhid gereği ile Tanrı 

erek belirimi olduğunda,  anlam ve değerinde yaşamı belirleyici iken 

kendilik kontrolü şart olur. Her ereğin hedef olarak amaçlanması, ilkesi 

gereği kendilik kontrolünü amacın gerçekleşmesi için gerekli kılar.            

Edep, tasavvuf ahlakının temelidir. İnsandan beklenen ise edep bulması ile 

Tanrı’ya yakinlik bulmaktır. Edep, şımarıklığa ve kibre uğramadan muhatap 

alınmanın gereği olan yetişkin olmanın da gereğidir.  

İnsan çeşitlilikte halk edildiği içindir ki kendilik kontrolü zordur. Özellikle 

nefsi emmare de düşünüldüğünde kendilik kontrolü için ferdi düzeyde ilahi 

aşk, toplum genelinde ise hukuk şattır. Kendilik kontrolü sağlandığında ise 

yetişkin olmak, tutarlı olarak tutum ve davranışlarda görünür iken 

sorumluluk bilinci ile hareket etmekte de görünüş bulur. Kendilik kontrolü 

sağlayanlar, edepte fazileti bulurlar iken Tanrı’nın insan üzerinde hukuk 

gereği hakkı olan muradını da gözetmiş olurlar.  
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Kendiliğin kontrol edilmesi, sağlam karakter ve kişilik edinimi için de 

gereklidir. Karakter geçişlerinde ilkeli oluşta kendilikte bütünlüğün 

yitirilmemesi içinde gereklidir. Kendi varlığına kendilik kontrolü ile sahip 

çıkanlar hem muhatap alınır hem de söz hakkı kazanmış olurlar. Kendilik 

kontrolü olmayanların tinde muhatap alınmaları ve tasarrufa dair söz hakkı 

edinmelerinden bahsedilemez. Bu, toplumsal yaşamda da gözle görünür 

biçimde tanık olunandır. Kendilik kontrolü olmayanlar çocuklardır ve 

çocuklar ile bakım ve terbiyeleri gereği ilgilenilir.       

Tevhid ehli için efendi/ rabb Tanrı’dır ve her rabde ilahi sıfatları ile rabb 

olarak görünen de Tanrı’dır. Bu nedenledir ki Tanrı’ya Rabb-ül erbab denir. 

Her rabb beliriminde Rabb olarak tavırda olan da Tanrı’dır. Her rabb tavrına 

karşı Tanrı’yı diğer bir rabb tavrı ile karşılamak da fıtrat ve koşulların 

zorlaması ile gerçekleşir. Genelde hangi esma tavrında bulunulmakta ise 

Tanrı tarafından aynı esmaya bağlı olarak muamelede bulunulur.  

Böyle olmak ile beraber her karakter tavır belirimi, farklı esma tavırları ile 

de karşılanır/ karşılanabilir. Söz konusu insan olduğunda ise Tanrı karakter 

belirimleri, farklı esmalar ile de karşılana bilir. Vedud’u âlim, Kahhar vb. 

tavırda karşılamak olacağı gibi vedud ile karşılamak da söz konusu olur. 

Malik’i halim, azim vb. tavırlarda karşılamak mümkün iken Mevla tavrında 

da karşılamak mümkündür. Her karşılamada karşılayan, karşıladığının 

etken belirimi ile edilgen oluşta esmayı tavırda bulur.     

Bir hadisi şerifte “Cenabı Allah; kırkı İbrahim meşrebi, beşi Musa meşrebi, 

üçü İsa meşrebinde, bir tanesi de benim meşrebimde olmak üzere 

yeryüzündeki işlerini veli kullarının elinden görür” denilir. Bunlar rical-ül 

gayb erenleri denilen kutuplardır. 

Kutb-ül aktab zamanın halifesi ve düşüncenin, mananın kutbudur. Esması 

ile zamanın dirisidir ve zamanın ahlakını da ahlakı ile belirli kılar. Kutupların 

kutbu olan merkez kutuptur. İrşatta bulunur ise velayet ve nübüvvet miras 

olarak bulduğudur. Gavs-ül azam, sahib-ül zamandır. Kutb-ül aktabta 

gerçekleşenleri âlemlere açar ve yayar. Kutb-ül cihan, asıllar ile gölgelerine 

uzanabilen hem dünya işlerini hem de manevi işleri takip edebilendir.  
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Kutb-ül İrşad (kutb-ül imamet), dinde gerekli olanları zamanın ahkâmına 

göre verebilme kabiliyetinde olandır. Din yenileyicileri bu makamın 

sahipleridir. Kutb-ül ferazi, tevhid, hikmet, irfan ve ilmin her alanında 

düşünce sahibi iken derin ve katmanlı düşüncede Tanrı ile anlam bulan ve 

bu doğrultuda yaşayandır. Zamanın kutb-ül aktabları bu makamda da 

bulmaktadır. Bu makamlarda ayrı ayrı kişiler bulunacağı gibi bir kişi de bu 

makamlarda bulunabilir. 

Yetmiş üçler, ilahi zikir ile meşguldürler. Kırklar, zamanın ahlakını ve insan 

ilişkilerini belirli kılarlar. Yediler, irfan, hikmet, tevhid, ilim vb. düzeyde 

olması gerekenleri zamanda açarlar. Her biri kıtalarda olan bitenden de 

sorumludur. Dörtler doğadaki ve sosyal yaşamdaki büyük değişimlerden 

sorumlu kılınmışlardır. Duygu yoğunluğunda, her gerçekleşene duyarlı 

olurlar. Doğa olaylarını dâhi etkileyecek duygu yoğunluğuna sahiptirler. 

Üçler, ilimde ileri olan zatlardır. Okyanuslar etki alanlarında bulunur.  

Bu kutupların hepsi, kutb-ül aktabının yardımcılarıdır. Budalalar insanın 

Tanrı ile bulduğu kutsiyeti görünüşe taşırlar. Ebdallar da karşılık 

beklemeden insana hizmette Tanrı’ya hizmetin olmasını sağlarlar.  

Tasavvufta, kutuplar ile biçimlenen farklı bir dünyanın olduğunu da bilmek 

gerekir. Bu, kimileri için şehir efsanesi olsa da hadisi şeriflerde ve kadim 

velilik tarihinde gerçekliliği olan bir olgu olduğunu da bilmek gerekir. 

Kur’an’da salihler ve nimete erenler olarak zikredilenlerin de Tanrı’nın 

velileri olduğunu, hatırlamak da yerinde olur.       

Seyri sefer edenler ise iki türlüdür. Mürid olanlar, Tanrı’yı murad 

edenlerdir. Murad olanlar ise Tanrı’nın özel kıldığı ve murad ettikleridir. 

Müritler sonuç almak için çalışırlar. Muradlar ise doğuştan donanımlı 

olarak vazifeli oldukları doğrultusunda yetiştirilirler. Müritlerin çalışma ile 

bulduğunu, yetenek olarak hazır bulurlar.  

İhlas, aşk, vera, korku, gayret, hayret, hayranlık, müşahede, yakinlik vb. 

yaşanması gerekenlerdir. Fedakârlık -özveri- ise olması gerekendir. “Siz 

sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça asla hayra nail olamazsınız” 

ayeti ile fedakârlığın hangi düzeyde olması gerektiği de işaret edilir. 
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Tasavvufta fedakârlık ise fütüvvet düzeyinde yaşanması ahlak edinilendir/ 

edinilmesi gerekendir.  

Fütüvvet, yiğitlik anlamını içerir. Nefsi emmareye zor geleni yapma 

yiğitliğini/ cesaretini bulmak ile edinilmeye başlanır. Dinin/ tasavvufun, 

kaybedecekleri olup da korkanlara göre olmadığını gösterir. Nefsi 

emmarenin tekbenci tıynetinde uzak, ötekinin hayrına olanın öncelendiği 

ahlaki tutumda edinilir. Hizmet ve rahmet etmekte iken öteki ile varoluşta 

hayrı ve doğruluğu davranış biçimlerinde de görünüşe taşımakta görünüş 

bulur. Ötekinin hayrına olanı gözetirken, kendi nefsi için olandan 

vazgeçmek ve paylaşmak fütüvvetin olmazsa olmazıdır. 

