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Mahfil Dergisi 

Sayı 61 

Sayfa: 9 

Hayal 
Hayal denilince, onu hakikat düşmanı bir 

şey addederiz. Hayal bir ademse, 

muhayyilenin vücuduna ihtiyaç nedir? 

Beşeriyet Hakikati daima sisli, donuk, 

dumanlı, muhayyel, hatta biraz da 

müphem görmüş. Âşıklar aradıklarıyla 

göz göze gelmesini, güneşli günlerde 

değil, onların mehtaplı gecelerinde arz-ı 

didar etmesini arzu etmişlerdir. Demek 

oluyor ki: Nurun da az çok zulmetle bir 

münasebeti vardır. 

Ben; Kameri Güneşten, Yıldızları 

Kamerden ziyade seviyorum. Bir sathı 

maili, dümdüz ovalara, dağları denizlere 

tercih ederim. Birdenbire karşımıza 

çıkan yolculardan hoşlanmıyoruz. Çünkü: 
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Damdan düşer gibi önümüze çıkan yolcu, 

intizar mülakatından mütehassıl ezvakı 

hayaliyeden, bizi mahrum etmiş oluyor. 

Değil mi? Yalnız nura, yalnız ziyaya 

muhtaçsak niçin lambalara buzlu camdan 

perdeler geçiriyoruz?  

Ben, her meseleyi ilmiyenin (iki ile iki, 

dört eder) gibi bir hakikati kat’ iye olarak 

kesilip atılmasından memnun olamıyorum. 

Meselenin biraz da Şüphe götürecek yeri 

olmalı ki, mefkûre kuvvetimin istimalinden 

hâsıl olacak neticelerle mütelezziz 

olabileyim.  

 

Hayal denilince, onu hakikatin düşmanı bir şey 

olarak kabul ederiz. Hayal bir yokluksa, hayal 

etme gücünün varlığına neden ihtiyaç 

duyalım? Beşeriyet Hakikati daima sisli, donuk, 

dumanlı, muhayyel, hatta biraz da belirsiz 

görmüş. Âşıklar aradıklarıyla göz göze gelmeyi, 

güneşli günlerde değil, mehtaplı gecelerde 

yüzlerini göstermelerini arzu etmişlerdir. 

Demek oluyor ki; az çok nurun da zulmetle bir 

münasebeti vardır.      
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Ben; kameri Güneşten, yıldızları kamerden 

daha çok seviyorum. Bir eğimli düzlemi 

dümdüz ovalara, dağları da denizlere tercih 

ederim. Birdenbire karşımıza çıkan yolculardan 

hoşlanmıyoruz. Çünkü: damdan düşer gibi 

önümüze çıkan bu yolcu, karşılaşmayı ümit 

ederek beklerken hayal etme zevkimizden bizi 

mahrum etmiş oluyor, değil mi? Yalnız 

aydınlığa ve ışığa muhtaçsak, lambalara niçin 

buzlu camdan perdeler geçiriyoruz?  

Ben, her meselenin ilmin (iki ile iki, dört eder) 

gibi bir kesin hakikat olarak, kesilip 

atılmasından memnun olamıyorum. 

Meselenin biraz da şüphe götürecek yeri 

olmalı ki, müfekkire kuvvetimin 

kullanılmasından hasıl olacak neticelerin 

lezzetini tadayım.  

 

Zaruriyatın, bedihiyat-ı hissiyenin ilme 

esas olduğu inkâr edilemezse de bu 

esaslara istinat edecek nazariyatın da 

zevki başkadır. Bir binanın temeli sağlam 

olmalı, fakat o temel üzerine kurulacak 

binaya benim de enaniyetimden bir şey 

karışmalıdır ki, (bu hane benim evimdir) 

diyebileyim. Kendinde eserimi 

görmediğim bir hane (han) olur. Han ise 
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hane kadar bana bir lezzet temin 

edemez. Kuvve-i hayaliyeden istifade 

etmemekte böyledir. İçinde min-vecih 

hayali olmayan bir şey insana sıkıntı verir. 

Karagöz, perde arkasına girmeseydi, 

hayal oyununa ayak basan olmazdı. 

Bunlar, hep hakikate saik, cilve-i 

mukadderattır. Binaenaleyh ilim, alettain 

bir şey-i mahsus olmadığı gibi, lalettayin 

bir şey de değildir. Bu cihetle ulum, 

meratibe ayrılmıştır. Bunun en yüksek 

mertebesi makamı hayrettir.  

 

Zorunlu bilimsel gerçekliğin bedihi hisleri 

bilmeye esas olduğu inkâr edilemezse de bu 

esaslara dayanan nazariyatın zevki de 

başkadır. Bir binanın temeli sağlam olmalı, 

fakat o temel üzerine kurulacak binaya benim 

de benliğimden bir şeyler karışmalıdır ki (bu 

hane benim evim) diyebileyim. Kendinde 

eserimi görmediğim bir hane han olur. Han ise 

hane kadar bana bir tat vermez. Hayal 

gücünden istifade etmemek de böyledir. İçinde 

hayal olmayan bir şey insana sıkıntı verir. 

Karagöz perde arkasına girmeseydi, hayal 

oyununa ayak basan olmazdı. Bunlar hep 
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hakikate sevk eden, mukadderatın tecellisidir. 

Binaenaleyh ilim, önceden tayin edilmiş bir 

şeye mahsus olmadığı gibi, gelişigüzel bir 

şeylere mahsus da değildir. Bu cihetle ilimler 

mertebelere ayrılmıştır. Bunun en yüksek 

mertebesi Hayret makamıdır.  

 

Makamı hayret, ilmen verilen hükümlerin 

hatası görüldükçe yükselmekte, şek ve 

şüpheler bizi [VE İLEYHİ YÜRCEUL 

EMRÜ KÜLLÜHU] sırrı celili inkişaf 

edecek bir noktaya doğru çekip 

götürmektedir.  

Eşyayı hariciyenin elvanı, revayihi, lezaizi 

gibi, evsafı tabiiyesinden bizi haberdar 

eden meşair-i malumemizdir. Acaba 

insanda meşair-i mezkûreden ve bunların 

cümle-i asabiyemiz merkezinde vücuda 

getirdikleri intibaat-ı dimağiyeden başka 

müstakil bizzat bir şuur-ı zati, 

meşairimizle alakadar olmayan, kendi 

cihaz-ı idrakatiyle müktefi bulunan bir 

vasıta-i muarrefet var mıdır? Evet: 

Bütün ma-melek malumatımız, havası 
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maluma kapılarından giren hislerin 

enfüsileştirilmiş yahut idraki dâhiliyenin 

afakileştirilmiş şekillerinden ibarettir? 

İdraki zatî dediğimiz şeyin mahiyeti, 

keyfiyeti vicdaniyeyi suver-i zihniyeye 

tahvil eden şeyi nedir? Bu sualin 

cevabında halli müşekkel bir mesele 

muvacehesinde kaldığımızı 

hissetmekliğimiz icap eder. Mevad-ı 

Gıdaiyyenin kanın suret-i istihalesini bile 

halle muktedir olamadıkları halde bütün 

esrar-ı Kevni bir yaygı gibi önüne seren, 

Merih seyyaresi dilberlerinin 

kirpiklerinde ki, tûl ve arzı santimi 

santimine ölçüp biçenlerimiz ne derlerse 

desinler, mütehayyilat-ı ilmiyeleriyle bizi 

aldatmaktan başka bir şeyi yapmış 

olmuyorlar.  

 

Hayret makamı, ilmen verilen hükümlerin 

hatası görüldükçe yükselmekte, şek ve 

şüpheler bizi [Bütün işler, ona dönecektir] 

ayetinde beyan buyrulan Azim ve Celadet 



 
33 

sahibi Allah’ın sırrını keşfedecek bir noktaya 

doğru çekip götürmektedir.  

Benliğimizin dışında kalan eşyanın, renk, koku, 

lezzet gibi tabii evsafından bizi haberdar eden 

malum işaretlerimiz, (beş duyumuzdur) Acaba 

insanda zikrettiğimiz beş duyumuzdan ve 

bunların bağlı bulunduğu merkezi sinir 

sistemimizde meydana getirdikleri dimağın 

algısından başka bunlardan bağımsız bizzat bir 

bilinç, beş duyumuzla alakalı olmayan kendi 

algı araçlarıyla yetinen bir marifet vasıtası bir 

bilgi kaynağı var mıdır? Evet: Sahip olduğumuz 

bütün bilgilerimiz, malum duyuların 

kapılarından giren hislerin, öznelleştirilmiş 

yahut içselleştirilmiş idrakin, nesnelleştirilmiş 

şekillerinden ibaret midir?  

Kişisel idrak dediğimiz şeyin mahiyeti, vicdani 

keyfiyeti zihinsel biçimlere dönüştüren şey 

nedir? Bu sualin cevabında, çözümü müşkül bir 

mesele ile karşı karşıya kaldığımızı 

hissetmemiz gerekiyor. Gıda maddelerinin 

nasıl kana dönüştüğünü açıklamaya muktedir 

olamadıkları halde, varlığın bütün esrarını bir 

yaygı gibi önüne seren, Merih yıldızı 

dilberlerinin uzun kirpiklerinin enini boyunu 

santimi santimine ölçüp biçenlerimiz; ne 

derlerse desinler, bilim hayalleriyle bizi 

aldatmaktan başka bir şey yapmış olmuyorlar.  
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Sofiye de bu şuur-ı zati meselesini 

halletmiş değildir. Onlarda buna hasiyet-

i nefsiye, bir keyfiyet-i vicdaniye demiş 

geçmiş. Şu fark ile ki: Bu sırrın yine en 

parlak tecelliyatına yine onlar mazhar 

olmuşlardır. Sofiye hikmetçe hakikat; 

bilinmez, daire-i rüyetimize girmez. 

Hakikati duymak istidadının ise, 

mefkûremize verecek bir hesabı yoktur. 

Eşyayı hariciyede çöllerde gördüğümüz 

seraptan, su şeklinde görünen bu 

parıltılardan hiç de ayırt edilmez. Fakat 

bundan bir hisbanilik manası istihraç 

edilmemelidir.  

Hazerat-ı Sofiler, eşyanın aslına 

bakmazlar, aynı eşyayı bilmek 

mütekellimine göre de mesaili Diniyeden 

madud değildir. Sofi, gördükleri şeyin 

kendilerine telkin edeceği manaya 

bakarlar. Serabında ruhlarında 

canlandıracağı neticeleri nazarı itibara 

alırlar. Bununla beraber, hissin hayale, 
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hayalin hisse keyfiyet-i istihalesi 

mesailiyle en ziyade meşgul olan, şedaidi 

neş’et-i tabiiyye ile en çok mücadele 

etmiş bulunan Sofi’ye-i hikmettir. 

Bazıları zannediyorlar ki, sofi nazarında 

mahsusat -hisbaniye gibi– meriyat 

Mevhumeden ibarettir. Bu fikir, bu bapta 

tetkikatı ilmiyede bulunmayanların 

tahminat-ı indiyesinden başka bir şey 

değildir. Onlar, dediğimiz gibi eşyadan 

ziyade eşyanın kendilerinde hâsıl edeceği 

tesire itina ederler.  

İstihraç-ı meâni bir kuruntu mu, yoksa 

bir feraset meselesi midir? İnşallah 

gelecek makalede bundan 

bahsedilecektir. 

 

Tasavvuf ehli de bu zati şuur meselesini 

halletmiş değildir. Onlar da buna nefse dair bir 

özellik vicdana ait bir keyfiyet demiş 

geçmişlerdir. Şu farkla: Bu sırrın yine en parlak 

tecellisine yine onlar mazhar olmuşlardır.  
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Sofiye hikmetine göre hakikat bilinemez, görüş 

alanımıza girmez. Hakikati duymak 

kabiliyetinin ise, müfekkiremize verecek bir 

hesabı yoktur. Benliğimizin dışında kalan bütün 

eşyanın çöllerde gördüğümüz seraptan, su 

şeklinde görünen parıltılardan hiç de farkı 

yoktur. Fakat bundan bir (şüphecilik) anlamı 

çıkarılmamalıdır.  

Sofilerin büyükleri eşyanın aslına bakmazlar. 

Eşyanın hakikatini bilmek, kelam alimlerine 

göre de Dini meselelerden sayılmış değildir. 

Sofiye gördükleri şeyin kendi zihinlerine telkin 

edeceği manaya bakarlar. Velev serap olsa bile 

ruhlarında canlandıracağı neticeleri nazarı 

itibara alırlar. Bununla beraber, hissin hayale, 

hayalin hisse dönüşme keyfiyeti meseleleriyle 

en fazla meşgul olan, meydana tabiat bilgisinin 

insan zihnine yaptığı şiddetli etkiyle en çok 

mücadele etmiş bulunan sofilerin bilgeliğidir. 

Bazıları zannediyorlar ki, sofiye nazarında beş 

duyuyla algılanan şeyler -şüphecilik gibi- 

sadece bir vehimden ibarettir. Sofiye; harici 

varlıkların gerçekliğini tamamen yok sayıyor 

zannediyorlar. Bu fikir bu konuda ilmi 

araştırmalar yapmayanların indi 

tahminlerinden başka bir şey değildir. Onlar, 

dediğimiz gibi eşyadan ziyade eşyanın 

kendilerinde meydana getireceği tesire itina 

ederler.  
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Anlam çıkarma bir kuruntu mu yoksa bir 

feraset meselesi midir? İnşallah gelecek 

makalede bundan bahsedilecektir. 
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Mahfil Dergisi 

Sayı 62 

Sayfa: 23 

İlm-i Hayal 
Hayal, iykana muhaliftir. (Ben buna bir 

dereceye kadar, inandım) diyemezsiniz. 

Serabı ecsam-ı tabiiyye adadına idhal 

edemeyeceğiniz gibi, Anka’yı da defter-i 

hayvanata kaydettiremezsiniz. Fakat 

(Hayal İmana münafidir) derlerse 

inanma. Yola düşen bir taşı kaldırmak bile 

hüsn-i niyete mukarenet şartıyla, 

imandan maduttur.  

Burada vehmi hayalden, tefrik etmeliyiz.  

Malumdur ki: Bizde kuve-i tabiiyyeyi 

garazında istihdam eden, bir kuvvet var. 

Hayal dediğimiz bu kuvvet, mahsusata 

hükmü şamil olacak bir hakkı tasarruf 

iddiasında bulunuyor. Bunu da bize ister 

istemez kabul ettiriyor. Bu sırada biz, 
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hakikatte vücudu olmayan şeylerin dahi 

taht-ı tesiri ve tasallutunda kalıyoruz. 

Bunlar da vehmiyattır. Suver-i 

hayaliyeyi, suver-i vehmiyetten tefrike 

muktedir hayale (Vehim) namı vererek 

işin içinden çıkmak istiyoruz. Hâlbuki 

hayal ile hülya dediğimiz, haddizatında 

başka, başka şeylerdir. (Ilm-i hayal) 

Hayali hülyadan tefrik eden bir ilim 

demektir. Bu bapta, bir fikir edinebilmek 

için, Şeyh-i Ekber’in izahatı atiyesine 

nasbı nazar etmekliğimiz lazım gelir. 

(Fütuhat-ı Mekkiyye) de diyor ki: (suveri 

hayaliyemizin cümlesi mümkünatı 

mahsusadandır, mümkünatı mahsusada 

vukua gelen, tağayyürat Hakka ait olduğu 

gibi, Hazreti hayalin mahsusada ki, 

tasarrufu da tenevvü’-i havatır suretinde 

vukua gelen, bir tecelli-i İlâhi eseridir. 

