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Hz. úbrahim (a.s.)’×n
Gökcisimleriyle Monoloùunun
úüarî/Tasavvufî Yorumu

Giriþ
ur’an’da kendisinden
çokça bahsedilen peygamberlerden biri olan Hz.
Ýbrahim; sadece Müslümanlar tarafýndan deðil, YaAhmet AtlÖ
hudi ve Hýristiyanlar taraYrd. Doç. Dr., Bozok Üni., úlahiyat Fak.
fýndan da “en büyük ata ve
temel referans noktasý” kabul edilmiþ,1 onun þahsiyeti ve sahip olduðu nitelikÖzet
ler hep takdir edile gelmiþBu makalede, Hz. Ýbrahim (as.)’ýn gökcisimleriyle mo- tir. Hatta Hz. Ýbrahim’in
noloðuna dair kýssasý, iþari/tasavvufi açýdan ele alýnýp
deðerlendirilmiþ, konuyla ilgili zahirî yorumlara ise çocuklarý olduklarýný söylekýsaca deðinilmiþtir. Söz konusu kýssada Hz. Ýbrahim; yen ve ona baðlýlýklarýný disýrasýyla yýldýz, ay ve güneþi gördüðünde “Rabbim bu- le getiren Arap müþrikleri
dur.” demiþ, ancak bunlar batýp gözden kaybolunca, de onun faziletini itiraf etfani ve geçici þeylerin rab olamayacaðýný anlamýþ ve
miþlerdir. Elmalýlý M. HamHakk’a yönelmiþtir. “Rabbim budur.” sözünden yola
çýkan bazý müfessirler, Hz. Ýbrahim’in kýsa bir süre de di Yazýr’ýn (ö. 1942) deyiolsa gökcisimlerini Rab edindiðini öne sürerken, bazý- þiyle, “Bu büyük makam,
larý Hz. Ýbrahim’in bu sözü kavmiyle tartýþtýðý sýrada böyle âlemdeki insanlarýn
gökcisimlerine tapýnmanýn manasýzlýðýný ortaya koy- çoðunun fazilet ve yüksek
mak amacýyla farazi olarak söylediðini ve bunun bir
mertebesini itiraf etmesi þetartýþma yöntemi olduðunu dile getirmiþlerdir. Sufiler
ise, Hz. Ýbrahim’in gökcisimleriyle monoloðunu iþari/ refi, halilullah olan Hz. Ýbtasavvufi açýdan ele alýp yorumlamýþ ve tasavvuf kav- rahim (as.) kadar hiç kimramlarýyla açýklamaya çalýþmýþlardýr. Sufiler tarafýndan seye nasip olmamýþtý.”2
söz konusu kýssa, Hz. Ýbrahim’in seyr-i sülûk esnasýnBilindiði gibi Hz. Ýbrada yaþadýðý manevi bir tecrübe olarak deðerlendirilmiþ,
kýssada geçen gökcisimlerine mecaz anlamlar yüklen- him, halilullah yani Allah’ýn
miþ; yýldýz, ay ve güneþ, kul ile Allah arasýnda bulunan dostudur. Muhyiddîn Ýbve sufinin manevi yolculukta ilerleyebilmesi için aþmasý nu’l-Arabî (ö. 638/1240);
gereken nurani perdeler olarak yorumlanmýþtýr.
Hz. Ýbrahim’e dost anlaAnahtar Kelimeler: Hz. Ýbrahim, Ýþari tefsir, Tasavvufi
mýna gelen “Halîl” sýfatýtefsir, Seyr-i sülûk
nýn verilmesinin, Allah’ýn
zatýnýn nitelendiði bütün
sýfatlarýn onda birleþmiþ olmasýndan veyahut Hakk’ýn onun suretinin vücuduna yayýlmýþ olmasýndan kaynaklandýðýný belirtir.3 Erzurumlu Ýbrahim Hakký (ö.
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1194/1780) ise, dostluk anlamýna gelen “hullet”in, Hz. Ýbrahim’in makamý
olduðunu ve gayb âleminde gizli olan
bu dostluðun (hulletin) semeresinin
de marifet olduðunu ifade eder.1
Tevhid ile þirk arasýndaki mücadelenin sembolü, Allah’a boyun eðmenin ve teslimiyetin niþanesi olan Hz.
Ýbrahim’e, Kur’an-ý Kerim büyük bir
önem atfeder ve onu peygamberler arasýnda özel bir konuma yerleþtirir. Çünkü Hz. Ýbrahim; Mekke þehrini kuran,
Kâbe’yi ilk imar eden ve hac ibadetinin ilk uygulayýcýsý olan peygamberdir. Kur’an-ý Kerim’de, müþrikler putlarý terk etmeye ve bir olan Allah’a kulluk etmeye davet edilirken, hakiki tevhid yolunu takip eden Hz. Ýbrahim referans gösterilmektedir. Daha önce ifade
edildiði gibi, bu onun cahiliye Araplarý
tarafýndan bir “ata” olarak görülmesinden kaynaklanmaktadýr. Ayrýca Ehl-i
Kitap’ýn Ýslam’a karþý yönelttiði iddialara verilen yanýtlarda da, Kur’an’ýn temel prensiplerinin referans kaynaðý olarak bazen Hz. Ýbrahim öne çýkarýlýr ve
onun Yahudi veya Hýristiyan olmadýðý,
ancak hanîf bir mümin olduðu belirtilerek, Ehl-i Kitap’ýn iddialarý çürütülür.2
Kur’an’da özellikle Hz. Ýbrahim’in
gönderildiði toplumda saf tevhit inancýný yaymak için gösterdiði çaba ve üs1. Erzurumlu Ýbrahim Hakký, Mârifetnâme,
sad. M. Fuad Baþar, (Ýstanbul 1984, Kit-San
Yay.), s. 462.
2. Bkz. 60/Mumtehine, 4; 2/Bakara, 125-127,
130-131, 135; 14/Ýbrâhîm, 35; 22/Hacc, 2627, 78; 3/Âl-i Ýmrân, 65-68, 95; 4/Nisâ, 125;
6/En’âm, 161; 16/Nahl, 120-123. Kur’an’da
Hz. Ýbrahim portresi hakkýnda ayrýca bkz. Zekeriya Pak, “Hz. Ýbrahim Yýldýz, Ay ve Güneþi
Rab Edindi mi?”, EKEV Akademi Dergisi,
XIV (2003), s. 61-63.

tün gayretlere dikkat çekilmekte ve birçok ayette “hanîf” oluþu vurgulanmaktadýr. Hanîf oluþunun yaný sýra Hz. Ýbrahim; sýddîk,3 halîm,4 evvâh,5 münîb6 ve
halîl (dost) gibi sýfatlarla da nitelenmektedir. Hz. Muhammed (sas.) hakkýnda
Kur’an’da geçen ve güzel örnek manasýna
gelen “üsve-i hasene” tabirinin Hz. Ýbrahim (as.) hakkýnda da kullanýldýðý görülmektedir. Bununla birlikte, Kur’an’ýn Hz.
Ýbrahim ile ilgili anlatýmlarýnda Allah’ýn
ona vahyedip kitap vermesi; Kâbe’yi inþa etme görevini vermesi; babasý için baðýþlanma dilemesi, ancak onun Allah’ýn
düþmaný olduðunu anladýktan sonra ondan uzaklaþmasý; putperestlerin putlarýný kýrmasýyla birlikte ateþe atýlmasý, fakat
Allah’ýn emriyle ateþin onu yakmamasý;
ihtiyarlýk zamanýnda çocuk sahibi olacaðýnýn müjdelenmesi; ölülerin nasýl diriltildiðini görmek istemesi ve bununla ilgili yaþadýðý tecrübe; gök cisimleriyle monoloðu gibi konular yer almaktadýr.7
3. Sýddîk, bütün sözlerinde, fiillerinde ve
hâllerinde doðru olan kimseye denir. Ebu’lKâsým Abdulkerîm b. Hevâzîn el-Kuþeyrî,
er-Risâletu’l-Kuþeyriyye, thk. M. Zerîk-A.
A. Baltacý (Ýkinci Basým, Beyrut: Dâru’l-Cîl,
ts.), s. 211.
4. Halîm, istediði zaman her þeyi yapabilecek
güce sahip olduðu hâlde, öfkesini dizginleyen
ve ona hâkim olan kimsedir. Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Allah ve Ýnsan, çev. Süleyman
Ateþ (Ankara: AÜÝF Yay., 1975), s. 195-196.
5. Evvah, çok ah eden, çok hüzünlü, çok dua
eden, çok aðlayan, merhametli, rikkatli, tesbih eden, fakih vb. anlamlara gelmektedir.
Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab (Üçüncü Basým,
Beyrut 1419/1999, Dâru Ýhyâi’t-Turâsi’lArabî,), I, 274; Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’lMuhît (Sekizinci Basým, Beyrut 1426/2005
Muessesetüu’r-Risâle,), s. 1242.
6. Münîb, inabe sahibi olan yani Allah’a yönelen,
taate dönüþ yapan, tövbe eden ve tövbeyle
Allah’a dönen kimse vb. manalara gelmektedir. Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XIV, 319.
7. Bkz. 2/Bakara, 123-133, 134-136, 260; 3/
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Bunlar arasýnda özellikle üzerinde en
çok tartýþýlan konunun, Hz. Ýbrahim’in
gök cisimleriyle monoloðu meselesi olduðu söylenebilir. Kur’an’ýn ilgili ayetlerinde anlatýldýðýna göre; Hz. Ýbrahim
gökyüzünde yýldýz, ay ve güneþi gördüðü zaman, sýrasýyla bu gök cisimleri için
“Rabbim budur.” demiþ; fakat bu cisimler kaybolduðunda batýp giden þeylerin Rab olamayacaðýný belirtmiþtir.
Gerçekten, Hz. Ýbrahim bu gök cisimlerini, kýsa bir süre de olsa, tanrý edinmiþ midir ya da yýldýz, ay ve güneþle
olan monoloðu putperest olan kavmine
tevhid inancýný anlatmak üzere giriþtiði
bir tartýþma yöntemi ve muhakeme tarzý mýdýr yoksa, tasavvufi açýdan bakýldýðýnda, Hz. Ýbrahim’in seyr-i sülûk esnasýnda yaþadýðý manevi bir tecrübe midir? Bu konuyla ilgili olarak rivayet ve
dirayet tefsirlerine dayalý birçok çalýþma yapýldýðý ve bu meselenin tutarlý ve
mantýklý bir izahýnýn yapýlabilmesi için
çaba sarf edildiði görülmektedir. Ancak
tespit edebildiðimiz kadarýyla yapýlan
bu çalýþma ve deðerlendirmelerde, Hz.
Ýbrahim’in gök cisimleriyle monoloðunu ihtiva eden ayetlerin zahirî boyutu
ele alýnýp tartýþýldýðý hâlde, iþari/tasavvufi boyutunun ihmal edildiði anlaþýlmaktadýr. Bu yüzden bu çalýþmamýzda,
Hz. Ýbrahim’in gök cisimleriyle monoloðunun gerek iþari tefsirlerde1 gerekse
Âl-i Ýmrân, 67, 84, 95, 97; 4/Nisâ, 125; 6/
En’âm, 75-79, 161; 9/Tevbe, 114; 11/Hûd,
75; 15/Hicr, 51-55; 16/Nahl, 123; 19/Meryem, 41, 47; 21/Enbiyâ, 51-73; 26/Þuarâ, 86;
51/Zâriyât, 28; 60/Mumtehine, 4.
1. Ýþari tefsir, bir sufinin seyr-i sülûk neticesinde kalbine doðan ilham ve iþaretlere dayanarak ve zahirî anlamýna ters düþmeyecek
þekilde birtakým gizli manalar vererek Kur’an
ayetlerini yorumlamasýdýr. Ýþari tefsir hakkýnda geniþ bilgi için bk. Süleyman Ateþ,

