
Özet�Osmanlda felsefe var mdr; varsa, ne tür bir felsefe vardr?� vb. sorular hep sorular gelmektedir. te bu yaz, bu genel soru/n/lar çerçevesinde alana mütevaz bir katky amaçlamaktadr. Yazda, öncelikle Aristoteles�in Metafizik�inde yer verdi i Birlik kavram ksaca ele alnacak, sonra Birlik kavramnn ontolojik çerçevesi belirlenecektir. Akabinde klasik slam felsefesindeki Birlik kavramnn yer ald  ba lam ortaya konulacaktr. Üçüncü olarak 17. yüzyl Osmanl dü ünürü Kastamonulu Ömer Fuâdî�nin Birlik kavram analiz edilecek-tir. Yani her dü ünür gibi Ömer Fuâdî de birçok yönden ele alnma ve muhtelif filozoflarla kar la trlma imkânna sahiptir. Sözgelimi dü ünürümüz, Platon temele alnp bn Arabî üzerinden kar la trlabilir. An-cak bu yazda, az önce belirtildi i gibi Aristoteles�in Metafizik�i temelinde, dü ünürün Birlik dü üncesi ele alnacaktr. Dü ünür Kastamonulu, risalesinde Birlik için iki kavram kullanmaktadr: �Tevhîd� ve �Vahdet�. Tevhîd�i ontolojik Vahdet�e ilke yapmaktadr. Vahdet, Tevhîd ilkesiyle olu a geçmekte, hakikatler dünyas-n meydana getirmektedir. Bu hakikatler bn Arabî felsefesinin isimleridir (esmâ). simler asllardr. Olu un ikinci ilkesi cisimle, Çokluk (Kesret) ve de i im (mübeddel) meydana gelmesidir. De i im, insan Birlik dün-yasndan indirmekte ve hakikatleri unutturmaktadr. Dü ünürün insan özelinde ele ald  bu olu , ksaca bir dairesel/göksel hareket (hareketü�s-semâ) yani a a /ini /hareketi (nüzûl) ile yukar/dönü  (urûc) hareketin-den ibarettir. Hareketin ilkesini ise Birlik�i sözlü tekrar/hatr/lama (zikr-i tevhîd) ilkesi olu turmaktadr. Söz tekrarl hatrlama, insanda a k ortaya çkaracaktr. Bu bakmdan Ömer Fuâdî, cisim içindeki yüre i/gönlü vahdet/hakikat dünyasna bakan bir ayna, levha kabul etmektedir. A kl hatrlamalarla hakikat dünyas bu aynada/levhada görünecek, insan onunla Birlik dünyasna katlacaktr. O nedenle insan dünyadan ayrlncaya kadar Birlik durumunu muhafaza edip devam etmelidir. Çünkü insann dünyadaki durumu, göçmen ku larn dünyaya gelip ödevlerini yapp dönmelerine benzemektedir. Anahtar Kelimeler: Kastamonulu Ömer Fuâdî, klasik slam dü üncesi, Birlik, ruh, ini , dönü .
Abstract�Is there any philosophy in Ottoman; if there, what kind philosophy is there?� etc. these questions are always asked. This article aims at a modest contribution to this field in the framework of these general problems. In this paper, we will first briefly discuss the concept of unity given in Aristotle�s Metaphysics, metaphysical framework of the concept of unity will be determined later. Subsequently, the concept of unity in the classic area of Islamic philosophy will be presented. Thirdly, the concept of the Union of Kastamonulu Omar Fuâdî, an Ottoman thinker in the 17th century, will be analyzed. In his treatise, thinker from Kastamonu uses two concepts for the Union in ontology: Tawhid and Wahdeh. He makes Tawhid a law for ontological unity (wahdeh). Wahdeh comes into existence with Tawhid principle and generates the truths of the world. They are nouns (asma). Nouns are essences.The second principle of being is matter (cisim). Multiplicity (kesret) and change (mubaddal) occur with the matter. Change demotes human being from the Union world and makes them forget the truths. This being, the thinker mentioned in private human being, is briefly a circular (sema, nuzul) motion that is a declined movement (hareket as-sema) and a returned (uruc) movement. To remember with ration or remembrance with reason the truths occur the law of movement. It is Unity (wahdeh).Reminders with repeated sayings will expose love in human being. Omar Fuadi accepted hearts or minds in the matter as a mirror or a plate reflecting the truths world. The truths world including remembrance with love will appear in this mirror, human being will participate in the world Unity with it. Therefore, human be-ing should continue this position and protect it. Because the situation of human being in this world is similar to migratory birds which come and do their task and turn back. Keywords: Kastamonulu Omar Fuadi, classical thought of slam, Unity, soul. 



Giri17. Yüzyl Osmanl Dü ünürü Kastamonulu Ömer Fuâdî astamonulu Ömer Fuâdî (ö. 1046/1636) bir Osmanl dü ünü-rüdür. Ölüm tarihinden anla laca  gibi 17. yüzylda ya am -tr. Hakknda yazlanlara bakt mzda, Ömer Fuâdî�nin hayat hak-knda bilinenlerin onun Menâkb- eyh a�bân- Velî ve Türbenâme adl eserlerinde verdi i bilgilere dayand n görüyoruz.1 Yazarn anlatmnda Kastamonulunun iki tür e itim ald  görülmektedir. Birincisi medrese tahsili, ikincisi tasavvuf tahsilidir. Tasavvuf tah-sili, slam dü üncesinin üç entelektüel gelene inden birisini, daha özel anlamyla Halvetî- slam gelene i e itimini ifade etmektedir. Halvetî- slam gelene ini, Kastamonulu a�bân- Velî Dergâh�nn üçüncü postni ini Abdulbâkî Efendi ile dergâhn dördüncü postni-ini Muhyiddîn Efendiden tahsil eder. Muhyiddîn Efendinin vefat üzerine be inci muallim (postni in) olarak gelene in e itimini üstle-nir. Otuz üçüncü muallimlik görevini ifa eder. Bu görevine ilaveten yazd  eserleriyle Kastamonu merkezli Halvetî slam�nn dü ünce dünyamzda kalcl n sa lar. Bu onun öne çkan ilk yönüdür.kinci önemli yönü, Kastamonulu Ömer Fuâdî�nin Osmanl-slam dü üncesinde tasavvufi entelektüel gelene e yönelen fikrî-dinî ele tirilere cevap vermi  olmasdr. Dönemin tart malarnda, ente-lektüel gelene in önde gelenlerinin kabirlerinin ziyaret edilip edile-meyece i, kabirleri üzerine türbe yaplp yaplamayaca , onlardan yardm (istimdad) istenilip istenilemeyece i, devrî hareketin zikirde kullanlp kullanlamayaca  gibi meseleler yer almaktadr. Cevap-larnda Kastamonulu, tasavvufî fikri ele tirenlerin (Kadzâdeliler) yöntemlerini kullanm , eyhülislamlarn fetvalarna dayanm tr. Osmanl- slam dü ünürlerinin en önemli özelliklerinden olan iir yazmak, yani airlik, onun iki niteli ine ilaveten üçüncü önemli yönü olarak görünmektedir.Ömer Fuâdî, anla laca  gibi kendisini bir felsefeci olarak ko-numlandrmamaktadr. Ancak burada odaklanaca mz eserinin ad2 
1 Bkz. lyas Yazar, �Ömer Fuâdî�, D A, stanbul 2007, c. 34, s. 61-63.
2 Bkz. Ömer Fuâdî, Risale nsann Âlem-i Ervahdan Âlem-i Süfliye Ne Tarikle Nü-zul Edüb Ne Tarikle Uruc Edece i Hakknda, BB Atatürk Kitapl , Osman Ergin 