Hayal, sağlam ve kesin bilgiye muhaliftir. (Ben 

buna bir dereceye kadar, inandım) 

diyemezsiniz. Serabı gerçek gurubuna 
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sokamayacağınız gibi, Anka’yı da hayvanlar 

âleminin defterine kaydettiremezsiniz. Fakat 

‘’Hayal imana zıttır’’ derlerse inanma. Yola 

düşen bir taşı kaldırmak bile, hüsnü niyetle 

yaklaşmak şartıyla, imandan sayılır.  

Burada vehmi hayalden, ayırmalıyız.  

Bilindiği üzere bizde tabii gücü maksadında 

kullandıran bir kuvvet var. Hayal dediğimiz bu 

kuvvet, gözle görülene hükmedecek tasarruf 

hakkı iddiasında bulunuyor. Bunu da bize ister 

istemez kabul ettiriyor. Bu sırada biz, hakikatte 

var olmayan şeylerin tesiri ve sultası altında 

kalıyoruz. Bunlar da vehimlerdir. Hayali 

suretleri vehmi suretten ayırmaya muktedir 

(olduğumuzu düşünerek) hayale vehim adı 

vererek işin içinden çıkmak istiyoruz. Hâlbuki 

hayal ile hülya dediğimiz, haddizatında başka 

şeylerdir. (İlm-i hayal) Hayali hülyadan ayıran 

bir ilim demektir. Bu hususta, bir fikir 

edinebilmek için, Şeyh-i Ekber’in aşağıdaki 

açıklamasına göz atmak gerekir. (Fütuhatı 

Mekkiyye) de diyor ki: (Hayali suretlerimizin 

hepsi Allah’ın yarattığı ve gözle görülenler 

(cinsin)dendir. Yarattıklarındaki değişim 

Hakk’a ait olduğu için Hazreti hayalin 

yarattıkları da farklı düşünceler suretinde 

meydana gelenler de ilahi tecelli eseridir” 
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(?) Hayal, mahsusat ile meani-i 

mücerrede arasında haiz-i tesir ve 

tasarrufu olan bir Hazreti 

mutavassıtadır. Mümkünat-ı mahsusa, 

meani-i mücerredeye ancak, tahayyül 

vasıtasıyla kesb-i irtibat eder.  

Meaninin kavalib-i mahsusada zuhuruna 

tavassut eden, kuvvei hayaliye ki: Âlem-i 

berzah, mecmau’l-bahreyn, mülteka’l-

bahreyn dediğimiz âlem-i misaldir.  

Bu âlem-i meani sıfatta kendine münasip 

olan, ecsama temessül, hatta tecessüd 

edecek bir âlem-i gayr-ı unsuridir)  

 

Hayal, somut varlıklar ile soyut anlam arasında 

bazı tesir ve tasarrufa malik bir ara birimdir. 

Beş duyu ile algılanan mümkün varlıkların, 

soyut anlamlar kazanabilmesi ancak hayal 

vasıtasıyladır. Hayal somut ve soyut arasındaki 

irtibat noktasıdır.   

Anlamların beş duyu ile algılanan somut 

varlıklara ait kalıplar içinde husule gelmesi iki 

denizin birleşmesi, iki deryanın birbirine 
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kavuşmasıdır. İşte bu noktaya alem-i misal 

diyoruz.  

Bu anlamlar âlemi, kendine münasip olan 

cisimlerde beden bulur. Anlamların bu varoluş 

ve beden buluşu (somut varlıklarda olduğu 

gibi) unsurlara bağlı ve muhtaç değildir. 

Anlamların âlemi, unsurların olmadığı âlemdir.  

 

His, akıl nasıl duçar-ı hata oluyorsa, 

mamel-i muhayyelattan çıkan her şeyinde 

aynıyla, hakikat olması lazım gelmez. 

Elfaz için, (ilm-i nahv) fikr için (ilm-i 

mantık) ne ise: suveri hayaliye için de 

(ilm-i hayal) odur. Hayalin hata 

ihtimalinden salim olabilmesi, mevazin-i 

meaniye riayetle mümkün olur. Bu itibara 

göre, (ilm-i hayal) Hazreti Hayalin âlemi 

emire, yakın veya ayrı keyfiyet-i ittisal 

ve infisalinden bahis bir ilm-i temsil-i 

meanidir. Ehli keşfin âlemi gayba ait olan, 

istikşafatı temsil-i meanide 

gösterebildikleri bir fazl-ı mükteseptir. 

Bir ehli keşfin, keşfine itimat olunması, 

ilm-i esmaya, İlmi hitaba, ilmi tecelliye, 
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ilmi kemal ve nakısa, ilmi marifetü’n-

nefse, ilmi emraz ve tedavi-i nefse 

derece-i vukufuyla muhakeme olunur. 

Evliyada bu, bir fazl-ı mükteseptir. 

Tecessüd-i meani enbiya-i kiramda vuku 

bulur. Süver-i Kevniyye, suver-i Maneviye 

ile hüve, hüve olur. Enbiyanın melek 

görmesi bu esasa istinat etmektedir. 

 

His ve akıl nasıl hataya düşüyorsa, kaynağından 

ortaya çıkan her hayalin aynıyla hakikat olması 

gerekmez. Sözcükler için, gramer ilmi, fikir için 

mantık ilmi ne ise, hayalin şekli ve biçimi için 

de hayal ilmi odur. Hayalin, hata ihtimalinden 

sıyrılması mananın dengesini gözetmekle 

mümkün olabilir.  

Bu itibar ile (Hayal ilmi) Hazreti Hayalin, âlem-i 

emre yakın veya ayrı olmasından, onunla 

birleşmesi veya ayrılmasının keyfiyetinden 

bahseden ilimdir. Anlamın temsil derecesine 

gelmesini anlatan ilimdir. Âlem-i emr, somut 

varlıkların varlık sahnesine çıkışlarının ilk adımı 

olan ilahi emrin tecelli ettiği âlemdir.  

Keşif ehlini gayb âlemine ait olan keşifleri sonra 

o keşifleri anlamlandırmaları, anlamları somut 
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varlıklara temsil ettirmeleri onların üstün 

özelliklerinden gelen bir kazanımlarıdır.  

Bir keşif ehlinin, keşfine itimat edilmesi, onun 

ilmi esmaya / isimler ilmine, ilmi hitaba / 

hitabet ilmine, ilimdeki kemal veya noksanına, 

ilmi marifet’ün-nefs / ruh bilimine, ruhun 

hastalıkları ve tedavisi ilmine, vukufunun 

derecesine göre verilecek hükme bağlıdır.  

Evliya için keşif, onların üstün özelliklerinden 

gelen kazanımlarıdır. Mananın vücut bulması 

peygamberlerde vuku bulur. Onlar için 

varlıkların anlamıyla maddi biçimleri birbirinin 

aynısı olur. Peygamberlerin melekleri 

görebilmesi bu esasa dayanmaktadır.  

 

Âlem-i emr, âlem-i gayb, Cenabı Hakkın 

alelade insanlardan setrettiği bir âlem 

demektir. Âlem-i halk ki, bu âlem-i Kevn 

ve şehadettir, burada her şeyi sebebi ile 

tasavvura mecburuz. Sebeb-i tabiisiz bir 

şey tasavvur edemeyiz. Âlem-i gaypta ise 

bir şeyi sebeb-i tabiisi ile tasavvura 

ihtiyaç yoktur. Hakaik-i ayniye burhana 

muhtaç değildir. Biz, bir âlem-i unsuride 

de bulunduğumuz için evliyanın keşfiyat-ı 
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gaybiyesiyle mükellef tutulmadık. Çünkü 

bunlardaki temsil-i meani kuvveti hiçbir 

vakit enbiyadaki tecessüd-i meani 

haddine vasıl olamaz. Bu cihetle tahayyül 

ve temessül ile teşri ve tenzil başka, 

başka şeylerdir. Enbiya, meani-i 

gaybiyyeyi fazlı ilahi ile âlem-i his ve 

şehadete tamamen nakledebilirler. Her 

ne ise biz yine mevzumuza avdet edelim: 

 

Âlemi emr, âlemi gayb Cenabı Hakkın alelade 

insanlara örttüğü bir âlem demektir. Âlem-i 

halk alem-i şuhud / şahit olduğumuz bu maddi 

âlem anlamına gelir. Bu âlemde her şeyi 

sebebiyle tasavvur etmeye mecburuz. Tabii 

sebebi olmayan bir şeyi tasavvur edemeyiz. 

Diğer âlemlerde ise bir şeyi tabii sebebiyle 

tasavvura ihtiyaç yoktur. Çünkü gayb âleminde 

gerçeğin kendisi vardır, gerçeğin kendisinin ise 

ne sebebe ne delile ihtiyacı yoktur.  

Biz bu unsurlar âleminde bu somut âlemde 

bulunduğumuz için evliyanın gayb âlemine ait 

keşiflerinden sorumlu tutulmadık. Çünkü 

evliyadaki keşif sonucu elde edilen bilginin 

somutlaştırılmasına dair güç hiçbir vakit 
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nebilerdeki anlamın cisimle aynileştirlmesi 

gücüne ulaşamaz.  

Tahayyül ve temsil (hayal ve hayalin 

nesneleştirilmesi) ile teşri ve tenzil (şeriat 

indirilmesi) başka, başka şeylerdir. Nebiler 

gayb âlemine ait manaları ilahi lütuf ile bu his 

ve şehadet âlemin (içinde yaşadığımız somut 

varlıklar ve unsurlar âlemine) noksansız 

naklederler.  

Her ne ise biz yine mevzumuza dönelim. 

 

Mümkünat-ı mahsusadan çıkarabildiğimiz 

manaları bile bizde yaşatan hayaldir. Bu 

tesirata herhalde bî esas birtakım 

kuruntular nazarıyla bakılamaz. Hayal, o 

vakit kuruntu olur ki bî meal olsun. Hayale 

kuvvet vermek, his ve aklı ihmal etmek 

demek değildir. Haiz olduğumuz 

kuvvetlerden birinin istimali, diğerinin 

iptalini icap etmez. Gözüm görsün de 

varsın kulağım işitmesin denilemez. Her 

tahayyülde aşağı, yukarı bir tecellidir. 

Mesela şair İsmeti, şu hayali manzumeyi 
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yazmış olmasından dolayı muaheze 

edebilir miyiz? 

 

Zahirde nazar-gâh-ı tahayyülde semada 
Her yerde bana cilve-nümadır o hayalet 
 
Kâhice şafaktır doğar envarı semadan 
Sahraya kudümüyle veren gün gibi ziynet 
 
Kâhice olur bir su kenarında bedidar 
Tenha bana ol meleke-i âlem ü vahşet 
 
Bazen de olur dalgalar ardında nümayan 
Ettikçe telatum o serabı ebediyet 
 

 
 

Algıladığımız bu mümkün âlemden 

çıkarabildiğimiz manaları bile bizde yaşatan 

hayaldir. Bu tesirlere her halükârda, esası 

olmayan birtakım evhamlar nazarıyla 

bakılamaz. Hayal, manasız kaldığı vakit kuruntu 

olur. Hayale kuvvet vermek, his ve aklı ihmal 

etmek demek değildir. Haiz olduğumuz 

kuvvetlerden birini kullanmak, diğerinin 

iptalini gerektirmez. Gözüm görsün de varsın 

kulağım işitmesin denilemez. Her tahayyül de 

aşağı, yukarı bir tecellidir. Mesela şair İsmet’i, 
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şu hayali manzumeyi yazmış olmasından dolayı 

yargılayabilir miyiz? 

 

Gökyüzünde hayal gözüyle görülen  
Her yerde bana kendisini gösterir o hayalet 
 
Bazen şafaktır doğar gökyüzünün ışıltısından 
Sahralara gün doğumu gibi ziynet 
 
Bazen tenha bir su kenarında görünür 
Issız bir yerde su perilerinden duyulan dehşet  
 
Bazen de dalgalar birbirine çarptıkça  
Ardında belirir o serabı ebediyet 

 

Bu manzume baştan sona hayalin dile 

getirilişidir. Ama (Serabı ebediyet) tabiri doğru 

değilmiş, serap ile ebediyet şekilleri imtizaç 

edemezmiş. Şairin umurunda bile değildir. İyi 

düşünülürse serabı ebediyet / sonsuz 

yanılsama tabirinde lisan bakımından da bir 

münasebetsizlik yoktur. Serabı maddi varlıklar 

içinden ancak çeşit çeşit renkler ve biçimler 

gösteren bu dünya çöllerini âlem haritasından 

çıkarabilirsek atabiliriz.  

[Bu maddi âlem, mutlak gerçekliğin olduğu 

gayb âlemine nispetle türlü şekiller gösteren 

bir çöldür, her çölde serap görülür, bu âlemde 

bilgi dediğimiz her şey çöldeki serap gibidir, bir 



 
49 

yanılsamadan ibarettir. Bu âlemde var 

olduğumuz için serap da bizimle beraber var 

olacaktır, bu bakımdan serap ebedidir] 

 

Fahri Razi ne derse desin, Nasuriddin 

Tusi serabı da pekâlâ mevcudat-ı tabiiye 

den addediyor. Her şeyin el ile tutulması 

neden lazım gelir? Hayal dedikleri de 

böyledir. (Serap) bir şehri, onun 

ebniyesini, bağlarını, bostanlarını nasıl 

bize aksen naklettirebiliyorsa: Hayal de 

şehristan-ı hakayık-ı emriyenin velev bir 

kısmını olsun bize gösterebilir.  

Şeyh-i Ekber diyor ki:  

(Şiir, şuurdandır. Şiir bir şuur-ı latiftir 

ki: Hükmü kable’l-eşbah ervahta duyulur. 

Ervahın da eşbah ile resmi tenakühu 

âlem-i hayalde icra olunur) tenakuh-ı 

eşbah ve meani meselesine bakınız. İyi 

bakılırsa zavallı bir Fransız Filozofunun 

tenaküh-i meaniyi tenasüh zu’m ettiğine 

taaccüp edilmez.  
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Fahrettin Razi ne derse desin, Nasuriddin Tusi 

serabı da pekâlâ tabii varlıktan sayıyor. Her 

şeyin elle tutulması neden gereklidir? Hayal 

dedikleri de böyledir. Serap, bir şehri, onun 

binalarını, bağlarını, bostanlarını bize nasıl 

aksettirme yoluyla naklettirebiliyorsa hayal de 

âlem-i emirdeki hakikat şehirlerinin velev bir 

kısmını olsun bize gösterebilir.   

Şeyh-i Ekber diyor ki:  

“Şiir, şuurdandır. Şiirin şuuru latiftir. Şiirin 

hükmü maddi varlıktan önce, ruhta duyulur. 

Ruhlar ile varlıkların (birlikteliği) nikahı hayal 

aleminde icra edilir. Varlıkların ve mananın 

nikâhı meselesine bakınız. İyi bakılırsa zavallı 

bir Fransız Filozofunun anlam ve somut varlığın 

nikahlanması meselesini Reenkarnasyon 

‘’ruhların birbirine geçmesi’’ olarak 

anlamasına, bu yanılgıya düşmüş olmasına 

şaşırmamak gerekir. 

 

Hayali değil, vehmi bile kolay kolay 

ortadan kaldıramıyoruz. Malumdur ki 

(kimya) denilen şey, evvelleri bir hayal, 

hatta bir vehim idi. Bakırı altın yapmak 
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kuruntusu, mecra-yı şuunu dolaşa dolaşa 

bir ilm-i mahsusa oldu.  

