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i

Takdim

Tarih boyunca insanın olduğu her yerde hakikatin 
peşine düşenler, varlığı anlamlandırmaya çalışanlar ol-
muştur. Dinî öğretiler, akıl, tecrübe veya her üçü ışığında 
ulaşılabilen neticeler, kişiler veya ekoller tarafından 
formüle edilmiş ve sürekli yenilenerek tartışılmaya de-
vam edilmektedir. İslâm tarihi boyunca bu konudaki 
tartışmalar genel olarak üç ekol içinde toplanmıştır: 
Kelâm, felsefe ve tasavvuf. Bu üç ekolün de metafizik 
anlayışlarının temelini vücûd (varlık) meselesi oluşturmuş 
ve yüzyıllar boyunca söz konusu kavram ve dış dünyada-
ki gerçekliği etrafında pek çok yorum kaleme alınmıştır. 

Etimolojik olarak Arapça v-c-d kökünden gelen vücûd, 
bulmak, bir şeyi bilir hâle gelmek, elde etmek mânâlarına 
gelirken, vicdân, vecd, mevcûd ve îcâd kelimeleriyle olan or-
taklığı da dikkat çekicidir. Bir terim olarak vücûd, Zorunlu 
Varlık’ı (Vâcibu’l-Vücûd), Zorunlu Varlık dışındaki şeyleri 
ve her ikisinin tüm katmanlarını içinde barındırır. Vahdet-i 
Vücûd (Varlığın Birliği) ise, vücûd konusunun âdeta zir-
vesidir. Sûfîlere göre, İslâm’ın temel mesajı olan kelime-i 
tevhid (Lâ ilâhe illallâh: Allah’tan başka ilah yoktur), bu 
öğretinin en veciz ifadesidir. Zira onlara göre, Allah’ın 
vücûdundan başka vücûd yoktur. Sûfîler manevî bir seyirle 
kendilerini benlikten arındırarak vücûdun sadece Allah’a 
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Hamd, insanın kalbine, zâtı, sıfatları, fiilleri ve eserleri ile tecellî 
eden ve kendi nefsini görmek için insanın nefsini kendine ayna 
kılan Allah’a; salât ve selâm ise, O’nun sevgilisi olan Hazret-i 
Muhammed’e ve onun âline olsun.

Bu mukaddime yazıldığına göre, bil ve âgâh ol ki, 
Cenâb-ı Hakk bir kimseyi inâyetine lâyık görürse o kim-
senin kalbine, “Biz bu dünyaya niçin geldik?” sorusuna 
bir cevap bulma arzusu koyar. Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de, 
“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye 
yarattım.”3 buyuruyor. Yani ârif olsunlar ve birlesinler 
diye. Rasûlullah aleyhi’s-selâm şöyle buyurur: “Kur’ân’ın 
zâhiri ve bâtını vardır. Bâtınının da içinde yedi mânâya dek 
bâtını vardır.”  Bir başka rivâyette ise, “yetmiş mânâya ka-
dar” şeklinde nakledilmiştir. Müfessirler, “Ben cinleri ve 
insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” âyetinin 

3  Zâriyât Sûresi, 56.
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ikinci batındaki mânâsını, “İbadet itibarî bir emirdir.” di-
yerek, “Ben cinleri ve insanları ancak beni bilmeleri için ya-
rattım.” şeklinde yorumladılar. “Peki bilmekten maksat 
nedir?” dediler ve üçüncü batnın mânâsına göre, “Allah’ı 
birlemektir.” cevabını verdiler. Ey benim şâhım, demek ki 
bir kimse kırk yıl ibadet etse, gündüzü oruçlu ve geceyi 
ayakta geçirse, ama ibadetten maksadın ne olduğunu 
idrak etmese, bundan zerre kadar fayda görmez. 

Bilmek, birliğe ulaşmaktır. Birliğe ulaşmak da, kişinin 
kendisini zât, sıfat ve fiilleriyle fanî görmesidir. Hatta tüm 
varlığın Hakk’ın vücûdu olduğunu idrak etmesi, varlığın 
Hakk’la mâmur olduğunu bilmesidir. Benlikten geçmek 
bundan ibarettir. Böyle olunca, o kimse her nereye baksa 
Hakk’ı görür ve kendisinde de Hakk’tan başka bir şey 
görmez. Nitekim Cenâb-ı Hakk şöyle buyurur: “Her ne 
yöne dönerseniz dönün, orada Allah’ın vechinden başka bir şey 
göremezsiniz.”4 

“Su ve balçık sûretinde senden gayrı âşikâr kimdir 
Can ve gönül halvetinde senden gayrı nihân kimdir”5 

Allah, “Benden başkasını gönüllerinizden çıkarın.” 
buyurdu. Bu ise, “Zâhirde ve bâtında, gizli ve âşikâr, 
Hakk’tan başka kimse yoktur.” mânâsına gelir. Ey cihânın 
cânı, senden gayrı kim vardır? Bilinmelidir ki, Cenâb-ı 
Hakk, zâhirde ve bâtında, gizlide ve âşikârda olan her 
şeyi Kur’ân-ı Azîm’inde zikretmiştir. Fakat aklı kıt olanlar 
bunu idrak edemezler. Allah’ın, “Yaş ve kuru ne varsa hepsi 

4 Bakara Sûresi, 115.
5 “Der sûret-i âb u gil ıyân gayr-i tû kîst
 Der halvet-i cân ü dil nihân gayr-i tû kîst”
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El-hamdü li’llâhi’llezî tecelle’l-kulûbe’l-insân bi-zâtihi ve sıfâtihi 
ve ef‘âlihi ve âsârihi ve ce‘ale nefsehu li-nefsihi mir’âten li-
rü’yetihi ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ Muhammedin ve hüve’l-
mahbûbi ve zübdeti ahyârihi ve alâ âlihi ve hüm min ebrârihi.

Ammâ ba‘d çünki bu mukaddime mebsût oldu, bil 
ve âgâh ol ki, Hakk subhânehu ve Te‘âlâ bir kimesneyi 
kendü inâyetine mazhar düşürse, ol kimesnenin kalbine 
iştiyâk bıragur ki, “Biz bu dünyâya niçün geldik?” der. 
İmdi Hakk subhânehu ve Te‘âlâ, Kelâm-ı Kadîm’inde bu-
yurur: “Ve mâ halaktu’l-cinne ve’l-inse illâ li-ya‘budûn.” Ey 
li-ya‘rifûn ey li-yuvahhidûn. Kâle Rasûlullâh aleyhi’s-selâm 
buyurur: “İnne li’l-Kur’âni zahran ve batnen ve li-batnihi bat-
nen ilâ seb‘ati ebtan.”  Ve fî rivâyetin uhrâ: “...ilâ seb‘îne eb-
tan.” Ya‘nî “Kur’ân’ın zâhiri ve bâtını ve bâtınının bâtını 
vardır.” dedi. Yedi ma‘nâya varınca belki yetmiş ma‘nâya 
dek. Öyle olsa Hakk subhânehu ve Te‘âlâ, “İbâdet içün ya-