bile onun felsefî meselelere ilgisini göstermektedir. O nedenle Ömer Fuâdî, üzerinde durulmay, eserleri felsefi açdan muhtelif ekillerde de erlendirilmeyi hak etmektedir. Onlardan birisi, sözgelimi, Pla-ton ba lamnda bn Arabî ile birlikte ele almaktr. Ancak slam dü-üncesi söz konusu oldu unda, dü ünürler üzerinde etkileri görülen dü ünür sadece Platon de ildir. Onun ö rencisi Aristoteles de en az onun kadar slam dü üncesini etkilemi  bir Grek dü ünürüdür. Be-lirtilen sebeplerle Ömer Fuâdî, her iki filozofla alakal olarak ayr ayr yazlarn konusu yaplabilir, yaplmaldr da. Ancak biz burada, yu-karda belirtildi i ekilde, Ömer Fuâdî�nin görü lerini Aristoteles�in Metafizik�inde yer alan Birlik kavram ba lamnda ele alp analiz edecek, yeri geldi inde Platon etkisine de i aret edece iz.
Birlik Kavramnn MahiyetiBir ve Birlik kavram, ontolojinin temel kavramlarndan birisidir. Ontoloji yahut di er isimlendirmeyle Metafizik, Aristoteles�in tan-myla, varlk olmak bakmndan varl n ve ilintilerinin ara trlma-sdr. O nedenle varlk, birçok anlamldr. Bu demektir ki Birlik, ön-celikle, bu çok anlamn içerisinde yer almaktadr, diyebiliriz. Ancak o, sadece çok anlamdan birisi de ildir. Sözgelimi III. Kitap Beta�da Birlik ve Varlk kavramlarn, dört nedenle ilgili meseleleri/sorular sralarken on birinci srada, en zor ve en büyük güçlük arz eden kav-ramlar olarak belirtir. Yani onlar (Birlik ve Varlk) birer töz müdür, yoksa onlara dayanak ödevi gören bir ba ka ey mi vardr?Metafizik�in di er kitaplarnda ele ald  Bir/Birlik kavramyla ilgili söyledikleri Aristoteles�in bu temel soruya verdi i cevaplar-dan olu maktadr. Bunlardan birisi, Varlk-Birlik kavram arasnda �neden-nedenli (eser)� ili kisinin olmasdr. Bu anlamda her iki kav-ram, �birbirlerini içeren eyler olmalar� anlamnda bir ve ayn eylerdir. Yani �bir insan� ile �insan� kavram ayn eydir. Yine �var olan insan� ile �insan� ayn eydir. �O, bir insandr.� demek, �O, var olan bir in-sandr.� demekle ayn ey olmaktadr.3 Verilen örneklerin anlam, 

Yazmalar, No: OE_Yz_0836/02, s. 14-31 vr.
3 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yaynlar, stanbul 1996, IV. Kitap Gamma, 1003 b, 25.



Birlik Varlk�, Varlk Birlik�i içermekte, onlar neden-nedenli ili kisi ba lamnda birbirlerinden ayrlmamaktadrlar.4Aristoteles�in ikinci cevab; Birlik, Çokluk�un zt kavramdr.5 Aynlk-ba kalk, benzerlik-benzemezlik, e itlik-e itsizlik kavram-lar da zt kavramlardr. �Fakat burada her ey bir ana kavramla ilgili oldu una, örne in bir olan her ey bir ana kavramla ilgili oldu una, örne in bir olan her ey bir ilk Bir olan�la ilgili olarak bir oldu u-na göre ...�,6 ana ztlk, Varlk ve Var-olmayan, Birlik ve Çokluk arasndaki ztlktr. Bütün di er kar tlklar bu ztl a indirgenirler. Benzer ve e it olan, Bir olan�n; benzemez ve e it olmayan, çok ola-nn içine girerler.7 � ki kar tlar dizisinden biri, di erinin yoklu-undan ibarettir ve bütün kar tlar Varlk ve Var-olmayan�a, Birlik ve Çokluk�a indirgenebilirler. Sükûnet Birlik�e, hareket Çokluk�a indirgenir. Hemen hemen bütün filozoflar, varlklar ve tözün kar-tlardan hareketle meydana geldi ini kabul etmekte görü  birli-i içindedirler..�8 �Bütün varlklar ya kar tlardr ya da kar tlardan meydana gelen eylerdir. Kar tlarn ilkeleri ise Bir olan ve Çok olan�dr.�9 Bütün bu tespitlerden anla lan ey, Varlk�n özde i Bir-lik, Çokluk�a zttr, Birlik Çokluk�un yoklu udur. Aristoteles�in verdi i üçüncü cevapta Birlik, bir sürekliliktir.10 Sü-reklilik ya do aldr, ya yapaydr.11 Özü gere i Bir olan, sürekli ol-du undan dolay �Bir� olarak adlandrlr. Ba dan ötürü bir demet gibi. Do as bakmndan süreklili e sahip olanlar, yapay bir sürekli-li e sahip olanlardan daha fazla birdirler. Do as bakmndan tek bir harekete sahip olan ve ondan ba kasna sahip olamayan eye sürekli ey denir.12 kinci olarak Birlik, tür bakmndan farkl olmamaktr. Yani maddeleri, tür bakmndan birbirinden farkl olmayan eyler de kendi özleri gere i birdir. arap, su (tür en yakn madde) ve zey-
4 Bkz. 2. dipnot.
5 Aristoteles, Metafizik, 1004 a, 10.
6 Aristoteles, age., 1004 a, 25.
7 Bkz. Aristoteles, age., dipnot 1, s. 194. 
8 Aristoteles, age., 1004 b, 25.
9 Aristoteles, age., 1005 a, 1.
10 Aristoteles, age., V. Kitap Delta, 6. bölüm, 1015 b, 15. 
11 Aristoteles, age., 1015 b, 15.
12 Aristoteles, age., 1016 a, 5.