Bugün Kimya’nın karışmadığı iş 

kalmamıştır. Demek ki: Kuruntunun bile 

hakikat-i vücut ile velev bir kuvve-i 

menfiye halinde olsun uzaktan uzağa bir 

münasebeti var. İnsan, bütün kuva ve 

melekatıyla insan değil midir? Evet, 

İnsanda vehim gibi, iptal-i hakikate sai 

bir kuvvet olmasaydı belki de hakikatin 

bu derece kadri anlaşılamayacaktı. 

Herkes evhama, emyal-i muzırrasına 

muhalefetle, mazhar-ı hidayet ve fazilet 

olmuyor mu? Şeytan bile boş yere 

yaratılmış bir şey değildir. Vücut 

olmasaydı ademe asla ehemmiyet veren 

olmazdı. Şirk olmasaydı tevhidin kadri 

bilinmezdi. Hazain-i hilkat, aklen 

muhakemesine muktedir olamadığımız 

hakikatlerle doludur. Bunların bir kısmına 

havasımızla bir kısmına zihnimizle, bir 

kısmına da hayalimizle temas ediyoruz. 
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Vehmimizle de temas edeceğimiz işler 

yok değildir. Bu kuvvetlerin binlerce 

belki yüzbinlerce senelik, mesai-i 

müştereke-i mütemadisiyle çalışa çalışa 

bir takım suveri hissiye ve fikrîye, eşkâli 

hayaliye ve kalbiye ve maneviye arasında, 

yürüye yürüye, suretlerle çarpışa çarpışa 

bulunduğumuz noktaya kadar gelmiş 

çıkmışız.  

 

Hayali değil, vehmi bile kolay kolay ortadan 

kaldıramıyoruz. Malumdur ki, (kimya) denilen 

şey, önceleri bir hayal, hatta bir vehimdi. 

Kimya, bakırı altın yapmak kuruntusuyla 

başlamış, daha sonra olayların seyri onu hususi 

bir İlim haline gelmişti. 

Bugün Kimya’nın içinde bulunmadığı bir iş 

kalmamıştır. Demek ki: Kuruntunun bile, 

varlığın hakikati ile olumsuz da olsa uzaktan 

uzağa münasebeti vardır.  

İnsan, bütün güç ve melekeleriyle insan değil 

midir?  

Evet, İnsanda vehim gibi, hakikati iptale 

uğraşan bir güç olmasaydı, hakikatin değeri bu 

derece anlaşılamayacaktı. Herkes evhama ve 



 
53 

zararlı şeylere meyline karşı çıkarak hidayet ve 

fazilete mazhar olmuyor mu? Şeytan bile boş 

yere yaratılmış bir şey değildir. Varlık 

olmasaydı yokluğa asla ehemmiyet veren 

olmazdı. Şirk olmasaydı tevhidin kadri 

bilinmezdi. Yaradılış hazinesi, aklın 

muhakemesiyle anlamaya muktedir 

olamadığımız hakikatlerle doludur. Bunların bir 

kısmına duygularımızla, bir kısmına zihnimizle, 

bir kısmına da hayalimizle temas ediyoruz. 

Vehimlerle de temas edeceğimiz işler yok 

değildir. Bu kuvvetler binlerce, belki 

yüzbinlerce senelik zaman diliminde, sürekli 

olarak ortak bir mesaisiyle çalışıla, çalışıla bir 

takım hissi ve fikri suretlerin hayali ile, kalbi ve 

manevi bazı şekiller arasında bazen de 

suretlerle çarpışarak, bugünkü bulunduğumuz 

noktaya kadar gelinmiştir.  
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Mahfil Dergisi 

Sayı 64 

Sayfa: 53 

İlm-i Hayal 
2 

 

Tabiatı sevdiren tabiatın tevakkufa 

mecbur olduğu mıntıkaların fevkında 

cevelan eden hayaldir. Fikir tabakat-ı 

tabiattan çokluk uzaklaşamaz. Ulum-ı 

akliye’nin esası tasavvurat-ı zihniyedir. 

Akıl eşya-ı hariciyenin zihnen hâsıl 

edeceği suretlerden başka bir şey 

düşünemez. Bu suretleri tezyin ve telvin 

eden de hayaldir. Bu itibara göre hayale 

Muhyiddin Arabî’nin dahi tasavvur ettiği 

vech ile (levnin mülevvene sirayeti gibi 

bir şeydir.) demekliğimiz icap eder. Hayal 

pek bâlâ pervaz bir tair-i semavi olduğu 

için bazen de manayı vücudu ihmal 
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edebilir. Bu ihmale evham diyoruz. İlm-i 

hayal’in vazifesi: cüziyyatı büyüttükçe 

büyüten vehmiyyatı ortadan kaldırmak 

suver-i hayaliyemizi haddi hilkatte tevkif 

etmektir. Tabiri diğerle his ve akıl ile 

teşrik-i mesaiye müsait bir anlaşma 

zemini ihzar eylemektir. Umur-u 

tabiyyeyi mafevkat’tabia’ta takribi 

tavassut eden surettir, bizi suretten 

surete nakl ve tahvil ede ede bir suret-i 

et’ime doğru çekip götüren hayal 

maddiyatı taltif, maneviyatı tekşif eder.  

 

Tabiatı sevdiren, tabiatın mecburen bağlı 

bulunduğu mıntıkaların üstünde, manevi 

yönden dolaşan hayaldir. Fikir çoklukla tabiatın 

farklı katmanlarından uzaklaşamaz. Aklî ilimler 

(akıl yoluyla ulaşılan bilgi) zihnin 

tasavvurlarıdır. Akıl, eşya haricinde, zihnen 

ortaya çıkan biçimlerden başka bir şey 

düşünemez. Bu suretleri zihinlerde süsleyen ve 

renklendiren de hayaldir. Bu itibara göre 

hayale Muhyiddin Arabî’nin de tasavvur ettiği 

cihetle (Rengin, çeşitli renklere sirayeti gibi bir 

şeydir) dememiz icap eder. Hayal pek 
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yüksekten uçan, semavi bir kuş olduğu için 

bazen de anlamın nesnelleşmesini ihmal 

edebilir. Bu ihmale evham diyoruz. Hayal 

ilminin vazifesi: cüz’i olan şeyleri büyüttükçe 

büyüten, vehimleri ortadan kaldırmak için 

hayali suretlerimizi fıtrat sınırında tutmaktır. 

Diğer bir tabirle, Akıl ve hissin iş birliği ile uygun 

bir zeminde yapılacak anlaşmaya hazır hale 

getirmektir. Fizik ötesine yaklaştıran araç 

biçimdir. Bizi suretten surete naklederek 

döndüre, döndüre somut varlığı algılamaya 

doğru çekip götüren hayal; maddi varlıkların 

algılanmasını kolaylaştırır, soyut varlıkları 

keşfetmenin yolunu açar.  

 

Hayal olmasaydı emyal-i tabiiyyemiz 

hayvanatta dahi gördüğümüz (mizaç) 

haddini aşamazdı. (Nefs-i hayvani) ye ait 

lezzat-ı hissiye ve şehevatı tabiiyyemiz 

(zevk-i manevi) dediğimiz lezzet-i zatiye 

mahiyetine tahavvül edemezdi. Halet-i 

ruhiyeye tahvil eden yani mizacı hal 

yapan budur.  

Nefs-i hayvani, zevk-i vicdani ile nefs-i 

insani olur. Zevk-i manevi ashabına (insan 
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hayali) ashabı mizaca da (insan hissi) 

tabir olunur. Nefsin ikiye taksiminden 

Felatun’un taaddüd-i ervah mesleğine 

ittiba manası çıkarılamaz. Kesret-i sıfat 

vahdet-i zata münafi değildir. Nefsin, 

nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i 

mülhime, nefs-i mutmainne, raziye, 

merziyye sıfatlarıyla tavsifi dahi takribî 

meaniyye mahmul-i itibarat-ı zihniyeden 

başka bir şey değildir. Bir şeyden maksat 

ne ise, herhangi bir heyet-i nefsiyeden 

hangi mana murad olunuyorsa hüküm ona 

göre olur. Mizaç, hal, a’raz dahi 

mütekâribül meâni elfaz-ı 

müstameledendir. Bunların cümlesi bir 

tefazül-i nüfus meselesidir. Bunların 

cümlesi tefazül peygamberler arasında 

bile hükmü cari bir hikmet-i mutlakadır. 
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Hayal olmasaydı; tabiatımızda var olan 

yönelimlerimiz hayvanatta da olan (mizaç) 

sınırını aşamazdı. (Nefsi hayvani / hayvansal 

içgüdülere) ait lezzet hissi ve tabii şehvet 

duygusu (Zevk-i manevi/ Manevi zevk) 

dediğimiz (sıfatların değil) bizzat zatın zevki 

mahiyetine dönüşemezdi. İnsanı mizaçtan 

(içgüdüsel eylemlerden) bir üst mertebeye 

(halet-i ruhiye) çıkaran etmen budur.  

Hayvani nefis, vicdan zevkiyle nefsi İnsani olur. 

Manevi zevk sahibine (İnsan hayali) mizaç 

sınırına geçemeyenlere (insan hissi) denir. 

Nefsin ikiye ayrımından Eflatun’un, Ruhların 

çoğalması Felsefesine uyma manası 

çıkarılamaz. Sıfatın çokluğu, asıl varlığın (zatın) 

tekliğine aykırı değildir. Nefsin, nefs-i emmare, 

nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i 

mutmainne, raziye, merziyye sıfatlarıyla 

nitelenmesi zihnin asıl manaya yaklaşması için 

itibari tabirlerden başka bir şey değildir. Bir 

şeyden maksat ne ise, nefsin hangi vasfı ve 

hangi mana arzu ediliyorsa, hüküm de ona 

göre olur. Mizaç, keyfiyet, alamet gibi birbirine 

yaklaşık manalarda kullanılmış olan, eski 

sözlerdendir. Bunların hepsi de birinin diğerine 

göre daha üstün olması meselesidir. (Tefadül) 

denilen bu üstünlük meselesinin peygamberler 

arasında bile hükmü cari olan bir mutlak 

hikmettir.  
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Bizde bir (şevk) var. Şevk, irade-i lezzet 

kabiliyetidir. Buna Türk (istek) Arap 

(şevk) Acem (hahiş – arzu) diyor. Şehvet 

dedikleri de budur. Şehvet, çok kere 

şehvet-i tabiiyye manasında isti’mal 

olunuyorsa da sufiye bunu şehvet-i 

tabiiyye ve şehvet-i zatiye olmak üzere 

ikiye taksim etmiş. Şehvet-i zatiyeye 

(zevk) tabir eylemiştir. Bunlardan biri 

insani mele-i süflaya, yani maddiyata 

diğeri de mele-i ulyaya, yani ma-fevki 

tabiata çeker. İnsanın insan hissi, insan 

hayali olmak üzere ikiye ayrılması da bu 

esasa tabidir.  

Felsefe-i garbi, şevki iştiyaktan tefrik 

etmiyor. Kütüb-i sufiyye ise: Ahvali ruha 

ait, tafsilatı mühimmeyi muhtevidir. Bu 

tafsilat, garb Felsefesi gibi hükmü 

itibarat-ı zihniyeye münhasır değildir. 

Bilfiil vuku bulan tecrübelere istinat 

eder. İlmi ahvali ruh ile meşgul olanlara 

kütüb-i Muhyiddine de müracaat 
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etmelerini tavsiye ederim. İsterim ki: bu 

ilme ait alakamızın derecesi anlaşılsın.  

 

Bizde bir (şevk) var. Şevk, lezzeti isteme 

kabiliyetidir. Buna Türklerde (istek) Araplarda 

(şevk) Acemlerde (hahiş – arzu) diyor. Şehvet 

dedikleri de budur. Şehvet, çok kere Yaradılış 

ihtirası manasında kullanılıyorsa da sufiye 

şehvet-i tabiiyye (tabii şehvet) ve (şehvet-i 

zatiye / sıfata değil zata ait olan şehvet) 

şeklinde ikiye ayırmış. Zati olan şehveti “zevk” 

şeklinde tabir etmiş. Bunlardan birincisi (tabii 

şehvet) insanı mele-i süflaya yani maddiyata 

ikincisi (zati şehvet / zevk) insanı mele-i ulyaya 

yani fizik ötesine çeker. İnsanın; insan hissi ve 

insan hayali olmak üzere ikiye ayrılması da bu 

esasa tabidir.  

Batı Felsefesi, “şevk” ve “iştiyakı” birbirinden 

ayırmıyor. Tasavvuf kitapları ise: Ruhun 

hallerine ait, önemli olan ayrıntıları içerir. Bu 

ayrıntı, Batı Felsefesi gibi Zihnin, faraziyeler 

hükmü ile sınırlı değildir. Bilfiil vukua gelen 

tecrübelere dayanır. Ruh bilimiyle meşgul 

olanlara, Muhyiddin-i Arabi’nin kitaplarına 

başvurmalarını tavsiye ederim.  İsterim ki: Bu 

ilme ait alakamızın derecesi anlaşılsın.  
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Surete ehemmiyet vermemek olmaz. 

Hakikati vücudun bu tezahüratı 

mütevaliye ile bir münasebeti vardır. 

‘’İlim’’ dediğimizde bu tespitlerden 

teşekkül eder. Mizacı hal, şevki aşk, 

maddeyi mana yapan suret, bu suretlerde 

tasarruf eden ise hayaldir. İnsanda, 

menafi’ maddiyye ve muhassenatı 

tabiiyye fevkine çıkaran bir kuvvet var. 

Şevk-i zati. Bu şevk, iptidai mer’iyyatı 

mahsusadan bir surete taalluk ediyor. 

Bunun şiddeti taallukuna ‘’Aşk’’ diyoruz. 

Aşk, insanın bir surete şiddeti 

irtibatından mütevellit bir keyfiyeti 

mizaciyyedir. Bu keyfiyetin o sureti 

mahsusadan ayrılarak bir hayali münfail 

halinde yaşaması icap eder ki: ona hakiki 

bir aşk nazarıyla bakılabilsin. Bu ise 

lezzetin, zevke istihalesidir. Şeyh-u 

Ekber diyor ki:  

‘’Kays’ı Mecnun eden, Leyla’nın 

cemalinden ziyade onun hayali idi. Kays, 
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Leyla’yı görerek ona şevk-i taalluk etti. 

Bu şevk, şiddet bularak Leyla, Leyla diye 

diye deli – divane oldu. Bir gün leyla 

yanına gelerek (aradığın yanında) dediği 

zaman: Mecnun hiç de Leyla ile alakadar 

olmadı: Çünkü: Leylayı hissiyi hayalinin 

besleyip büyüttüğü Leylayı muhayyele 

muvafık bulmadı [*] Fakat aşkın hükmü 

Mecnunu bırakmadı. Nazarında âlem, 

hayali leyla ile dolmuş taşmıştı. Adeta 

her şey, Leyla olmuştu. Dedikten sonra:  

‘’Âşıkta, Maşukun her halde âlem-i 

tabiattan olması icap etmez. Habbı 

tabiide, yani muhassenatı tabiiyyeye 

muhabbette mahbubun şekil tabiiyyesi, 

bazen aşkın hayalinde ki, şekle müsavi 

olur. Bunda aşkın hükmü vusul ile nihayet 

bulur. Mahbubun şekli muhayyeli şekli 

mahsusun fevkinde olursa, aşkın hükmü 

temadi eder gider. Aşkı tespitinde zevki 

de ziyadeleşir’’. Diğer bir mahalde: ‘’ 

Hubbu tabi’i-hükmü telazzatı hissiyeye 
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müntehi olan mahbuba vusul ile nihayet 

bulan muhabbetlere “Hubb u avam” 

denilir. Hubbu ruhani-muhabbetin 

mahbubuna teşbihi suretinde zuhur eden 

bir haleti ruhiyedir. Bu halet mahbubun 

marifet kadri ile kaim bir kemali 

muhabbettir-yani mahbubunun o safi 

kemaliyesine mazhariyyetini kendinde 

müşahede etmesi demektir. Hubbu İlahi-

Hubbu tabiide gaye: Lezzet, Hubbu 

ruhanide teşebbüh olduğu halde bunda 

dahi gaye: tahkikidir. Hubbu İlahide 

“Müşahede-i cemal” mefhumu tasavvur 

olunur. Bu ise ehli keşfin mazhar olduğu 

bir haleti ruhiyedir’’  

 

Surete ehemmiyet vermemek olmaz. Varlığın 

gerçekliğinin biçimsel olarak görünen ve 

süregiden bu tezahürlerle bir münasebeti 

vardır. “Bilim” dediğimiz şey bu tezahürlerin 

birbiriyle olan orantısını ve ilintisini tespit eder. 