Fütüvvet, Tanrı’nın insan üzerindeki hakkını vermek/ korumak adına olması 

gerekendir. Tanrı’yı zıllda değil, ilkenin asl olan duygusunda bulmak için de 

gereklidir. Tasavvuf ehli için herkes, fıtratı gereği istidadı kadarı ile hak 

kılınmış olanlarda Tanrı’yı yaşar. Bu durumda ise nefsi emmarenin tekbenci 

tıynetinde nesnelerinde kendiliğe yitik kalınan zılli tecellide/ 

gerçekleşmede mi ilkenin erekte gerçekleştirilmesinde ve edinilen 

duygusunda hak etmiş olarak asli tecellide/ gerçekleşmede mi yaşamak 

gerektiği insanın önünde durur. Tevhid, asli tecellide/ gerçekleşmede 

Tanrı’yı bilmek ve yaşamak için gereklidir. Fütüvvet de tevhitte, Tanrı’yı hak 

etmiş olarak yaşamak için gerekli kılınmış olandır. Fütüvvette tevhid, 

anlayış ve yaşam biçimi olarak letafet kazanır.        

Her talip, kısas gereği ile karmasında, önceden yaşadıklarının hesabını da 

vermek zorundadır. Yaşadıklarına ayna olacak olay ve olgular üzerinden 

kendine tanık olur ve geçmişi ile yüzleşmek kaçınılmaz olarak bulduğudur. 

“Oku kitabını! Hesap görücü olarak nefsin sana yeter” ayeti, yaşarken 

bulduğu olur. Kendi ile hesaplaşır iken Tanrı’dan hayâ etmesi de edep 

bulmasının gereği olur.  

Hayâ, utanarak çekinmek demektir. Kendilik kontrolü için de gerekli 

olandır. Hesaplaşmak sonucunda hayâ ile kazanılacak olan iffet ise kendiliği 

değer olarak bulmak için gereklidir. Nefsi emmarenin kötü olan tıynetinden 

yana ilkeye duygusunda değer belirimi ile bağlı olarak korunmanın -

takvanın- da gereğidir. İffet, nefsi emmare düzeyinde değil, ilke düzeyinde 
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kendiliğin değer kılınmasıdır. Hayâ, vera, iffet vb. takvanın cüzleridir. Salih 

amel ve ibadetler ise takvayı edinmenin gereğidir.  

Kimisi yolda Tanrı’ya adanırken halktan ve nefis emmarenin haz, arzu, 

menfaatlerinden uzaklaşır iken mücerred -efrat- olur. Kimisi de Tanrı’ya 

adanırken halk içinde ilişkilerde Hakk’ı hizmet ve fütüvvet ile bulmakta iken 

ebdal olur. Kimi vakit sıkıntılarda kabz olurlar, kimi vakit Tanrı ile bulunan 

yaşam sevincinde ise bastı bulurlar.  

Yolda olan ve veli olmayı bulan, her ne kadar nebi mertebeleri gölgesinde 

yaşasa da kendiliği Tanrı’da bulması ile insan oluşunu özgün yaratılışında 

yaşar. Bundan olsa gerek ki “habibim, evliyamın ahvali bendendir” 

denilmiştir.  

İlahi aşkta sekr, zikirde nur akışı ile edinilen cezbe, hayâ, iffet, vicdan, vera, 

fakr, hayret, hayranlık, ilim, vb. duygular ve sıfat belirimleri ile Tanrı’yı 

bulmak, Tanrı’nın rahmet hazinesinden veli kullarına ihsandır. Veli ahvalini; 

tevhid, hikmet, irfan ve ilim gereği olması gerekenlerde Tanrı’dan bulduğu 

için olsa gerek ki veliye buğz etmek, Tanrı’ya da buğz etmek anlamını 

taşımıştır. Veliye zulüm etmek, gayretullaha -azamete- dokunur ki sonucu 

acı ile tanışmak olur.  

Farkı evvel dediklerinde kişi, Tanrı’yı eylemlerde tavır sahibi olarak bulur. 

Kendi nefisinin tekbenci tıynetinde ise O’ndan uzak olduğunu görür. Vicdan 

yeniden dönüşün gereği olarak uğrak olur. İlahi aşk bulunmakta ise sekr de 

Tanrı’yı bulmak söz konusu olandır. Farkı sani dediklerinde ise kişi, Tanrı’ya 

edim ve ürettikleri üzerinden gerçekleştirdiklerinde tanık olur. Kendilik/ 

ben oluşun sırrı Tanrı ile bulunur. Bu durumda ise uyanıklık (sahv) söz 

konusu olandır. 

Tasavvufta tevhid, hikmet ve irfan bilgisi edinmek öncelenendir. Tevhid 

gereği ile diğer düşünce ve üretim alanlarına da duyarlı olmak gerekir. İlim 

diğer alanlarda da bulunması gerekendir. Böylece her alanda tevhid gereği 

ile Tanrı’ya esma tavırları ile tanık olma imkânı da bulunur. Bu, ciracın da 

gereğidir.          
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Tasavvuf anlayışını temelde etkileyen “kâinatı yarattım sığmadım, mümin 

kulumun kalbine sığdım” hadisi kutsisi önemlidir. Sığma, nicel düzeyde 

fiziksel bir sığma olmayıp, niteliksel düzeyde kendiliğin, ilke gereği ile 

insandan açık edilmesi anlamını taşır. Tanrı mümin olan kulunda kendiliğini 

ilişkilerde tavırları ile en yalın biçimde görünüşe taşır. Bunun içindir ki 

mümin için Tanrı, uzaklarda aranacak olan değil, kendilikte aranması 

gerekendir. Kendilik ise varlık nedeni olan Tanrı ile Tanrı’dan olarak 

bulunduğunda gerçek anlamda bilinmiş olunur. 

Tasavvufta hâl kavramı ile kast edilen; ilkenin, duygu belirimlerinde 

yaşanmasıdır. Mertebe, seyri seferde geçilen aşamalardır. Makam ise hâle 

bağlı olarak mertebede kalıcı olmayı bulmaktır. Mertebe her ne kadar 

nesnel olsa da makam kendilikte edinilen olduğu içindir ki özneldir. Mutlak 

makam sahibi ise zat makamında bulunan Tanrı’dır.  

İrfan mertebe iken Ariflik makamdır. Velayet mertebe iken velilik 

makamdır. Nübüvvet mertebe iken nebilik makamdır. Fütüvvet mertebe 

iken feta olmak makamdır.  

Vedud, aşkta, muhabbette bulunandır. Kayyum, öz güven ile nedenini 

kendinde bulmak da yaşanandır. Rahim, merhamet ve şefkatte 

yaşanabileceği gibi sevgi ile de yaşanmasına olanak vardır. Rahman genele 

merhametli olmak ile bulunacağı gibi olan bitene, olay, olgu ve kişilere 

hikmetleri gereği ile eşit mesafede yaklaşmakla da yaşanabilir. Adl, 

vicdanda pişmanlıkta yaşanacağı gibi azamet ile tesis etmeye çalışırken de 

yaşanabilir. Her ilkenin duygusu ile yaşanmasında Tanrı, vahidiyeti gereği 

yakinen bulunmuş olunur. 

Bu başlık altında Kur’an ayetlerini, özellikle fazladan olarak örneklemek: 

Tasavvufta, deneyime ve tanıklığa bağlı her yaşananın, Kur’an’a dip not 

düşmek olduğunu göstermek içindir. Kur’an’ı yaşanması, Mushaf olarak 

okunması değil, furkan olarak yaşananlarda karşılıkları ile 

deneyimlenmesidir. Ayrıca tasavvufun, Kur’an’ın anlam ve değer belirimi 

altında Tanrı’yı yaşama not düşmek olduğunu da göstermek içindi. İnsan, 

tasavvufta özgün ve özgürce yaşama olanağı edindiğinde, Tanrı’yı bedel 

verdiklerinde ve hak ettiklerinde yaşar iken -ilişkilerinde ve 
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gerçekleştirdiklerinde görünüşe taşırken- Tanrı’yı yaşama not düşer. 

Aslında ise yaşama kendisini varlık nedeni ve erek neden olarak not düşen 

Tanrı’dır. İşte! Tasavvuf, bu not düşmede Tanrı’yı, anlam ve değerde 

temaşa eder iken zevk etmektir.  

Din, bütün olguları ile varlık nedeni olan Tanrı’ya dönüş hareketidir. 

Tasavvuf ise din hareketi içinde ferdiyete bağlı olarak Tanrı’ya dönüş 

hareketidir. Tasavvuf, varlık krizi geçiren insana, dünyada iken varlık nedeni 

olan Tanrı’yı erek neden oluşunda bulması, tanık olması ve hakkı gereği ile 

yaşaması olanağı sunar. Tanrı’ya kör olmak değil, Tanrı’yı görmek bu 

dünyada iken hedeflenendir.  Ne için olunduğuna dair varlık krizini, Tanrı 

ile anlamlı ve değerli kılınacak bir yaşamda aşmak da sonuçta edinilendir.  