tinya nn, sv olmalar (en uzak madde) bakmndan bir13 olmalar gibi. Bu demektir ki bir süreklilik olan Bir ve Birlik�te ilineksel ve töz-sel Bir olmak üzere iki anlam söz konusudur. Sözgelimi cinsleri bir olan varlklar, özleri gere i bir olan varlklar diye adlandrlmaktadr.14 nsan, at ve köpek; bir hayvan (cins) olmalar bakmndan bir birlik olu turmaktadrlar. Yine bazen �yakn cins� anlamnda, bazen �en yüksek cins� anlamnda bir diye adlandrlr.15 O hâlde özü gere i bir olmak, tanmlar için de söz konusudur. Bir eyin özünü ifade eden tanm ile di er bir eyin özünü ifade eden tanm özü gere i birdir.16 O hâlde varlklarn ço unlu unun bir diye adlandrlma-larnn nedeni, ya bir olan ba ka bir ey yapmalar veya ona sahip olmalar veya onun etkisine u ramalar veya onunla ilgili olmalar-dr. Buna kar lk asl anlamda bir diye adlandrlan eyler, tözleri bir olan eylerdir. O hâlde Bir olma, ya süreklilik veya form veya tanm bakmndan bir olmadr.17 Aristoteles, parçalar arasnda form/bütün olmadkça birlik olmayaca n belirtmektedir. Buna ayakkab par-çalar ile dairesel do ruyu örnek olarak verir. Dairesel do ru, gerçek anlamda birdir. Çünkü o, bir bütün olu turmaktadr ve tamdr.18
X. Kitap ota�nn birinci bölümünde Aristoteles, Delta�da ifade etti i Bir�in birçok anlamn birincil-asl-özsel ile ilineksel olmak üze-re iki anlamda ele almay sürdürür. Birincil anlamda Birlik�in dört anlamndan söz eder. Birincisi; Birlik �süreklilik� kavramna dayanr. Genel olarak veya do al olarak sürekli olan eyler birdir. Yani sürekli olan eylerin bir-li i vardr. Bu tür Bir/lik�te olan bölünmez ve basit olandr.19
kincisi; �bütün� yani �bölünemezlik� kavramna dayanr. Bütün olan, bir biçime/forma sahip olan eyler birdirler. Bütünlük ise ya do a bakmndan veya bir yap trc, bir çivi gibi bir ba la ba l 

13 Aristoteles, age., 1016 a, 15.
14 Aristoteles, age., 1016 a, 20.
15 Aristoteles, age., 1016 a, 25.
16 Aristoteles, age., 1016 a, 35.
17 Aristoteles, age., 1016 b, 10.
18 Aristoteles, age., 1016 b, 15.
19 Aristoteles, age., 1052 a, 15.



olmas bakmndan birlik�tir. Yani bunlarda bir �bölünemezlik� söz konusudur. Bölünme ise ya tür ya say bakmndan olur.20 Üçüncüsü; �birey� kavramna dayanr. Birey, say bakmndan bölünemez olandr. Dördüncüsü ise tür bakmndan �bölünemez� olandr. Yani bu bölünmezlik, bilgi ve bilim bakmndan bölünemez olandr. Böylece Aristoteles Birlik�i sürekli olan ile bütün olan, yani bölünemez olan olarak temellendirmi  olur. bn Sînâ en-Necât�ta; cinste, türde, arazda, orantda, tanmda, ko-nuda, sayda bölünemezlik, yani Birlik (el-Vahdet) oldu unu belirt-mektedir. Buna göre nitelikteki ve türdeki birlik benzerlik, nicelikteki birlik e itlik, cinsteki birlik cinsde lik, konumdaki birlik paralellik, uç-lardaki birlik örtü me olacaktr.21 e - ifâ�da ise �Bir�in do asn iki ey-le biliriz. Birincisi bu ilmin konusu olan varlkla (el-mevcûd) ili kisi, ikincisi niceli in bir yönden ilkesi olmasyla� demektedir.22 Bunun bi-rinci anlam, Bir�in Varlk�la özde  olmas; ikinci anlam, Bir�in ilinek-sel (arazî) olmasdr. O nedenle bn Sînâ, eserinde üçüncü makalenin ikinci fasln Bir�e, üçüncü fasln Bir ve Çok�un incelenmesine tahsis eder. Yine bn Rü d, Bir�i �mevcûd�la özde  Bir ve ilintide (araz) Bir olmak üzere iki ksmda ele alr. Araz olarak Bir�i; cins, tür, konu, ili ki vb. bakmlardan bir olarak ele alr23. Bu demektir ki do a bakmndan �sürekli olan Bir� noksan olmayan bütün, birey ve tümel olandr. Bir/lik ise, Varlk�n özde �idir. Çokluk�un zdddr, yani yokluk�tur. Di er bir ifadeyle Birlik, özsel veya ilineksel bir sürekliliktir. Noksansz bir bütündür, yani bölünemezliktir. 
slam Dü üncesinde Metafizik ve Birlikslam dü ünce tarihinde, slam felsefe ilimleri içerisinde yer alan metafizik için farkl isimler kullanlmaktadr. Sözgelimi, bn Sînâ bu ilme, En Yüce lim (ilm-i a�lâ/ilm-i berîn) yannda zaman zaman 

20 Aristoteles, age., 1052 a, 20.
21 bn Sînâ, en-Necât Felsefenin Temel Konular, çev. Kübra enel, Kabalc, stanbul 2013, s. 202, 203.
22 bn Sînâ, Kitâbu� - ifâ Metafizik I, çev. E. Demirli&Ö. Türker, Litera, stanbul 2004, s. 85.
23 bn Rü d, Metafizik erhi, çev. Muhittin Macit, Litera, stanbul 2004. Ayrca bkz. Mehmet Vural, �Bir�, slam Felsefesi Sözlü ü, Elis, Ankara 2011, s. 85.



Mâ-bade�t-tabîa kavramn kullanm  olsa da genel olarak lm-i lâhî ve lâhiyyât terimlerini tercih etmi tir. Filozofun bu isimleri terci-hinin sebebi, onu �içindeki en de erli ey�le isimlendirmeyi seçmi  olmasdr. Ayrca filozofumuz isim olarak Felsefe-i ûlâ ile lm-i Küllî kavramlarn da kullanm tr. slam filozoflarnn isim seçmelerini ba ka örneklere giri meden, bir çal mada topluca verilen metafi-zik ilminin adlarn buraya dercetmek istiyoruz. Bu isimler unlar-dr: lâhiyyât, ilm-i ilâhî, ilâhiyyât- mahzâ, ilm-i ilâhiyyât- hâssa, hikmet-i ilâhî, hikmet-i a�lâ, hikmet-i mutlaka, felsefe-i ûlâ, mâ kable�t-tabîa, mâ ba�de�t-tabîa, el-hikmetü�l-müteâliye.24 Tarihsel isimlerini verdi imiz slam Metafizik ara trmalarna giren, üzerinde çal lan bir kavram, Birlik kavramdr. Sözgelimi bn Sînâ�nn ilimler snflamasna yer verdi i risalede Birlik, meta-fizi in be  ara trma alanndan birincisi olan �genel ontolojik kav-ramlara� (me�ânî-i âmme) dahil edilmi  bir kavramdr. Yine Râzî, Birlik kavramna el-Mebâhisu�l-Me rikiyye�de ve el-Mulahhas�ta, bn Sînâ�ya benzer ekilde �umûr- âmme� ba l  altnda yer verir. Arc�nn bn Sînâ�nn Dâni me-i Alâî�si, Behmenyar�n et-Tahsîl�i ve Gazzâlî�nin Makâsdu�l-Felâsife�si arasnda yapt  ematik bir mu-kayesede kavramn, Bir-Çok, Birlik-Çokluk eklinde � lm-i berîn (ilm-i ilâhî, mâ ba�de�t-tabîa ve ilâhiyyât� ba lklar altnda ele alnd-n görüyoruz.25 Yine ayn mukayesede Râzî�nin el-Mulahhas�nda �umûr- âmme�, Ebherî�nin Ke fu�l-Hakâik�inde �mâ kable�t-tabîa�, Kâtibî�nin Hikmetu�l-Ayn�nda �ilm-i ilâhî� ba l  altnda Birlik-Çokluk kavram çiftine yer verilmektedir. Bütün bu tespitler, Birlik veya Birlik-Çokluk kavram çiftinin slam metafizik çal malarnda sürekli yer verilen genel ontolojik kavramlardan birisi oldu unu göstermektedir. Bu demektir ki kavramlar, Osmanl metafizik dü-üncesinde de çal lm  olmaldr. Bu kabul ve varsaym, Osmanlda felsefî dü üncenin imkânn ifade etmektedir. Bu imkânlardan birisi, 17. yüzyl Osmanl dü ünürü Kastamonulu Ömer Fuâdî ve onun 
24 Müstakim Arc, Fahreddin Razi Sonras Metafizik Dü ünce Kâtibî Örne i, Klasik, stanbul 2015, s. 93.
25 Müstakim Arc, age., s. 111.