Mizacı (hayvansal içgüdü) hal (ruhsal 

dalgalanmadaki durum) yapan, “şevki” (doğal 

yönelim) aşk yapan, maddeyi mana yapan 
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suretler (biçimlerdir) bu suretler üzerinde 

tasarruf yapan ise hayaldir.  

İnsanda, maddi yararlar ve doğal içgüdüler 

düzeyinden daha yukarıya çıkaran bir kuvvet 

var. Şevki zati. Bu şevki zati denilen hassa 

başlangıçta beş duyu ile algılanabilen bir 

biçime, maddi bir varlığa taalluk ediyor. Bu 

taallukun bu şevkin şiddetlenmesine (aşk) 

deniyor. 

Aşk, insanın maddi bir surete şiddetli 

bağlılığından doğan ve mizaca dayalı olan bir 

keyfiyettir. Bu keyfiyetin, o beş duyu ile 

algılanan suretten ayrılarak edilgen bir hayal 

halinde, yaşaması icap eder ki: Ona hakiki bir 

aşk nazarıyla bakılabilsin. Bu ise lezzetin, zevke 

dönüşmesidir. Şeyhi Ekber diyor ki: ‘’Kays’ı 

Mecnun eden, Leyla’nın cemalinden ziyade 

onun hayali idi. Kays, Leyla’yı görerek ona 

şiddetli bir arzuyla bağlandı. Bu istek, daha da 

şiddet bularak Leyla, Leyla diye diye deli divane 

oldu. Bir gün leyla yanına gelerek (aradığın 

yanında) dediği zaman: Mecnun hiç de Leyla ile 

alakadar olmadı: Çünkü: Leylayı hayal ettiği 

hissiyle, besleyip büyüttüğü Leyla’da hayal 

ettiği münasebeti bulamadı. Fakat aşkın gücü 

Mecnunu bırakmadı. Nazarında âlem, 

Leyla’nın hayali ile dolmuş taşmıştı. Adeta her 

şey, Leyla olmuştu” dedikten sonra: ‘’Âşıkta, 

Maşukun her halde maddi âlemden olması 

icap etmez. Eşyanın tabiatına uygun olan 
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tohum, yani yaratılmış nizamın ahenk ve 

düzeninde yapılan güzellikler, muhabbetle 

yaratılmış sevgilinin şekli, bazen aşkın 

hayalinde ki, şekle denk olur. Bunda aşkın 

gücü, vuslat ile nihayet bulur. Sevgilinin, hayal 

edilenin şekli, o şeklin fevkinde olursa, aşkın 

hükmü devam eder gider. Aşkı tespitinde zevki 

de ziyadeleşir’’ 

Diğer bir yerde:  

“Hubbu tabii / tabii olan sevgi” Beş duyusunun 

lezzet aldığı sevgidir. Sevgiliye karşı hissedilen 

sevgi sevgilinin vuslatıyla son buluyorsa buna 

“hubbu avam / ayak takımının sevgisi” denir.  

“Hubbu ruhani / Manevi sevgi” Sevginin, 

sevdiğinin suretine benzeme şeklinde ortaya 

çıkan bir ruh halidir. Bu halet sevgilinin 

değerini bilmekle, onun farkında olmakla 

mümkün olan bir sevgi durumudur. Bu tür 

sevgi, sevginin olgunlaşmış hâlidir. Yani 

sevgilinin mükemmelliğine mazhar olmayı 

kendinde müşahede etmesi demektir.  

“Hubbu İlahi / İlahi sevgi” Hubbu Tabiide gaye 

lezzet, hubbu ruhanide gaye teşbih, hubbu 

ilahide gaye tahakkuktur. İlahi sevgide 

‘’Cemalini müşahede etme’’ manası tasavvur 

olunur. Bu ise Allah Dostu Evliyanın mazhar 

olduğu bir ruh halidir’’ denilir. 
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Aşkın sufice iltizamına esas olan şey, 

nefis aşk mıdır? Aşkta marifet var mıdır, 

yok mudur: aşk ile ubudiyet kabil-i te’lif 

midir? Bazıları düşündüğümüz şekilde bir 

aşk yoktur diyorlar. Bunu ferdi tesirden 

mütevellit, bir maraz-ı asabiye itibar 

ediyorlar. Öyle ise bir kimsenin vatanını 

şiddetle savunması da bir hastalıktır. 

Halbuki Hubbu vatan en büyük 

faziletlerden biridir. Aşkı istemekle 

gelmez, ‘’Hazır ol geliyorum’’ demez. 

Hafif bir nazar, ufak bir işaret, bir sema’ 

ile geliverir. Demek ki fıtrat-ı beşerin 

aşk ile alakası var. Her hisse, her kuvvete 

galebe eden bu kuvvet, bize nereden 

geliyor? Biz düşüne düşüne âşık 

olmuyoruz ki: Onu yalnız asabımızın 

hükmüne isnat etmekle işin içinden 

çıkalım. Aşkın marifetle alakası yoktur 

demekte mümkün değildir. Size bir âşık-

ı hak ve hakikati göstereyim ki, asarı 

muarrefle doludur: Celaleddin Rumi 
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[Sünbülistan muarreftir seraser 

mesnevi] 

‘’Mükaşefe bi’l vecdi’’ bahsinde bu cihet 

izah edilecektir. Sufiye arasında bu 

bapta yalnız bir noktayı nazar farkı 

vardır: bazısı aşk, aynı marifettir dedi. 

Bazısı da aşkı sebebi marifete itibar etti. 

Muhyiddi Arabiye göre aşk, sebebi 

marifettir. İmam Kuşeyri, bütün zahir 

Uleması dahi dâhil olduğu halde 

ubudiyyetin aşk ile tavsifini tecviz 

etmediler. Hâlbuki ihlas, ibadetin 

ruhudur. Aşk ise ruhani olmak şartıyla, 

şecere-i ihlasın çiçekleri demektir. Hiç 

çiçeksiz meyve gördün mü? Hubbu 

Tabiinin bile lüzumunu inkâr edemeyiz. 

Âlemin aşksız kahrı çekilmez. [Ey aşk 

bana bir dert tedarik et] diyen delilerle, 

aşkı inkâr eden akıllılar arasında bir fark 

göremiyorum. 
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Aşkın, Sufilerce lüzumuna esas olan şey, nefis 

aşkı mıdır? Aşkta marifet var mıdır, yok mudur: 

aşk ile kulluk birbiriyle bağdaşır mı?  

Bazıları düşündüğümüz şekilde bir aşk yoktur 

diyorlar. Bunu aşırı duygulanmadan doğan bir 

sinir hastalığı olduğunu söylüyorlar. Öyle ise bir 

kimsenin vatanını şiddetle sevmesi de bir 

hastalıktır. Hâlbuki vatan sevgisi en büyük 

faziletlerden biridir.  

Aşk istemekle gelmez, ‘’Hazır ol geliyorum’’ 

demez. Hafif bir nazar, ufak bir işaret, bir 

duyumla geliverir. Demek ki İnsan fıtratının aşk 

ile alakası var. Her hisse, her kuvvete üstün 

gelen bu kuvvet, bize nereden geliyor? Biz 

düşüne düşüne âşık olmuyoruz ki: Onu yalnız 

asabımızın hükmüne dayandırmakla işin 

içinden çıkalım.  

Aşkın marifetle alakası yoktur demekte, 

mümkün değildir. Size bir hak ve hakikat âşığı 

göstereyim ki, eserleri marifetle doludur: 

Celaleddin Rumi  

[Baştan başa marifetin sümbül bahçesidir 

Mesnevi]  

‘’Mükaşefe bi’l vecd’’ bahsinde bu cihet izah 

edilecektir. Sufi’lerin arasında bu konuda 

yalnız bir noktanın bakış açısı farklıdır: Bazısı 

aşk, aynı marifettir dedi. Bazısı da aşkın sebebi 

marifete (İlhami bilgi) itibar etti. Muhyiddi 

Arabiye göre aşk, sebebi marifettir. İmam 
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Kuşeyri, ve bütün zahir uleması da buna dâhil 

olduğu halde kulluğun aşk ile nitelenmesini 

uygun bulmadılar. Hâlbuki ihlas, ibadetin 

ruhudur. Aşk ise ruhani olmak şartıyla, İhlas 

ağacının çiçekleri demektir. Hiç çiçeksiz meyve 

gördün mü? Tabii aşkın bile lüzumunu inkâr 

edemeyiz. Âlemin kahrı aşksız çekilmez. [Ey aşk 

bana bir dert tedarik et] diyen delilerle, aşkı 

inkâr eden akıllılar arasında bir fark 

göremiyorum.  
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Mahfil Dergisi 

Sayı 66 

Sayfa: 83 

İlm-i Hayal 
4 

 

Hayal, manay-ı umumiyesine göre 

hakikatsiz birtakım karaltılardan ibaret 

olduğu halde muhakkikin-i sofiye, bunu 

ahval-i ruhiyeden addederler. Ahval-i 

ruhiye demek, ruhun kendi üzerindeki 

inikâsından ibarettir. Bu ise, hakikati bir 

nev’i gölgelendirmek mefhumunu ifade 

eder. Biz manayı hayal ile 

suretlendirebiliriz. Hakikati tasavvurun 

esası tahayyüldür.  

Aristo da bu esası: [Hayalsiz bir şey 

tasavvur olunmaz] mütearifesi şekline 

sokmuştur. Bizde meleke-i hayaliye 
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olmasaydı (Hakikat hakikattir) der, 

dururduk. Bununla da kimseye bir şey 

anlatamamış olurduk. (Hakikat, 

hakikattir) demek, kimseye bir şey 

söylememek demektir.  

Hayalin ilim haline gelebilmesi, istibsara 

tevakkuf eder. İstibsar (Halet-i ruhiye) 

dediğimiz şuun-u zatiyenin 

mürakebesidir. Ancak bu suretle hayal 

muttasıl, bir hayal munfasıl olur. Bu 

hayal-i munfasıl, manayı sur-i 

cismaniyede tasavvura sevk eder. Demek 

oluyor ki sur-i zihniyenin esası budur. Bu 

noktai nazardan, ilm-i hayale: (Ümmü’l 

Ulum) demekliğimiz icap eder.  

 

Hayal, genel olarak, gerçek dışı birtakım 

karaltılardan ibaret şeklinde anlaşılır. Tasavvuf 

Ehlinin büyükleri, muhakkik olanları, (gerçeği 

araştırıp iç yüzü ile bulan ve ortaya koyan, 

büyük âlimler) ise hayali ruhun hallerinden 

sayarlar. Ruhun halleri demek, ruhun kendi 

üzerindeki yansıması, dalgalanması demektir. 

Bu ise, hakikati bir nevi gölgelendirmek 
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anlamını ifade eder. Biz manaya hayal ile şekil 

verebiliriz. Hakikati tasavvur etmenin aslı 

hayaldir.  

Aristo da bu esası: [Hayalsiz bir şey tasavvur 

olunmaz] özdeyişi ile ifade etmiştir. Bizde 

hayal yetisi olmasaydı (Hakikat hakikattir) der, 

dururduk. Bununla da kimseye bir şey 

anlatamamış olurduk. (Hakikat, hakikattir) 

demek, kimseye bir şey söylememek demektir.  

Hayalin ilim haline gelebilmesi, basiret sahibi 

olmakla ilgilidir. Basiret sahibi olmak “haleti 

ruhiye” dediğimiz tamamen kişiye iş ve 

işlemlerin, düşüncelerin, tahayyülün 

denetimini yapabilmektir. Bu denetim 

olmadan hayal vehimden ayrılamaz. Ancak bu 

şekilde hayal ayrılır munfasıl olur. Bu ayrı hayal 

/ hayal-i munfasıl manayı somut bir cisimde 

tasavvura yöneltir. Demek ki zihnimizin 

çalışma biçimi böyledir. Bu bakışı açısından, 

Hayal İlmine: (ilimlerin anası) dememiz gerekir.  

 

İtibarat-ı zihniye kendi başına taharri-i 

hakikat vazifesini deruhte edemez, şu 

kadar ki: ilm-i nazar aklı, tasavvurat-ı 

zihniyemizi birtakım mütearifelere rabt 

ettiği halde, ilm-i hayalin muhiti gayet 

vasi’ olduğundan ini’kasatı ruhiyenin 
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mütearifelere rabtı, yani ahval-i 

ruhiyenin muntazam ve kabili tasavvur 

bir şekle ifrağı güçtür. Bir şeyi duymakla, 

düşünmek bir değildir, duygular kendine 

mahsus kanunlarla idare olunur. Bu 

kanunlar ise çok kere müphem kalır. 

İni’kasat, intibaat-ı zihniye gibi her vakit 

kabil-i nakil ve talim olmaz. İlm-i hayal 

talim yerinde, (telkin) usulü muteberdir. 

Bir şeyi düşündürmek, duyurmaktan 

kolaydır. 

 

Zihnin çalışma esaslarını belirleyen değerler 

sistemi tek başına hakikati araştırma görevini 

deruhte edemez. İlmi nazar (gözlem) aklı; 

zihinsel tasavvurları bazı temel ve kesin 

gerçeklere (mütearife / öncül) bağladığı halde 

hayal ilminin çevresi çok geniş olduğundan 

böyle bir bağlanmaya uygun değildir. Sonuçta 

hayal ruhun yansıması dalgalanmasıdır. Haleti 

ruhiye ise muntazam ve tasavvuru mümkün bir 

şekle sokulması güç olandır. Bir şeyi duymakla 

düşünmek bir değildir. Duyguların kendine 

mahsus kanunları vardır. Bu kanunlar çoğu 

zaman belirsizdir, müphemdir. Yansıma 

zihinsel algılar gibi talime ve nakle 
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(öğretilmeye ve aktarılmaya) uygun değildir. 

Bu çaba her zaman sonuç vermez. Zihinsel algı 

alanında kalan varlıkların aktarımı (talim) 

duyguların aktarımı ise (telkin) yoluyla olur. Bir 

şeyi düşündürmek duyurmaktan daha 

kolaydır. 

 

Hayali, her halde hükmüne ittiba’ icap 

eden bir ilim addedemeyeceğimiz gibi, 

adadından da ihraç edemeyiz. Çünkü bir 

şeyin hayali, onun gölgesi demektir. Bir 

cisimden gölgesi ayrılamaz. Bir şeyin 

gölgesi ise o şeyin ne aynı ne de gayrıdır, 

fakat onun en yakın bir şeklidir. Bir 

cismin gölgesi ile onun şekli hakkında az 

çok bir malumat edinebiliriz.  