Din, kültür ve medeniyette nesnel oluşu da kendinde barındırır. Tasavvuf 

ise dinin Kur’an ve Nebi ahvaline bağlı olarak ruhsal düzeyde karşılıkları ile 

yaşanmasıdır. Yaşayabilene aşk olsun, hizmetinde Tanrı’yı -her daim farklı 

tavırlarda- bulana da -hakkı ile dönene de- selam olsun.  

** 
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Allah’a ait olanlar 

Bir yere ait değildir. 

Bizler Allah’a ait olanlarız. 

Yersiz, yurtsuz da değiliz. 

Yurdumuz Allah iken 

Dünyaya da ait değiliz.  

Nefsi emmarenin gölgesinde  

Dünyayı yurt kılanlar 

Kapılarını ölüm çaldığında 

Kıyamet başlarına koptuğunda 

Yersiz, yurtsuz kaldıklarında 

Allah’a ait olmanın  

Ne demek olduğunu anlarlar. 

Allah’a ait olup da Allah’a dönenler  

Allah’a yakin, yer edinenler 

Yurdunu Allah’ta bulanlar  

Yarınlara emin adımlarla 

Yaşarken, Allah’ı bulurlar.   

**** 
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Diyalektiğe Aşkın, İlkede Tevhidi Yaşamak 

Hikmet, tanrısal görü sahibi olmaktır. Erekte belirecek olan 

gerçeğe/ hikmete göre tanrısal görüye ulaşamamış her görüş ya 

eksiktir ya yanlıştır ya da izafi belirimine göre bir açıdan doğru 

olanı görebilmektir. 

Kur’an’da  “Rabbin meleklere: ‘Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife 

kılacağım’ demişti. (Melekler de): ‘Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek 

birisini mi yaratacaksın? Biz Seni, hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz’ 

dediler. (Rabbin de): ‘Muhakkak ki ben, sizin bilmediklerinizi bilirim’ 

buyurdu.” İfade edilir. Bu ayet, insanın tarihsel süreçte diyalektik oluşta 

olan bitenini anlamlı kılar.  

Ayette görülen o ki melekler kendileri ile kıyasladıkları insanın ne için 

olduğuna dair erek bilgisinden yoksundurlar. Nefsi emmaresi ile insanın 

yeryüzünde fesat ve kan dökmesi tespitinde, doğru yargıda bulunsalar da 

erekte insanın neyi gerçekleştirdiğinden, üzerinde ise neyin 

gerçekleşeceğinden yana bilgi sahibi değillerdir. Bu ayet ile tarihsel 

süreçte insanlığa baktığımızda, içinde yaşarken de tanık olduklarımızı 

ifade ettiğini de düşündüğümüzde, eleştirel bir yaklaşımda olmak 

kaçınılmazdır. Meleklerin eleştirisine hak vererek insanı eleştirmeyi de 

yerinde buluruz. İnsanın melekler gibi hamd, tesbih ve takdiste olması 

gerektiği ideali üzerinden de insanı eleştirebiliriz. Bu doğrultuda insanın, 

idealinde nasıl olması gerektiğine dahi cevap verebiliriz. Bu yaklaşım 

olarak her ne kadar doğru olsa da eksiktir.  Resmi bütünden görmeye de 

engeldir. 

İnsan tarihsel oluşunu diyalektikte bulur. Ayetin anlam olarak bunu 

içerdiği, tarihsel süreçte gerçekleşmesi ile tanık olunandır. Tarihsel 

süreçte insanın kendini gerçekleştirir iken öteki ile olan karşıtlığı, her ne 

kadar ilişkide fesat ve kan dökme ile sonuçlansa da insan olarak gelişimin 

kapsını da aralar. Değer belirimleri ile diyalektik oluşta insan, düşünce ve 

üretim alanlarında ilkeleri gerçekleştirmeyi ve tesis etmeyi bulur. Her 

tecrübe, yarına nasıl ulaşılması gerektiğinin uslamlamasıdır. Beraber yaşar 

iken nasıl ortak yaşam kurulması gerektiğinin de gelişim sürecinde 

bulunulur. 
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Diyalektik oluş nedeni ile sonuçta edinilen her ilim, değer ve ahlak; insanın 

ortak mirası olarak da yarına bıraktığı olur. İnsan miras bıraktıkları ile de 

tarih varlığı olur. Donanımında tanrısal oluşun gerçeğini melekeleri ile 

barındırır iken ilişkilerinde ve üretimlerinde, Tanrı’nın sıfat, karakter ve 

kimlik belirimleri ile üzerinden görünüş bulmasını, mahiyeti olarak taşır, 

görünüşe getirir. 

Diyalektik oluş, çatışkıyı beraberinde getirir iken tarihsel yürüyüşte 

tanrısal olanın gerçekleştirilmesi ile Tanrı’ya dönüşün de gerçekleşmesine 

nedendir. Acılar, dertler, fesat, kan dökmek insan yaşamının gerçeğidir. 

Meleklerin insana eleştirel yaklaşımı da eleştirel olarak insanın insanlığa 

hangi yönden bakması gerektiğini ve ilkesel düzeyde olması gerekenin ne 

olması gerektiğini görünüşe taşır. Böyle olması gerekse de asıl hedef 

gözden kaçırılmış olur. Asıl hedef ise melekler gibi hamd, tesbih ve takdis 

ile Tanrı’yı bilmekten de ileri; tevhid gereği ile gerçekleştirilenlerde 

Tanrı’yı deneyimler iken hem Tanrı’yı bilmenin hem Tanrı’ya yükselmenin, 

dönmenin hem de Tanrı’yı sıfat, karakter ve kimlik belirimlerinde 

görünüşe taşımanın gerçekleşmesidir. Diyalektik oluş ise bu 

gerçekleşmenin aracıdır. 

İnsanın her türlü alanda ve düzeyde gerçekleşen ilişkileri ve üretimleri 

üzerinden Tanrı’nın görünüşe geldiğini unutmamak gerekir. Celal ve cemal 

ana karakter belirimleri üzeri kimlikte görünüş bulan Tanrı’dır. Tanrı’nın 

insandan kendisini gerçekleştirir iken görünüşe taşıdığına tanık isek 

meleklerin dahi insanın ne için olduğunu anlamaktan yana aciz 

kaldıklarına tanık oluruz. Melekler dahi insanın ne için olduğunu 

anlamaktan yana aciz iken şeytanın insanın ne için olduğunu anlaması 

beklenemez.  

Kâh Vedud kâh Azam kâh Rahman kâh Kahhar kâh Kebir kâh Halim vb. 

tavırları yaşar iken insandan Tanrı’nın görünüşe geldiğini temaşa etmek 

gerekir. Diyalektik ise bu görünüşe gelişin; gelişimde olan insanlığın alan, 

mekân, düzey geçişlerinde ve değişimlerinde kendi içinde katlanarak 

gerçekleşmesine sebeptir. İşte tevhid; diyalektiğe aşkın, olan biteni 

hikmeti ile görmektir. Olan bitende görünüşe gelen Tanrı’ya, sebeplere 

aşkın olarak tanık olmaktır. Meleklerin, şeytanın ve onların uzantısında 

düşünenlerin, Tanrı’yı temaşa etmekten de uzak olduklarına tanık kılan 

ilkedir.  
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Kast etmek istediğim; karşıt varlık görüşü ve değer belirimde fesadın, kan 

dökmenin gerçekleşmesini haklı görmek değil, hangi gerçeğe bağlı olarak 

görünüş bulduğunu göstermektir. Nefsi emmarenin haz, arzu, menfaat 

belirimleri nedeni ile fesat ve kan dökmek gerçekleşemeye neden bulsa 

da ilkesel bakışımda görülen o ki diyalektik üzeri her gerçekleşen ilke de 

Tanrı’nın görünüşe geldiğidir.     

Diyalektik oluşta haksızlığa, fesada, kan dökmeye tevhidin gereği olarak 

elbette karşı duracağız ve eleştirel olacağız ama melekler gibi erek 

bilgisinden yoksun olarak diyalektik oluşa haksızca eleştiride 

bulunmamamız gerekir. Diyalektik oluşta, tevhid gereği ile olması 

gerekende durmak da diyalektik oluş sebebiyle değil midir? Öyle ise 

meleklerin insana eleştirisinde, dolaylı olarak Tanrı’yı da eleştirdiklerine 

dikkat ederek, Tanrı’yı haksızca eleştirmekten kaçınmak gerekir.  