eserinde yer alan �Birlik� kavram algsdr. A a da dü ünürümüz Fuâdî�nin Birlik dü üncesi tespit edilmektedir.
Kastamonulu Ömer Fuâdî�de BirlikÖmer Fuâdî nsann Bu Dünyaya ni i ve Gidi ine Dair Risalesinde-ki26 temel sorunu, slam metafizi inin yukarda yer verdi imiz genel ontolojik kavram çiftlerinden Birlik (Vahdet/Tevhîd)-Çokluk (Kes-ret) sorunudur. Bu sorun, kavramlar arasnda bir ztl  ifade etmek-tedir. Ztl n merkezinde �insan olu � sorunu vardr. O hâlde bu insan olu  sorunu nasl çözülecektir? Birlik, Çokluk�un yoklu u ise �insan olu � nasl izah edilecektir? Kastamonulu, insan olu u yahut çok olu taki Birlik meselesini, do rudan Aristoteles�e müracaatla ele almaz. O, meseleyi bn Arabî dü üncesi tesirinde ele alr. bn Arabî�nin a k, rûh/yürek yani in-san, âlem-i tlâkiyet ve mahlukât, âlem-i ceberût ve mülkiyet, esmâ, hareket-i semâ vb. kavramlar çerçevesinde ele alr. Birlik�le ilgili iki temel kavram kullanr. Tevhîd ve Vahdet. imdi dü ünürümüzün Birlik dü üncesine daha yakndan bakabiliriz.
nsan Hakikatleri Olarak BirlikBir slam dü ünürü olarak Ömer Fuâdî var olu u, daha özel ifadeyle �insan olu u� öncelikle slam dü üncesinin slam kayna na müracaatla temellendirir. Onun dü üncesinde insan olu , bir ayette geçen �insa-nn yetkin formu� (ahsen-i takvîm)27 ile bir hadiste geçen ilk varlk olu tur.28 lk varlk olu  ise nur, ruh, akl ve kalem olmak üzere hadis-ten hareketle dört ayr kavramla ifade eder. Bu iki ilkeden Fuâdî�nin ald  iki temel kavram, form (takvîm) ile slam dü üncesinin ilk varl- olan iki kavram �nûr, rûh-akl� ile onlarn simgesi olan �kalem�dir.

26 Risale için bkz. Kastamonulu Ömer Fuâdî, Risale nsann Âlem-i Ervahdan Âlem-i Süfliye Ne Tarikle Nüzul Edüb Ne Tarikle Uruc Edece i Hakknda, BB Atatürk Kitapl , Osman Ergin Yazmalar, No: OE_Yz_0836/02, s. 14-31 vr. Metinde Kas-tamonulu adyla atf yaplacaktr.
27 �Lekad haleknâ�l-insâne fî ahseni takvîm�, Kastamonulu Ömer Fuâdî, age., BBK, OE_Yz_0836, 02, 10 b-18.
28 Hadis: �Evvelu mâ halekallâhu nûrî. Evvelu mâ halakallâhu rûhî. Evvelu mâ halaka-llâhu aklî. Evvelu mâ halakallâhu el-kalemu.� Kastamonulu Ömer Fuâdî, age., BBK, OE_Yz_0836, 02, 8 b-14.