Suver-i maneviyyeyi Suver-i cismaniye 

de tasavvura sevk eden hayale, sofiye 

pek ziyade ehemmiyet verdiler ve bunu 

gayr-i mütenahilikle hem-hudut bir şube-

i marifete itibar ettiler. Fakat muarref-

i sofiye bundan ibaret değildir. Bu yedi 

kısım muarreften biridir.
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Hayali, asla hükmüne tabi olunması icap eden 

bir ilim olarak kabul edemeyiz. Fakat onu bu 

tarz ilimlerin arasından çıkaramayız da… Çünkü 

bir şeyin hayali, onun gölgesi demektir. Bir 

cismin gölgesi kendisinden ayrılamaz. Bir şeyin 

gölgesi o şeyin ne aynıdır ne de gayrıdır. Fakat 

onun en yakın bir şeklidir. Bir cismin gölgesine 

bakarak o cismin şekli hakkında az çok bir 

malumat edinebiliriz.  

Soyut biçimleri, somut şekiller olarak tasavvur 

etmeye sevk eden hayal tasavvuf ehli için çok 

önemlidir. Çünkü onlar hayali bir 

marifet/bilgilenme aracı olarak görürler, 

sonsuzluk özelliğine sahip bir marifet şubesi 

değeri verirler. Fakat tasavvufun “muarref” 

şeklinde tarif ettiği marifet şubeleri hayalden 

ibaret değildir. Hayal yedi kısım muarreften 

sadece biridir. 

 

Acaba ilm-i hayale vermiş oldukları 

ehemmiyet dolayısıyla sofiye-i hikmeti 

de sofestaiyyeden addedebilir miyiz? 

Buna ihtimal vermek, kütüb-i sofiyeye el 

dokundurmamış olmaklığımıza tevakkuf 

eder. Bu, adeta bir kaldırım feylesofluğu 
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olur. Bu, ne kadar manasız bir hurafe 

fikrinde bulunduklarını iddia da 

sofestaiyyeye yakışacak bir safsatadır, 

biraz tatbikatı-ı ilmiye sıkıntılarına 

tahammül edilebilirse hakikat anlaşılır. 

Bize bu fikri veren avamilden biri, bazı 

Avrupa müellif ve muharrirlerinin an-

kastin vuku bulan neşriyat-ı hasmanesidir 

yahut ulum-ü İslamiyyenin henüz layıkıyla 

tetkik edilmemiş olmasıdır. Bir de bizde 

vakit vakit mütesavife-i mütezendika 

martavallarıdır. Ehl-i keşif ve ilhamda 

nadiren zuhur eden şatahata dahi bir 

hisse çıkarmaklığımız icap eder. Şatahat-

ı sofiyenin de ne dereceye kadar şayan-ı 

itibar olacağından ayrıca 

bahsedilecektir. Burada yalnız şurasını 

arza ihtiyaç vardır ki, aklı ve arif olan bir 

adamın cezbe ve tehayyücatı zamanında 

söylediği şeyler, onun akıl ve kemaline 

mikyas ittihaz edilemez, çünkü ne gibi 

ahvalin taht-ı tesirinde söylediği bizce 
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meçhuldür, muhayyelat-ı şuuriyye hakiki 

manalara haml edilirse, bütün şuarayı, 

hatta üdebayı tımarhanelere sevk 

etmekliğimiz icap eder. Bu cihetle her 

şeyden evvel müşahedatı muhayyelattan 

ayırmaya mecburuz. Teheyyüce, teemmül 

namı verilemez. 

 

Acaba ilmi hayale vermiş oldukları ehemmiyet 

dolayısıyla tasavvuf ehlinin hikmetini de 

sofistlerden (safsatacılık) sayabilir miyiz? Buna 

ihtimal vermek, tereddütsüz tasavvuf 

kitaplarına elini sürmemiş olmak demektir. Bu 

iddia adeta bir kaldırım filozofluğu yapmak 

olur. Bunun ne kadar manasız bir hurafe 

olduğu, iddia ettikleri fikirlerin tam da 

sofistlere yakışacak bir safsata olmasıyla 

anlaşılabilir. Bu konuda biraz ilmi çalışmaların 

sıkıntılarına tahammül edilebilirse hakikat 

anlaşılır. 

Bize bu fikri veren sebeplerden biri, bazı 

Avrupa müellif ve muharrirlerinin kasten 

yaptıkları düşmanca yayınlarıdır. Yahut İslam 

ilimlerinin henüz layıkıyla tetkik edilmemiş 

olmasıdır. Bir de bizde vakit vakit görülebilen 

tasavvuf ehli geçinen zındıkların 

martavallarıdır.  
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Ayrıca keşif ve ilham ehlinin nadiren de olsa 

zuhur eden “şatahat” manevi sarhoşluğa bir 

hisse ayırmamız gerekir. Tasavvuf ehlinin 

manevi sarhoşluğunun ne dereceye kadar 

itibara şayan olacağı kısmından ayrıca 

bahsedilecektir. Burada yalnız, şu kısmını izah 

etmeye ihtiyaç vardır. Aklı ve irfanı olan bir 

adamın manevi coşku ve heyecana düştüğü 

cezbe anında söylediği şeyler, onun akıl ve 

kemalini ölçmek için bir mikyas olamaz. Çünkü 

hangi hâlin tesiri altında söylediği bizce 

meçhuldür. Şuurda muhayyel olarak oluşmuş 

şeylere hakiki manalar yüklenirse, bütün 

şairleri, hatta bütün edipleri tımarhanelere 

kapatmamız icap eder. Bu bakımdan her 

şeyden evvel müşahedeyi (gözle görüleni) 

hayalden ayırmaya mecburuz. “Teheyyüce” 

Coşkuya, tefekkür denemez. 

 

Hakikat-ı eşyayı inkâr eden, hakikati 

tasdik etmekle beraber onu bilmek 

mümkün olmadığını iddia eyleyen 

sofestaiyye şuubatıyla sofiye-i hikmet 

arasında ki farkı anlamak için Şeyh-u 

Ekber’i de biraz dinlemek, İman ile 

bürhan nazarı meselelerine ait izahatının 
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hulasat’ül hulasasını biraz düşünmek 

mecburiyetindeyiz. 

 

Eşyanın hakikatini inkâr eden, inkâr etmeyip 

tasdik etmekle beraber onu bilmenin mümkün 

olmadığını iddia eden sofistlerin şubeleriyle 

tasavvuf hikmeti arasında ki farkı anlamak için 

Şeyh-u Ekber’i de biraz dinlemek gerekir. İman 

ile ispatın teorik meselelerine ait izahatının, 

özetin özeti de olsa üzerinde biraz düşünmek 

mecburiyetindeyiz. 

 

Şeyh Fütuhatında diyor ki:  

[Her mümin, mevcudatın Emr-i ilahi ile 

(Kün emriyle) vücuda gelmiş olduğuna 

kanaat eder, mevcudatın Halikı kim ise 

mevcudatta cereyan eden (ona) tehallüf 

etmez, ilmi iradesinden ayrılmaz, 

vücudiyete irade-i ezeliyesi taalluk eden 

mevcudattan biri de mahsusattır, bu 

esasi bila tetkik ve bila tefekkür kabul 

edenlere (mukallit) derler, taklide 

müstenit olan iman, iman-ı avamdır. 
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Avam-ı müslimin, ilm-i kelamdan bir şeyi 

mütalaa etmezler. Mezahib-i husumu 

bilmezler. Emr-i tenzihiyi zahiri kıraate 

binaen ederek muhasıma ve münakaşaya 

girişmezler, bunların tariki nazara adem-

i sülükleri ise, marifet-i hakka mani 

değildir, avam-ı müsliminin fıtratı 

selimesi delil-i aklî makamına kaim olur. 

Bütün şerayi’in ittifakıyla: Nimet-i İman, 

şayan-ı şükran mevahib-i ilahiyyedendir. 

Bu ashab-ı sufuvveti, kalpleri gışa-i 

gafletle muhtecib olan münafıkından 

tefrik etmekliğimiz icap eder.  Münafıkın 

zahirde Müslüman muamelesi görseler 

bile, hakiki bir Müslüman sayılmazlar. 

Emr-i tenzihe ve tevhide şüphelerini 

ulum-u bürhaniye ile izaleye lüzum gören 

ehl-i bürhanın işanına dahi (iman ilmi) 

tabir olunur, Esbap-ı edillenin verdikleri 

hükümlerde bazen hata da vuku’a 

gelebilir, Hâkimler de verdikleri 
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hükümde bazen duçar-ı hata olmuyorlar 

mı? 

Müçtehitler bile bazı kere hataya 

düşmek ihtimaline maruz kalırlar. Cenabı 

Hakkın verdiği kuvveti kullanmak 

lazımdır, hata ihtimalini düşünerek 

içtihatlarından geri duramazlar. 

İçtihadında isabet edenler, biri hakikate 

isabet, diğeri sa’y-i içtihada mübaşeret 

dolayısıyla iki ecre mazhar oldukları gibi, 

hata edenlerde yalnız bir ücret-i sa’y ve 

içtihada nail olurlar. 

İstintaç mesaili de temini isabet için, her 

şeyden evvel istinat edilecek edillenin 

mahfuz ul Erkan olması lazım gelir. Ulum-

ü bürhaniye ye verilen ehemmiyette 

ihtiyaçtan tevellüt etmiştir.  

Akıl, haddizatında hata etmez. Şeriatta 

böyledir. Aklın bazen duçar-ı hata olması, 

fesad-ı nazardan, yani kuvve-i 

nazariyenin yoluyla istimal edilememiş 
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olmasından tevellüt eder. Sofistaiyyenin, 

havasın bile şehadetinde şüpheye 

düşmesi bundan ileri gelmiştir. Yalnız 

hissin şehadetine ait delailin sahtına 

değil, ilm-i ilahiye ait bedihiyata bile bir 

takım mefasid-i idhal eylemişlerdir. Bu 

bapta ki hatalarının meydana çıktığını 

görünce ilmi büsbütün inkâra kıyam 

ettiler, (Âlemde şayan-ı itimat olacak 

hiçbir ilim yoktur) dediler. Bunlara 

denilebilir ki: Âlemde hiçbir ilim yoksa 

ulumün aslı olmadığına dair Serd ettiğiniz 

itirazın da aslı olmamak lazım gelir)]  

 

Şeyh Fütuhatında diyor ki:  

[Her mümin, bütün yaratılmış varlıkların ilahi 

emir ile (KÜN emriyle) vücuda gelmiş olduğuna 

kanaat eder. Varlıkları yaratan kim ise kâinatta 

cereyan eden hadiselerin istisnasız hepsi de o 

yaratıcının emriyle meydana gelir. Sonradan 

olanlar başlangıçtaki yaratılışa aykırılık 

göstermez.  

Onun ilmi, onun iradesinden ayrılmaz. Onun 

ezeli iradesine bağlı olarak yaratılmış şeylerden 
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biri de beş duyu ile algılanan somut varlıklardır. 

Bu esasları araştırmadan ve tefekkür etmeden 

kabul edenlere (taklitçi) derler. Taklide 

dayanan iman avamın imanıdır.  

Avam tabakasının Müslüman olan mensupları, 

kelam ilminden bir şey okumazlar. Mezheplerin 

ihtilaflarını bilmezler. Cenabı Hakkın noksan 

sıfatlardan tenzih edilmesi meselesini zahiri 

kıraate göre okur, tartışmaya çatışmaya 

girmezler. Tasavvuf yolunda olmayışları 

“marifete” (Hakkın bilgisine) ulaşmalarına 

mâni değildir. Müslümanların avamında var 

olan fıtrat temizliği onlar için aklî delillerin 

yerine geçer. Bütün şeriat alimlerinin 

ittifakıyla: İman nimeti, Rabbani bir ihsandır. 

Bu saffet sahibi insanları, kalpleri gaflet 

kabuğuyla perdelenmiş olan münafıklardan 

ayırmamız gerekir. Münafıklar zahirde 

Müslüman muamelesi görseler bile hakiki bir 

Müslüman sayılmazlar.  

Cenabı Hakkı noksan sıfatlardan tenzih edip 

tevhide ulaşmak meselesinde şüphelerini ilmi 

delillerle gidermeye çalışanların (onlara ehli 

burhan denilse yeridir) çabasına “iman ilmi” 

denir. Bunlar delillerini sebepler üzerinden 

araştırdıkları için vardıkları hükümlerde bazen 

hataya düşebilirler. Hakimler de verdikleri 

hükümlerde bazen hataya düşmüyorlar mı? 

Müçtehitler bile bazen hataya düşmek 

ihtimaline maruz kalırlar. Cenabı Hakkın 



 
84 

verdiği kuvveti kullanmak lazımdır. Hata 

ihtimali var diye içtihat yapmaktan geri 

duramazlar. Yaptığı içtihatta isabet edenler, 

biri hakikati buldukları için diğeri hakikate 

ulaşmaya çaba sarf ettikleri için iki sevaba nail 

olurlar. Hata edenler bu iki sevaptan sadece 

çaba harcamaya ait olana ermiş olurlar.  

İçtihatta, naslardan hüküm çıkarmada doğru 

sonuca ulaşmak için her şeyden evvel 

dayanılan delilin korunmuş/sağlam olması 

gerekir. Deliller ile ilgili ayrı ilim dalları 

geliştirilmiştir. Bunlar da bir ihtiyaçtan 

doğmuştur.  

Esasında akıl hata etmez. Şeriatta da böyledir. 

Aklın bazen hataya düşmesi bakış açısının 

bozulmasından yani nazar/doğru bakışın 

olması gerektiği gibi kullanılmamış olmasından 

dolayıdır. Sofistlerin beş duyu ile elde edilen 

bilginin doğruluğundan bile şüpheye düşmesi 

bundan ileri gelmiştir. Yalnız duyunun 

şehadetine ait delillerin doğruluğuna değil ilahi 

ilimlere ait apaçık gerçekliğe bile fesat 

karıştırmışlardır. Bu konudaki hataları ortaya 

çıkınca da bilgiyi büsbütün inkâr etmeye 

yeltendiler. “Âlemde güvenilecek hiçbir bilgi 

yoktur” dediler. Bunlara “madem ki 

güvenilecek hiçbir bilgi yok o halde sizin bu 

görüşünüzün de bir hükmü yok” demek 

gerekir] 
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Bu sözleri söyleyen bir zata ve bu fikirde 

bulunan muhakkikin-i sofiyeye 

Sofistaiyye demek için insanın deli olması 

icap eder değil mi?  

Diğer meseleye geçelim: Şeyh-u Ekber 

dahi dâhil olduğu halde meşahir-i sufiye 

(Âlem, bir emr-i vehmidir) iddiasında 

bulunuyorlar. İkisi de bir kapıya çıkar, 

denilebilir değil mi? 

(Âlem madumdur) kelamını, veçhe 

tasavvuru ile nazar-ı dikkate almalıyız ki: 

Maksatları anlaşılsın. Bir şey, bütün 

şeraiti ile nazar-ı itibara alınır ki: 

Mebde-i mübayenet tayin etsin. Bir şey 

hem mevcut hem de aynı şeraiti dâhilinde 

ma’dum olamaz.   

Sufiye-i hikmetçe, her mevcut, Hak ile 

kaimdir. Haksız vücut bakılamaz olamaz. 

Âleme Haksız kıyamını temin etmiş bir 

mevcut nazarıyla bakılamaz. Cisimsiz, 

gölge olur mu? (Âlem madumdur) demek 

de onsuz olamaz demektir. Ehl-i keşif ve 
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vücudun mesleği budur. İlimde böyledir. 

Binaenaleyh ilim, bi-nefsihi kaim bir 

cevher addedilemez. Lebs-i cedit nikab-ı 

rakiki altında ale-d-devam tecdit eden 

eşya-i mütegayyirenin hey’et-i 

mecmuasından ibaret olan âlem, vücut-ı 

mutlak-ı ilahinin suver-i tecelliyatıdır, 

suver-i tecelliyat da (ilmi Tecelli) 

bahsinde izahı icap eden mesail-i 

sufiyedendir. Tasavvuf acaba hisbanilik 

değil de Eflatun felsefesi midir? Gelecek 

makale de dahi bundan bahsedeceğiz.  