tasavvuf kaynaklarýnda nasýl yorumlandýðýný ele alýp deðerlendireceðiz. Ancak
bunun öncesinde müfessirlerin bu konuda yaptýklarý zahirî yorum ve deðerlendirmelere kýsaca göz atmanýn faydalý olacaðý kanaatindeyiz.
A) Hz. Ýbrahim’in Gök Cisimleriyle
Monoloðunun Zahirî Yorumu
Kur’an-ý Kerim’in özellikle Mekkî
surelerinde, Hz. Ýbrahim’in Allah’a þirk
koþmanýn bir türü olan putperestliðe
karþý mücadele ettiði ve tevhid inancýný yerleþtirmek için çaba gösterdiði,
gök cisimlerine ve bunlarýn sembolleri olan putlara tapmanýn anlamsýzlýðýný ortaya koyarak fayda ve zarar vermesi mümkün olmayan bu cisimlere tapmayý terk etmeleri konusunda kavmini uyardýðý anlatýlýr.2 Konumuzla ilgili 127
ele alacaðýmýz ayetlerin geçtiði En’âm
suresi de ŉbirkaç ayet dýþýndaŉ Mekkî
surelerdendir.3 Çalýþmamýza konu olan
söz konusu ayetlerin meali þöyledir:
“Böylece biz, kesin iman edenlerden
olmasý için Ýbrahim’e göklerin ve yerin
melekûtunu gösteriyorduk. Gecenin karanlýðý onu kaplayýnca bir yýldýz gördü
ve ‘Rabbim budur.’ dedi. Yýldýz batýnca, ‘Batanlarý sevmem.’, dedi. Ay’ý doðarken görünce, ‘Rabbim budur.’ dedi.
O da batýnca, ‘Rabbim bana doðru yolu
göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum.’ dedi. Güneþi doÝþârî Tefsir Okulu, (AÜÝF Yay., 1974), s. 1921; Süleyman Uludað, “Ýþârî Tefsir”, DÝA,
(Ýstanbul 2001, Türkiye Diyanet Vakfý,),
XXIII, 424-428.
2. Ömer Faruk Harman, “Ýbrâhîm”, DÝA, XXI,
269.
3. Elmalýlý M. Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’an
Dili, III, 311.
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ðarken görünce de ‘Rabbim budur, zira bu daha büyük.’ dedi. O da batýnca,
dedi ki: Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a)
ortak koþtuðunuz þeylerden uzaðým.
Ben hanîf olarak yüzümü gökleri ve yeri
yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben
müþriklerden deðilim.”1
Yukarýdaki ayetlerde Hz. Ýbrahim’in
dilinden dökülen “Rabbim budur.” sözünün hangi manayý ifade ettiðini tespit etmek için müfessirlerin yaptýðý yorum ve deðerlendirmelere göz atýldýðýnda, çeþitli bakýþ açýlarýyla karþýlaþýlýr. Eðer sufilerin yaptýðý iþari/tasavvufi izahlar bir kenara býrakýlacak olursa,
rivayet ve dirayet tefsirlerinde ortaya
konan yorum ve deðerlendirmeleri genel olarak ikiye ayýrmak mümkündür:
Birincisi; Hz. Ýbrahim’in söz konusu
gök cisimlerini (yýldýz-ay-güneþ) kýsa
bir süre de olsa Rab olarak kabul ettiðini öne süren görüþtür.2 Buna göre Hz.
Ýbrahim; peygamberliðinden önceki dönemde, çevresindeki varlýklar üzerinde
tefekkür etmiþ, bu varlýklardan yola çýkarak kendini ve tüm evreni yaratan bir
rab arayýþýna yönelmiþtir. Bu arayýþ esnasýnda gökyüzünde gördüðü yýldýz, ay
ve güneþten etkilenerek bunlarýn rab
olabileceðini düþünmüþ; fakat bunlarýn batýp gözden kaybolduklarýný görünce, zevale, batýp sönmeye mahkûm
olan varlýklarýn rab olamayacaðýný idrak etmiþ; eserden müessire, bir baþka
deyiþle, yaratýlmýþlardan yola çýkarak
1. 6/En’âm, 75-79.
2. Örnek olarak bk. Ebû Ca’fer Muhammed b.
Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, thk. Ahmed
Abdürrâzýk el-Bekrî vd. (Ýkinci Basým, Kahire: Dâru’s-Selâm, 1428/2007), IV, 32373240; Süleyman Ateþ, Kur’ân-ý Kerîm Tefsîri,
(Milliyet Yay., 1995), II, 908.

tek olan yaratýcý fikrine ulaþmýþtýr. Dolayýsýyla bu görüþ açýsýndan söz konusu ayetler, Hz. Ýbrahim’in tevhid inancýna ulaþmadan evvel yaþadýðý bir tefekkür sürecini dile getirmektedir.3
Birinci yorumu tercih eden müfessirlerin görüþlerine dayanak noktasý olarak “kesin iman edenlerden olmasý için Ýbrahim’e göklerin ve yerin
melekûtunun gösterilmesini” ve Hz.
Ýbrahim’in “Rabbim budur.” ve “Ben
batanlarý sevmem.” sözünün ifade ettiði lâfzî manayý esas aldýklarý görülmektedir. Bu manaya göre Hz. Ýbrahim,
gök cisimleri üzerinde tefekkür edip
akýl yürüterekŉistidlal yoluylaŉ tevhid
inancýna ulaþmýþtýr.4
Ýkincisi; Hz. Ýbrahim’in putperest
olan kavmine tevhid inancýný teblið etmeye çalýþtýðý esnada giriþtiði bir tartýþma yöntemi ve muhakeme tarzý olduðunu ileri süren görüþtür.5 Bu görüþü benimseyenler, Hz. Ýbrahim’in “Rabbim
budur.” sözünün, “Bu mu benim Rabbim!” veya “Sizin zannýnýza göre iþte
Rabbim!” þeklinde anlaþýlmasý gerektiðini belirtmiþlerdir. Baþka bir deyiþle,
Hz. Ýbrahim bu sözü, çevresindeki insanlarla tartýþtýðý sýrada, gök cisimlerinin rab olabilmesinin imkânsýzlýðýný kanýtlamak için bir faraziye olarak söylemiþtir. Zira bir kimsenin muhatabýnýn
3. Zekeriya Pak, “Hz. Ýbrahim Yýldýz, Ay ve Güneþi Rab Edindi mi?”, s. 64.
4. Zekeriya Pak, agm., s. 65.
5. Örnek olarak bk. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ðayb (et-Tefsîru’l-Kebîr), (Birinci Basým, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1401/1981), XIII,
49-58; Ýbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm,
thk. Mustafâ es-Seyyid Muhammed vd. (Birinci Basým, Kahire 1421/2000, Muessesetu
Kurtuba,), VI, 97-99; Elmalýlý M. Hamdi Yazýr, age., III, 389-390.
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düþüncesine iþtirak etmemekle birlikte, önce onunla hemfikir görünüp sonra da muhatabýnýn düþüncesinin yanlýþ
olduðunu kanýtlamak için deliller ortaya koyarak onu ikna etmeye çalýþmasý
tartýþma yöntemlerinden birisidir. “Ýbrahim, yýldýzlara baktý ve ‘Ben hastayým.’ dedi.”1 ayetinin yorumunda da2
Hz. Ýbrahim’in benzer bir yöntemi kullandýðý ifade edilmektedir.3
Ýkinci yorumu tercih eden müfessirler, tespit ettikleri bazý hususlarý görüþlerine delil sunmaktadýrlar. Buna göre,
Hz. Ýbrahim’in gök cisimleriyle monoloðuna dair kýssanýn babasýna yaptýðý
uyarý ile baþlamasý, Hz. Ýbrahim’in baþtan itibaren tevhid inancýna sahip olduðuna iþaret etmektedir. Dahasý, Hz.
Ýbrahim, gök cisimlerini ilk defa görüyor deðildir. Bu yüzden daha önce gökyüzünde gördüðü yýldýz, ay ve güneþten haberdar olduðu hâlde, görünüþte
ay ve güneþten daha küçük olan yýldýza “Rabbim budur.” demesi, akla uygun bir davranýþ olamaz. Yine onun güneþ için “Rabbim budur.” demesinden
evvel, ayýn batýþýnýn peþinden söylediði
“Rabbim bana doðru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan
olurum.” ifadesi de önceden onun Rabbini tanýdýðýna delalet eder. Kýssanýn sonunda yer alan “Ýþte bu, kavmine karþý
Ýbrahim’e verdiðimiz delillerimizdir.”4
ayetinde, Hz. Ýbrahim’e bazý bilgilerin
verildiðinin belirtilmesi de onun “Rabbim budur.” sözünü bir faraziye ve
tartýþma yöntemi olarak kullandýðýný
1. 37/Sâffât, 88-89.
2. Bu ayetin tefsiri için bk. Elmalýlý M. Hamdi
Yazýr, age., VI, 210-211.
3. Zekeriya Pak, agm., s. 64-65.
4. 6/En’âm, 83.