Bu iki kavram temelinde Fuâdî insan olu u u ifadelerle ba latr.� mdi bilünüz kim ey tâlib-i hak ve â k- zât olanlar, Allah (subhânehû ve teâlâ hazretleri azze vecelle) bu insan âlem-i ervâhda ve âlem-i hakâykda, yani âlem-i lâhûtda mukaddemen ahsen-i takvîm üzere halk eyledi. Mahbûb ve mahbûbe suretlerinde halk eyledi. Yani ib-tida habibi Muhammed Mustafa�y (sallallâhu aleyhi ve sellem) âlem-i tlâkiyette �Ve lâilahe illâ hû� kelâm- nûrundan halk eyleyüb bu nurdan kandil koydu.. Ve ândan sonra zat diliyle Tevhîd�i telkin eyledi. Hakîkat-i Muhammediye ol kandilde Tevhîd�e bin yl mikdar me gul oldu.�29
nsan olu  öncelikle iki sevendir (mahbûb-mahbûbe), bir çifttir. nsan olu , pasajda üç isimli bir âlemde ortaya çkmaktadr. Ruhlar/Hakikatler/Lâhût âlemi. Bir adyla Hakikatler, bir adyla Ruhlar, bir adyla Lâhût âlemi olan bir âlemde insan olu , en yetkin bir form olarak ortaya çkar. Form kavram Aristotelesçi bir kavram olsa da insan olu  ekli, farkldr. Bu formun özü, rûh/akl/nûrdur. Bu form, Birlik (kelime-i tevhîd) kavramndan ortaya çkmaktadr. Bu Birlik, insan olu �un ilkidir. Kastamonulu bu insan olu un ortaya çk n, Tanr�nn yaratma (halk) fiili olarak ifade etmektedir. Halk fiilinin, yani insan olu �un ilkesi, di er ifadesiyle �aydnlk söz�dür (kelâm- nûr). Bu aydnlk söz, �Ve lâ ilâhe illâ hû� sözüdür. Ömer Fuâdî�nin anlatmnda, sözün (kelâm) iki niteli i görün-mektedir. Birincisi �nur�, ikincisi Birlik (Tevhîd). Birlik Varlk�la öz-de  oldu una göre kelâm (Tevhîd), Var olan Bir�dir. Fuâdî bu Var olan Bir ile sözün (kelâm) anlam dikkate alnd nda Tanr�nn (Al-lah) varl n imledi i açktr. Hadis ilkesinden bakt mzda ise Var olan Bir�in halk etti i en yetkin formun ad, nûr/rûh/akl/kalem isimli varlktr. kisi arasnda-ki ba , sevgidir (hûb). Onlar, iki sevgilidir (mahbûb ve mahbûbe). ki sevgili özü bakmndan (zât diliyle) Birlik�tir (Tevhîd). Birlik�i ifade eden kelâm (Tevhîd) ile me gul olmas için insan olu  formuna özü bakmndan (zât diliyle) telkin edilir. Belli zaman aralklaryla ve srasyla �yedi isim� zât diliyle telkin edilir. Bu isimler, anla laca  gibi Tanrsal (ilahî) isimlerdir. Böylece Kastamonulu, insan olu un 
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özsel ba n, lahî Birlik (Tevhîd) kelâm ve lahî sim kavramlary-la kurar. Böylece slam dü üncesinde bn Arabî gelene i üzere bir sentez yapar. Sentez, özü itibaryla kavramsal bir Birleme (Birlik) fiilidir. Bu kavramsal/isimsel birleme/sentez, Osmanl slam dü ün-cesinin en temel niteli ine uygun bir durumdur. Özetle Fuâdî�de Birlik; bir ilkesel, kavramsal/isimsel ve ontolojik bir Birlik�tir. Kastamonulu Ömer Fuâdî, bu Tanrsal isimlere insan olu un kökleri (usûl-i esmâ) adn verir. Yani insan olu u, olu taki sürek-lili i Fuâdî isimlerle ba  kurmaya ba lar. O nedenle ilk varlk olan Hakîkat-i Muhammediye bu öz/asl isimlerle me gul olur. Böylece varlklar (mahlûkât) ortaya çkar.�Me ayh muhakkikler katnda bu isimlere usûl-i esmâ derler. Ve dahi hakîkat-i Muhammediye�nin me gul oldu u Tevhîd�in ve esmânn nuru vastasyla Hak Teaâla mahlûkat halk eyledi.�Ömer Fuâdî, esmâ-nûr ili kisinden (me gûliyet) insan olu u sürdürür. Srasyla olu ta Elçi-Nebilerin hakikatleri, Elçi olmayan Nebilerin hakikatleri ortaya çkar. Böylece dü ünürümüz, ahsen-i takvîm için hakikat kavramn kullanmay sürdürür. Onlarn arasna bir ba  vaz eder. Onlar birbirleri vastasyla �zâtî nûru� kendilerin-de görünür klarlar. Yani insan olu ta, slam felsefesinde söz konusu edilen sudûru ça r tran bir derecelenme söz konusu olur. Ömer Fuâdî, Birlik (Tevhîd) ilkesinden insan olu �u u ifadesinde ortaya koyar.�Ândan sonra bu mezkûrun yani hakâyk- enbiyânn vastasyla âlem-i Lâhûtta �Lâ ilâhe illallâh� kelâm- nûrundan Hak Teala hakâyk- ehlillâh ve hakâyk- mukarrebîn ve hakâyk- ebrâr halk eyleyüb bunla-rn cümlesine �insan� denildi.�30
Hakikatler hâlindeki insan olu , mutlu insandr. Onlara mutluluk veren ey, olu un kadim âdetidir. Bu kadim âdet, insan olu a ait iki hâldir. Birincisi Varolan Bir�i yani �Tanr�y mü ahede etmek�, ikin-cisi hakikatlerin birbirleriyle �harfsiz sözle konu malar�dr. Bu iki hâl insan mutlu eder.�Ve amma bu cümle hakâyk- insann ol hâlinde iken âdet-i kadîmeleri 
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kim kâh Hak Teala hazretinin cemalin mü ahede klub ve kâh birbirleriy-le bî-harf-i savt- mükerreme ve mükâleme idüb mütelezziz ve mütefâhir olurlar idi.� 31
Aralarnda harfsiz sözle konu an ve Allah� mü ahede ederek mutlu olan insann (elçi-nebiler, elçi olmayan nebiler, ehlullâh, mukarrebûn, ebrâr hakikatleri) bu durumu Birlik esasl bir olu  du-rumudur. Yine bu durum, özünde hareketsizlik (sükûnet) duru-mudur. Bu durumu dü ünürümüz, �Birlik (Vahdet) Saray� olarak isimlendirir. Böylece dü ünürümüz ilke olarak Birlik�ten, ontolojik Birlik�e geçmi  olur. Kastamonulu hareketsizlik (sükûnet) içindeki Birlik (Vahdet) Saray�n anlatmay �Kâlû Belâ� kavramyla sürdü-rür. Kavram risalede bir diyalo u içermektedir. Diyalo un bir taraf Tanr, bir taraf insandr. nsann verdi i cevap, olu un ilkesi olan Birlik (Tevhîd) kelamdr, yani �Lâ ilâhe illâ hû� cevabdr. Kasta-monulu nebilerin cevabn �hû�, di erlerinin cevabn �Allah� kav-ramlaryla birbirinden ayrr. Bu cevap, onlarn insan olu  sebebini (illet) göstermektedir. Bu âlem, yüce âlemdir (âlem-i a�lâ). Böylece Kastamonulu yüce âlemdeki insan olu u tamamlam  olur.
nsann Cisim Olu u Olarak BirlikDü ünürümüz Ömer Fuâdî, insan olu un (hakâyk) ilkesini Birlik (Tevhîd) sözü (kelâm) olarak kabul eder. Bu tür sözsel Birlik, hare-ketsizlik ve süreklilik hâli olarak görünmektedir. Bu tür ilke insan hakikatlerinin Tanr�yla olan ba  ve diyaloglarnda ortaya çkmak-tadr. Yani Söz (Tevhîd) olarak Birlik, Vahdet âleminin Çokluk (in-san) olu  �illet�ini olu turmaktadr. Kastamonulu insan olu  çoklu unu önce nedende (illet) ba latr. Yani insan olu ta Çokluk için ikinci bir neden (illet) vazeder. Bu ne-den, cisimdir. nsan olu un bu ikinci nedeni, sükûnetin zddn ortaya çkaracak olan sebep-ilkedir. Bu ilke cisim olu  illetidir. Cisim olu  illeti, sükûnetin yoklu u ve hareketin varl  anlamna gelmektedir. Bu anlamda ikinci illet bir alettir, insann diledikleri/kabulleri onun-la gerçekle ecektir. Ömer Fuâdî�ye göre bu husus, Tanr tarafndan 
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insana bilkuvve olarak bildirilir. nsan olu a (hakikatine) iletilen bu illetle cisim olu  bilgisi, insanda ilk de i imi ba latr. Yani insann ha-kikatinde öncelikle bir �huzursuzluk (zdrâb)� ortaya çkar, böylece insan sükûnetini kaybeder. Çünkü onlar (hakikatler), cisimli olu a dair yeni bir bilgi elde etmi ler, epistemik de olsa bir de i im ya am -lardr. Cisim olu  illetiyle onlar, Vahdet Saray�ndan çkarlmalar ve maddî âleme (Ceberût) ini leri bilgisini mü ahede etmi lerdir. � mdi bunlarda vaki olan mukteza oldur kim bunlar ol makamda esfel-i sâfilîne red olub yani Lâhût�tan Ceberût�a nüzul edüb vücudlar Ceberût nuruna mübeddel olub ve Melekût�a nüzul edüb Melekût nuruna mübed-del olub ve ândan âlem-i Nâsut�a tenezzül edüb vücudlar âlem-i Nâsut�un zulmanî hicablarna mübeddel olaca n âlem-i Mülk�de tabâyi-i semanesine girüb be eriyet hükmünde ne mikdar sabi ve ne mikdar âbb ve ne mikdar pîr olacaklar bunlar kendilerde fî�l-cümle zuhura gelecek akvâl ü ef�âl âlem-i hakâykda kendülerin vücudunda görür gibi mü ahede kldlar.� 32
Ömer Fuâdî bu pasajda dört âlemden olu an bir kozmoloji ver-mi tir. Bu âlemler, bn Arabî ve Osmanl tasavvuf gelene inin Lâhût, Ceberût, Melekût ve Nâsût âlemleridir. Ömer Fuâdî âlemlerde ger-çekle en ini /hareket/i, do rudan Allah�n bir emri olarak ortaya ko-yar. ni /hareket/te zdrâb yok edecek olan ey, �Âdem bedeniyle ibadet etmek, yaratcy hatrlamaktr (zikr)�. Bu yol, cisim olu  ille-tiyle gizlenen hikmetin güçlerini insanda ortaya çkaracak, böylece insan tekrar Birlik�e (Vahdet) ula acaktr.33 Hatrlamakla hikmetin güçlerinin ortaya çkmas, Fuâdî dü üncesinde görünen bir di er Platoncu tesirdir. Bilindi i gibi hikmet/felsefe kanad, Platon�da in-san geldi i yere, yani Tanrlar âlemine ta yacak tek imkândr.Ömer Fuâdî�ye göre Vahdet dünyasna ula mann bir di er yolu �selîm kalb�e sahip olmaktr. Fuâdî bu yolu ayetle34 temellendirir. Dü ünürümüz, �Vahdet�ten dü ü � diye adlandrd , insann cisim olu unun ba langcn u ifadeleriyle ortaya koyar. �Pes Hak Teâla bunlar ol Vahdet�den cidden dü dükden sonra yine ol 
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33 Kastamonulu Ömer Fuâdî, age., BBK, OE_Yz_0836/02: 10 a-17.
34 Kastamonulu Ömer Fuâdî, age., BBK, OE_Yz_0836/02: 10 a-17. 26/ uârâ, 88, 89: �Yevme lâ yenfeu mâlun ve lâ benûn illâ men etallâhe bikalbin selîm�.