 

Bu sözleri söyleyen bir zata ve bu düşüncede 

olan tasavvufun tahkik âlimlerine sofist demek 

için, insanın deli olması icap eder değil mi?  

Diğer meseleye geçelim: Şeyh-u Ekber de dâhil 

olduğu halde meşhur Mutasavvıflar (Bu âlem 

bir vehimden ibarettir) diyorlar. Bununla 

sofistlerin gerçek yoktur demeleri aynı kapıya 

çıkar, denilebilir mi? 

(Âlem yokluktur) sözünü, tasavvur yönüyle göz 

önünde bulundurmalıyız ki tasavvuf ehlinin 

maksatları anlaşılsın. Bir şey, bütün şartlarıyla 
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dikkate alınmalı. Karşıtlığın başlangıç noktasını 

belirlemek için bu şarttır. Bir şey hem var hem 

de (aynı şartlar dâhilinde) yok olamaz.   

Tasavvufun hikmetine göre, var olan her 

mevcut, Hak ile kaimdir. Hak olmadan varlık 

olamaz. (Varlık varsa Hak var olduğu için 

vardır) Âleme, Hak olmaksızın kendi varlığını 

temin etmiş bir varlık nazarıyla bakılamaz. 

Cisimsiz, gölge olur mu? (Âlem yokluktur) 

demek de onsuz olamaz demektir.  

Keşif Ehlinin mesleği budur. İlim de böyledir. 

İlim, bizzat kendisi ile var olan bir cevher olarak 

kabul edilemez. (İlim de kendi dışında kendini 

var eden bir başka varlığa muhtaçtır) 

İnce ve yeni bir giysinin örtüsü altında sürekli 

yenilenen birbirinden farklı eşyanın bütünden 

ibaret olan âlem mutlak varlık olan Cenabı 

Hakkın tecelli etme şeklidir. “Tecelli etme 

şekli” de “ilmi tecelli” bahsinde açıklanması 

gereken tasavvuf terimlerinden biridir.  

Tasavvuf acaba şüphecilik değil de Eflatun 

felsefesi midir? Gelecek makalede bundan 

bahsedeceğiz.  
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Mahfil Dergisi 

Sayı 67 

Sayfa: 98 

İlm-i Hayal 
5 

 

Her ayine bir her şeyi bulunduğu hal ve 

hakikatte gösteremez. Birçok ayineler, 

karşısındaki bir cismi çirkin ve çarpık 

gösterir. Hayal de böyledir. Hayal, 

hakikatin en yakın bir vasıtası olduğu 

halde en emin bir vasıtası addedilmemeli. 

En kaba ve en fena şeyleri nazarımızda 

güzelleştirebildiği gibi, en güzel şeyleri 

de çirkinleştire bilir. Evet, bazı kere na-

kabil-i inkâr olan hakikatlere de bizi 

musallat edebilir. Bununla beraber hayal 

olmasaydı, insan maddiyata mıhlanır kalır. 

İnsan maddiyattan kurtaran, ruhunu, 

maddiyattan koparıp alan ve bu iki âlem 
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arasındaki boşlukları dolduran hayaldir. 

Yalnız bu kuvveti kullanmak ister. 

 

Her ayna, her şeyi bulunduğu durum ve 

gerçeklikte gösteremez. Bazı aynalar, 

karşısındaki bir cismi çirkin ve çarpık gösterir. 

Hayal de böyledir. Hayal, gerçeğin en yakın 

aracısı olduğu halde güvenilir bir aracı 

sayılmamalı. En kaba ve en kötü şeyleri 

bakışlarımızda güzelleştirebildiği gibi, en güzel 

şeyleri de çirkinleştirebilir. Evet, bazen inkâr 

edilemez gerçeklere bizi musallat edebilir. 

Bununla beraber hayal olmasaydı, insan 

maddiyata mıhlanır kalırdı. İnsan maddiyattan 

kurtaran, ruhunu, maddiyattan koparıp alan ve 

bu iki âlem arasındaki boşlukları dolduran 

hayaldir. Yalnız bu kuvveti kullanmak ister. 

 

Şeyh-i ekber fütuhatında:  

[Herkesin hayaline itibar yoktur. Avam-ı 

nas zannederler (ki) Hayaline gelen her 

şey, bir şey maddi ve bir emr-i 

vücudiyettir. Halbuki bu bir emr-i 

ademidir. Müşahede-i hayaliye, maddenin 

manaya keyfiyet-i taallukunu takdire 
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hizmet eden bir hassasiyete istinat eder. 

Bu ilmi ancak en yüksek duygu sahipleri 

anlayabilir, sûfiyenin cümlesi bu ilmin 

farkında değildir. Bu taifenin bir kısmı 

gayelerini suret-i hayaliyede 

gösterebilmekte, matluplarını yalnız 

hayallerinde yaşatabilmektedirler. 

Bunlar, hayallerinin kendilerini bağladığı 

eşya-i mahsusaya takılıp kaldılar, tabaka-

i hayalden yukarıya yükselemediler. Her 

nazarda rüyet-i halise bulunmaz, çünkü 

bunlarda hicap fikri mürtefi olmaz. Her 

ehl-i hayalde dahi hakikat-i emre muvafık 

bir müşahede-i hayaliye bulunmaz, 

herkes ilm-i billahı aynı vasıta ile alamaz] 

diyor. 

 

Şeyh-i Ekber Fütuhat isimli kitabında:  

[Herkesin hayaline itibar yoktur. Cahil insanlar 

sanırlar ki: Hayaline gelen her şey, maddi bir 

varlıktır. Hâlbuki bu yokluktur. Hayal görmek, 

maddenin manayla alakasını bulmaya çalışan 

bir hassasiyete dayanır.  Bu ilmi ancak yüksek 
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duyguya sahip olanlar anlayabilir Tasavvuf 

ehlinin hiçbiri bu ilmin farkında değildir. Bu 

grubun bir kısmı gayelerini hayali şekilde 

gösterebilmekte, arzu ettiklerini yalnız 

hayallerinde yaşatabilmektedirler. Bunlar, 

hayallerinin kendilerini bağladığı hususi şeylere 

takılıp kaldılar, hayal tabakasından yukarıya 

yükselemediler. Her bakışta Hakk’ı görme 

olmaz. Çünkü bunlarda Allah’la kul arasındaki 

perde düşüncesi kaybolmaz. Her hayal gören 

de Hakk’ı gerçeğe uygun göremez. Herkes 

Allah’ın ilmini aynı vasıta ile alamaz] diyor. 

 

Hazreti şeyhin şu izahından feyz alarak 

diyebiliriz ki: Müşahedatını sırf hayale 

istinat ettirerek tabaka-i hayaliyesinden 

yükselemeyen kısm-ı mutasavvıfa da 

(sofestâiye-i sûfiye) dir, fakat bunlar, 

hiçbir vakit Yunanistan’da zuhur etmiş 

olan ma‘hud sofestâiyeden değildirler.  

Bunlardan bir takımlarının kendi hayalatı 

içinde dolaşıp durmuş olmaları dolayısıyla 

keşifleri, kendilerine münhasır 

mülahazat-ı indîyedendir. Bunların 

keşfine (ilm-i keşif) namı verilemez. 



 
92 

Çünkü (keşif) ile (ilm-i keşif) başka başka 

şeylerdendir. Bu nevi mutasavvıfa 

sözlerini (caizat) sepetine atarız, çünkü: 

ne gibi ahvalin tesiri altında bu sözleri 

söylemiş oldukları bizce meçhuldür, şer‘a 

muhalif olanların da reddiyle iktifa 

olunur. 

Birtakım mutasavvıfa-i mütezendikada 

zuhur etmiştir ki: ilm-i tasavvuf perdesi 

altında gizlenmiş (hulûliye) ve (istihlaliye) 

erbabı olmaları dolayısıyla bunları, daire-

i İslamiyet’ten hariç tutmaklığımız icap 

eder. İşbu turuk-ı batıniyeyi sûfiye 

idadına idhâl etmek ve ona göre bila-

tetkik sofestâi birtakım muhakemeler 

yürütmek günahtır. Ulema-i billahın 

bunlardan ne kadar acıklı şikâyetlerde 

bulunmuş olduklarından ayrıca 

bahsedilecektir.  

 

Hazreti şeyhin bu açıklamasını feyiz alarak 

diyebiliriz ki: Gördüklerini sadece hayale 
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dayandırarak hayal tabakasından 

yükselemeyen Mutasavvıf kısmı da (Sofist 

mutasavvıf) dır. Fakat bunlar, hiçbir zaman 

Yunanistan’da ortaya çıkmış olan kötü bilinen 

sofistlerden değildir.  Bunlardan bir kısmının 

kendi hayalleri içinde dolaşıp durmuş olmaları 

dolayısıyla keşifleri, kendileriyle sınırlı 

kendilerine has düşünceleridir. Bunların 

keşfine keşif ilmi denemez. Çünkü keşif ile ilmî 

keşif başka, başka şeylerdendir. Bu tür 

mutasavvıf sözlerini mümkünler sepetine 

atarız, çünkü: ne gibi durumların etkisi altında 

bu sözleri söylemiş oldukları bizce 

bilinmemektedir. Dine aykırı olanlarsa 

reddedilir. 

Birtakım kâfir mutasavvıflar ortaya çıkmıştır ki: 

tasavvuf ilmi perdesi altında gizlenmiştir. 

“Hulûliye” ve “istihlaliye” mezhebi ehlinden 

olmaları dolayısıyla bunları, İslam dairesinin 

dışında tutmamız gerekir. Bu batınî mezhepleri 

Sûfi sınıfına dâhil etmek ve ona göre 

araştırmadan birtakım muhakemeler 

yürütmek günahtır. Allah’ın ilmini bilen 

âlimlerin bunlardan ne kadar acıklı 

şikâyetlerde bulunmuş olduklarından ayrıca 

bahsedilecektir.  

 

Burada şurasını da ilaveten bahsetmeye 

ihtiyaç vardır ki: Acaba sûfiye-i hikmetin 
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bu günkü pazar-ı maarifte teşhire layık 

müşahedat-ı hayaliyesi var mıdır? 

Birçokları zan ve tahmin ediyorlar ki: 

Sûfiyenin müstahsilat-ı ilmiyesi, maarif-i 

asriyemizin tetkikat-ı felsefiyesiyle son 

nefesini bulmuş olan bir kısım felasife-i 

Yunan ile Hindistan mastaba-i irfanından 

fırlamış bulunan sofra artıklarıdır. Hayır, 

efendiler! Bu bir vehimdir. Bu mesele, 

çok değil, hakikati gören birkaç gözün 

tetkiki altında biraz tetebbuât icra 

etmekle ne giran-baha mallarımız olduğu, 

beşeriyet-i mütefekkireye menba-ı ilham 

olacak ne kadar parlak hakikatlerimiz 

bulunduğu er-geç anlaşılacaktır. 

 

Burada ilaveten bahsedilmesi gereken bir konu 

da şudur: Acaba hikmet sahibi olan sûfinin 

bugünkü irfan pazarında sergilemeye layık 

hayal görmüşlüğü var mıdır? Birçokları 

zannediyorlar ki: Sûfiyenin ilim tahsili, 

çağımızdaki ilimlerin felsefi incelemeleriyle son 

nefesini vermiş olan bir kısım Yunan ile 
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Hindistan’ın irfan sofrasından fırlamış bulunan 

yemek artıklarıdır.  

Hayır, efendiler!  

Bu bir kuruntudur. Bu mesele, çok değil, 

hakikati gören birkaç gözün tetkiki altında biraz 

araştırılarak ne kadar değerli mallarımız 

olduğu, düşünebilen insanoğluna ilham 

kaynağı olacak ne kadar parlak hakikatlerimizin 

bulunduğu er-geç anlaşılacaktır. 

 

Tasavvuf dellâlsiz kalmış zengin bir 

ticaret mahzeni, asırlarca süpürge 

görmemiş bir kütüphanedir. Bu 

kütüphane, yüzlerce senelerden beri el 

dokundurulmadığı halde elân taravetini 

muhafaza eden hakikatlerle lebalep 

doludur. Yalnız temizlemek, biraz silip 

süpürmek ister. Evet, bu hakikatleri garp 

mahsulat-ı ilmiyesiyle muvacehe 

ettirmek ister. Garp âlem-i maarifiyle 

arada aşılmayacak dağlar, geçilmeyecek 

dereler, tırmanamayacağımız tepeler 

yoktur. Hatta o kadar yakındır ki: Ufak 

bir anlaşma tecrübesi kifayet eder. Ben 
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bunu: Avrupa felsefesinin tetkikinden 

hâsıl etmiş olduğum netice üzerine 

söylüyorum. 

Ve daha ileri giderek diyorum ki: Felsefe, 

bizim bin sene evvel bıraktığımız noktada 

durmuş, felâsife bahr-i azim-i marifetin 

kenarında asırlarca bir takım çakıl taşları 

toplamakla meşgul kalmıştır. 

 

Tasavvuf, müşteriyi çağıracak tellalı 

bulunmayan zengin bir ticaret mahzeni, 

asırlarca süpürge görmemiş bir kütüphane 

gibidir. Bu kütüphane, yüzlerce seneden beri el 

değmediği halde halâ tazeliğini koruyan 

gerçeklerle ağzına kadar doludur. Yalnız 

temizlemek, biraz silip süpürmek ister. Evet, 

batı bu gerçekleri ilmî eserleriyle 

karşılaştırmak ister. Batının ilim dünyasıyla 

arada aşılmayacak dağlar, geçilmeyecek 

dereler, tırmanamayacağımız tepeler yoktur. 

Hatta o kadar yakındır ki: Ufak bir anlaşma 

tecrübesi yeterli gelir. Ben bunu: Avrupa 

felsefesinin incelenmesinden ortaya çıkarmış 

olduğum netice üzerine söylüyorum. 

Ve daha ileri giderek diyorum ki: Felsefe, bizim 

bin sene evvel bıraktığımız noktada durmuş, 
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felsefeciler, marifetin büyük okyanusunun 

sahilinde asırlarca bir takım çakıl taşları 

toplamakla meşgul kalmıştır. 

   

 

 

Muhiddin Arabî diyor ki: 

[Eşya ile ayn-ı eşya arasında maddi ve 

manevi birtakım perdeler vardır. Nuru 

bile hakikati vecihle görmeğe ondaki 

teşa‘şu‘at mani oluyor, hakikatle mümkün 

değil yüz yüze gelemiyoruz. Fakat bütün 

bu mevani‘e rağmen bu perdeler 

arkasında aled-devam intişar eden bir 

nur-i satı, bize hakiki bir mevcudiyet 

bulunduğunu gösterip duruyor, hilkaten 

takibine mecbur olduğumuz yolları bu 

nur, tenvir ve iraeden bir an hali 

kalmıyor. Tarik-i hayatta bazı şeyler 

görüyoruz ki: Evvel onları görmemiştik. 

