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Osmanlının

son dönemlerinde yayınlanan tasavvı.ıf içerikli dergilerden seçmiş olduğumuz yazıları istifadenize sunmaya devam ediyoruz. Bu sayımııda da
Cerfde-ı: Si?/tyye'den ''Lahfıt ve Nasüt'' kavramlarıru konu alan bir yazıyı latin
harl1eıine çevirerek yayınlıyonız.
Makalerun yazarı hakkında, daha önceki sayılaruruzdan birisinde bir yazısını
yayıolarken bilgi bulaınadığımızı ifade etmiştik. Fakat şu kadarını ifade edelim ki,
müellifimiz Cerlde-i SGfiyye'de 121. sayıya kadar ser-muharrir olarak görev yapnuş,
dergi kapanınca ya kadar da , "felsefe'' köşesinde yazılarını yayınlamayı sürdürrnüş
tür. Konuları daha çok felsetl-tasavvufi perspektiften ele alıp işlemiştir. Yazılarında
fikirlerini destekler mahiyette bir çok Farsça beyitler zikretmektedir. Bunun, adın
dan da anlaşılacağı gibi Mesnevlhan olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Mesnevlhan Ali Fuad'ın, Ceride-i Sôfiyye'de yüz üç makalesi yayınlanmıştır.
Bu mal(alelerinden bazılaorun isimleri, yazarın fikir ve düşüncesi hakkında okuyucularımıza bir fikir verir kanaatindeyiz.
• Ru'yerullahi Tea la
•Ruh Nedir?
• Fakr ve Fezail-i Fakr
• Mezahib-i Mutasavvıfa ve Redd-i 'Akval-i Felasife
• Vahdet-i Vucüd
• Rumuzat-ı Evliya
• SeJamet-i Kalbiyeı
1

ı Bkz. Tasavwf, Ankara. Nisan 2000, S. 3, s. 179.
2 Bu yazısını daha önceki sayılarıınııda yayınlad ık. (Bkz. Aynı y<?r.)
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• Fedail-i Ahlakiyye 3
Şimdi size ınüeUifin ''Vucud" ile igili "Lahut ve Nasfıt" başlıklı yazısını sunuyonız.
VücUd'
Uibfit ve Nasut

Din: Zu'l-\ıkulu hayra saik olmak üzere kulub-i enbiyaya !ha ve inzal tarikiyle varid
olan abkam-ı ilahiyyeden ibarettir.
Hakaik-i diniyyenin kulub-ı enbiyaya valıy ve inzali tabiat ve nıaddiyat 'aleminin fevkinde umôr ve ahvfil-ı ma'neviyye cümlesinden değil midir? z;tlur-i havas ile 'alem-i vahy-i
ilM ma nufGz edilemez. Havassa müstenid burhanlar ile müeyyed kutub-ı satiye ile vucuduna hükın olunur. Vahyin tabi'at ve madde ·alenıinde nazirini araştıracak olur isek, kalblerimize viirid olan ına'ani-i 'illiyye ve ilhaınaH ilahiyyeyi buluruz. Enbiya-yi ·izanı hazaratma vaki' olan vahy ve inzal-i iliH1I, dinio ahkauı-ı esasiyyesi değil midir? Din denilecek
olursa valıiy ve inzal, o dinin lazun-ı gayr-i ınüfarıkı olmaz ını? Demek ki enbiyanın taraf-ı
Hakk'dan getirelikleri ahkihua din itliikı sahih oluyor. Bir kimsenin ictihdat-ı zatiyyesi din
olmayıp, belki o ictihadat o zatın mezhebi oluyor. Aristo, Buda dini denilemez. Yine o
zatların ismine nispetle mezhepleri denilir. Üç harfin medlulü olan din kelimesi her nerede görülüyorsa, orada üç harfın ıııedlulü olan Hak kelimesi tezahür eder.
ilham: Hak Tea.la Hazrederi 'ibiidının kalplerine feyz tar'ikıyla ahkam ve ahbiirı ill<li etmesinden vahiy dahi mukaddimen beyan ettiğimiz vechile, melek ve ru'ya ve ilham ve suver-i saire vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın enbiyaya ahkaın ve umi."ır-ı esasiyyeyi ihbar buyurmasından ibaret değil midir' Zann-ı dervişaneıne kalırsa ilham da vahyin enva' ından bir nevi' olmalıdır. Fakat birisinin nebiye diğerinin vetiye olması bahsi, bahsimizelen hariçtir.
Vahyin cevaz-ı inlk.'inını fikr-i dervişanem zevk-i ilhamda bulmuştur. Evliya ne yaparsa
Hakk içün yapar. İcra-yı fıilde nefs araya giremez. Müıe'ayyinde te'ayyüne ihtiyaç var mı
dır? Def-'i havatır elzenıdir. Bundan maksat nıar.lubun devam-ı teveccühüne mani' olan
hatırat-ı sahiteyi del' etmektir. Yoksa def-'i havaur, batırama bile gelmez.

