
nü'l-Arab1 hakikati "Hakk'ın, kulun sıfat
Iarını alıp ona kendi sıfatiarını vermesi 
(fena hali) olarak tarif etmiştir ( el-Fütü
f;at,ll, 740-742). Bazılarına göre hak zat-ı 
ilahi. hakikat O'nun sıfatlarıdır (bk. Te
hanev!, ı. 305). 

Hakikatle şeriat arasında fark bulun
duğunu, bazan bu farkın birbirine aykırı 
bir konuma geldiğini gören bir kısım su
fıler giderek hakikate daha fazla önem 
vermişler, böylece şeriatı ihmal veya ter
ketme, bazı hallerde de hafife alma so
nucuna ulaşmışlardır. Tasawufun doğuş 
döneminde bile bu görüşte olan bazı su
filerin bulunduğu, şeriata bağlı sufılerin 
onlara gösterdikleri sert tepkilerden an
laşılmaktadır. Hakikat ilmi olan tasav
vutla şeriat ilminin birbirine aykırı oldu
ğu görüşünde olan Ebu Bekir ez-Zek
kak'ın, "Şeriata aykırı her hakikat küfür
dür" şeklindeki ilahi bir hitapla uyarılma
sı (Serrac. s. 286) bazan gerçek sufılerin 
bile bu aykırılığı düşündüklerini göster
mektedir. 

Şeriat-hakikat ilişkisinden bahseden 
sufiler daha sonraki dönemlerde bu iliş
kiye bir de "tarikat" kavramını eklemiş
lerdir. Necmeddln-i Kübra şeriatı gemi
ye, tarikatı denize, hakikati inciye benze
tir. Mevlana'ya göre şeriat bir meşale, 
tarikat bu meşale ile yol alma, hakikat 
ise maksada ulaşmadır. Şeriat bakın al
tın yapmaya yarayan simya ilmi, tarikat 
bu bilginin kullanılması, hakikat altının 
elde edilmesidir. Bazan şeriat ağaca, ta
rikat çiçeğe, hakikat meyveye benzeti
lir. Hz. Peygamber'in sözleri şeriat, fiilie
ri tarikat, halleri hakikattır. Daha sonra 
bu üç kavrama bir de "marifet" eklene
rek dörtlü bir sınıflandırma yapılmış, bu 
kavramlar bazan şeriat-tarikat-marifet
hakikat. bazan da şeriat-tarikat-haki

kat-ınarifet şeklinde sıralanmıştır. Haki
kat bir erme hali olarak görülürse mari
fetten üstündür. Fakat marifet erme ha
li neticesinde hasıl olan bilgi olarak dü
şünülürse hakikatten sonra gelir. Çok 
defa hakikatle marifet bir sayılır. Yunus'
ta görülen şeriat- tarikat-hakikat- ma
rifet şeklindeki sıralama Necmeddln-i 
Da ye' de şeriat-m arifet-tarikat-hakikat 
şeklindedir (Mirşadü'L-'ibad, s. 161). Bek
taş1lik'te ise sıralama şeriat- tarikat 
marifet - hakikat tarzında yapılır. Bek
taşilik'teki dört kapı, kırk makam anla
yışı da buna dayanır (Ahmed Rifat, s. 
207-210). 

Herev1, Menfızilü's-sfı'irin'de on adet 
tasavvufi kavramı (mükaşefe, müşahe

de, muayene, hayat, kabz, bast, sekr, sahr, 

ittisal, infisal) "hakikatler" başlığı altın
da incelemiştir (s. 192 vd.). 

Tasavvufta "hakikatü'l-hakaik" deni
lince bütün hakikatleri kendisinde topla
yan Cenab-ı Hakk'ın zat-ı ahadiyyeti kas
tedilir. Buna "hazret-i cem'" ve "hazret-i 
vücud" da denilir. İbnü'l-Arabl buna "he
yOla, ilk madde. külll hakikat, cinslerin 
cinsi, ama" gibi isimlerio de verildiğini 
söyler ( el-Fütaf;at, 11. 433). "İnsan -ı ka
mil" de (merd-i mutlak) denilen hakikatü'l
hakaikin ihtiva ettiği hakikatiere "ilk ha
kikatler" (hakaiku'l-üvel) ve "yüksek cins
ler" (el-ecnasü'l-aliye) adı da verilmiştir. 
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Hz. Peygamber'in 
manevi şahsiyetini ifade etmek için 

kullanılan tasavvuf terimi. 
_j 

Hakikat-i Muhammediyye fikrine ilk 
olarak Sehl b. Abdullah et-Tüsteri'de (ö. 

283/896) rastlanır. Tüsterl. Allah'ın ilk 
defa Hz. Muhammed'i kendi nurundan 

HAKfKAT-i MUHAMMEDiYYE 

yarattığını ileri sürmüş (Te{sirü'L-Kur'a
ni'L-~im, s. 15, 62). ancak hakikat-i Mu
hammediyye kavramından açıkça söz et
memiş ve bunun bir yaratma sebebi ol
duğunu söyleıiıemişti. TGsteri'nin daha 
çok "adi" ve "el-hak mahlukun bih" (ya
ratma aracı olan hak) adını verdiği bu 
kavram üzerinde daha sonra Hallac-ı 

Mansur Kitfıbü 't-Tavasin'in "Tas1nü's
sirac" bölümünde durmuştur. Aynülku
dat el-Hemedani Temhidfıt'ta, Ruzbi
han-ı Bakll Şerl].-i Şatl].iyyfıt'ta çok gü
zel ifadelerle tasvir ettikleri kavramı Mu
hammed Kemal İbrahim, İbrahim b. 
Edhem'e ve Süfyan es-Sevr1'ye kadar gö
türmüştür (Mine't-türaşi 'ş-şu{f, s. 313-
314). Hakikat-i Muhammediyye görüşü 
en güzel biçimde Muhyiddin İbnü'l-Arab1 
ve Abdülkerlm el-Cm tarafından açıklan
mış, FuşCışü'l-l].ikem'e şerh yazanlar da 
bu konu üzerinde önemle durmuşlardır. 