Bazı işler yapıyoruz ki: evvel o işleri 

yapmıyorduk. Bu şeyleri göre göre, bu 

işleri yapa yapa bulunduğumuz noktaya 
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geldik çıktık. Yine bu yollarda yürüye 

yürüye çıkıp gideceğiz. Mamafih alemde 

göremediğimiz şeyler, işitemediğimiz 

sesler, göremeyeceğimiz işler de vardır] 

 

Muhiddin Arabî diyor ki: 

[Eşya ile eşyanın hakikati arasında maddi ve 

manevi birtakım perdeler vardır. Hakikatin 

nuru bile hakikati olduğu gibi görmeğe 

ışıltısıyla engel oluyor. Hakikatle mümkün değil 

yüz yüze gelemiyoruz. Fakat bütün bu 

engellere rağmen bu perdeler arkasında sürekli 

yayılan bir nur bize hakiki bir varlık 

bulunduğunu gösterip duruyor, hilkaten 

takibine mecbur olduğumuz yolları bu nur, 

aydınlatmaktan ve göstermekten bir an geri 

kalmıyor. Hayatın muhtelif yollarında bazı 

şeyler görüyoruz ki önceden onları 

görmemiştik. Bazı işler yapıyoruz ki önceden o 

işleri yapmıyorduk. Bu şeyleri göre göre, bu 

işleri yapa yapa bulunduğumuz noktaya geldik 

çıktık. Yine bu yollarda yürüye yürüye çıkıp 

gideceğiz. Bununla beraber alemde 

göremediğimiz şeyler, işitemediğimiz sesler, 

göremeyeceğimiz işler de vardır] 
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Şeyhin bu sözlerinden hiçte hükm-i aklı 

iptal manası çıkarılamaz, ilmi ihmal 

neticesi istihraç olunamaz. Bugün garp 

feylesoflarının ekseriyet kahiresi de bu 

fikirdedir. Bunlarda sofestâî mi 

diyeceğiz? 

 

Şeyhin bu sözlerinden hiç de aklın hükmünü 

iptal manası çıkarılamaz, ilmi ihmal etmek 

sonucu çıkarılamaz. Bugün garp feylesoflarının 

büyük çoğunluğu da bu fikirdedir. Bunlara da 

sofist mi diyeceğiz?  

 

Hazreti Şeyh diğer bir mahalde: 

[Nefsü’l-emrin iktizasına göre ilmimizin 

meratib ve deracatı tahallüf eder. Bunun 

bir kısmı havasımızdan geliyor. 

Hayvanatın sunûf-ı muhtelifesinde dahi 

mevcut olan bu hisler, onlarda ilim 

denilecek bir şekle ifrağ edilmediği halde 

insanda bu kuvvet mükemmelen 

mevcuttur. Ulum-i akliye tarik-i edilleden 
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gelen istintacat zihniyeden teşkil 

etmiştir. Malumat zihniyemizin fevkinde 

birtakım maani-i mücerrede dahi vardır 

ki: Bu nevi malumat ancak bir insan-ı 

kamilin kalbinde duyulabilecek hakayık-ı 

sırrıyedendir. Bunlardan bazılarını 

mahsusatdan münasip bulduğumuz 

şeylere teşbihen tahayyül edebiliriz. Bu 

tahayyülün mevkiine (hazret-i hayal) 

diyoruz. Teşbihen mecra-yı mahsusata 

sokabildiğimiz bazı hakikatler olduğu gibi 

asla tabiat-ı asriyemize 

yaklaştıramadığımız hakikatlerde vardır 

ki: bunları dahi ali-i tarikü’t-teşri telakki 

edebiliyoruz. Vacib Teâlâ, saadetini 

istediği insanlara mecra-yı mahsusatta 

hitap edecek bir peygamber gönderir, bu 

peygamber vasıtasıyla irşadı matlub olan 

kavme kabiliyetine göre hitap ettirir. 

Şerâyi menzilede görülen tefavüt ise 

halkın ihtilafat kabilinden mütevellit bir 

zaruret-i beyaniye neticesidir. Tefavüt-i 
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ukul, alemde bir aziz ve alimin mevcudunu 

tastik bizi mecbur eden bir hikmete 

istinat eder. Tefavüt-i ukul ile akl-ı 

garizideki farkları murat ediyorum. Akl-ı 

garizi, neşet-i tabiiyenin iktiza ettiği akıl 

demektir. Her ilim bir nurdur. Fakat her 

nur ile her hakikat görünemez. Bu cihetle 

insan himmetin çoğunu ulum-i şerife 

tahsiline sarf etmelidir. Ulum-i 

mezkürenin en yüksek mertebesi ilm-i 

Billahdır. Allah’ı bilmeyen hiçbir şey 

bilmiyor demektir. 

İlm-i Billah, tecelliye istinat eden bir ilm-

i ittisafdır, teallüme muhtaç olan ilm-i 

nazar, bu ilmin dûnunda kalır] 

 

Hazreti Şeyh diğer bir yerde: 

[Mutlak hakikatin gerektirdiğine göre 

bilgimizin mertebesi ve derecesi farklılık 

gösterir. Bilginin bir kısmı beş duyumuzdan 

geliyor. Hayvanatın muhtelif sınıflarında da var 

olan bu hisler, onlarda bilgi denilecek bir şekle 

yükselemez. İnsanda beş duyunun 
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algıladıklarını bilgiye dönüştürme gücü 

mükemmelen mevcuttur. Akılla elde edilen 

bilgiler delillerden sonuçlara ulaşarak elde 

edilen zihinsel bir bilgiden teşekkül eder. 

Zihinsel malumatımızın üstünde birtakım soyut 

anlamlar daha vardır ki bu çeşit bilgi ancak bir 

insan-ı kamilin kalbinde duyulabilecek sırlı 

hakikatlerdir. Bunlardan bazılarını beş 

duyumuzla algıladığımız varlıklardan uygun 

bulduklarımızla benzeterek tahayyül edebiliriz. 

Bu tahayyülün mevkiine (hazret-i hayal) 

diyoruz. Benzetme yoluyla somut varlıkların 

mecrasına sokabildiğimiz bazı hakikatler 

olduğu gibi asla buraya yaklaştıramadığımız 

hakikatler de vardır. Bunları da şeriatın 

bildirdiği şekliyle telakki edebiliyoruz. Allah u 

Teâlâ saadetini istediği insanlara onlara somut 

varlıkların algısı düzeyinde hitap edecek bir 

peygamber gönderir. Bu peygamber 

vasıtasıyla irşadı istenen kavme kabiliyetine 

göre hitap ettirir. İndirilen şeriatlarda görülen 

farklılık ise halkın birbirinden farklı algı 

düzeyinden ortaya çıkan bir beyan zorunluluğu 

sonucudur. Akılların farklılığı alemde bir aziz ve 

alimin var olduğunu tasdik etmeye bizi mecbur 

eden bir hikmete dayanır. Aklın derecelerinin 

farklılığından içgüdüsel olan aklın farklarını 

anlatmak istiyorum. İçgüdüsel akıl, doğal 

tepkiler doğrultusunda çalışan akıl demektir. 

Her ilim bir nurdur. Fakat her nur ile her hakikat 

görünemez. Bu yönüyle insan gayretinin 
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çoğunu yüksek mertebedeki ilimlerin tahsiline 

sarf etmelidir. Bu ilimlerin en yüksek mertebesi 

Allah’ı bilmektir. Allah’ı bilmeyen hiçbir şey 

bilmiyor demektir] 

Allah’ı bilmek tecelliye istinat eden saf bilgidir. 

Öğrenme ve öğretmeye muhtaç olduğu için 

nazar ilmi / doğru düşünmeyi öğreten bilim 

bile bu ilmin aşağı derecesinde kalır. 

 

Yeni dünyanın dahi kemal-i ehemmiyetle 

meşgul olduğu bu mesele, adam akıllı 

insanların değil, ilim ile şöyle böyle 

münasebeti olanların bile itirafına 

mecbur oldukları bir hakikat-i 

müsellemedir, İskenderiye felsefesinden 

bahse maalesef bu makalede sıra 

gelmedi.  

 

Yeni dünyanın da son derecede önem vererek 

meşgul olduğu bu mesele, adam akıllı 

insanların değil, ilim ile şöyle böyle münasebeti 

olanların bile itiraf etmeye mecbur oldukları 

bir hakikat kuramıdır. İskenderiye 

felsefesinden bahse maalesef bu makalede 

sıra gelmedi.  
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Mahfil Dergisi 

Sayı 68 

Sayfa: 114  

 

İlm-i Hayal  
6 

 

Şu feza-yı gayr-ı mütenâhinin derinlikleri 

içinde dolaşan, ara sıra bize bir şeyler 

anlatmak istiyormuş gibi gülerek bizden 

uzaklaşan yıldızları ben çok severim. 

Onlar da bir şule mizac-ı dil-firibin nar-ı 

hevesiyle müştaildir. Her gördüğün 

yıldızın arkasına düşüp gitme, nereye 

gidiyorsun? (ASUMANHA EST DER 

VİLAYET-İ CAN / KÂR FERMAY-I 

ASUMAN-I CIHAN) (Hekim Sanayi) 

evet (Gönlüm göğünün yıldızının hiç adedi 

yok, Her burçta benim bin güneş, bin 

kamerim var) bu sesi işitiyorsun, bu ses 
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nereden geliyor? (EZ KOCA MÎ AYED İN 

AVAZ-I DOST?) Bir semt-İ meçhulden 

kulağa gelen bu ses, benliğinin 

derinliklerinden çıkan bu seda-yi vicdanî, 

bir nida-i suphanidir. Bu sesleri en evvel 

işittiren, bu sedayı en evvel istikbal eden 

hayaldir. “Hayal hakikatin 

teşrifatçısıdır” demedik mi idi? Hayal, 

sema’-ı tabiiyi, sema’-ı ruhani yapar, 

yolcuyu evine soktuktan sonara çıkar. 

Hazreti hayalin vazifesi budur. Sonra bu 

sema’-ı ruhani bir sema’-ı ilahiye inkılap 

eder. Burada, bu harem-Seray-ı hakikat 

de teşrifat yoktur. Tahakkuk, 

tahayyülden müstağnidir. İster iseniz, 

mücerret bir gün sabık alakasıyla buna 

(hayal-i muhakkak) namını verebilirsiniz 

orada bu gözler artık başka şeyler 

görmeye, bu kulaklar başka sesler 

işitmeye başlar. Kâinatın mefhum-ı 

hakikisi oradan görünür, o menzil-i 

marifette hadisat-ı kevniye dediğimiz 
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tesselsülât-ı mütemadiyen mütehassıl-ı 

takalkulat ve tahalhulat artık işitilmez 

olur. Bir nefha ile her şey başkalaşır. 

 
 

Şu sınırsız fezanın derinliklerinde dolaşan, ara 

sıra bize bir şeyler anlatmak istiyormuş gibi 

gülerek bizden uzaklaşan yıldızları ben çok 

severim. Onlar da gönül alıcı bir şule mizacının 

ateşli hevesiyle ışıldamaktadırlar. Her 

gördüğün yıldızın arkasına düşüp gitme, 

nereye gidiyorsun? Hekim Senai’nin dediği gibi 

“Gökler canın vilayeti cihan göklerin fermanına 

boyun eğmiş”  

Evet (Gönlümün gökyüzündeki yıldızlarının hiç 

sayısı yok, benim her burcumda bin güneş, bin 

kamerim var)  

Bu sesi işitiyorsun, bu ses nereden geliyor?  

Bir meçhul semtten gelen bu ses, benliğinin 

derinliklerinden çıkan bu vicdanî seda, ilahi bir 

sesleniştir. Bu sesleri en evvel işittiren, bu 

sedayı en evvel karşılayan hayaldir. “Hayal 

hakikatin teşrifatçısıdır” demedik mi idi? Hayal, 

tabii duyumu, ruhani duyum yapar, yolcuyu 

evine soktuktan sonra çıkar. Hazreti hayalin 

vazifesi budur. Sonra bu ruhani duyum bir ilahi 

duyuma dönüşür. Burada, bu hakikatin 

mahrem sarayında teşrifat yoktur. Tahakkuk, 
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tahayyülden müstağnidir. İster iseniz, soyut bir 

oluş ilintisiyle buna (hayal i muhakkak) namını 

verebilirsiniz. Orada bu gözler artık başka 

şeyler görmeye, bu kulaklar başka sesler 

işitmeye başlar. Kâinatın hakiki mefhumu 

oradan görünür. O marifet menzilinde var oluş 

hadiseleri, kâinatı meydana getiren bütün 

oluşlar, dediğimiz birbiriyle zincirleme 

bağlantılı ve sürekli ne varsa ve bunlardan 

oluşan bütün akılla algılananlar, bütün 

hayaller, artık işitilmez olur. Bir nefha ile her 

şey başkalaşır. 

 

 

Abdülhak Hamid’in bir semai hayalisi: 

Odur hiçi-i mazi lücce-i sürh-i meşiyette 
Bu tariki-i müstakbel kebud-ı sermediyette 
Durur bir Kibriya-yı bi nihayet nur u zulmette 
Beraber cümle mevcudat ve eşya hep muhabbette 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar, etrafımda hep mahrem 
Ağaçlar, cuylar, kuşlar, çiçekler daima hurrem 
Çemen mai koyunlar pembe rengârenktir dağlar 
Bu şenlikte benim gönlümdür ancak varsa bir ağlar 

Bizde bir bi kararlık var, muttasıl çırpınıp 

duruyoruz. Bu havailik nedir? Kimi 

arıyoruz, Aradığımız şey nedir, bu hiss-i 

hasret bize nereden gelir. Neden hiçbir 

şey ile müteselli olamıyoruz? Fuzuli den 



 
108 

bizim Kara Fatma’ya kadar hep müşteki. 

(Şikâyettir cevabı her kime dersen nedir 

halin?) 

Fuzuli ye: 

Görünmez yar için âlem temaşasına toplanmış 
Eğer ta ki görünse ol vakit gel gör temaşayı 
 

Sözünü söyleten, Eğinli Kara Fatma’yı: 

 
Erzincan’dan Kemah’tan öldüm kan ağlamaktan  
Dalda yaprak kalmadı yarama bağlamaktan 
 

Türküsüyle inleten hakikat nedir?  

Görünmez yar sevdası, bu yüklere 

musallat olmuş bir asabi üzüntü ise, Kara 

Fatma’nın iniltilerine ne diyelim? Şu sırr-

ı hayata bir türlü akıl erdirmek mümkün 

olmuyor. Ben neye baksam bir şey 

göreceğim, nereye gitsem bir aşina-yı 

nihana tesadüf edeceğim zannediyorum. 

Acaba Fuzuli’nin (görünmez yar) dediği 

bu mudur? Bu aşina-i nihana bazılar (can) 

bazılar (canan) dediler. (Mezc edip can 
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ile onu, ona canan dediler) bu canı yahut 

bu canı bulmak hevesiyle kevn ü mekânı 

fırıl, fırıl dolaşan hayaldir. Akan sularda, 

esen yellerde, seher vakti açılan 

güllerde, görünmez yâri arayan hep odur. 

Bu derbederin vurmadığı şey, ipini 

çekemediği kapı kalmamıştır. Hayalin 

topladığı cevapları muhteva olmak üzere 

bir (hiss-i mün’akis) çantası vardır, biz 

buna (Allah versin) çantası namını da 

verebiliriz. Bütün mâ-hasal mesaisi 

şudur:              

MÂ Fİ’D DİYÂR MÜCAVİBUN İLLÂ SADA’L-MÜTESAVVİTİ 
FE’AKULU EYNE AHİBBETİ FE’UCÂBU EYNE AHİBBETİ  
 
Kendi feryadımdır ancak ses veren feryadıma 
Kimseler yok, aşinadan büsbütün hali diyar  
“Nerde yâranım”? dedikçe ben bülend-i avaz ile  
“Nerde yâranım”? diyor vadi, beyaban, kühsar  

Mehmet Akif 

Aşk bir feyz-i hakikidir ki ondandır müdâm  
Meyde âsâr-ı hararet, neyde tesir-i seda 

Fuzuli 
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O vakit anlaşılır ki, kâinat-ı hariciden Fuzuli’nin 

(görünmez yar)i hakkında hiçbir haber almak 

mümkün değildir. Ekvandan alacağımız ilimler, 

hep ekvanda bırakacağımız şeylerdir. 