Eleştiride bulanan meleklerin niyetinde, Tanrı’yı eleştirmek değil de 

yaratılacak olan insanı eleştirmek söz konusu olabilir. İlahi muradın 

gerçekleşmesinde kendilerinin yeterli geldiği kanaati ile de düşünmüş 

olabilirler. Hangi nedenlerden dolayı olursa olsun, insanın halk 

edilmesinin nedenini -ne için olduğunu- anlayamadıklarını da ayet ile 

görmekteyiz. Gerçeğine tanık olmadan haksızca eleştiride bulunmanın ne 

demek olduğunu da böylece anlamaktayız. Bu durumda insana düşen 

sorumluluk, meleklerin baktığı gibi insana bakmak ve olan bitene haksızca 

eleştiride bulunmak değil, tanrısal görü olan ve sonuçlarda açık olan 

hikmet ile olan biteni anlamaya çalışmaktır. Meleklerden de ileri, 

diyalektik oluştaki zorluklarda, tevhidin gereğinde olması gerekeni 

yapmak ile Tanrı’yı bulmak, bilmek ve hakkı gereği ile yaşamaktır.  

Nebilerin ortak söylevi olan imanı telkin etmek, salih ameli tavsiye etmek 

ve akıbete/ ahrete göre yaşamak gerektiği ile uyarmak her yetişkin 

müminin vazifesidir. Sürekli bir yaşamın esas alındığı bir dünya görüşü ile 

çabayla/ emekle günde edinmeden yarın bulunamayacak bir dünyaya 

doğru yüründüğü de beyan edilmiştir. Nebilerden kalan bu mirası, tinde 

yetişkin olmanın gereği olarak da sorumluluğunu taşımak gerekir. Böylece 

tevhidi, anlayış ve yaşam biçimi olarak tesis etmeye zemin oluşturulabilir.  

Tevhidin deneyimsel gerçeklik yönü ile ele alınması ile de bilgi ve gerçeklik 

arasında ki bağ, metafizik düzeyde anlam ve değer beliriminde kurulmuş 
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olur. Nesnel olgusal zeminde gelişen bilimsel oluş karşısında ise tevhidin 

deneyimsel gerçekliliği ve sonuçlara göre yaşamak anlayışı ile de öz 

değerlere tutunmak mümkündür.    

Er ya da geç hak olan ile yüzleşmek zorunda kalınır. Öyle ise hak olana 

hazır olmak ve hak olana göre yaşamak da iman edenin kaçınılmazıdır. 

Tevhidi de hak olarak öznel ve nesnel kurumsal düzeylerde yapısal kılmak 

ve genele yaygın kılmak gerekir. Böylece kötülüğün -batılın- bireysel ve 

kurumsal olarak meşru kılındığı yapısal oluşa karşı, duruş sahibi olarak hak 

olanı görünüşe taşıyabiliriz. 

Kötülük/ şerr, tanrısal görüden insanı uzaklaştırandır. Hayr ise hem tevhidi 

yaşamanın gereğidir hem de tanrısal görüyü edinmenin bir aracıdır. 

Diyalektik oluşta ise hayr; hak olanı, olması gerekeni gerçekleştirmektir. 

Şerr ise batıl oluşu ile hak olanın gerçekleştirilmesinin, görünüşe 

gelmesinin aracıdır. Tevhid ile insana teklif edilen, nerede durduğunu -

tarafını- belli etmesi ve buna göre yaşar iken hikmetten -tanrısal görüden- 

de nasiplenmeye fırsat edinmesidir. 

Kötülük nesnelerinde takılı kılar iken hayr, ilkede kendiliğin 

gerçekleştirilmesi, nefsi emmarenin tekbenci tıynetinden arınmanın da 

gereğidir. Arı (kuddüs) bir gönül edildiğinde de tanrısal görünün yine Tanrı 

ile bulunmasına araç olur.                   

Nefsi emmaresi sebebi ile hayvandan kat be kat vahşi olan insana en güzel, 

en doğru ve en iyi olarak teklif edilen, tevhittir. Tevhide göre yaşamayan 

insan, sonuçta bedbaht oluşunu kendi tercihi olarak bulmuş olacaktır. Geri 

dönüşü olmayacak günden önce tevhid ile teklif edilen gerçeğe dikkat 

etmek gerekir.  

Tevhidi bilmek ve hakkı gereği ile yaşamayı da öncelemek hem nefsi 

emmareye aşkın insanca yaşamak için hem de ne için olduğunu ereğinde 

gerçekleştirmek için olması gerekendir. Böylece, insan kanı ile beslenen 

mahlûk olmak yerine, Allah ile insan olmayı da tercih etmiş oluruz. 

Diyalektiğe aşkın olarak ilkede kendiliği gerçekleştirmenin de fırsatını 

bulmuş oluruz.  

** 
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İnsanım! 

İnsan kanından beslenen, 

Emekten çalarak yürüyen 

Kendi için, dünyayı dahi yok sayan 

Şerden beslenirken ödenecek hesabı olan 

Kendinden peşin harcarken kendini tüketen 

Değilim böylesi olan. 

İnsanım! 

İnsanca yaşarken Allah ile kendini bulan 

İnsana uzandıkça, öz varlığına yol tutan 

İnsan ile kendini bulan, 

İnsan ile Allah’a yol tutan 

Böylesi insanım. 

Tükenmez kendilikte kendini bulan 

Yarına hesabını bırakmadan yaşayan 

Böylesi yaşarken  

Rahmet ocağı olan  

Allah’ı gayrıda değil, kendinde bulan 

Melekleri dahi utandıran 

Böylesi insanım. 

**** 
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Muhatap Alınmak 

Terbiye hem tevhidi tenzihte yaşamanın hem de muhatap 

alınmanın gereğidir.  

Her karakter belirimi, tavır olarak ilişkilerde görünür iken eril olma özelliği 

gösterir. Böyle olsa da celal ve cemal gibi ana karakter belirimleri, 

kendilikte öncelenmelerine göre çift olma özelliği ile kişilikte görünüşe 

taşınırlar. Bu gibi karakter belirimleri karşıt olmaktan daha çok çift 

düzeyinde yapısal oluşa haizdirler. Birbirinden ayrı değil, birbirini 

tamamlarlar. Her insanın hem celal hem de cemal yönleri ile kişiliğinde 

denge bulması, tutarlı olması için ise ilişkilerde hak ve had belirimlerine 

göre terbiye edilmesi şarttır. Bu durum Tanrı’da, ilkesel oluşunu 

(“Rahmeti kendime farz kıldım”) korumak ile mümkün kılınmıştır.  

Bu iki karakter belirimine bağlı olarak da esmayı has olan Tanrı ismine 

bağlı olarak karakter edinilir. Eskiler esmayı hassa, kişinin terbiyesine 

gelen sıfat ismi derlerdi. Esmayı hassına göre kişinin karakter durumu 

belirli kılınır iken kişi, Tanrı’dan gayrı olmamayı da fıtratı gereği ile bulur. 

Esmayı has zemininde ise celal ve cemal belirimlerine göre diğer Tanrı 

isimleri, karşıt olarak değil de tavır çeşitliliğinde yaşanır. Tevhitte önemli 

olan da nefsi emmareye aşkın olarak terbiyede tenzihte bulunur iken 

esmanın yaşanması ve yaşandığının idrakinde olunmasıdır.    

Celal ve cemal, kadın ve erkek vb. olgular karşıt olmaktan daha çok 

çifttirler. Kendiliğin görünüşe taşınması hem ussal düzeyde görünüş bulan 

karşıt belirimlerde mümkün kılınmıştır hem de yaşamsal olarak çift 

belirimlerde çeşitlilikte beliren ilişkilerde mümkün kılınmıştır. Karşıtlık hak 

ve batıl oluş durumlarına göre hak olanın galip gelmesi ile aşılır. Çift oluşta 

ise çiftler birbirini tamamlar iken ilişkilerde hak ve had belirimine göre 

kişilikte denge bulunur/ tutarlı oluş mümkün kılınır. Böylece kendilik, 

karakter ve kişilik belirimlerindeki tutarlı oluşta süreklilik göstermesi ile 

görünüşe taşınır. 

Tevhid gereği ile din, ereğe bağlı yaşamsal oluşta kendiliğin karakter ve 

kişilik belirimlerinde tutarlı oluş ile gelişimini önceler. Rabb ve mürebbi 

ilişkisinde her insan, çocukluk evresinde dıştan belirlenimci olarak terbiye 
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edilmeye çalışılır. Çocuk, varoluş nesnelerinde kaybolandır. Kendiliğine 

dönerek varoluşunu bulması gerekendir. Nesnelerine bağlı olduğu değer 

ölçüne göre ise karakteri tam oturmamış ve kişilik belirimlerinde tutarsız 

oluşu sergiler. Genel anlamda böyle olup istisnalar mümkündür.  

İnsan çocuk iken Rabb ve Mürebbi tavırları ile ilgilenilendir. Eylem ve 

ürettiklerinin sorumluluklarını yüklendiğinde ise kendiliğine dönmüş 

olarak yetişkin oluşa kapı aralar. Hukuk, aile, toplumda meşru kılınmış 

olanlara göre hak ve had belirimleri ile de Rabb ve Mürebbi esma 

belirimleri ile karşı karşıya kalır. İnsan meşru kılınmış değer yargılarına 

göre terbiye edilir. 