göstermektedir.5 Dolayýsýyla bu görüþe
göre Hz. Ýbrahim, peygamberliðinden
önce ve sonra gök cisimlerini rab edinmemiþ, baþtan itibaren tevhid inancýna
sahip olmuþtur.
B) Hz. Ýbrahim’in Gök Cisimleriyle
Monoloðunun Ýþari/Tasavvufi Yorumu
Konuyla ilgili ayetlerin baþýnda,
Hz. Ýbrahim’e yerin ve göklerin melekûtunun gösterildiðinden bahsedilmektedir. Melekût kelimesi Kur’an-ý
Kerim’de, iki ayette “göklerin ve yerin melekûtu”, diðer iki ayette ise “her
þeyin melekûtu” þeklinde olmak üzere
dört yerde geçmektedir.6 Kur’an’daki
kullanýmlarýna ve tefsirlerde ona yüklenen anlamlara bakýldýðýnda, melekût
kelimesinin, Allah’ýn âlemdeki sonsuz
kudret ve tasarrufunu, ezelî ve ebedî 129
saltanat ve hâkimiyetini ifade ettiði
görülmektedir.7
Saltanat, izzet, hükümranlýk, Allah’ýn mülkü gibi anlamlar taþýyan melekût kelimesi,8 ruhlar ve nefislere ait
olan gayb âlemini ifade eder.9 Zahir
âlemde melek kelimesini kullanan sufiler, bâtýn âlemde melekût kelimesini
kullanmýþlardýr. Arzdan arþa kadar her
þey melekût âleminin içinde yer alýr.10
Sufiler; merâtib-i vücûd, merâtib-i kül5. Zekeriya Pak, agm., s. 65-66.
6. 6/En’âm, 75; 7/A’râf, 185; 23/Mu’minûn,
88; 36/Yâsîn, 83.
7. Fuat Aydýn, “Melekût”, DÝA, (Ankara 2004,
Türkiye Diyanet Vakfý,), XXIX, 47.
8. Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XIII, 182-183;
Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, s. 954.
9. Alî b. Muhammed eþ-Þerîf el-Curcânî, Kitâbu’t-Ta’rifât, (Beyrut: Mektebetu Lubnan,
1985), s. 246.
10.Ethem Cebecioðlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüðü, (Üçüncü Basým, Ýstanbul 2005, Anka Yay.), s. 424.
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liye veya hazârât-ý hams denilen varlýðýn boyutlarýný mertebeler þeklinde ele
alarak her hazrete yani bu mertebelerin
her birine bir âlem adýný vermiþ ve bunlarý çeþitli þekillerde sýnýflandýrmýþlardýr.1
Bu tasniflerde melekût âlemininŉbazen
ayrý mertebeler olarak zikredilse deŉ ervah ve misal âlemlerini içine aldýðý görülmektedir. Sufilere göre akýl, þeriatýn
nuruyla þahadet âlemine dair bilgileri elde edebilirken, melekût âlemini ancak mükâþefe sahibi basiret erbabý idrak edebilir.2
Kelâbâzî (ö. 380/990), Hz. Ýbrahim’e
yerin ve göklerin melekûtunun gösterildiðine dair ayeti zikrederek peygamberlerin; kuvvet, yakin ve gayb hâllerini müþahede etme bakýmýndan Allah Teâlâ’dan, diðer kullara göre daha
fazla feyiz alma makamýnda bulunduklarýný belirtir.3 Rûzbihân el-Baklî’nin
(ö. 606/1209) yorumuna göre, Allah Teâlâ, ezelde Hz. Ýbrahim’e dostluðu (hullet) tahsis ettiði gibi, ezelî
1. Bu tasnifler hakkýnda bilgi için bk. Curcânî,
Kitâbu’t-Ta’rifât, s. 93; Ahmed Avni Konuk,
Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Þerhi, haz. Mustafa Tahralý-Selçuk Eraydýn, (Dördüncü Basým, Ýstanbul 2005, M.Ü. Ýlahiyat Fakültesi
Vakfý Yay.), I, 44-46; H. Kâmil Yýlmaz, Anahatlarýyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, (Onüçüncü Basým, Ýstanbul 2010, Ensar Yay.), s.
290-292; Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, (Altýncý Basým, Ýstanbul 2003,
Dergâh Yay.), s. 266-267; Necdet Tosun,
Ýmâm-ý Rabbânî, (Ýzmir 2007, Kaynak Yay.),
s. 103-105; Ethem Cebecioðlu, Tasavvuf Terimleri, s. 260-261, 426; Süleyman Uludað,
Tasavvuf Terimleri Sözlüðü, (Ýkinci Basým
Ýstanbul 2005, Kabalcý Yay.), s. 243-244.
2. Nihat Azamat, “Melekût”, DÝA, (Ankara
2004, Türkiye Diyanet Vakfý), XXIX, 47.
3. Ebûbekr Muhammed b. Ýshâk el-Kelâbâzî, etTaarruf li-Mezheb-i Ehli’t-Tasavvuf, ta’lik:
Ahmed Þemsuddîn, (Birinci Basým. Beyrut
1413/1993, Dâru’l-Kutubi’l-Ýlmiyye), s. 92.

sýfat nurlarýndan zuhur eden yerin
ve göklerin melekûtunu göstermiþtir. Hz. Ýbrahim’in dostluðunun (hullet) sübutu, muhabbetinin istikameti
ve ezelî cemale þevkinin artmasý, mülk
ve melekût vasýtasýyla yakin makamýnda Hakk’a ulaþýp müþahede edenlerden
olmasý için ona göklerin melekût aynasýndan ezel ve ebediyetin özünü/aslýný
göstermiþtir.4
Hz. Ýbrahim’e onunla meþgul olmamasý ve malikine dönmesi için melekût
âleminin gösterildiði; Allah Teâlâ’nýn,
Hz. Ýbrahim’e melekûtu gösterdiði, bunun üzerine Hz. Ýbrahim’in, Hakk’a delil getirmekle meþgul olduðu, fakat kendisine hakikat keþfolunca bunlarýn hepsinden uzaklaþtýðý; Hz. Ýbrahim’e gönüllerde Allah’tan baþkasýný býrakmayan ve Allah ile birlikte tevhid ehlinin
delilleri olan gayb âlemlerinin asýllarýnýn
gösterildiði;5 Allah Teâlâ’nýn, yaratýlmýþ olan yerin ve göklerin melekûtunu
ve bunlarýn bir tedbir edicisinin bulunduðunu Hz. Ýbrahim’e gösterdiði ve
onun Allah’tan baþka def eden ve fayda
veren olmadýðýna kesin inananlardan
olduðu;6 söz konusu ayete dair dile getirilen yorumlardan bazýlarýdýr.
Kuþeyrî (ö. 465/1072), bu ayetin
tefsirinde, Allah Teâlâ’nýn Hz. Ýbrahim’e ezelî inayetiyle lütufta bulundu4. Ebû Muhammed Sadreddîn Rûzbihân b. Ebî
Nasr el-Baklî, Arâisu’l-Beyân fî Hakâiký’lKur’ân, thk. Ahmed Ferîd el-Mizyadî, (Birinci Basým, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-Ýlmiyye,
2008), I, 375-376.
5. Ebû Abdurrahmân Muhammed b. el-Huseyn
b. Mûsâ el-Ezdî es-Sulemî, Hakâiku’t-Tefsîr,
thk. Seyyid Ýmrân, (Beyrut 1421/2001,
Dâru’l-Kutubi’l-Ýlmiyye), I, 204; Rûzbihân
el-Baklî, Arâisu’l-Beyân, I, 376.
6. Sulemî, Hakâiku’t-Tefsîr, I, 205.
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ðunu, ardýndan doðru yolu bildirdiðini
ve sýrrýnýn hükmünde noksanlýktan küçük bir iz bile kalmayacak þekilde tevhid delillerini gösterdiðini, böylece mecaz bulutlarýnýn daðýlmasýndan sonra
Hz. Ýbrahim’in sýrrýnýn yükseldiðini ve
onun Allah’tan baþka her þeyden uzaklaþtýðýný, hatta onlardan geriye bir töhmet bile býrakmadýðýný belirtmektedir.1
Yukarýda söz edilen “sýr” kavramý,
tasavvufi terimlerden biridir. Sýrasýyla kalp, ruh, sýr, hafi ve ahfa olmak üzere birbirinin içinde gizlenmiþ olan ve bir
öncekinin bir sonrakinden daha latif olduðu beþ latifeden (letâif-i hamse) biri
olan sýr, müþahede mahallidir.2 Sýralamada ruhtan sonra gelen ve bu anlamda ruhun ruhu olarak ifade edilen sýr,
ruhtan daha latif bir niteliðe sahiptir.3
Yaratýlýþ esnasýnda her varlýðýn Hak’tan
bir payý bulunmaktadýr ki, buna da “sýr”
denilmiþtir. Bu nedenle sýr; Hakk’ý bilen, O’nu isteyen ve O’nu sevendir. Sufilerin “Rabbimi Rabbim ile bildim.”4
veya “Hakk’ý ancak Hak sever, Hakk’ý
ancak Hak bilir ve talep eder.”5 gibi ifadeleri, yaratýlmýþlarda bulunan bu paya/sýrra iþaret etmektedir. Dolayýsýyla
1. Kuþeyrî, Tefsîru’l-Kuþeyrî (Letâifu’l-Ýþârât),
ta’lik: Abdullatîf Hasan Abdurrahmân, (Beyrut 1428/2007, Dâru’l-Kutubi’l-Ýlmiyye), I,
301.
2. Ethem Cebecioðlu, Tasavvuf Terimleri, s.
398,569.
3. Süleyman Uludað, Tasavvuf Terimleri Sözlüðü, s. 317.
4. Rivayet edildiðine göre, Zunnûn-ý Mýsrî’ye
(ö. 245/859), “Rabbini ne ile bildin?” diye
sorulduðunda, “Rabbimi Rabbim ile bildim.
Rabbim olmasaydý Rabbimi bilemezdim.”
diye cevap vermiþtir. Kuþeyrî, er-Risâletu’lKuþeyriyye, s. 315.
5. Abdurrezzâk Kâþânî, Tasavvuf Sözlüðü, çev.
Ekrem Demirli, (Ýstanbul: Ýz. Yay., 2004), s.
293.