 

Abdülhak Hamid’in buna benzer semai bir 

hayali: 

Odur mazinin hiçliğinde iradenin dalgalanışıyla ortaya çıkan 
bütün nesneler 
Bu müstakbel yol, bu sonsuzluğun gökyüzü rengi 
Karanlığın sonsuz nurunda durur  
Bütün mevcudat ve eşya beraber hep muhabbette  
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar, etrafımda hep mahrem 
Ağaçlar, dereler, kuşlar, çiçekler daima mutlu 
Çemen mavidir, koyunlar pembe ve rengârenktir dağlar 
Bu şenlikte benim gönlümdür ancak varsa biri hep ağlar 

Bizde bir kararsızlık var, sürekli çırpınıp 

duruyoruz. Bu havailik nedir? Kimi arıyoruz, 

Aradığımız şey nedir, bu hasret hissi bize 

nereden gelir? Neden hiçbir şey ile teselli 

bulamıyoruz?  

Fuzuli den bizim Kara Fatma’ya kadar hep 

şikâyet. (Şikâyettir cevabı her kime sorsan 

nedir halin?) 

Fuzuli ye: 

Görünmez yar için âlem temaşasına toplanmış 
Eğer ta ki görünse ol vakit gel gör temaşayı 
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Sözünü söyleten, Eğinli Kara Fatma’yı: 

Erzincan’dan Kemah’tan öldüm kan ağlamaktan  
Dalda yaprak kalmadı yarama bağlamaktan 

Türküsüyle inleten hakikat nedir?  

Görünmez yar sevdası, bu yüklere musallat 

olmuş bir sinirsel üzüntü ise, Kara Fatma’nın 

iniltilerine ne diyelim? Şu hayatın sırrına bir 

türlü akıl erdirmek mümkün olmuyor. Ben 

neye baksam bir şey göreceğim, nereye gitsem 

bir gizli aşinaya tesadüf edeceğim 

zannediyorum. Acaba Fuzuli’nin (görünmez 

yar) dediği bu mudur?  

Bu aşina i nihana bazılar (can) bazılar (canan) 

dediler. (Can ile onu birbirine karıştırıp, ona 

canan dediler) 

Sonra bu canı, bulmak hevesiyle kâinatı fırıl, 

fırıl dolaşan hayaldir. Akan sularda, esen 

yellerde, seher vakti açılan güllerde, görünmez 

yâri arayan hep odur. Bu derbederin vurmadığı 

şey, ipini çekemediği kapı kalmamıştır. Hayalin 

topladığı cevapları muhtevi olmak üzere bir 

(akseden duygu) çantası vardır, biz buna (Allah 

versin) çantası namını da verebiliriz. Bütün 

çaba ve gayretinden elde ettiği şudur: 

“Bütün diyarlarda sesime cevap yine kendi sesimdir  
Bilmiyorum nerede sevdiklerim, nerede beni sevenler”              

Mehmet Akif de şöyle diyor; 
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Kendi feryadımdır ancak ses veren feryadıma 
Kimseler yok, aşinadan büsbütün tenha diyar  
“Nerde yâranım”? dedikçe ben yüksek sesle  
“Nerde yâranım”? diyor vadi, çöller ve dağlar 

 

O vakit anlaşılır ki, dış dünyadan Fuzuli’nin 

“görünmez yâri” hakkında hiçbir haber almak 

mümkün değildir. Bu kâinattan alacağımız 

ilimlerin hepsi yine burada bırakacağımız 

şeylerdir. 

 

Fakat bu ilimler şu‘un-ı dâhiliye ile 

ruhlandırılabilir, buna (sama’-ı ruhî) 

deniliyor. Bu sema’ ın en güzel 

numunelerini mesnevide buluruz. 

Cenabı Mevlana’nın bir beyan-ı âlisi meali: 

 [Akl-ı gülden gelen bu sözler ki: gülzâr-ı 

ilahi ve sahn-ı sünbülistan-ı meâni 

rayihalarıyla doludur. Mazhar-ı vahy-i 

ilahî olan Nebi-i Muhterem ne söylemiş 

ise doğrudur. O nida ki içimizden 

doğuyor. Her sedanın aslıdır. Diğer 

nidalar ise: akisten başka bir şey 

değildir, dudak ile söylenilmeye muhtaç 
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olmayan o sesleri Türk, Kürt, Arap, Acem 

herkes anlar, binaen aleyh bunları anlayış 

hususunda yekdiğerinden ayırmağa mahal 

yoktur. Yalnız insanlar değil, taşlar, 

ağaçlar bile bu nidayı anlamışlardır. 

Ney’in demdemesi onun eser-i feyzi 

olduğu gibi ruhun hây hûyları, onun hey 

heyleridir] (*) 

Eşyayı söyletmek feyzi, herkesten 

ziyade Mevlâna da inkişaf etmiştir. 

Lisan-ı işaret bir kuşdilidir ki bundan 

ayrıca bahis edilecektir. 

 
 

Fakat bu ilimler iç dünyamızda bir ruh 

kazanabilir. Buna “ruhî duyum” deniliyor. Bu 

duyumun en güzel örneklerini mesnevide 

buluruz.  

Cenabı Mevlana’nın bir yüce beyanı, anlam 

olarak şöyledir;  

[Külli akıldan sözler gelir. Bu duyumlar, ilahi gül 

bahçelerinden, sümbül tarhlarından gelen 

anlam kokularıyla doludur. İlahi vahye mazhar 

olan Nebi i Muhterem ne söylemişse doğrudur. 

İçimizden doğan ses de her sedanın aslıdır. 
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Diğer sesler bu içimizden doğan sesin aksinden 

başka bir şey değildir. Dudak ile söylenmeye 

muhtaç olmayan o sesleri Türk, Kürt, Arap, 

Acem herkes anlar. Bu yüzden bunları anlayış 

hususunda bir diğerinden ayırmağa mahal 

yoktur. Yalnız insanlar değil, taşlar, ağaçlar bile 

bu nidayı anlamışlardır. Ney’in inleyişi, onun 

feyzinin eseri feyzi olduğu gibi ruhun 

dalgalanışı da onun heyheyleridir] 

 

Aşk bir hakiki bir feyizdir, işte o yüzden devamlı 
Meyde hararet etkisi, neyde sesin etkisi vardır 
Fuzuli 

 Eşyayı konuşturmak üstün hasleti herkesten 

çok Mevlâna’da inkişaf etmiştir. İşaret lisanı bir 

kuşdilidir ki bundan ayrıca bahis edilecektir. 

 

 

Şeyhi Ekber diyor ki: 

(Keynûnetin birinci zarfı hayaldir. Hayal, 

akrab-i mahlûkat-ı ilahidendir. Fakat 

hayalin bir hayal-i muhakkak olması 

şartıdır, vücud-ı ayni, merâtib-i vücudun 

birincisi olduğu gibi. Bunun birinci 

mütealliki dahi hayaldir. Âlem-i hayal, 

ruhiyat en evvel kendinde zuhur eden bir 
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âlem-i zuhur-ı maânidir. Uykuda bize bir 

takım süver-i mer’iye zahir oluyor, 

şerâyi’in kabul ettiği bu hakikat-ı 

tabâyı’da Kabul etmiştir. Mevcudiyetini 

şeran ve taban Kabul ettiğimiz bu âleme 

(âlem-i misal) diyoruz. (Eflatunun âlem-i 

misali başkadır), âlem-i ecsâm ile âlem-i 

ervâh arasında mevcut olan bu âlemin 

dahi bir ilmi vardır. (ilm-i hayal) 

dediğimiz ise ilm-i berzahıdır. Bu ilmin 

ilm-i esmâ ve ilm-i tecelliden sonra 

tanınması lazım gelen ehemm-i erkân-ı 

maarif olması icap eder. Maaninin ecsâma 

keyfiyet-i iltihakı edille-i akliye ile 

anlaşılamaz. Bir hâdise yoktur ki: 

merâtib-i vücuttan biriyle alakadar 

olmasın vücud-i ayni, bir vücud-i gayri 

mütehayyiz olduğu için ecsâma mahsus 

olan evsaf ile bilinemez. Hayal-i müstakil 

bir vücut değilse de vücud-ı ayninin 

müteallik-i evveli olduğunu 

unutmamalıyız. Vücud-ı zihni ki tasavvur-ı 
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tariki ile bizde zuhur eden malumattan 

ibarettir.  Buna ilim denilebilmesi vakıa 

mutabakatı ile meşruttur. Elfazdan 

münfehim olan vücud-ı lafziye gelince: Bu 

babda ki malumatımız hem mümküne hem 

muhale taalluk edebilir. Vücudun 

dördüncüsü olan vücud-ı rakamı ki: 

kitabete ait nisb-i malûmeye istinat 

eder. Bu da her vakit vücud-ı aynıya 

te’min-i isabet edecek şeylerden 

değildir. Bunların vermiş oldukları 

malûmata suret-i mutlaka da vücud-ı 

aynıya mutabakatını muhafaza etmiş 

malumat nazariyle bakılamaz. Vucud-ı 

ayninin vasf-ı evveli hayalde bulunur, 

sonra sıra zihniyete gelir. 
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Şeyhi Ekber diyor ki: 

(Varlığın birinci zarfı hayaldir. Hayal, ilahi 

mahlukatın insana en yakın olan kısmıdır. 

Fakat hayalin bir “hayal i muhakkak / gerçekle 

örtüşen bir hayal” olması şarttır. “Ayni vücut / 

gözle görülen varlık” varlığın mertebelerinin ilk 

sırasındadır. Bu varlığın birinci ilintisi de 

hayaldir. Hayal âlemi ve ruhiyat en evvel 

kendinde zuhur eden bir mananın ortaya çıktığı 

âlemdir. Uykuda bize birtakım suretler 

görünüyor. Şeriatın kabul ettiği bu hakikati 

tabiat de kabul etmiştir. Mevcudiyetini dinen 

ve fıtraten kabul ettiğimiz bu âleme “âlem i 

misal” (her varlığın asıl örneğinin bulunduğu 

âlem) diyoruz. (Eflatunun âlem i misali 

başkadır), cisimler âlemi ile ruhlar âlemi 

arasında var olan bu âlemin de kendine 

mahsus bir ilmi vardır. (İlmi hayal) dediğimiz 

ise berzahın ilmidir. Bu iç ses ise duyulan ve 

duyumun tecellisinin ilminden sonra tanınması 

lazım gelen maarifi / bilginin en önemli rüknü 

olması gerekir. Anlamın cisme nasıl iltihak 

ettiğinin keyfiyeti akli delillerle anlaşılamaz. Bir 

hâdise yoktur ki: varlığın mertebelerinden 

biriyle alakadar olmasın. Gözle görülmeyen 

mutlak varlıklar, boşlukta yer tutan, 

boyutlarıyla algılanabilen varlıklardan 

olmadığı için cisimlere mahsus vasıflarla 

bilinemez. Cisimden bağımsız bir varlık değilse 

de maddi olmayan varlıkların ilk ilintisi 

olduğunu unutmamalıyız. Zihinsel varlıkların 
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tasavvuru yoluyla bizde zuhur eden bilgiden 

İbarettir.  Buna ilim denilebilmesi gerçekle 

uyumlu olması şarttır. Kelimelerle anlaşılan 

lafzi vücuda gelince, bu konudaki malumatımız 

hem mümküne hem muhale (imkânsız olana) 

taalluk edebilir. Vücudun dördüncüsü olan 

rakamla ilgili varlık, yazılmaya ait nispi bir 

maluma dayanır. Bu her zaman ayni vücuda 

isabet etmeyi sağlayacak şeylerden değildir. 

Bunların elde edilen bilgiye mutlak surette ayni 

varlığa uygunluğunu korumuş malumat 

nazariyle bakılamaz. Ayni varlığın ilk özelliği 

hayalde bulunmasıdır. Hayalden sonra, sıra 

zihniyete gelir. 

 

Hayâle (amâ) deniliyor. Amâ: ince bulut 

ve hava manalarında istimal olunursa da 

amâ aynı ile hava demek değildir. Hayalin 

hava manasına alınmasından maksat: bu 

babda tasavvura sâlih bir zihniyet zemini 

hazırlamaktır. Resulü Ekrem bir Bedevi 

ye [Allah nerededir] demiş, Bedevinin eli 

ile semayı göstermesi üzerine [sen yine 

öyle bil] dedikten sonra orada bulunan 

cemaate dönerek [bir Bedevinin de 

tevhidi böyle olur] buyurmuştur. Çünkü 
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bir Bedevi Cenabı Hakkı celaline layık bir 

hayali muhakkakla tahayyül edemezdi. 

Bedevi’nin işareti tevhit makamına kâin 

bir tavsif-ı İlahi oluyor demektir. 

Rabbimiz mahlûkatı halk etmeden evvel 

nerede idi. Sualine de [KANE Fİ AMA’] 

buyruldu. Binâenaleyh vücud-ı aynının bir 

vasfı amâ yani hayal ve vasf-ı sânisi 

(İSTİVÂ), üçüncüsü, nüzul ve suûd  

الِـحُ ]  [اِلَْيِه َيْصَعُد الَْكِلُم الطَّيُِّب َوالَْعَمُل الصَّ

Fatır 10  

Dördüncüsü de  

[ ٰمَواِت َوفِي اْلاَْرِض   َوُهَو اللُّٰه فِي السَّ ]  

Enam 3 ayetinden münfehim ve manadır. 

Beşinci vasfı keynûnet  

 [َوُهَو َمَعُكْم اَْيَن َما كُْنُتْم  ]
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ayetinde ki vasıf ki bu vasıf, evsaf-ı 

sâirenin cümlesini ihtiva eder. Vahiy de 

rü’yâ-yı sâdıkadan başladı] 

 

 

Hayâle (amâ) deniliyor. Amâ: ince bulut ve 

hava manalarında kullanılıyorsa hava ile aynı 

şey demek değildir. Hayalin hava manasına 

alınmasından maksat: bu konuda tasavvura 

düzgün bir zihniyet zemini hazırlamaktır. 

Resulü Ekrem bir Bedevi ye [Allah nerededir] 

demiş, Bedevinin eli ile semayı göstermesi 

üzerine [sen yine öyle bil] dedikten sonra 

orada bulunan cemaate dönerek [bir 

Bedevinin de tevhidi böyle olur] buyurmuştur. 

Çünkü bir Bedevi Cenabı Hakkı celaline layık 

mutlak bir hayali tahayyül edemezdi. 

Bedevi’nin işareti tevhit makamına geçecek 

İlaha dair bir sıfatlandırma oluyor demektir. 

Rabbimiz mahlûkatı halk etmeden evvel 

nerede idi. Sualine de [KANE Fİ AMA’] 

buyruldu. Binâenaleyh ayni varlığın bir vasfı 

[amâ] yani hayal ve ikinci vasfı (İSTİVÂ), 

üçüncüsü, nüzul ve suûd (iniş ve yükseliş)  

Fatır / 10 [Güzel sözler O’na yükselir; rızasına 

uygun iş ve davranışları da O yüceltir]  

Dördüncüsü de 
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Enam / 3 [O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. 

Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de 

bilir] ayetinden anlaşılacak olan manadadır.  

Beşinci vasfı  

Hadid / 4 [Nerede olsanız, O sizinle beraberdir] 

ayetinde ki vasıf ki bu vasıf, diğer vasıfların 

hepsini ihtiva eder.  

Vahiy de sadık rüyalarla başlamıştı.  

Dardağan zade  

Ahmet Nazif 