İnsandan istenen ise çocuk olması değil, yetişkin olmasıdır. Yetişkin olmak 

ise ilkelerin usta tesis edilmesi ile edinilen vicdan sahibi olarak ilkenin 

verdiği değer yargısında sorumluluk bilincinin edinilmesi ile mümkündür. 

Bundan olsa gerek ki “kendini levm (kınayan, özeleştirisini yapan) nefse 

and olsun” ifadesi ile Kur’an da vicdanlı oluş üzerine yemin edilir. 

Vicdan, eylem ve üretilenler üzerinden kendiliğin ilkeler/ idealar ile kritik 

edildiği, terbiyede edildiği us belirimidir. Nefsi emmare düzeyinde 

kendilik, vicdan ile kontrol edilmesi mümkün olandır. Vicdan, ilkeye bağlı 

karakter ve kişilik gelişiminde tutarlı oluşta yetişkin insan olmanın da 

gereğidir.  

İnsan yetişkin olduğunda, muhattap alınandır. Yetişkin olduğunda da 

kendisi ile ilgilenmekten daha çok muhatabına göre kendiliğin belirli 

kılınması üzeri ilişkide varoluşunu özgün olarak bulması gerekendir. 

Nebiler devri insan ile ilgilenilen devirlerdir. Her nebi öz sıfatına bağlı 

olarak yetişkin oluşu ile muhatap alınan olsa da ümmetleri ile ilgilenmek 

zorunda kalan sorumluluk sahibi olmak ile de yetişkin insan olmayı, Rabb 

ve Mürebbi tavırlarında veli oluşta bulmuştur. Kendilerinden sonra ise 

insandan, birebir muhatap alınacak yetişkinliği edinmesi beklenir/ 

beklenmektedir.  

Tanrı şahıs oluşunda özde mutlak oluşunu korur. Kimlik olarak kişi 

düzeyinde yeni şahıs belirimleri açık etmesi ise muhatap arayışından 

Tevhid Okumaları 5

400



dolayıdır. “Seslendim sesimi duyan olmadı. Baktım gördüğüm olmadı” 

hadisi kutsisinde de bunu anlamak mümkündür. 

Her insan aynı düzeyde muhatap alınacaktır diye bir kaide de yoktur. 

İbrahim tek ümmet oluşunu halil sıfatında bulmak ile Muhammed 

Mustafa ise güzel ahlakta evrenselleri genel olarak kendinde taşır iken 

habib sıfatında bulunması ile muhatap alınmıştır. Yetişkin olmak kimlik 

sahibi de olmaktır ki öz karaktere göre kimliğin hak edilmesi de gerekir. 

Halil veya habib olmak öz karaktere göre kimlik edinimidir. Muhatap 

alınmaları da bu kimlikler ile gerçekleşir iken Tanrı ile karşılıklı muhatap 

oluşun gerçekleşmesi, kimlikte görünüş bulmanın da gereği olur. 

Dinin başlangıcında her ne kadar insan ile ilgileniliyor olunsa da insanın 

yetişkin olarak kendini gerçekleştirmesi ve sorumluluk bilincinde yetişkin 

oluşunda tutarlı olması beklenir. Yetişkin olduğumuzda da Tanrı 

tarafından ilgilenilen kullar olmaktan daha çok muhatap alınan kimlik 

sahibi insanlar oluruz. Bu, tevhidin gereğidir. Bundan sonrası ise Tanrı ile 

kendiliğin bulunması ve yaşanması ile muhatap alınışı sürekli kılmaktır. 

Bunun için ise Tanrı’nın rahmet eli olmak, hizmeti, fakrı, tenezzülü, 

sorumluluk sahibi oluşu vb. öncelemek olması gerekendir. 

** 
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Anka kuşu benim, 

Varlık deryası, sonsuza uzanan yuvamdır. 

Düşersem yere, vicdan uğrağımdır. 

Vicdan ateşinde yeniden doğan 

Günah küllerinde soyunarak yeniden uyanan 

Karanlık diyarlarda uçan 

Düşüncenin kanatlarında kendini bulan 

Cebrail olup yoluna bulan. 

Anka kuşu benim. 

Sol kanadım tevhide uzanır 

Sağ kanadım irfana, 

Her bir kanadımda binlerce kanat parlar 

Bakışlarımda hikmetin kaçamadığı 

Şimşekler çakar. 

Kafdağı dedikleri pençelerimin altında 

Hakikate dayanak konağım 

Her yorgunlukta, zorlukta sığınağım. 

Ne için olduğunu Allah’ta bulanım 

Allah’a doğru uçarken 

Yorgunluğu, zorluğu unutanım. 

Sonsuza uçarken varlığımdan soyunurum 

Feda ettiklerim ile insan olurum. 

Allah’a yakin, muhatap alınan olurum. 

Aydınlıkta, nurda kendimi bulurum. 

Kuş olmaya aşkın 

Allah’ta bulunurum.  

**** 
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Tevhide, Hikmete Genel Bakış, Alanlar Arası Yaklaşım 

Sorunu, İrfan ve Tevhid ile Sonuçta İslam Olmak 

Her sonuç, toparlanmayı gerekli kılar iken farklılıkları ile görünüş 

bulması da gerekendir. 

Tevhid, ilkeye bağlı olarak hem görü sahibi olmanın hem de doğa 

zemininde doğaya aşkın tinde yaşamanın gereğidir. Hikmet, sonuçtan 

hareket ile olan biteni anlamanın, bilmenin gereğidir. İrfan ise kendiliği/ 

ben olmayı özde Tanrı ile bulmanın, tevhitte yaşarken ve hikmette görü 

sahibi iken nesneleri üzerinden edinilecek kendilik bilincini -karakter ve 

kimlik düzeyinde ben oluşu- de ilkesel oluşta inşa etmenin gereğidir. 

Tevhid, dini bir kavram olup ulûhiyeti ve rububiyeti gereği ile Tanrı’yı 

bilmek, tanık olmak, ilkeleri yaşamak ve ilkeleri kurumsal düzeyde tesis 

etmek anlamını taşır. İlkenin duygusunda yaşanması, eylemde 

gerçekleştirilmesi, kurumsal düzeyde tesis edilmesi tevhidin gereğidir. 

İlkenin gerçekleştirilmesinde karakter ve kimlik belirimlerinde görünüş 

bulunur iken özneye öznel belirimleri ile tanık olunması tevhittir. İlkenin 

öznel düzeyde kurumsal oluşta tesis edildiğine meleklerde ve melekelerde 

tanık olunur. İlkenin nesnel düzeyde kurumsal oluşta tesis edilmesine de 

medeniyeti yapısal kılan kurumlarda tanık olunur. Devlet ve alt kurumları 

ilkelerin tesis edildiği alandır.  

Hikmet, sonuçta açık olan gerçeğe göre olup bitmekte olanlara tanık 

olmaktır. Bilimsel düzeyde; deney, gözlem, ölçüm çizgisinde yaklaşım 

sonucunda edinilen sonuç verilerden hareket ile nesnel olgusal olana 

tanık olmakta yakalanan görüdür. Dinsel düzeyde ise ilkesel olanın 

deneyimlenmesi, tanık olunması ve kritik edilirken sonuçta görünüş bulan, 

-nesnel olgusal olana aşkın- öznel gerçekliliğe tanık olmakta yakalanan 

görüdür. 

Felsefede, mantıksal gerekçeleri ile neden olanın bilinmeye çalışılmasıdır.  

Olan bitenin, nedeninin ne olduğun anlaşılmaya çalışılması, nedeni ile 

bilinmesi, kavramsal düzeyde tanımlanması ve tanıtlanması, hikmetsel 

görü olarak felsefenin nedenini de belirli kılar. 
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Felsefe, ne sorusu ile nedenlere bağlı olarak hikmet takibinde olmaktır. 

Bilim, nasıl sorusu ile sonuç veri edinimine göre nesnel olgusal olan 

zeminde olan biteni bilmeye çalışmaktır. Nedenler sonuç verilerine göre 

bilinirken ve anlamlı kılınırken hikmet de edinilmiş olunur. Din ise sonuçta 

açık olan öznel gerçekliğe göre olan bitenin ne için olduğunun hikmetine 

vakıf olmakta, hikmetin edinilmesini önceler.  

Bu genel anlamda böyle olup, tarihsel süreçte alan geçişleri yaşandığında 

her hikmet belirimi, diğer hikmet belirimlerden de etkilenmiş olarak daha 

bütünlüklü görü sahibi olmak çabasında disiplin edilmeye çalışılmıştır. 