sýr mertebesine yükselen Hz. Ýbrahim,
Hakk’ý talep etmiþ ve diðer varlýklardan
uzaklaþarak O’na yönelmiþtir.
Ýþari/tasavvufi tefsirin ilk ve en
önemli kaynaklarýndan olan Hakâiku’tTefsîr’in müellifi Sulemî (ö. 412/1021),
Hz. Ýbrahim’in gök cisimleriyle monoloðuna dair bazý müelliflerin zahirî manayý ifade eden yorumlarýný naklettikten sonra, söz konusu kýssayla ilgili iþari/tasavvufi yorumu nakleder. Bu yoruma göre, varlýk Hz. Ýbrahim’e karanlýk hâle gelince ve onun iradesi körelince, kalbine rububiyyet nurlarýndan varit
olmuþ ve “Bu benim Rabbim.” demiþtir. Ardýndan ona heybet nurlarý gösterilmiþ ve bu nurlar artmaya devam etmiþtir. Daha sonra beþeriyet manasýndan kurtularak ilahi nurla fani kýlýnmýþ
ve “Rabbim bana doðru yolu göster- 131
mezse” demiþtir. Nitekim Baki’nin bekasýyla baki kýlýnarak “Ey kavmim! Ben
sizin Allah’a ortak koþtuðunuz þeylerden uzaðým.” demiþtir.6 Bu yorumun
daha sonraki bazý müelliflerin eserlerinde de tekrarlandýðý görülmektedir.7
Ayetin iþari yorumundan anlaþýldýðýna göre, Hz. Ýbrahim’in gördüðü ay, yýldýz ve güneþ mecaz anlamda
olup gökyüzünde beden gözüyle seyrettiðimiz cisimler deðildir. “Bir yýldýz gördü.” ayeti hakkýndaki yorumunda Ebûbekr el-Vâsýtî (ö. 320/932);
Hz. Ýbrahim’in, Hakk’ý yýldýzlarla, ay
ve güneþle deðil, sýrrýyla mütalaa ettiðini belirtmiþ ve “Ben batýp gidenleri
sevmem.” ayetini de “Bana müþahede
lezzetini saðlayan/sunan, beni hayrete
6. Sulemî, age., I, 205-206.
7. Örnek olarak bk. Rûzbihân el-Baklî, Arâisu’lBeyân, I, 377-378.
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düþüren ve bana onu hazýrlayan þeylerin zevalini sevmem.” þeklinde yorumlamýþ, dolayýsýyla söz konusu gök cisimleriyle mecazi anlamýn kastedildiðine iþaret etmiþtir.1 “Gündüzün güneþi geceleyin batar, kalplerin güneþi ise
batmaz.”2 þiirinde de bu mecazi anlamýn dile getirildiði görülmektedir.
Bu manaya iþaret eden Erzurumlu Ýbrahim Hakký (ö. 1194/1780) da
Hz. Ýbrahim’in yerin ve göklerin melekûtunu gönülde basiret gözüyle gördüðünü ifade eder. Çünkü insanýn kendini
bilmesi ve Rabbini tanýmasý, ancak gönül âleminde hasýl olur. “Kendini bilen
Rabbini bilir.”3 sözü de bu manaya iþaret eder. Ýnsanýn gönlü, Hakk’ýn tecelli ettiði bir yer olduðundan, parlak bir
ayna gibidir. Eðer kul, kalbini saf ve temiz hâle getirerek bedeninin bulanýklýðýndan kurtulursa, aþk nuru ile dolup
teklik âlemine gelir; Hakk’a aþina olup
O’nunla birlikte olur.4 Bu bakýmdan
kulun, kesret âleminden sýyrýlýp vahdete ulaþabilmesi için nefsini tezkiye, kalbini de tasfiye edip masivadan arýndýrmasý gerekir.
Hucvirî (ö. 465/1072), Hz. Ýbrahim’in “Rabbim budur.” sözünü, Muhammed b. Vâsi’nin müþahede makamýný vasfettiði “Hiçbir þey görmedim
ki, onda Allah’ý görmüþ olmayayým.”
sözü ile açýklar. Müþahede makamýnda, kul öyle bir mertebeye ulaþýr ki, resme bakan bir kimsenin resmi deðil de

resmin faili olan ressamý görmesi gibi, baktýðý her þeyde o þeyin faili olan
Allah’ý, daha doðrusu, O’nun varlýklardaki tecellilerini görür. Ýþte kendisinde þevk hâlinin galip olduðu Hz.
Ýbrahim de gördüðü her þeyi sevgilisinin yani Hakk’ýn sýfatýnda gördüðü
için “Rabbim budur.” demiþtir. Çünkü
âþýklar ve dostlar âleme baktýklarý zaman, Allah’ýn isim ve sýfatlarýnýn tecellilerini görür; yaratýlmýþlarý deðil, yarataný görürler. Hakk’ýn varlýðýnýn yanýnda âlemi yok olarak görürler.5 Yýldýz, ay ve güneþten, daha doðrusu, tüm
yaratýlmýþlardan gönlünü tahliye eden
Hz. Ýbrahim; her nereye baksa, orada
Hakk’ý görmüþ ve “Ben batýp gidenleri sevmem.” demiþtir.6 Dolayýsýyla, Hz.
Ýbrahim’in yýldýz, ay ve güneþ suretinde
gördüðü þey, manevî yolculuðu esnasýnda sýrrýyla basiret veya kalp gözüyle müþahede ettiði Hakk’ýn nurlarýdýr.
Hz. Ýbrahim’in yaþadýðý bu manevi tecrübe, tek hakikatin farklý mertebelerdeki tecellileri olarak yorumlanabilir.
Ebûbekr el-Vâsýtî (ö. 320/932),
“Rabbim bana doðru yolu göstermezse”
ayetini, “Allah’ýn bildirmesiyle müþahede ettiðim hidayet üzere Rabbim beni ikame etmemiþ olsaydý, kendi görüþüme göre sapýklardan olurdum ve kendi sýfatlarýmda kalýrdým.”7 þeklinde yorumlarken, Sehl b. Abdullâh et-Tusterî
(ö. 283/896) ayný ayete “Rabbim kendisinden bir yardýmla bana hidayet et-

1. Sulemî, age., I, 205; Rûzbihân el-Baklî, Arâisu’l-Beyân, I, 377-378.
2. Sulemî, age., I, 205.
3. Ýsmâîl b. Muhammed el-Aclûnî, Keþfu’lHafâ, (Mektebetu’l-Kudsî, 1351 h.), II, 262.
4. Erzurumlu Ýbrahim Hakký, Mârifetnâme, s.
108-109.

5. Hucvirî, Keþfu’l-Mahcûb (Hakikat Bilgisi),
haz. Süleyman Uludað, (Üçüncü Basým, Ýstanbul 2010, Dergâh Yay.), s. 158-159.
6. Hucvirî, age., s. 429.
7. Sulemî, age., I, 206; Rûzbihân el-Baklî,
Arâisu’l-Beyân, I, 378.
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mezse, sizin gibi dalâlette olurum.”1
þeklinde bir yorum getirmiþtir. “Ben
ortak koþtuklarýnýzdan uzaðým.” ayeti
hakkýnda ise þöyle denilmiþtir: “Ýlmimle yaratýcýya yaratýlmýþlarla delil getirmekten uzaðým. Çünkü Allah’a kendisinden baþka delil yoktur.”2
Aslýnda bu yorumlar, Cuneyd-i Baðdâdî’nin (ö. 297/909) marifet tanýmýna
uygun düþmektedir. Ona göre marifet,
taarruf (tanýnma) ve tarif (tanýtma)
yoluyla meydana gelmek üzere iki türlüdür. Taarrufta, Allah Teâlâ kendisini
kullarýna bizzat tanýtýr. Hz. Ýbrahim’in
“Ben ufûl edenleri (batýp gidenleri, zevale mahkûm olanlarý) sevmem.” sözü,
bu tür marifete iþarettir. Bu sözüyle o,
Hakk’a delil getirmekten uzaklaþmýþ;
tamamen Hakk’a yönelmiþtir. Tarifte
ise, Allah Teâlâ, âfâkta ve enfüste, baþka bir deyiþle dýþ âlemde ve iç âlemde
kudretinin eserlerini kullarýna gösterir ve onlarda bir lütuf meydana getirir. Böylelikle eþya, insanlara kendisinin bir yaratýcýsýnýn olduðunu gösterir.
Taarruf, havasýn marifeti iken, tarif ise
avamdan müminlerin marifetidir. Dolayýsýyla taarruf, Hakk’ý doðrudan, tarif
ise delil ile tanýmak anlamýný taþýr. Ancak hakikat açýsýndan bakýlacak olursa,
hepsi de O’nu O’nunla tanýmýþlardýr.3
Kuþeyrî (ö. 465/1072), Hz. Ýbrahim’in gördüðü yýldýz, ay ve güneþi; sýrasýyla akýl, ilim ve irfan olarak yorumlamaktadýr. Ona göre, Hz. Ýbrahim’i
arayýþ (talep) perdeleri kuþatmýþ ancak
varlýðýn sabahý henüz ona tecelli etmemiþti. Böyle bir hâlde iken, aklýn yýldýzý
1. Sulemî, age., I, 206.
2. Sulemî, age., I, 206; Rûzbihân el-Baklî,
Arâisu’l-Beyân, I, 378.
3. Kelâbâzî, et-Taarruf, s. 70.