Vahdet�e varnca her ne ahvâl-i mübeddel olacaklar bilkuvve bildürüb ve ne ef�âl ile halas olub vatan- asliyesine müracaat edeceklerin aletini ve esbâbn ve delilini ve burhânn bi�l-külliyyen îtâ eyledi. Cemii hakâyk- insan �belâ� deyüb kabul eyledi.�35
Ömer Fuâdî Vahdet�ten dü ü , yani Birlik�ten Çokluk�a geçi  an-na kadarki insan varl na �hakikatler (hakâyk- insân)� adn verir. Dü ü le birlikte bu hakikatler, �rûh� adn alr. Dü ünürümüz rûhu �yürek�le Türkçele tirir. Buna daha sonra gönül de diyecektir. Tek-nik iki terim olan nefs ve kalbi dü ünürümüz burada kullanmaz. Bu demektir ki Ömer Fuâdî dü üncesinde, cisim olu  içindeki rûhun �yürek�, cisimsiz olu  içindeki rûhun �hakikat� adn ald nn alt-n çizmemiz gerekmektedir. Ömer Fuâdî�ye göre yürek yani rûh, Âdem�in aynasdr. Âdem ise cisim olu taki insandr. Yine yürek, �safâ-y rûhânî, zevk-i rahmânî ve arzu-y cismânî�nin ortaya çkt  yerdir. Di er adyla yürek, insann özüdür.
De i im/ ni /in Muharrik Gücü: Hareketü's Semansann cisim olu  illeti ile vahdet�e tekrar ula abilme imkânna dair bilgi, insanda bir eyi ortaya çkarr. stek yahut irade. ste in iki ilintisi vardr. Birincisi ruhanî ve rahmanî haz (zevk), ikincisi cismanî arzudur. Biri cisim (Âdem) olma arzusu, di eri rahmanî ilham alma hazzdr. Bu iki haz ve arzu a ka, a k harekete sebep olur. nsan olu-un a k hareketi, gerçek harekettir; di er adyla rahmanî göksel ha-rekettir. Bu göksel hareket insan olu ta de i im/ini /i ba latr.�Ve ândan bunlara bir safâ-y rûhânî ve zevk-i rahmânî ve arzu-y cismânî hasl oldu. Yani def-i muktezâ muhabbetiyle Âdem arzusuy-la ve ilhâm- rahmânî zevkiyle bunlara birer a k zuhur edüb hareket-i hakîkîyle ve semâu�r-rahmânî ile ol mertebe hareket ve ol mertebe semâ eylediler kim ferahlarndan evvel semân safasyla âlem-i ervâhdan semâ edüb cevelan ederek ar - rahmâna indiler.�36
Ömer Fuâdî, insan olu taki de i im ve hareketi ifade etmek için hâsl olmak, a k zuhur etmek, hareket-i hakîkî, semâu�r-rahmânî, 
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semâ eylemek, semâ edip cevelan etmek, ar - rahmâna inmek isim ve fiillerini kullanmaktadr. Yine hareket ve semâ kavramlarn yan yana ve ayn anlamda kullanarak �semâ� kavramn �gerçek/hakiki� ha-reket, �göksel/semâ� kavramn �rahmanî� kavramyla niteleyerek ifade etmekte; insann ruhlar dünyasndan ar  dünyasna ini inin �göksel hareket�le (cevelan) gerçekle ti ini dü ünmektedir. Göksel/semâ ha-reketini ise dü ünürümüz ini  hareketi olarak açklamaktadr.� mdi hareket-i semân mukaddemen ol zahirinin erhi budur ve dahi ândan sonra bu hakayklar ar - rahmânda bin yl mikdar karar eyledi-ler. Yani âlem-i lâhutta iken Hak�la a inalk hâlleri isti rak ile idi. Bu tenezzülden bunlarn isti raki hâlleri örtüldü, Hak ile münasebetleri ve a inalk hâlleri örtüldü. Mukabeleye dü dü. Bunlarn vücudu ar  nuruna mübeddel olub ar iyet kabiliyeti bilfiile geldi.�37
ni  hareketi insanda iki de i im gerçekle tirmektedir. Birincisin-de insan âlem-i Lâhût�taki isti rak hâllerini yitirmekte, ikincisinde insan olu un yetkin formu de i erek ar  dünyasna uygun hâle gel-mekte ve onda ar iyet kabiliyeti ortaya çkmaktadr. nsan Hakk�a a inal n yitirmektedir. Ömer Fuâdî, ayn yöntem ve de i imle in-sann, srasyla kürsî, yedinci gök, altnc gök, be inci gök, dördün-cü gök, üçüncü gök, ikinci gök ve birinci gö e ini /hareket/inden söz eder. Nihayet insan, birinci gökten de do al (tabâyi�) dünyaya iner. Dü ünürümüz buraya kadar Platoncu gelene i yanstmaktadr. Ancak ini  burada sona ermez. Ömer Fuâdî nihayet insann madde-ye (heyûlâ) girip ana rahmindeki meniden hâsl olan çocu a (veled) tenezzül etti ini, ette hayat bularak bir bebek (tfl) olarak dünyaya geldi ini, böylece �esfel-i esfel� bir varlk oldu unu belirterek insa-nn a a ya ini /hareket/ini çocukta tamamlar. nsan olu taki bu ini /hareketi, dairesel/semâ bir harekettir. Bu noktadan sonra de i im/hareket/in yönü, artk yukarya do ru çk tr (urûc).