Felsefe, bilim ve din, kendi alanlarında bağımsız iken tarihsel süreçte 

birbirinden etkilendikleri ölçüde alan geçişleri yaşadığı görülür. 

Her alanda hikmet belirimi, görüşünü de belirli kılan soru kalıbı 

doğrultusunda gerçeği bilme edimi olarak gerçekleşir. Gerçek sonuçta açık 

olan ise bilim ve tasavvuf bu bağlamda doğru yol edinimidir. Sonuç almak 

hedefi ile yöntem geliştirmek, sonuç verilere göre olan biteni kendi 

alanına göre değerlendirmek, yorumlamak her ikisinde de olandır. Bu 

ifade hikmete vakıf olmayanların kulağını gıcıklayıcı olsa da işin ussal 

doğasında olan budur.  

Din (İslam’ı kastetmekteyim) ve bilim, ne kadar farklı dursalar da biri 

deneysel biri de deneyimsel olması ile sonuç almaya odaklı yöntem 

belirimi ile birbirine benzerler. Bu yönleri ile din (özellikle tasavvuf yönü 

ile) öznel edimsel, bilim ise nesnel olgusal oluşu ile birbirinden ayrı 

dursalar da ussal yaklaşımda birbirine benzerler. Bilimde şüphecilik, dinde 

ise eminlik/ iman ile yaklaşım hâkim olsa da ussal çizgide birbirlerine 

benzerler. Sonuç adaklı olmak, sonuç edinimi doğrultusunda varlık görüşü 

değer yargısında bulunmak, sonuç veriye göre kullanılır bir dünyaya 

bakmak her ikisinde de olandır. 

Demek istediğim o ki us ve iman alanı, nesnel ve öznel olana bakmaları 

yönü ile birbirinden ayrı dursalar da bilimsel yöntem söz konusu 

olduğunda birbirinden farklı olmayacak kadar ortak benzerleri vardır. Alan 

olarak birbirinden ayrı olmaktan daha çok varlıkta, ortak varlık noktaları 

söz konusu olduğunda birbirini tamamlayıcı olma özelliğini de 

barındırırlar. Gazali’nin, Kant’ın ve takipçilerinin dünya görüşüne göre us 
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ve iman alanını birbirinden ayrı görmenin devrini bitirme zamanıdır. Bu 

alanlar birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayıcı olma özelliğini taşırlar.  

“Tanrı ispat edilemez olduğu içindir ki us ve iman alanını birbirinden 

ayırmak gerekir”, “Tanrı ahlak normu olarak gerekli olandır”, “Tanrı, zihnin 

ürünüdür” vb. ifadeleri ile dünya görüşünü, artık geride bırakmak gerekir. 

Bu düzeydeki ifadeleri sorun kılan yaklaşım sorunudur. Yaklaşım sorunu 

ise değer yargısal olduğu içindir ki olgusal olanı ussal düzeyde değil, 

yaklaşım düzeyinde sorunsal kılar. Olgusal olan için ussal düzeyde, her 

daim çözüm vardır. Yaklaşım düzeyinde sorunsal olan durumlar için ise 

çözüm, retorik düzeyde karşılıklı ikna etmeye dayalı yaklaşımda bulunur. 

Bu durumda Tanrı’yı sorunsal kılanlar için söylemek gerekirse; tevhid, bu 

ve benzeri dünya görüşü yaklaşımlarını geride bırakmak için ihtiyaç olan 

ilkedir.  

Din, tevhid yönü ile hem ussal hem de imana dayalı olmayı gerekli kılar. 

Ussal oluşu ile deneyimsel ve iman yönü ile de sonuç veriye dayalı olarak 

erek belirimine göre yaşamsaldır. Ali keremullahı vech “görmediğim 

Rabbe iman etmem” der. Bu ifade yoruma açık olsa da dinin deneyim ve 

tanık olmaya dayalı olarak sonuç veriye göre varlık görüşü edinme olanağı 

sunduğu anlamını da içerir. Kur’an’da “burada kör olan ahrette de kördür” 

ayeti de kast etmek istediğim içerikte Ali efendimizin sözünü teyit eder.  

“Akıl etmez misiniz” vb. ayetler de ‘bana iman etmez misiniz’ anlamından 

daha çok “ussal olarak tanık oldukça, benim varlığımdan emin olun” 

anlamını taşır. Böyle olsa da insan; iman etmekte, şüphe etmekte, küfre/ 

inkâra veya hidayete uğramakta, gerekçeleri ve bahanesi çok olandır.  

Hakikate, gözleri ile -aşikâre- tanık olması dahi söz konusu olsa küfre 

gerekçe uydurmakta ussal olarak maharetlidir. Nefsi emmaresi ile de 

küfre/ inkâra yatkındır. Ussal olarak tarih olgusal çizgide gerekçeler 

gösterilse; varlıksal, varoluşsal belirimlerde yaşamsal karşılıkları ile ispata 

gidilse de inkâr etmek için gerçekçe uydurmakta bahanesi çoktur. 

Deneyimsel olarak edinilen sonuç verilere göre de tanık olmak dahi 

gerçekleşse; ilkesi gereği evre belirimleri ile olgusal olanın geleceğine -

olacağına- dair hakikat ile bağlantı kurulsa da iman etmemek, küfürde/ 

inkârda bulunmaya gerekçe, bahane uydurmakta, üzerine yoktur.  
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Bu, olgusal olanın gelişimine bağlı olarak ilerlemek için, diyalektiğin gerekli 

olması nedeni ile olması gerekendir. Diyalektiktik açıdan bakıldığında 

varlık görüşü değer yargısına göre karşıt belirimlerin çıkması zaten olması 

gerekendir. Diyalektik belirimde ise yollar ayrılır, varlık görüşü değer 

yargısına göre taraflar tutulur. İnsan ya birbirine düşman olur ya da varlık 

görüşü değer yargısında beliren farklılıklarına rağmen, beraber yaşamayı 

öğrenir.  

Tanrı’nın olup olmadığına dair şüphe duymak veya varlığını inkâr etmek, 

diyalektik adına olması gerekendir. Diyalektik açıdan bakıldığında sorun 

şüphe duymak veya inkâr etmek değil, Tanrı’ya karşı haksızca gerekçeler 

uydurarak yok saymaktır. Gerekçesi zan olanın batıl olması nedeni ile hak 

olan ile karşılaşması, yüzleşmesi ve hesaplaşması da sonuçta bulunacak 

olandır.   

Kur’an dahi ilkeleri ile okunup anlaşılmamaktayken, öznenin gerçeğine 

dair halen sorunsal olan bilimsel yaklaşım ortada iken nesnel olgusal 

olandan hareket ile salt ussal düzeyde yaklaşımda bulunmakla ne Tanrı’yı 

ne de dinini anlamak söz konusu olur. Bu durumda: Yaklaşım sorununa 

dikkat ederek; sorunsal kılınmaya çalışılan Tanrı ve din olgularını, tevhid 

ilkesi ile tanımlama, tanıtlama, deneyime bağlı sonuç veriye göre tanık 

olmak ile ussal zeminde bulmak ve anlamlı kılmak gerekir. Yapmaya 

çalıştığımız da bundan ibarettir. 

Bu nedenden olsa gerek ki irfandan daha çok tevhide önem vermekteyiz. 

İrfan, nesnel olgusal olanı bilmek değil, kendiliği bilmektir. Tasavvufu 

bilimden ayıran nokta da budur. Bilim nesneleri bilme uğraşı olsa da irfan 

kendiliği bilme çabasıdır. Tarihsel süreçte kadim bilgelikte -velilikte- hem 

Tanrı’yı bilmek hem de Tanrı ile kendiliğini bilmek uğraşında edinilen 

sonuçlar ile bakıldığında, aynı sonuçlar üzerinden benzer ifadelerde 

bulunan binlerce veriye tanık olunur. Çoğu, birbirinden habersizce 

deneyimlenmiş olanın ifade edilişidir. Öz olarak aynı kaynaktan 

beslenildiği içindir ki sonuç alımında şaşma olmadan, hem kendilik 

bilgisine ulaşılmaktadır hem de ereğe bağlı olarak nasıl yaşanması 

gerektiğinin idrakinde olunmaktadır. Tasavvuf açısından bakıldığında asli 
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ve zılli tecellide, fena ve beka düzeylerinde kendiliğin bilinmesi ayrıca 

Tanrı’ya öznel belirimlerinde tanık olunması söz konusu olandır. 

Tevhid, genel perspektif olarak kapsayıcı görüye sahip olduğu içindir ki her 

düzeyde hikmet ve irfan belirimine duyarlı oluşu kendinde barındırır. 