doðmuþ ve Hz. Ýbrahim, burhan nuruyla ve sýrrýyla Hakk’ý müþahede etmiþ ve
“Rabbim budur.” demiþtir. Daha sonra
söz konusu akýl yýldýzýnýn ýþýðý gittikçe
artmýþ, Hz. Ýbrahim’e ilim ayý doðmuþtur. Nitekim gün aðarýp sabah olunca
irfan güneþleri doðmuþ; arayýþ için bir
yer, cevaz vermek için bir hüküm, töhmet için bir karar kalmamýþ ve Hz. Ýbrahim “Ey kavmim, ben sizin Allah’a ortak koþtuklarýnýzdan uzaðým.” demiþtir. Çünkü müþahededen sonra þüphe,
zuhurdan sonra ise perde yoktur. Hz.
Ýbrahim’in yýldýzlarý, ayý ve güneþi þuhudu sýrasýnda “Rabbim budur.” demesi, onun eserlere ve baþka varlýklara
Allah’ý gözeterek baktýðý, eþyayý Allah
için ve Allah’tan gördüðü, sonra da varlýklarý Allah’ta mahvolmuþ olarak mütalaa ettiði þeklinde de yorumlanmýþtýr.4
133
Yine Kuþeyrî’nin “Ben, Hanîf olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müþriklerden deðilim.” ayetini, “Ben, niyetimi Allah’a tahsis ettim, akdimi Allah’ýn
dýþýndaki þeylerden temizledim ve Allah ile ilgili ahdimi Allah için korudum.
Vecdimi Allah ile saf ve berrak hâle getirdim. Çünkü ben Allah için ve Allah
ileyim. Vallahi ben Allah’ta mahvolmuþ bir hâldeyim.” þeklinde tefsir ettiði görülmektedir.5
Ýmâm-ý Gazâlî (ö. 505/1111), sâlikin manevi yolculuðu sýrasýnda karþýlaþtýðý zorluklarý ve aþmasý gereken
engelleri perde metaforuyla açýklarken, Hz. Ýbrahim’in gök cisimleriyle ilgili kýssasýnýn da iþari/tasavvufi yorumunu yapar. Buna göre, kul ile Allah
4. Kuþeyrî, age., I, 301.
5. Kuþeyrî, age., I, 301.
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arasýnda yetmiþ bin nurani perde bulunmaktadýr ki, seyr-i sülûk sýrasýnda
sâlik bu nur perdelerinden birine yükseldiðinde, tam olarak vuslata nail olduðunu zanneder. Hâlbuki bu perdeler
aþýlmadan vuslat gerçekleþmez. Yakine
erenlerden olmasý için kendisine göklerin ve yerin melekûtu gösterilen Hz. Ýbrahim, bu nurani perdelerin birinden diðerine geçerek terakki etmiþ, karþýlaþtýðý her hicapta/perdede Hakk’a vasýl olduðunu sanmýþ, ancak yükseldikçe daha büyük perdelerle karþýlaþmýþtýr. Nihayet, bunlarýn hepsinde kemal açýsýndan bir noksanlýk görünce, böyle geçici
þeyleri sevmediðini ve yüzünü gökleri
ve yeri yaratana çevirdiðini ifade etmiþtir. Dolayýsýyla Ýmâm-ý Gazâlî’ye göre,
Hz. Ýbrahim’in “Rabbim budur.” sözüyle kastettiði, gökyüzündeki yýldýz,
ay ve güneþ deðildir. Zira O, bu cisimleri çocukluðunda da görüyor ve onlarýn ilah olamayacaðýný biliyordu. Cahil bir bedevi bile yýldýzlarý ilah olarak
görmediði hâlde, yüce bir makama sahip olan Hz. Ýbrahim’in yýldýzý rab edinmesi mümkün deðildir. Bu yüzden, Hz.
Ýbrahim’in sözüyle, seyr-i sülûk esnasýnda terakki etmek için aþýlmasý gereken, birbirinden büyük olan ve istiare olarak yýldýz, ay ve güneþ adý verilen
nurani perdelere iþaret edilmektedir.1
Tasavvufi anlayýþa göre, Allah ile
kul arasýnda bir kýsmý zulmani (karanlýk) bir kýsmý da nurani (aydýnlýk) olmak üzere yetmiþ bin perde (hicap)
bulunmaktadýr. Mal-mülk, dünya sevgisi, þehvet vb. madde ile insanýn kötü
1. Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed elGazâlî, Ýhyâu Ulûmi’d-Dîn, (Beyrut 1402/
1982, Dâru’l-Ma’rife), III, 406-407.

huylarý zulmani, Allah’a ait tecelliler
ise nurani perdelerdir. Seyr-i sülûkta
ve Hakk’a vuslat yolunda bu perdelerin kaldýrýlmasý gereklidir.2 Bu perdelerin her biri, kendinden sonraki perdeden daha yoðundur. Kul ile Allah arasýndaki zulmani ve nurani perdelerin
hepsi kul tarafýna ait olup perde gerisinde kalan kulun kendisidir. Çünkü
Allah Teâlâ’yý herhangi bir þeyin perdelemesi mümkün deðildir. Aslýnda perde
kavramýyla anlatýlmak istenen, duyusal
bir olay olarak zaman ve mekân uzaklýðý deðil, iliþki uzaklýðýdýr. Bilindiði gibi
Allah Teâlâ, uzaklýk-yakýnlýk, zamanmekân keyfiyetinden münezzehtir.3
Eþref Alî Tanevî (ö. 1943), “Resulullah (sas.) hilali gördüðü zaman yüzünü
ondan çevirirdi.”4 hadisinden nurlara
iltifat edilmemesi gerektiði sonucunu
çýkarýr. Çünkü tasavvuf ehlinin eðitim
metoduna göre, murakabelerde zuhur
eden bazý nurlara iltifat etmemek gerekir. Hatta nurani perdelerin zulmani
perdelerden daha þiddetli olmasý nedeniyle, özellikle bu nurlara takýlýp kalýnmamalýdýr. Bu eðitimi teyit eden hadisin yorumuna göre, Hz. Peygamber’in
(sas.) hilalden yüz çevirmesinin nedeni, bazý insanlarýn yýldýzlara tazimle
bakmasý ve bu durumun onlarýn yýldýzlarý yaratana tazim etmesine engel olmasýdýr. Ýþte bu illet, seyr-i sülûkta görülen nurlar için de geçerlidir. Bunlara

2. Cebecioðlu, age., s. 500.
3. Ýbrahim Hakký, Mârifetnâme, s. 556-557. Perde (hicab) hakkýnda daha fazla bilgi için bk.
Süleyman Uludað, “Hicab”, DÝA, (Ýstanbul
1998, Türkiye Diyanet Vakfý), XVII, 430431.
4. Ebû Dâvûd, “Edeb” 110.
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takýlýp kalmak hakiki maksada yönelmeye engel olur.1
Ýmâm-ý Gazâlî’ye (ö. 505/1111) göre, manevi yolculukta sâlikin aldanabileceði perdelerin/hicaplarýn ilki, Allah’ýn
nurlarýndan bir nur ve bir emr-i Rabbânî
olan “sýrr-ý kalb”dir. Bu, Hakk’ýn tüm
hakikatinin ve her þeyin suretinin kendisinde tecelli ettiði, âlemi ihata eden ve
onun tümünü içine alabilecek geniþlikte olan bir yerdir. Sýrr-ý kalb, ilk baþta
üzerine perde çekilmiþ bir kandile benzetilmiþtir. Allah’ýn nurunun bu kalpte tecelli edip kalbin güzelliðinin ortaya çýkmasýyla birlikte, sâlik onun insaný
kendinden geçiren sýra dýþý güzelliðini
görür ve bu hayret içinde “Ene’l-Hakk”
deyiverir. Ýþte burasý ayaklarýn kayabileceði bir mertebedir. Eðer bu mertebenin daha ötesi kendisine açýklanmayýp burada kalýrsa, ilahi nurlardan küçük bir yýldýza aldanmýþ olur. Böyle devam ettiði takdirde, güneþ bir tarafa, ay
þeklinde tecelli eden ilahi nura bile ulaþamaz. Burasý iltibas mahalli olduðu
için, ŉtýpký aynada görünen rengin aynanýn kendi rengi sanýlmasý veya bardaðýn kendisi ile bardaðýn içindeki þeyin
karýþtýrýlmasý gibiŉ tecelli eden ile tecelli ettiði yer birbiriyle karýþtýrýlmaktadýr.
Ayný þekilde Hýristiyanlar da Hz. Ýsa’ya
bu gözle bakmýþlar, ilahi nurun kendisinde parladýðýný görünce þaþýrmýþ ve
aldanmýþlardýr.2
Ayrýca þahadet âleminin melekût
âlemine yükselme yeri olduðunu belirten Ýmâm-ý Gazâlî’ye göre, iki âlem
1. Eþref Alî Tânevî, Hadislerle Tasavvuf, haz.
Zaferullâh Dâvûdî-Ahmet Yýldýrým, (Birinci
Basým, Ýstanbul 1995, Umran Yay.), s. 118119.
2. Gazâlî, age., III, 407.