Yukar Çk /Hareket/in (Urûc) lkesi: A k ve GüzellikÖmer Fuâdî, insan olu un çocuk noktasndan itibaren dü ünü ü-nün bir gere i olarak hadislerden hareketle insann yeniden Vahdet�e 
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çk nn imkânn verir. Buna göre dü ünürümüz, çk  temel hare-ket noktasna insann özü olan �yürek�i koyar. Tanr kendisiyle a i-nal n yitiren insana bir arac gönderir. Bu arac melektir. Melek; çocu u, asli vatan ve ruhlar âlemi konusunda bilgilendirir. kinci bir arac ilke olan eytan ise aksini yapar.38 Mele in verdi i bilgi il-ham, di eri üphedir. Ömer Fuâdî�nin Vahdet ve vuslat için mele e yükledi i görev, insana asli vatann ve ruhlar dünyasn unuttur-mamaktr. Bunun için onun yapaca  ey, bu ikisinin bilgisini ona ö retmek ve onlarn hazzn (zevk) tattrmaktr (ilkâ). Ömer Fuâdî insann bilgilendirilmesinde kavram olarak �ilhâm� kullansa da gerçekte bu bildirim insan açsndan Birlik dünyasna dair Platoncu ve bn Arabî gelene indeki �hatrlama�dan ibarettir. nsann �gerçek güzellik�i hatrlayabilmesi için Ömer Fuâdî mele-in ilhâmn, nebi ve velinin rehberli ini esas alr. Onlara, hakikati hatrlatma görevini verir. Onlarn hatrlattklar eyler, tekraren ifa-de etmek gerekirse �vatan- asliye muhabbeti, âlem-i ervâh zevki ve semâ-y lâhût lezzeti�ne dair ilhâmdr. Ömer Fuâdî�nin çk /hareketi için kulland  yöntem, bn Arabî dü üncesindeki �güzel isimlerin (cemâl-i esmâ)� hatrlanlmasndan (zikr) ba lamak ve çk a onlarla yol aramaktr. Ömer Fuâdî hatr-lamalarla (zikr, mezkûrât) ortaya çkan bu Birlik dünyasna dair haz durumunu �vecd� kavramyla ifade eder. Vecd yolundaki insann ad artk �tâlib�dir.� mdi tâlib dahi dilini ism-i Hudâ�ya zâkir klub kalbini tefekkür-i hakîkîyeye zâkir klsa heman gönül levhinde ol zikrin müsammas ve ol fikrin hakikati zuhur edüb makâm- kurbiyetin ezharlar(?) çehre bu tâlibe vecdi hasl olur.�39
Vecd yolundaki tâlibin diliyle isimleri tekrarlamas, kalbinin ger-çek tefekkürü hatrlamas (zikr) hatrlayc (zâkir) için birer araçtr. Cisim olu taki insann isimleri tekraren sözlü hatrlamas sonu-cunda, ismin nesnesi (müsemmas) tâlibin gönül levhasnda zuhur eder. Gönlünde yaknlk makamnn gülleri açar. Neticede tâlibde 
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vecd ortaya çkar. Vecdin, varlk (vücud-mevcud) kavramnn kök harflerinden olu tu unun altn çizmemiz gerekmektedir. Buradan dü ünürümüzün vecdle var olu u, yahut insan olu u imledi i so-nucunu çkarabiliriz. Çünkü vecd, Fuâdî�nin dü üncesinde tâlibin Birlik (Vahdet) dünyasna yükseli /hareket/inin muharrik gücünü olu turur. Vecd�i dü ünürümüz ristotelyen bir etkiyle kapya gelen sevgilinin seveni hareket ettirmesine benzetir.�Kaçan bu tâlibe vecd hâsl olsa ânn cismine hareket vaki olur. Mesela bir ki inün bir sevgilüsü, dostu olsa, arzu dileyüb ol dost bu ki inin evine gelse, ol ki iden hareket zuhur eder. Yani kalkub içerü ta ra girer çkar ta kim müzeyyen makamla ve nefis taamla ve halim kelamla ve eltâf tamamla ol dostun hatrn mamur etme e mecd olur. mdi eger bu ahval üzere ol dostun hatr mamur olsa, bu ki iye ol dostun muhabbeti ve kur-biyeti ve ra beti ve efkati ziyade olur.�40
Sevgilinin hatrn mamur etmek, yaknl  ve ra beti artracaktr. Ayrca bu sözlü tekrarlarla hatrlamalarn çoklu u cisimdeki insana iki ey getirecektir. Birincisi, verilen emaneti korumak, onu zayi et-memek; ikincisi, ini /hareket/le örtülen kabiliyetlerini bilkuvveden bilfiile çkarmak. Çk  ba latmak.� mdi mademki bu tâlibe vecd hasl olsa... Kaçan tâlib müridin bu mezkûrat ziyade oldukda ol dostun muhabbeti ve kurbiyeti ve efkati zi-yade olmasnn misali oldur ki bu â kn çe mine Hak Teala�nn hidayeti nazar ve diline kelimet nazar ve kalbine hikmet nazar ve srrna vahdet ve vuslat nazar ziyade olur. Kaçan bir ki i bu hâle erse ehli derler ki emaneti zayi etmeyüb kabiliyetini bilkuvvelerini bilfiil getirdikleri çün.�41 Dost/sevgili muhabbeti, yaknl  ve efkati arttkça, â  n gö-zünde hidayet bak , dilinde kelime bak , kalbinde hikmet bak , srrnda vahdet ve vuslat bak  ziyadele ir. Bu hâle sahip ki iyi Ömer Fuâdî �seven� (â k) olarak isimlendirir.� mdi her kaçan bu â klar bu hâle erseler ânlara iki cihanda gus-sa ve elem olmaz... Ve emma bu misali â klara lazm olan budur ki 

40 Kastamonulu Ömer Fuâdî, age., BBK, OE_Yz_0836/02: 13 b-24.
41 Kastamonulu Ömer Fuâdî, age., BBK, OE_Yz_0836/02: 14 a-25.