Tasavvufta da iman, vicdan, ilkenin duygusunda bulunması ve tevhitsel 

görüyü esas alarak irfan düzeyinde tesis edilendir. Kültürde; anlam ve 

değer belirimleri ile dilde ve öznel ilişkilerde rol modeller üzerinden tesis 

edilir. Medeniyette ise yapısal düzeyde kurumsal işleyişte tesis edilendir.  

Tevhidin geneli kapsayıcı oluşu, irfanın ise tercihe bağlı edinilmesi 

sebebiyle önemsenmesi yerinde olur. Ussal olarak dini anlamlı kılacak isek 

ihtiyacımız olan ilkenin tevhid olduğunu da unutmamak gerekir. Dinin 

görünen yüzü ile yetinmeyenler irfana talip olduklarında ise deneyim ve 

tanık olma yaklaşımında ereğe bağlı yaşamayı unutmamalıdır. Hata ve 

günahlar yolun azığı, kendiliğe dönüşün ilk duraklarıdır. Tevhid ise Tanrı 

ereğine bağlı olarak kendiliği ereğe göre inşa etmenin gereğidir. Tanrı’ya 

ermek mümkün olduğunda ise kendilik Tanrı ile bulunacak olandır.   

İnsan sadece anlam varlığı değil, değer varlığı da olduğu içindir ki bilim 

veya felsefe ile insan olmaktan yana eksik kalır. İnsanın tam anlamı ile 

insan olmanın duygusunu edinmesi için ihtiyacı olan ise tevhitsel yaşam, 

tevhitsel görü ve tevhidin her türlü alanda hukuk çatısı altında tesis 

edilmesidir.  

Bu başarıldığında, İslam tevhid dini olarak tesis edilmiş olur. İslam, din 

olarak aidiyet duygusu ile başında olunduğu söylenen olsa da tevhide bağlı 

olarak sonuçta edinilecek olan dindir. Sonuçta İslam olmak bulunmakta 

ise aynı değilsek de biz olamazsak da kardeşçe beraber yaşamanın kapsını 

da aralamış oluruz.  

Demek istediğim: Tevhid anlayışında yenilenmeye giderek, tevhidin 

yeniden tanımlanması, tanıtlanması ile beraber yaşamda karşılıklarını 

kültür ve medeniyette tesis edilmesine ihtiyaç olduğudur. İslam isek 

tevhid insanı olduğumuzu/ olmamız gerektiğini unutmamak gerekir. 

Tevhidi de bütün düşünce ve yaşam alanlarında tesis etmek ile toplumsal 

yaşamda İslam’ı görünür kılmak olması gerekenimizdir.  
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İslam’ın toplumsal yaşamda gerçekleşmesini de tevhid ilkesine bağlamak 

gerekir. Toplumsal yaşam ve tevhid demekte isek tevhidi irfan ile 

içselleştirmiş Anadolu kültürü dikkate değerdir. Dikkate değer olsa da 

irfanda kaldığı içindir ki medeniyet düzeyinde eksik kalır. Bu, tarihsel 

birikim ve deneyim bize göstermektedir ki tevhidi medeniyet düzeyinde 

genele yaygın olarak kurumsal düzeyde tesis etmek gerekir. Özellikle 

sanata da tevhidin genele yaygın içselleştirilmiş olması için ihtiyaç vardır.  

Kast ettiğim tevhid: Tanrı’yı düşünce ve yaşam alanlarının ötesinde kabul 

görmüş deist oluşun görüşü değildir. Böylesi bir görüş tevhit anlayışından, 

tevhitsel görüden ve duyarlılıktan yoksun bir görüştür.  

Kast ettiğim tevhid: Toptancı ve çocukça yaklaşım olan her şeyin Tanrı 

olduğu savı ile panteist içeriği barındıran görüş de değildir. Böylesi görüşte 

halka, tanrısal oluşa haiz olması nedeni ile tevhitsel duyarlılıkta yaklaşım 

fırsatı edinilmiş olsa da Tanrı’nın mahiyet olarak hakikatinden uzak kalınır. 

Görünen dünyanın sığca anlamlı kılınmasından öteye de geçilmez.  

Kast ettiğim tevhid: Sadece varlık nedeni olarak kabul edilmiş, ulûhiyeti ile 

ötelerde duran, tek olduğuna iman edilen ama şekilciliğe hapsedilmiş, 

hükümlerinden ileriye geçilmeyen, üzerine düşünülmeyen, hakkında 

konuşulmayan Tanrı görüşü de değildir. Bu görüşte olanlar; tevhitsel 

görüden, duyarlılıktan ve tevhidi tesis etmekten uzaktırlar. Taassup ve 

geride kalmışlığın adı din olur. Bu, haksızca bir yaklaşım olmaktan öte 

değildir. 

Kast ettiğim tevhid: Sıfat ve karakter belirimleri ile kimlikte görünüş bulan 

Tanrı’ya tanık olmaktır. Kâinat ile aynı değil bir olan ve doğadaki olay ve 

olguların ayet belirimi olması ile kendisine ussal olarak da tanık 

olunabilecek olan Tanrı’ya tanık olmaktır. Aynı olmasa da yaratıkları ile 

birliğini korur iken ilişkilerdeki bütünlükte ussal ve canlı oluşu sağlayan 

Tanrı’ya tanık olmaktır. 

Kast ettiğim tevhid: Varlık nedeni olarak ulûhiyetini korur iken rububiyeti 

gereği ile de bütün düşünce ve yaşam alanlarında ilkesel düzeyde kendini 

görünüşe taşıyan Tanrı’ya tanık olma görüsünü edinmektir. İlkenin 

duygusunda yakinlik kurulabilen, ilke gereği erek belirim olması nedeni ile 
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edim ve üretimler üzerinden gerçekleştirilenlerde yaşanmasına olanaklı 

olunan Tanrı görüşüdür. 

Kast ettiğim tevhid: İlkelerin ortak değer oluşu ile kültürde irfan düzeyinde 

bilinebilen, ilişkilerde ilkelerin gerçekleşmesi ile görünüşe taşınabilen 

Tanrı görüşüdür. Ayrıca dilde tevhid prensipleri (Allah, Allah’tan, 

Allah’ta…) ile anlam ve değer belirimi ile görünüşe taşınabilen Tanrı 

anlayışını kast etmekteyim. Toplumsal yaşamda kültürün kurucu ana 

kaynağı oluşu ile kendisini insani ilişkilerde görünüşe taşıyan Tanrı 

anlayışını kast etmekteyim. 

Kast ettiğim tevhid: İlkelerin kurumsal düzeyde tesis edilmesi ile genele 

yaygın olması üzerinden görünüşe gelen Tanrı’ya tanık olmaktır. Bu 

nedenledir ki kurumsal düzeyde de tevhidin tesis edilmesi gerektiğini de 

içeren tevhid görüşüdür. Bunun ile beraber, kurumsal düzeyde 

Tanrıbiliminin de tevhitsel düzeyde yapılmasını olanaklı kılabilen tevhitsel 

görüştür. 

Böylesi tevhid görüşünde hem İslam’ın bütün yaşam alanlarına müdahil 

olarak kapsayıcı olan yönü anlaşılabilir hem de olan bitene daha duyarlı 

insanlar yetiştirilebilir. Ayrıca hukukun öncelenmesi ile de tevhidin genele 

yaygın olarak bütün alanlarda tesis edilmesi olanağı vardır. Bu durumda 

İslam, tevhid dini olarak daha rahat anlaşılabilir. Ussal ve kalbi yönü ile de 

daha kolay yaşanabilir. Böylece akıbete/ ahrete göre yaşam biçimi de 

edinilir iken daha çok insanca yaşanabilecek bir dünya kurulabilir. 

Dinsizliğin, Tanrı tanımazlığın din olduğu ve -temelsiz dayanaklar/ 

önemeler ile- misyonerlerinin de arttığı bu devirlerde ihtiyacımız olan 

tevhittir. Bilimi, sanatı, nesnel olgusal düzeyde edinilen bilgiyi/ bilgi 

edinmeyi din edinmiş ve hevasını ilah edinmiş kişilere karşı, tevhid ahlakı 

ile duruş sahibi olmak gerekir ama yetmez. Öz ve kurucu olan tevhid 

değerlerine bağlı olarak yaşamak gerekir ve tevhidi genele yaygın olarak 

kurumsal düzeyde tesis etmeye de ihtiyaç vardır. 

Yeni kuşaklara tevhidi aktarmanın hem kurumsal hem de sanat, anlatı, 

felsefe, atölye çalışmaları vb. özel yollarını da geliştirerek kullanmak 

gerekir. Tevhidi iyi anlamış ve yaşamında gösterebilen ailelerin, tevhidi 
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önceleyerek çocuklarını yetiştirmesi de en önemli önceliklerdendir. 