arasýnda bir münasebet ve bað olup
melekût âleminde bulunan her þeyin,
þahadet âleminde bir örneði vardýr. Nitekim melekût âleminde melekler olarak
ifade edilen, kendilerinden beþerî ruhlara nurlar taþan, bu nedenle rabler olarak adlandýrýlan ve nurani bakýmdan çeþitli mertebelerde olan, nurani yüksek
cevherler vardýr ki; þahadet âleminde de
bunlara misal olarak güneþ, ay ve yýldýzlar bulunmaktadýr. Seyr-i sülûk denilen
manevi yolculukta sâlik, önce yýldýz derecesinde olan nurani varlýða yükselir,
süfli âlemin onun nuruyla aydýnlandýðýný ve baþtanbaþa onun hükmü altýnda olduðunu anlar, onun güzelliðine ve
derecesinin yüksekliðine hayran olur ve
“Rabbim budur.” der. Sonra buradan
ay mertebesindeki nurani varlýða yükselince, bunun nuru karþýsýnda önceki135
nin nurunun söndüðünü ve tamamen
battýðýný görür ve “Ben batýp gidenleri sevmem.” der. Daha sonra yükselmeye devam eden sâlik, güneþ mertebesindeki nurani varlýða ulaþýnca, onun
daha yüksek ve daha büyük olduðunu
görür ve “Rabbim budur, bu daha büyük.” der. Ancak baþkasýyla münasebet
hâlinde olmasý nedeniyle, bu varlýðýn da
noksan olduðunu idrak ederek “Hanîf
olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan
yaratan Allah’a çevirdim ve ben müþriklerden deðilim.” der.3 Dolayýsýyla,
görünür âlemdeki yýldýz, ay ve güneþin
melekût âleminde de nurani olarak varlýklarýnýn mevcut olduðu, Hz. Ýbrahim’e
seyr-i sülûku sýrasýnda bunlarýn gösterildiði ve Hz. Ýbrahim’in o mertebeleri
3. Gazâlî, Miþkâtu’l-Envâr, thk. Ebû’l-Alâ
Afîfî, (Kahire 1383/1964, el-Mektebetu’lArabiyye), s. 67-68.
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aþarak sonunda Hakk’a ulaþtýðý söylenebilir.
Bazý sufilerin, Hz. Ýbrahim’in gök
cisimleriyle yaþadýðý manevi tecrübeyi, seyr-i sülûk esnasýnda bizzat yaþayarak tecrübe ettikleri anlaþýlmaktadýr.
Bunlardan biri de Niyâzî-i Mýsrî (ö.
1105/1694) olup yaþadýðý söz konusu
manevi tecrübeyi þöyle dile getirir:
“Bu fakir kula da Allah’a sülûküm
sýrasýnda sülûkün istikameti bereketiyle ŉAllah’a þükürŉ ayný þey vaki oldu. Ben o günlerde on iki konaktan beþinci konakta idim. Hiç kararým kalmamýþtý. Bir yandan öbür yana kaçýyor,
mücahede þiddetinden dolayý bir yerde ve bir hâlde duramadýðým için kendimi minareden yahut da daðlardan
aþaðý atacak oluyordum. Sülûk günlerimin ekserisinde gýdam, yirmi dirhem
arpa ekmeði idi. Nihayet bin altmýþ senesi Muharrem ayýnýn son on gününde
dördüncü Cuma gecesinde sülûk esnasýnda uyanýk iken bir de gördüm ki evin
içinde karþýmda bir yýldýz. Onu baþ gözümle gördüðümü zannettim de gözümü yumdum. Baktým ki hayýr, yine öyle görünüyor. Gözümü açtým, yine önceki gibi karþýmda. O zaman anladým ki
bu, kalp gözüyle görülüyor. Birkaç gün
o yýldýz gözümden kaybolmadý. Sonra
büyüdü, büyüdü; Ay kadar oldu. Birkaç
gün de böyle devam etti. Sonra git gide
büyüdü; Güneþ kadar oldu. Birkaç gün
de böyle gittikten sonra yine yavaþ yavaþ büyüdü, yükseldi; altý ciheti kapladý. Ýlk gördüðüm zamandaki ýstýrabým,
kalp çalkantým, nurun geniþleyip altý
yönü kaplayýncaya kadar yavaþ yavaþ
tamamen dinmiþti. Artýk bundan sonra cesetle mücadele ve riyazet yapama-

dým. Kalp ve ruh ile bunlarýn durumlarýna uygun þekilde mücahedeye devam
ettim. Bu hâli, þeyhim, göz bebeðim Elmalýlý Ümmî Sinan’a söyledim. Dedi ki:
‘Ýbrahim Aleyhisselam’dan kalan beþinci menzilin hâli budur. Bu menzil onun
ilk makamý idi. Onun ilk menzili, ittiba
bereketiyle Muhammed Aleyhisselam’ýn
ümmeti için beþinci menzil oldu. Fakat Allah’ýn Resulü için bir makam yoktur. Bütün makamlar onun ayaklarý altýnda bir tek adýmdan ibarettir.’ Sonra
buyurdu: ‘Seni Ýbrahim Aleyhisselam’a
lütfettiði Sýrat-ý Müstakime ileten ve
seni onun izinde gittiðin için O’na varis kýlan Allah’a hamdolsun.’ Sonra þu
ayeti okudu: ‘Gece onu örtünce bir yýldýz gördü.”1
Süleyman Ateþ, Hz. Ýbrahim’in gökcisimleriyle ilgili kýssasýna dair ayetlerde, Allah’ý zikretmekle kalp nurunun
yavaþ yavaþ büyüyerek sonunda her yeri kapladýðýna dair bir iþaretin sezildiði
yorumunu yapmakta, Ýmâm-ý Gazâlî
ve Niyâzî-i Mýsrî gibi sufi müelliflerin
de bu hususa dikkat çektiklerini ifade
etmektedir.2
Abdurrezzâk el-Kâþânî’ye (ö. 736/
1335) göre, her þeyin kendisini koruyan ve iþini evirip çeviren bir “kuvve-i
melekûtiye”si olduðundan, Allah Teâlâ,
yakin sahiplerinden olmasý için Hz.
Ýbrahim’e kendileriyle göklerin ve yerin iþlerini tedbir ettiði bu ruhani kuvvetleri göstermiþtir. Allah Teâlâ’nýn,
isim ve sýfatlarýyla âlemi tedbir ettiðini,
Allah’tan baþka hiçbir þeyin tesiri olma1. Niyâzî-i Mýsrî, Ýrfan Sofralarý, çev. Süleyman Ateþ, (Ankara: Emel Matbaasý, 1971),
s. 37-38.
2. Süleyman Ateþ, Kur’ân-ý Kerîm Tefsîri, II,
908-909.
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dýðýný, bununla birlikte O’nun fiil perdelerinin ardýndan fiillerin çoðalmakta olduðunu bilmesi için Hz. Ýbrahim’e
basiret verilmiþtir. Çünkü basireti olmayan ve varlýk ile perdelenmiþ olan bir
kimse, his ile kalýcý olduðundan, fiilleri
varlýklardan; bu mertebeyi aþýp da varlýk perdesini yýrtan, ancak aklýn prangasýnda mahpus olan bir kimse ise fiilleri melekûttan görür. Fakat basiret gözü açýlan ve ilahi hidayet nuruyla hidayet bulan kimse, fiilleri ne varlýklardan ne de varlýklarýn melekûtundan görür; bilakis varlýklarýn yaratýcýsýndan
ve gerçek malikinden görür. Çünkü o,
Allah’ýn zatýna nispetle melekûtun da
mülk gibi olduðunu müþahede eder ve
kelime-i tevhid olan “Lâ ilâhe illallah”
ifadesini hakkýyla söyler.1
Kâþânî, söz konusu kýssada, Hz.
Ýbrahim’i kaplayan geceyi, tabiat-ý cismaniye; yýldýzý, nefis; ayý, kalp; güneþi ise ruh olarak yorumlar. Buna göre,
gençliðinden önce veya gençliðinde Hz.
Ýbrahim’i tabiat-ý cismaniyenin karanlýðý kapladýðýnda, melekût âleminde nefsi bir yýldýz suretinde görmüþ; o sýrada
Hak Teâlâ, Hz. Ýbrahim’e el-Muhyî ismiyle o yýldýzý gösterdiðinden dolayý, o
da feyiz ve hayat rubûbiyetini o yýldýzdan bulmuþ ve hâl diliyle “Rabbim budur.” demiþtir. Daha sonra nefis makamýný geçip kalp nurunun kendisine parlamasý ile nefsin mümkün bir varlýk olduðunu anlamýþ ve cisimle perdelenen
ve batýp giden, imkân karanlýðýyla ve
baþkasýna ihtiyaç ile örtülen þeyleri sevmediðini belirtmiþtir. Kalbin nefse zuhur
1. Kâþânî, Te’vilât-ý Kâþâniyye, çev. Ali Rýza
Doksanyedi, haz. M. Vehbi Güloðlu, (Ankara
1987, Kadýoðlu Matbaasý), II, 11.

etmesi nedeniyle kalp makamýna ulaþan
Hz. Ýbrahim, Allah Teâlâ’nýn o sýrada elAlîm ve el-Hakîm isimleriyle kendisine
kalp ayýný göstermesi nedeniyle, nefsin
ufkundan doðan kalbi, parlak bir ay suretinde görmüþ; mükâþefe hakikatleri ile
olan feyiz ve ilmini kalp ayýndan bilerek
“Rabbim budur.” demiþtir. Daha sonra
kalp ayýndan gizlenmesi ile kalp daðýndan geçerek kalp nurunun ruh güneþinden faydalandýðýný ve kalbin bazen nefis
ve sýfatlarýnýn karanlýðýnda kaybolup nefis ile perdelendiðini ve kalbin kendi nuru olmadýðýný anlayýnca, eðer Rabbi kendisini nur yönüne hidayet etmezse, Hýristiyanlar gibi nurani perdelerde takýlýp
kalanlardan ve bevâtýn ile Hak’tan perdelenmiþ olan dalâlet sahibi kavimden
olacaðýný belirterek, ruh tecellisi yoluna girip kalp makamýndan uzaklaþmýþ137
týr. Ruh güneþinin tecellisi ve ruh nurunun zuhur etmesi nedeniyle ruh nurunu
daha parlak ve daha büyük gören Hz. Ýbrahim, o sýrada Hak Teâlâ’nýn eþ-Þehîd
ve el-Aliyyu’l-Azîm isimleriyle kendisine ruhu göstermesinden dolayý, feyiz ve
þuhûdunu ve rubûbiyetini ruhtan bularak “Rabbim budur, zira bu daha büyük.” demiþtir. Nitekim Hak nurlarýnýn
tecelli ve istilasý ve Hakk’ýn zatýnýn inkiþafý nedeniyle, ruh güneþinin de kayboluþunu gören Hz. Ýbrahim; artýk ruha
ve ruhun varlýðýna bakmayý þirk görerek
kavminin Hakk’a ortak koþtuðu þeylerden kesinlikle uzak olduðunu, Hak’tan
baþkasýnýn mevcut olmadýðýný, kendi zatýný ve varlýðýný masivadan arýndýrdýðýný,
hatta Hak’ta fani olmakla kendi varlýðýndan da yüz çevirip ervah göklerini ve nefis yerini yaratan Zat-ý Hakk’a teslim ettiðini ve Hakk’ýn dýþýndaki þeylerin var-
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lýðý ve zuhuru ile hiçbir þekilde ortak koþanlardan olmadýðýný belirtmiþtir.1 Dolayýsýyla Hz. Ýbrahim, seyr-i sülûkta bir
sâlikin aldanabileceði mertebelerde takýlýp kalmamýþ; sýrasýyla nefis, kalp ve ruh
mertebelerini aþarak Hak’ta fani olmuþ
ve masivadan uzaklaþmýþtýr.
Allah Teâlâ’nýn, halil (dost) sýfatý
ile nitelendirdiði Hz. Ýbrahim’i belalarla imtihan ettiðini belirten Rûzbihân elBaklî’ye (ö. 606/1209) göre, onun imtihanlarýndan biri de melekûtu görmesi
ve onu görmenin halâveti nedeniyle kýdem (ezel) müþahedesinden uzak kalmasýdýr. Buna göre, Allah (cc.) baþlangýçta Hz. Ýbrahim’i bir yýldýzýn zuhuru esnasýnda iltibas makamýyla imtihan
etmiþtir. Ýmtihan gecesi Hz. Ýbrahim’i
kapladýðýnda, Hakk’ýn özel fiil nuru,
gökteki en parlak yýldýz olan Þira (Sirius) yýldýzý2 suretinde tecelli etmiþ; Hz.
Ýbrahim o yýldýza baktýðýnda, irade gözüyle kaynaðý sýfat nurlarý olan Hakk’ýn
özel fiilinin nurunu görmüþ ve taaccüp lisanýyla “Rabbim budur.” demiþtir. Böylece, iradenin rolü Hz. Ýbrahim’i
ihata etmiþ ve kurbet nuruyla terbiye
ederek kýllet makamýna ulaþtýrmýþtýr.3
Daha sonra Hz. Ýbrahim’i firkat gecesi kapladýðýnda, zat kaynaðýndan sýfat nuru ortaya çýkarak özel fiil nurundan ayda zuhur etmiþ, Hz. Ýbrahim ona bakarak fiilde sýfat müþahedesini görmüþ ve þevk lisanýyla “Rabbim budur.” demiþtir. Böylece, hulletin
(dostluðun) rolü onu ihata ederek vuslat nuruyla terbiye etmiþ ve aþk makamýna ulaþtýrmýþtýr. Sýrrýný coþturan ha1. Kâþânî, age., II, 11-12.
2. Þira yýldýzý hakkýnda bk. Elmalýlý M. Hamdi
Yazýr, Hak Dîni Kur’an Dili, VII, 53-54.
3. Rûzbihân el-Baklî, Arâisu’l-Beyân, I, 376.