hem kendüyi ve hem ilmini bu hâliyle ermeyenlerin sûi nazarlarndan saknalar.�42
Â klarn çk  yolunda yapmas gereken iki ey vardr. Kendisini ve bilgisini korumak. Böyle yaparlar ise â klar iki cihanda mutlu-durlar, onlar için elem olmaz. Ömer Fuâdî çk  yolundaki insanlarn yeryüzündeki durumunu göçmen ku lara benzetir. Onlarn durumu ku larn gelip, mutedil havaya sahip vilayetlerde çiftle ip, evlat hâsl etmelerine benzer. Ku lar orada kalmazlar. Hizmetlerini eda edip geldikleri yere geri dönerler. te â klar da böyledir. 
Sonuç17. yüzyl dü ünürü Kastamonulu Ömer Fuâdî�nin metafizik anlay , öncelikle bir öz ve özün olu  açklamasdr. kinci olarak Fuâdî�nin metafizik anlay , bir anlamyla insan olu , di er anlamy-la Birlik dü üncesidir. Bu anlamyla o, üç filozofun etkisini ta mak-tadr. Bunlar Platon, Aristoteles ve bn Arabî�dir.Ömer Fuâdî�nin Birlik kavram, iki anlam içermektedir. Birincisi ilkesel birlik, ikincisi insan olu taki özsel birlik. lkesel Birlik, Tevhîd ilkesidir, dü ünürümüz bu ilkeyi �Lâ ilâhe illâ hû� önermesiyle ifade etmektedir. Özsel olarak Birlik, nûr, rûh, akl ve kalem kavramla-rn içeren bir Birlik�tir (Vahdet). Bu dört kavramn birli ini Fuâdî �hakikat� kavramyla ifade etmektedir. Dü ünürümüz ilkesel Birlik anlay nda slam felsefesinin slam (ayet-hadis) kayna na dayan-maktadr. Kastamonulu Ömer Fuâdî ikinci Birlik (Vahdet) dü üncesinde, insan olu u ifade etti i �hakikat� olarak bir Birlik�tir. Bu anlamda dü-ünürümüz Birlik�i ayetten ald  kavramla, �insann Birlik/Bütün-lük formu (ahsen-i takvîm)� kavramyla ifade etmektedir. Formun maddesini �akl/nûr/rûh/kalem� kavramlaryla doldurmaktadr. Bu anlay nda o Aristotelesçi bir etkiye ilaveten slam felsefesinin ilk akl kavram kar lklarn yanstmaktadr. Ömer Fuâdî�nin hakikat olarak Birlik�inde bir ba ka husus, Birlik�e ilahî isimleri (esmâ) temel yapmasdr. simler varl n kökle-

42 Kastamonulu Ömer Fuâdî, age., BBK, OE_Yz_0836/02: 14 a-25.



ridir (usûl). Bu Birlik�te insan hakikatleri Hakk� mü ahede etmekte, harfsiz, sessiz, sözsüz ileti im içinde mutlu bir hayat sürmektedirler. Üçüncü olarak onlar sükûnet içerisinde varl n sürdürmektedirler. Yani onlar için herhangi bir de i im/hareket söz konusu de ildir. Bu tür var olu  bir bütün olarak dü ünürümüzün Vahdet Saray�dr. lahî isimleri Platon�un idealar olarak kabul etmemiz durumunda Kastamonulu�nun Birlik anlay nda, bn Arabî�ye ilaveten Platon-cu oldu unu rahatlkla söyleyebiliriz. Bu anlamda dü ünürümüz ve Platon insann ini /hareket/inden ve yükseli /hareket/inden43 söz eden iki dü ünürdürler. Cisim olu  bilgisine sahip olmakla birlikte insanî hakikatler ortaya çkan zdrâbla de i ime ba larlar.Kastamonulu Ömer Fuâdî�de insann ini /hareket/i dairesel ha-reketle gerçekle ir. Yedi gök, kürsî ve ar la birlikte toplamda dokuz gökte ini  gerçekle ir. ni , çocuk olu a kadar sürer. ni , de i imi ve Birlik dünyasna ait bilgilerin örtülmesi sonucunu getirir. Çünkü insan, artk srf hakikat de ildir, cisimle birliktedir. Cisim ise Ömer Fuâdî�nin dü üncesinde insan olu un ikinci ana illetidir. Artk rûh ola-rak hakikat, bir cisim içindedir. Cisimdeki rûh �yürek� adn alm tr. Oysa, rûh cisimsizdi ve ad hakikat�ti. �Yürek�, Ömer Fuâdî�de hem insann kendisidir, hem insann Vahdet dünyasna açlan kapsdr. Bu kapy, dü ünürümüz, gönül levhas, kalp aynas olarak da ifade etmek-tedir. Bir levha ve ayna olarak �yürek�, Birlik dünyasnn (hakikatlerin) tezahür/yansma mahallidir. O nedenle insan onunla Birlik (Vahdet) dünyasna katlmaktadr, katlmaldr. Bu insan olu , �tâlib� adn alr. Ancak Vahdet�in yansmas yahut katlmas için, tâlibin, Vahdet dün-yasn hatrlatacak isimlerin sözlü/tekrarl hatrlamalara ihtiyac vardr, çünkü isimlerin sözlü tekrar talibe Birlik dünyasn hatrlatacaktr. Hatrlamalar ba layp ço aldkça tâlibde Birlik�e ait vecd ortaya ç-kacak, bu vecd daha sonra a ka dönü ecek, a k sevgilinin yaknl -n, muhabbetini ziyadele tirecektir. Burada vecdin, Varlk (Vucûd-Mevcûd) kavramnn kök harflerinden olu tu unun altn çizmemiz gerekmektedir. Dü ünürümüzün vecdle, insan olu u (varlk) imledi i 
43 Konu için bkz. Eflâtun, Phaidros, çev. Hamdi Akverdi, Milli E itim Bakanl , stanbul 1997; bkz. Fatma Paksüt, Platon ve Platon Sonras, Kültür ve Turizm Bakanl , 1982. 



sonucunu çkarabiliriz. Vecdle ortaya çkan dost/sevgili muhabbeti, yaknl  ve efkati arttkça, â  n gözünde hidayet bak , dilinde ke-lime bak , kalbinde hikmet bak , srrnda vahdet ve vuslat bak  ziyadele ecektir. Bu insan olu , artk �â k� adn alr. Dü ünürümüz bu durumdaki â  , ku larn gelip, mutedil havaya sahip vilayetler-de çiftle ip, evlat hâsl etmelerine, ödevlerini eda edip geldikleri yere dönmelerine benzemektedir. Bu durumdaki â  a dü en, bu a k hâlini muhafaza etmek, bu konuda bir süreklili e sahip olmaktr.Sonuç olarak Aristo metafizi i açsndan bakld nda Ömer Fuâdî dü üncesinde Birlik, insan olu una ait öz ile bu öze ait bir ini  ve çk  ifade eden bir birliktir. Bu birlikte bir süreklilik, bir bütün-lük söz konusudur. Bütünlü ü ve süreklili i sa layan iki ey, Bir�e ait isimlerin (Tevhîd) sözlü hatrlamalaryla ba layan vecdin, a ka dönü erek süreklilik kazanmas, göçmen ku lar misali insann bu sü-reklilik içinde asli vatanna, geldi i yere dönü ünü beklemesidir. 
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