Tevhidin miras olarak bırakılmasında en büyük sorumluluk ailelere 

düşmektedir. Devlet düzeyinde de bu sorumluluğa uygun olarak kurumsal 

düzeyde tevhidin öğretilmesi gerekir. 

Her alan, varoluş sınırlarında hakkı gereği ile değer olma özelliğinde 

görünüş bulur. Her alanın ilkesi gereği ile hakkını gözetmek, alan ilgili 

olanların sorumluluğundadır. Kendi alanı dışında diğer alanların, ilkeleri 

gereği anlayış düzeyinde zevk edilmesi de önemlidir. Buna rağmen 

alanların ilkesi dışında haksızca eleştirilere maruz kalması, gerçeklik ve 

yaşam alanın dışına atılmaya çalışılması veya kendi alanına bağlı olarak 

taassupta bulunmak haksızca bir tutumdur.  

Tanrı’nın varlık olarak gerçekliliğinin olmadığı savına dayanarak dini yaşam 

alanlarının dışına atmak ve haksızca eleştirmek, materyalist ve seküler 

oluşun taassupları sebebiyle sorun olarak önümüzde bulduğumuzdur. Her 

alanda -özellikle modern felsefe, bilim, sanat, siyaset, din vb. alanlarda- 

görülen taassup, aşır olunmakta ise dikkat edilmesi gerekendir. Taassup, 

alanın anlayış biçimini, kimlik ve varoluşsal değerini korumak için ayrıca 

yarınlara taşımak için gerekli gibi görünse de diğer alanların anlayış 

zevkinden mahrum bırakır/ bırakabilir. Aşırıya kaçıldığında ise temelsiz 

olan gerekçeleri ile yapılan haksızca eleştirilere tanık olunur/ olunabilir. 

Şiddete başvurulmakta ise şiddetin tarih olgusal oluşunda karşılan 

sonuçlarını unutmamak gerekir.  

Tevhid, her alanı ilkeleri gereğinde zevk etmek ve yaşama taşımayı da 

barındırır. Bu yönü ile tevhid, bağnaz olmaktan uzak, her yeniliğe ve hak 

olana, ilkesi gereği ile açıktır. Tevhid ahlakında ve yaklaşımında, alanlara 

yabancı kalmak değil, her alanı ilkesi gereği Tanrı ile bağıntısında zevk 

etmek öncelenir.      

Klasik felsefe ve matematik ne olunduğuna dair bilgi edinmenin gereğidir. 

Bilim, nasıl olunduğuna dair cevap arayışıdır. Sanat ile de 

içselleştirdiklerimiz ve duygusunda bulduklarımızla kendi için olmaya 

tanık oluruz.  Din ise ne için olunduğuna dair cevap bulma alanıdır. Her 

alanı, kendi ilkesine bağlı olarak zevk etmek, evrensel düzeyde rahmet 

olarak tesis etmek ve kullanabilir kılmak ise tevhidin gereğidir. Hak ile 
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İslam olacak isek tevhidi, her alanda bulmak ve ilkeye bağlı sonuçlara göre 

gerçekleştirmek zorundayız.  

Kur’an iman edenin ilahi metni olduğu içindir ki her zamanın galip 

düşüncesi ve muhataplarına göre üzerine yeni şeyler söylenmesi beklenen 

bir kitaptır. Tevhidin gereği olarak her alana duyarlı olmak, Kur’an’ı daha 

doğru ve iyi anlamamızı sağlar.  

İslam, her ne kadar kültürel bir kimlik olarak tarihsel oluşunda miras 

bırakılan olsa da üst kimliktir. Mezhep ekollerine, cemaat zihniyetlerine ve 

tarikin yöntemsel oluşuna aşkın benimsenmesi gerekir. Hangi mezhepten, 

cemaatten ve tarikten olduğumuz ile ayrışmak yerine, üst kimlik olarak 

İslam olduğumuzu her daim hatırlamak yerinde olur. Tevhitte buluşmak 

ile de yaklaşım sorunlarını aşmak için fırsat yakalamış oluruz.  

Öncelik insan olmak ve İslam’ı tevhid gereği ile yaşamaktır. Bu, tümel 

kimliklerde buluşur isek kimlikte birliği yakalamak ile daha güzel bir 

dünyanın gerekleri olan vicdan ve hukuku evrensel düzeyde tesis 

edebiliriz.  

Evrensel olan tümeller, değerler olarak ilke edinildiğinde ve kurumsal 

düzeyde öncelenen olduklarında tevhidi, ferdi olmaya aşkın genele yaygın 

gerçekleştirme olanağı edinilir. Diyalektik oluş her ne kadar insanı zamana 

ait tarihsel kılmakta ise tümeller ile insanın, -diyalektiğe aşkın- 

zamansızlığa uzanan bir yönü olduğunu da unutmamak gerekir. İşte, 

tevhid gerçekleştirildiğinde, insanın zamansızlığa uzanan yolu olur.  

Ayrışmak değil, beraber olmak; uzaklaşmak değil, kavuşmak; çatışkı değil, 

paylaşmak idealde olması gerekendir. Ayrışmaya, uzaklaşamaya, çatışkıya 

aşkın olarak hayrın ve hukukun öncelenmesi İslam olmanın gereğidir. 

İslam ile insanlığımızı inşa edecek isek tevhidi bilmek ve yaşam alanlarında 

gerçekleştirmek de olması gerekenimizdir.  

Aydınlanmanın sadece doğa zemininde nesnel olgusal olana yönelik bilme 

ve bilgiyi genele yaygın kılmak ile olmadığını, özne oluşa yönelik tevhide 

dayalı bilme ve bu yönde bilgiyi genele yaygın kılmak olduğunu da hatırda 

tutmak gerekir. Sadece nesnel olgusal zeminde doğada olup bitmekte 

olanlara bilme istencinde olarak duyarlı olmak yetmez. Tevhid, hikmet, 
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irfan ve izafiyette görü sahibi olmak da gerekir. Akıbetimizde, anlam ve 

değerden yoksun ruhsuz (kendilik olarak ruh değil, anlam ve değerden 

yoksunluk anlamında ruhsuz) insanlar olmayacak isek tevhidin, hikmetin, 

irfanın ve izafi oluşun girift ve katmanlı düşünce alanı ve yaşam biçimine 

de duyarlı olmak gerekir. 

** 

Çatışkıya, ayrılıklara inat 

Tevhid demekteyim. 

Zamana ait olmak değil, 

Zamansız olmaktır dileğim. 

Tevhide tutundukça, zamansızlığı bulmaktayım 

İrfan buldukça, zamansız yaşamaktayım. 

Hikmet dedikleri gerçeği, sonuçta bulmaktayım. 

Aşağılarda sürüklenen değil, 

Zamansız oluşta yürümekteyim. 

Ayaklarım havada değil,  

Toprağa sağlamca basmaktayım. 

İnsan olmayı da  

Şeytanıma inat 

Allah’ta bulmaktayım. 

Olup bitenlere hikmeti ile bakmaktayım. 

Bir değil, binlerce gerçekte yaşamaktayım. 

** 

Nerden geldiğin, kim olduğun önemli değil, nereye gittiğin ve kim olacağın 

önemlidir. Sonuçta kendi hayrını gözeterek olan bitende Tanrı ile 

yaşamayı öğrenmek, insanın kendi hayrınadır. Nedenler, olan bitene 

yönelik görü sağlasa da sonuç, ne için olunduğunun göstergesidir. Tinsel 

düzeyde de sonuçları öngörerek yaşamak ise İslam olmanın gereğidir. Şer 
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dediğin hayra, hayr dediğin şerre dönebilir. Tanrı ahlakını, tevhidin gereği 

olarak adalet merkezli olduğunu anladın ise sonuçları öngörerek yaşamak 

kendi hayrınadır. Sonuçları kestiremiyor, öngöremiyor isen Tanrı’ya 

sığınarak sonuçta hayrı dilemek, gelecek adına hayrına olandır.    

**** 
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Acılar uğrar,  

Varlık ağacımın yaprakları dökülür 

Rüzgâr dallarımı büktükçe canım yanar. 

Köklerim aslıma uzanır 

Göklere uzandıkça dallarım yeşerir. 

Rahmet oldukça acılar,  

Kök salmanın, yarınlara uzanmanın aracı olur. 

Uzandıkça,  silinir acılar. 

Gölgemde büyüyenler mutluluğum olur.  

Huzur, İslam ağacı olmak ile bulduğum olur. 

Gerekirse, 

İslam ocağını besleyen ateş olur 

Yandıkça aydınlatan can olur 

Aslı ile yeniden dirilen olurum. 

Ölümü hatırlatırken 

Ölümsüzlüğe uzanan yol olurum.  

** 

 

                   Bülent Halil İbrahim GENÇ 
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