kikatin tadýný alan Hz. Ýbrahim’in þevki daha fazlasýný istemek için harekete
geçince, sýfatta zat nurlarý, özel fiillerde ise sýfat ve zat nurlarý zuhur etmiþtir. Daha sonra bu nurlar güneþte zuhur etmiþtir. Hava açýlýp firak gecesinin
karanlýðý yavaþ yavaþ kaybolduðunda
Hz. Ýbrahim’in üzerine güneþ doðmuþ,
güneþe bakýp onun aynasýnda kýdemin
büyüklüðünün müþahedesini görmüþ
ve aþk lisanýyla “Rabbim budur.” demiþtir. Kýdem (ezel) nurlarýnýn azametinde, fâni olmalarý niteliðinden dolayý
delillerin zevalini görmüþ ve bu durum
Hz. Ýbrahim’i vasýtalarý görmekten soyutlamýþtýr. Kýdemin kendisi/zatý, saf
bir þekilde ona belirip görünür olunca,
Hz. Ýbrahim, O’ndan yine O’na kaçarak
O’nun vahdaniyetinde bir olmuþtur.4
Bu yorumlardan anlaþýlacaðý üzere,
seyr-i sülûkta Hak Teâlâ’nýn önce fiil,
sonra da sýrasýyla sýfat ve zat nurlarý tecelli etmektedir.5
Hz. Ýbrahim, varlýklarý (evren-kâinat) görme konusunda nasibini talep
eden nefse, fiilin yýldýzýna iþaret ederek
Allah’ýn azametinin gücü ortaya çýktýðýnda, mahvýn (yok oluþun) çukurlarýna düþenleri sevmediðini belirtmek
üzere “Ben batýp gidenleri sevmem.”
4. Rûzbihân el-Baklî, age., I, 376-377.
5. Ýbnu’l-Arabî bu konuda þöyle der: “...Kalpler,
daima cila, parlaklýk ve duruluk özelliðinde
yaratýlmýþtýr. Kýzýl yakut olmasý yönünden
ŉki zat tecellisidirŉ ilahî mertebenin tecelli ettiði her kalp, müþahede eden yetkin ve
âlim insanýn kalbidir. Söz konusu tecelliden
daha üstün tecelli yoktur. Onun altýnda sýfat
tecellisi vardýr. Daha sonra fiil tecellisi gelir.
Fakat bu durum, tecelli edenin ilahî mertebe
olmasý yönündendir. Ýlahî mertebe yönünden
tecelli edilmeyen kalp, Allah’tan gafil ve O’na
yakýnlýktan kovulmuþ kiþinin kalbidir.” Ýbn
Arabî, Futûhât-ý Mekkiyye, çev. Ekrem Demirli, (Ýstanbul: Litera Yay., 2007), I, 252.
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derken; sýfat nurunun aynasý olan ayý
gördüðünde, kudretin görülmesinden
nasibini talep eden akla, “Sýfatlarýn hakikatini, özünü görmekten uzaklaþýp iltibas makamýnda kalanlardan olurum.”
veya “Beni Kendisiyle Kendisine hidayet etmezse, O’nunla O’ndan uzak kalýrým.” anlamýnda, “Rabbim bana doðru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum.” demiþ;
aþk makamýndan nasibini, vasýtalarý görmede muhabbet lezzetini, Kibriya ateþlerinde yanmaktan kaçmayý talep eden kalbe ise, Hakk’a ulaþmaya vesile olan bütün vasýtalardan kurtularak
O’nu vasýtasýz olarak gördüðünü, baþka bir deyiþle, O’nu O’nunla gördüðünü beyan etmek üzere, “Ben ortak koþtuklarýnýzdan uzaðým.” demiþtir. Nitekim Hz. Ýbrahim, sonradan yaratýlan ve fâni olan her þeyden soyutlanmýþ olarak tevhide ulaþmýþ, her vesileyle Hakk’ýn fiil nurlarýndan görünen, ortaya çýkan kýdeminin yüceliðine yönelmiþ, “Ben, hanîf olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim.” diyerek O’na boyun eðmiþ ve teslim olmuþtur. “...ve ben müþriklerden
deðilim.” ayetinde ise, Hz. Ýbrahim’in
vasýtalara yönelen kimselerden olmadýðýna iþaret edilmiþtir.1
Ýbnu’l-Arabî (ö. 638/1240), kalplerde ortaya çýkan ilk nurun yýldýz olduðunu, daha sonra bunlarý ay ve güneþin
takip ettiðini, güneþ ortaya çýktýðýnda nefiste bulunan þeyleri sildiðini ve
böylece söz konusu nurlarýn Hz. Ýbrahim için bir delil olduðunu,2 bu nurlarýn
kaybolup gitmesinin akabinde Hakk’ýn
1. Rûzbihân el-Baklî, age., I, 377.
2. Ýbn Arabî, age., XVIII, 66.

zuhur ettiðini3 belirtir. Ona göre, himmeti yaklaþma isteðiyle yukarý yönelen
Hz. Ýbrahim, batýþýn aþaðý doðru indiðini görmüþ ve onu sevmemiþtir. Dýþarýda yýldýzýn batýþý gerçekleþince, onu
kaybetmemek için Hz. Ýbrahim miraçlara muhtaç kalmýþtýr.4 Ayrýca Ýbnu’lArabî’nin, Hz. Ýbrahim’in yaþadýðý müþahedeyi, halvette iken özel bir fethin
gerçekleþmesi neticesinde tecrübe ettiði anlaþýlmaktadýr.5
Sultan Veled (ö. 712/1312), Hz.
Ýbrahim’in gördüðü gökcisimleriyle ilgili ayetleri zahir anlamda yorumlayanlarý eleþtirir ve söz konusu ayetlerin mecaz olarak anlaþýlmasý gerektiðini belirtir. Ona göre, her þeyin dýþ tarafýný görenler; Hz. Ýbrahim’in gördüðü
yýldýz, ay ve güneþin, gökyüzünde görünen cisimler olduðunu zannetseler 139
de her þeyin iç yüzünü gören muhakkikler, konuyla ilgili ayetleri baþka türlü anlamýþlardýr. Çünkü Hz. Ýbrahim;
göðü, yýldýzlarý, ayý ve güneþi ilk kez
buluð çaðýnda görmüþ olamaz. Bu açýdan ayetteki yýldýz, ay ve güneþi sadece zahirî manaya hamledenler, bu ayeti
anlamamýþlardýr.6
Ayette geçen “akþam”dan kastedilenin, Hz. Ýbrahim’in kendi varlýðý olduðunu belirten Sultan Veled; “Allah
mahlûkatýný bir karanlýk içinde yarattý. Sonra onlarýn üzerine kendi nurundan serpti.”7 hadisine atýfta bulunarak
Hz. Ýbrahim’in kendi varlýðýnýn, akþa3. Ýbn Arabî, age.,, XVII, 355-356.
4. Ýbn Arabî, age., XVII, 270.
5. Ýbn Arabî, age., XIV, 106-107; XIII, 143144.
6. Sultan Veled, Maârif, çev. Meliha Anbarcýoðlu, (Ýkinci Basým, Ankara 1966, MEB Yay.),
s. 299-300.
7. Tirmizî, “Îmân”, 18.
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mýnýn karanlýðýnda seyr-i sülûkta bulunduðunu, Hakk’ýn kadim olan nurundan üzerine serpildiðini ve bu nurun
Hz. Ýbrahim’e bir yýldýz þeklinde göründüðünü ifade eder. Seyr-i sülukta ilerlemeye devam eden Hz. Ýbrahim’e varlýðýndaki parlaklýk bir güneþ gibi göründüðünde, bu parlaklýðýn seyrettiði tüm
makamlarda gördüðünden daha fazla olduðunu ve daha çok ilerlemesi gerektiðini düþünerek asýl maksuda ulaþmak ister. Kendisini çepeçevre saran o
nurlar içinde kaybolduktan sonra, “Ben
varlýðýmý, gökleri ve yeri yaratana çevirdim.” der. Baþka bir deyiþle, Hz. Ýbrahim, yüzünü ucu bucaðý olmayan ölçüsüz bir denize çevirmiþ, gayeye vasýl olduðunu zannetmiþ ancak o sonsuz
denize bir son ve sýnýr tasavvur ettiðini, bu makamlarýn, kerametlerin ve nurlarýn nihayeti olmadýðýný, bundan sonra da çeþit çeþit güneþlerin doðacaðýný ve makamlarýn günden güne artarak
zuhur edeceðini anlamýþ; tam bir feragat ile yoluna devam etmiþtir. Neticede
kendini tam aslýn ve vaslýn içinde bulmuþ, korku doðuran birtakým þüpheler
yok olmuþ, güven ve rahata kavuþturan
yakin bu þüphelerin yerine geçmiþtir.1
Ýsmail Hakký Bursevî (ö. 1137/
1725), yýldýzýn akýl mertebesindeki tecelliye, ayýn kalp mertebesindeki tecelliye, güneþin ise ruh mertebesindeki tecelliye iþaret ettiðini belirtir. Bu mertebelerdeki tecellilerin hepsi sönücü niteliktedir. Bu yüzden, bu mertebelerdeki
fetihlere ve nurlara aldanmamalý, esasen sýrri olan tecelliye mazhar olmaya
çaba sarf etmelidir. Çünkü akýl, kalp ve
ruh gibi; güneþ, ay ve yýldýzlar da son1. Sultan Veled, age., s. 300-302.