Herkes e.f.w1ne

hehtınecl efçcme

est

Ve anki dideş nakd-i hnd merdane ~~
Ah-ı Nil esı

ve hi Kıpıf bu n ne mı'id

Kaum-i Musa ra ne hun bı?d tıb bucf

Sa lik

buzOr-ı mürşidde

fena fillah

dest-i gassaldeki

ınevta

gibi fena bulacak. Bu fena da vesile-i

olacaktır.

3 Bkz. Cerfde-i Sliflyye. muhtelif sayılan.
4 Yazarın Cerkle-i Sfıfiyye'de vuc\ıd il.e ilgili otuz sekiz tane farklı makalesi bulunmaktadır. Bu
makale yirmi beşinci makale olarak yayınlanmıştır. (Bkz. <:eri'de-i Sı?f~v:ı-oe, S. 64, ss. 171-172)
5 ·• F;{sane okuyan herkes efçaııedir.
Kendini renkid eden yiyillir.
Nil'In suyu Kıpri)oe kan gibi gözı'ikrı7 .
Musa 'nın

kavınine

ise kan

eleR il Sil

idi."

cerfde-i :~ı(fiyye'dtm
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Zan rı1y ki çeşm -i test.-i ahviil
Ma 'hud-ı tu pir test-i evvef'
Şeyh heın

kamil hem de mükeınmil ollır.
"Ve'n-necmi iza heva" Necm, bir kavle göre nüzOI eden Kur'an hakkı için. "Ma dalle
sahibukum ve ma ğava" Sahibiniz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarlk-i mustaklmden ·udill ve bir
şey-'i biitılı i'tikad itınedi. "Ve ma yentiku 'ani'l-heva" Ol Hazret hevii -yı netsinden söyleınez. ''Nefsin giremiyeceğini" yukarıda söylemiş id ik. Tevhidi izhar, şirki ·def için söyler.
"İ n hüve illa vahyun yfıha" ola. Hazretin emr-i din hususunda .Kur'iin'da söylediği olmaz,
illa vahy olur. Cenab-ı Hakk'dan vahy olunmuştur: .. ·Allemehu şedidü'l-kuva" Peygamber' e o halciiki, kuvvası şedld bir melek ta'lim etti. "Zu mirratin fesreva" Ol Cebrail 'aleyhi'sselam 'akl-ı tam, sahibi ve me'muriyeti ınevdü'asında mustaklmdir. Çünkü süret-i hakikiyyesi ile zuhür itmiştir. "Ve huve bi'l-ufuki'l-a'Ja" Hfılbuki ol ufuk sidre-i müntefıada idi.
"Sümme dena ferede!Ja"· Hazreti Peygaınber'e Cibrll ·aleyhi's-seliim şekli asliyesi ile
gel üp ta'alluk iddi. İmam Fahru'd-dlıı Riizl Tetsir-i Keblr'inde "Dena ve redella" tlillerinin
f'ii'illeri zamirierini Hz. Peygamber'e veyahtıt Cibr'il'e rad' olması ihtimalle rini zikirde bir
meleğin beşere düni.iv ve tedelllsl suret-i beşeriyyeye temessül ve Hz. Peygamber'in Cibrll'e dünüvvü de evsaf-ı beşeriyyeden tec.errüd ve insiHih lle olacağını beyan buyunmıştur.
Çünkü melek ile beşerin mülakl olmaları şu iki suretin birisiyle olınasmı Icab itmez mi? İb
n i Hacer-i 'Askaliinl de İsfelıanl'den tenzllin iki tarafı bulunduğunu , birisi Peygamber'in
suret-i beşeiiyyeden süret-i melekiyyeye takamıb ile melekten ahz ve telakki etmesi diğe
ri ise meleğin teınessül ile süret-i beşerde zuhunıdur. Birinci tarik ikinci tarikten su' lıbetli
dir. Münselih, hal-i insilahında harici bedenine iltifattan ınunkatı' gibi göründüğünden zahirllıalde o insilah rtı 'ya gibidir. Fakat ınlinselih , zaman-ı insilahında ruhunun dalıil-i bedenine tevessu' ile baricine ta'alluku baki kaldığından hissinin, hiss-i hakikiye tebdili ile
harice iltifatı ezyed bulunduğundan naiın değil belki hal-i yakazada bulunduğu anlaşılır.
"Fekane kabe kavseyn ev ed na" bu sırr-ı ·az!mdir. I...ahüt ile 'iilenı-i meleküL beyninde bir
makamdır ki sıfat zamın ınünfek olmadığı gibi zat ile sı fat s üret bağlayıp vahdet rutımıştur.
Tamami-i seyr-i ileWih ve seyr-i tillah mutahakkık olduktan sonra insan, insan-ı karnil ve
"Tehalleku bi ah!ıikıJHlhi"" sırn zahir, seyr-i fillah olan daire-i whur-i 'ukus-ı esına ve sıfat
mmaın olur. Haliyer ve ınahalliyeı-i derunu zuhür eder. Ma'şGkun , sıfat-ı zatiyyesi, ZaH
Te'ala'dan intlkak etmez. Naç{lr zuhür-ı zat ma'a's-sıfiit 'aşıkın 'aynında r.ıleb ider. Husul, taleb-i ittisal ile iki kavs ya'nl kavs-ı sıfar ve ka vs-ı ı..'\ ı birleşir. Bu makam makam-ı ka be kavseynin fevkındedir. Bl şiiibe zılli ile aslın zuhCınına nıüte'allıktu·. ' İnayet-i Hakk ile ·aşık-ı sadıkın zata giriftarından dolayı ına'şuk peyeta olur. Bir hadde irişürkl isim ve sıfatın talibi ol6 "İlk defa pirin nıa'budun olduğu için, senin gözün o yüzden şaşıdır.''
7 Yukarıda hem metni hem de ınanası zikredilen Necm sO resinin ilk dokuz ayetinin Türkçe nıe
alini toplu bir şekilde vermenin okuyucu açısından daha faydalı olacaktır: "Ballığı zaman andolçım
yıldıza ki, arkadaşınız (i11tihanıme.d.) sapmadı N! bcıtıkı inanmadı; o l.!ötii arzularına gtıro de ko-·
nuşmaz.
Jna•ı.-oetlisi