radan yaratýlmýþtýr. Bir kimsenin yüzünü sonradan yaratýlan bu gibi varlýklara çevirmesi; varlýðý gerekli olandan
mümküne, baþka bir deyiþle, kadimden
hâdise dönmesi anlamýna gelir ki, bu da
bir tür þirk sayýlýr ve böyle bir kullukta
yaratan ile yaratýlan bir tutulmuþ olur.
Bu durumda mümine gereken, yüzünü
âfâk ve enfüsteki mahlûkattan çevirip
asýl yaratýcýsýna döndürmesi, teveccüh
ve ibadetini ona tahsis etmesidir. Ýþte Hz. Ýbrahim de yüzünü pak ve temiz
olarak göklerin ve yerin yaratýcýsýna çevirmiþ ve müþriklerden olmadýðýný beyan etmiþtir. Burada dile getirilen söz
konusu yüz, sýr mertebesidir; bir þeyin
özü ve hakikatidir. Onun için göklerin
ve yerin yaratanýna çevrilmiþtir.2 Dolayýsýyla seyr-i sülûkta bulunan kulun;
akýl, kalp ve ruh mertebelerinde zuhur
eden tecellilere aldanabilme ihtimali
bulunduðundan, en azýndan sýr mertebesinde zuhur eden tecellilere mazhar
olmak için gayret etmesi gerektiði anlaþýlmaktadýr.
Sonuç
Tevhid inancýnýn yayýlmasý için büyük mücadeleler sergileyen, Kur’an-ý
Kerim’de güzel sýfatlarla anýlan, insanlar için güzel bir örnek olarak nitelenen
ve Allah Teâlâ’nýn dostu olma gibi bir
lütfa mazhar olan Hz. Ýbrahim’e verilen lütuflardan biri de kendisine yerin
ve göklerin melekûtunun gösterilmesi
ve böylelikle tevhid delillerini müþahede edip yakîne erenlerden olmasýdýr.
2. Ýsmail Hakký Bursevî, Kenz-i Mahfi (Gizli
Hazine), çev. Abdülkadir Akçiçek, (Beþinci
Basým, Ýstanbul 2000, Bahar Yay.), s. 177178.
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Hz. Ýbrahim’e melekût âleminin
gösterildiðini beyan eden ayetin hemen ardýndan, onun gök cisimleriyle
monoloðuna dair ayetler zikredilmiþtir.
Bu ayetlere göre, Hz. Ýbrahim; sýrasýyla yýldýz, ay ve güneþi görmüþ; bunlarýn her biri için “Rabbim budur.” ya da
“Bu mu Rabbim?” demiþ; fakat bunlarýn batýp gittiklerini görünce “Ben batýp gidenleri sevmem.” diyerek fâni ve
zevale mahkûm olan mümkün varlýklardan, ezelî ve ebedî olan Hakk’ýn varlýðýna yönelmiþtir.
Hz. Ýbrahim’in gök cisimleriyle monoloðu hakkýnda yapýlan zahirî yorumlar incelendiðinde, müfessirlerin söz
konusu ayetlere dayanarak iki farklý görüþü dile getirdikleri görülmektedir. Bu
görüþlerden birincisine göre, Hz. Ýbrahim kýsa süreliðine de olsa gök cisimlerini rab edinmiþ, fakat daha sonra bunlarýn rab olamayacaðýný anlayarak tevhid inancýna ulaþmýþtýr. Diðer görüþe göre ise, Hz. Ýbrahim hiçbir zaman
gök cisimlerini rab edinmemiþ, “Rabbim budur.” sözünü bir faraziye olarak
söylemiþ ve bir tartýþma yöntemi olarak
kullanmýþtýr.
Hz. Ýbrahim’in gök cisimleriyle monoloðuna dair iþari/tasavvufi yorumlar
genel olarak deðerlendirildiðinde, Hz.
Ýbrahim’in “Rabbim budur.” sözüyle
kastettiði þeyin, gökyüzündeki yýldýz,
ay ve güneþ olmadýðý anlaþýlmaktadýr.
Hz. Ýbrahim’in yýldýz, ay ve güneþ suretinde gördüðü þey; seyr-i sülûk esnasýnda, sýrrýyla, basiret veya kalp gözüyle müþahede ettiði Hakk’ýn nurlarýdýr.
Bu nurlar, Allah ile kul arasýnda engel
oluþturan ve manevi yolculukta sufinin
terakki edebilmesi için aþmasý gereken

perdelerdir. Hz. Ýbrahim, manevi yolculuðunda bu nurani perdelerin birinden diðerine geçerek terakki etmiþ, karþýlaþtýðý her perdede Hakk’a ulaþtýðýný zannetmiþ, yükseldikçe daha büyük
perdelerle karþýlaþmýþtýr. Ancak bunlarýn hepsinde kemal açýsýndan bir eksiklik görünce, mümkün ve geçici olan varlýklardan uzaklaþarak yüzünü Hakk’a
çevirmiþtir. Baþka bir deyiþle, Hz. Ýbrahim; yýldýz, ay ve güneþ aynasýnda sýrasýyla Hakk’ýn fiil, sýfat ve zat nurlarýný görmüþ, bu nurlarýn kaybolup gitmesinin ardýndan ise Hak zuhur etmiþtir. Yine bu kýssada yer alan yýldýz ay ve
güneþe; sýrasýyla nefis, kalp ve ruh veya
akýl, kalp ve ruh vb. mecazi manalar da
verilmiþtir. Anlaþýlacaðý üzere sufiler,
Hz. Ýbrahim’in gördüðü gök cisimlerine genellikle mecazi anlamlar yüklemiþ
141
ve söz konusu kýssayý tasavvuf kavramlarýyla ele alýp deðerlendirmiþlerdir.
Netice itibariyle iþari/tasavvufi açýdan Hz. Ýbrahim’in gökcisimleriyle monoloðunun, onun seyr-i sülûk esnasýnda kat ettiði mertebelerle alakalý manevi bir tecrübe olduðu anlaþýlmaktadýr.
Nitekim nefislerini tezkiye, kalplerini
tasfiye etmiþ ve çýktýklarý manevi yolculukta nice mertebe ve makamlarý aþmýþ bulunan bazý sufiler, Hz. Ýbrahim’in
yaþadýðý bu manevi tecrübeyi seyr-i
sülûklarý esnasýnda bizzat yaþadýklarýný belirterek bu tecrübenin mahiyetini tasvir ederek anlatmýþlardýr. Bu manevi tecrübe ise ancak “Tatmayan bilmez.” düsturunca, yaþayarak anlaþýlabilecek bir hâldir. Ayrýca sufi bakýþ açýsýyla bu kýssada adý geçen gök cisimlerinin mecazi anlamda yorumlanmasýndan ve bunlarýn seyr-i sülûk esnasýnda
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karþýlaþýlan birtakým nurani perdelerden ve Allah ile kul arasýnda var olan ve
aþýlmasý gereken bazý engellerden ibaret olmasýndan dolayý, Hz. Ýbrahim’in
gerçek anlamda yýldýz, ay ve güneþi rab
edinmediði sonucu da çýkarýlabilir.
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Abstract
(Ýþari/mystical interpretation of Prophet
Abraham’s (pbuh) monologue with the celestial
bodies)
In this article, the parable about Prophet
Abraham’s (pbuh) monologue with the
celestial bodies is evaluated in terms ofiþari /mystical interpretation and the exoteric comments on this subject are briefly
discussed. In the parable, Abraham said
“This is my Lord” when he saw respectively the star, the moon and the sun, but
when they became out of sight, he figured
out that ephemeral and transient things
can not be the Lord and in the end, he faced
to his Real Lord. Some interpreters, while
evaluating the word “This is my Lord”, argued that Prophet Abraham had adopted
celestial bodies as a Lord even for a short
time, while others claim that Prophet Abraham said these words as a hypothetical
to demonstrate the futility of worshiping
the heavenly bodies when arguing with people and have expressed that this is a discussion method. Sufis evaluated Prophet
Abraham’s (pbuh) monologue with the
celestial bodies in terms ofiþari /mystical
perspective and tried to explain the event
with mystical concepts. The parable is
tackled by Sufis as a spiritual experience
which Prophet Abraham (pbuh) experienced during his rise to Lord. They gave
metaphoric meanings to the celestial bodies in the story and stars, the moon and
the sun have been interpreted as luminous curtains located between The Lord and
Sufi to overcome in order to advance in
the spiritual journey.
Key Words: Prophet Abraham,Ýþârî interpretation, Mystical interpretation, Seyr-i
suluk
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