O(mm

kon11.şması,

kendisine) 11ahyedifenden

başkası değildiı-. Çı'inkıi onıı, ktunuliııin

(Cebrdil> öğretti ki o, aklında IX! dm-1·anışmda kamil bir melek/ir. Hemen kendi asli st1ret·i ne girip doğmldtt. lşte o zmnan, kendisi en .w/cc bir 1!/iıkra idi. ::.onra ona yaklaştı ne .wı-ktı iki
yay kadaryablll daha yakın oldıt. "
8 "Al/ab 'm ahltikıyla ahliiklamııız."

160

tasawuf

ınaz.

Çünkü isim ve sıfat onun nazarında kalmaz. Onun mülahaza-i zatiyyesine zattan baş
ka bir şey tesadüf itıuez. Her ne kadar sıfiit nıevcud ise de onun nıeşhudu olamaz. İşte o vakit "sırr-ı ev edna" zuhur eder. Buradan hubOt var . Kadeın-i evvel 'alem-i halkın talib-i üft...idesi değil midir? Unsur-ı hall aı:zu ettiği yerde ariim olur. Unsur-ı hiik bir vucud ile dur ve
ınehcürdur.

Hülasa

ruh-ı

kuds 'acib

kar-bardır.

F;(dalil enbiya bulesa-i kevn
Perde pt/ş rimem-i bed emn-i ·aım 9
Kar-Mr dar . Kar-name-i
Hazin konc hane-i

ğayb,

la raybw

Eğer 'urüc ve su'udu 'alenı-i emirden i'tibar idersen mevcüdat olduğu tezahür etmez
mi? 'Alem-i enırin ahflisını cümleden akrab buluruz. Eğer niizul ve hubura ·a rf-ı nazar idecek olur isel< devler-i kurbun naslbini ·ıııenı -i halkda bulmaz mıyız? Bu hiç inidir götürür
mü? Bu mesailin ıavzlhi hususunda ismini 'amay-ı haki'ki defterine kaydettiren bir kimse
var ise çıksın ıafsllat versin. ' Unsur-ı hakin nasibini anlarız . Bu nokra ya'nl bir berzah zl
. cihereyn farz idelim, biri canib-i 'urOca diğeri canib-i hubuta ya'ni biri lahuta diğeri nasOta, biri 'alem-i ına'naya diğeri elffiz ve surete, biri melek-i ınelekGtiyete diğeri cisinı ve cismaniyete ınefruz olsun. Eğer düşünecek olur isek, bir cihetten ayat-l İHihi bir cihetten
ehadls-i Peygamberi cihetinin vasatındaki berzahtan da hadis-i kudsi geliyor. Hadis-i
kudsi de ına'nayı canib-i evvelden alıyor, kisve-i elfaza btirüyerek nasOtiyetinden saç.ıyor.
Tillib ile nıatlUb, beşeriyel He ruhaniyet bir makama geldiler ki kabe kavseyndir. Ehadiyyet-i sırfa kavseynin beyninde olan zerreye tasıla-ı tarafeyn derler.
Rcııtiyan

fn ra bezahir perde end

Hem heran sılret kand 'at kerde end"

günahlarını örter ve hem de onlara yardırncı oltırdu."
10 "Hem iş görürler hem de gaybuı bilgisini veren "Larayb" hazinesinin bekçisi idi..,
11 "Ravi]er ıahiren yonımladı.lar ve onunla yeı indiler."

9 "Nebilerin en faziletlisi, hem ümmetin