"Vücud-ı mutlak"ın taayyün ettiği ilk 
mertebeye (taayyün-i ewel) hakikat-i Mu
hammediyye adı verilir. Hakikat-i Mu
hammediyye, vücud-ı mutlakın ahadiy
yetini vahidiyyete dönüştürmek suretiy
le taayyüne başlamasıdır. Vücud-ı mut
lak açısından bakıldığında bu mertebe 
var oluşun başlangıcıdır. Mevcudat açı
sından bakıldığında ise gerçek yaratma 
(halk) fiili, vücud-ı mut1akın hakikat-i Mu
hammediyye mertebesine tenezzülün
den sonra olmuş ve her şey ondan yara
tılmıştır. Bu durumda hakikat-i Muham
mediyye zat-ı mutlakın la taayyün mer
tebesinden, yani kendi zatındaki istiğrak 
halinden kendindeki özellikleri bilme 
mertebesine tenezzülünü ifade eder. 
Vücud-ı mutlakın kendisindeki isim ve 
sıfatları mücmelen bildiği bu mertebede 
isim ve sıfat1ar zatının aynı olduğundan 
bu ilim kendi zatına olan ilimden ibaret
tir. Hakikat-i Muhammediyye mertebe
sinin üzerinde la taayyün (ahadiyyet) mer
tebesinden başka hiçbir şey yoktur. La 
taayyünün taayyün suretiyle zuhur ettiği 
ilk tenezzül mertebesi olan bu mertebe 
la taayyünün zahiri, la taayyün ise ha
kıl<at-i Muhammediyye'nin batınıdır. Do
layısıyla la taayyün ve hakikat-i Muham
mediyye aynı hakikatin ön ve arka yüzleri 
olmaktadır. Ehl-i keşf, hakikat-i Muham
mediyye mertebesini ifade edebilmek 
için uluhiyyet, lahut, vahidiyyet, vahdet-i 
sırf, vahdet-i hakiki, alem-i vahdet, el
hak mahlukun bih, ahadiyyetü'l-cem', 
levh-i mahffız, ümmü'l-kitab, levh-i ka
za, asl-ı alem, adi, berzah, velayet-i mut
laka, felek-i sabitat, tecell1-i ewel, mah-
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luk-ı ewel, zıllullah, ikab. vücud-ı ewel. 
madde-i ewel, akl-ı kül, nur-ı Muham
medi, hakikat-ı adem, insan-ı ezeli, mer
tebe-i insan-ı kamil, halife, ebü'l-ervah, 
ruhü'l-kuds, ruh-ı a'zam, arşullah , kalem, 
kitap, akl-ı ewel. kabe kavseyn, med'ine
tü'l-fazıla gibi terimler kullanmışlardır 
(Kılıç, s. 226-227). İbnü1-Arab'i, bütün 
bu terimierin aynı hakikati çeşitli yönle
riyle ifade ettiğini söyler. 

Hz. Peygamber'in altmış üç senelik 
zamanla sınırlı cisman'i hayatından ayrı 
bir varlığı daha mevcuttur. Allah'tan 
başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikat-i 
Muhammediyye var olmuş. bütün yara
tıklar bu hakikatten ve onun için halke
dilmiştir. Alemin var olma sebebi, mad
desi ve gayesi bu hakikattir. Tasawufta 
sık sık kullanılan ve kuts'i hadis olarak da 
rivayet edilen, "Sen olmasaydın ben kai
natı yaratmazdım" (levlake ... ) (Aclünl, II , 
164; Hakim. el-Müstedrek, ll, 615) ifade
siyle bu husus anlatılır. İlk ilahi tecelli ol
ması sebebiyle "taayyün-i ewel", sevgi 
tarzında tecelli olması dolayısıyla "taay
yün-i hubb'i" adı da verilen nur-ı Muham
med'i zuhur ettikten sonra her şey on
dan ve onun için yaratılmıştır. ResUl-i 
Ekrem'in ruhu ve nuru bütün insanlar
dan, peygamberlerden. hatta melekler
den önce var olduğundan Peygamber in
sanlığın manevi babasıdır. Hz. Adem in
sanların maddeten babası (ebü'l-beşer), 

Hz. Peygamber ruhların babasıdır (ebü'l
ervah). "Allah ilk defa benim nurumu ya
rattı"; "Adem toprakla su arasında iken 
ben peygamber idim" (Tirmizi, "Mena
l}ıb", 1; Müsned, IV, 66; V, 379; Aclünl, 1, 
265; Abdülkerlm el-cm. II, 37) mealin
deki hadislerle bu hususa işaret edilmiş
tir. Hz. Adem'de tecelli edip daha sonra 
öbür peygamberlere intikal eden, Hz. 
Muhammed beden olarak dünyaya ge
lince ona intikal edip onda karar kılan 
nur ölümünden sonra da devam etmek
te ve kainat varlığını sürdürebilmekte
dir. Bu nur ölümsüz ve ebed'i olduğun
dan mutasawıflar Hz. Peygamber için 
"öldü" ifadesini kullanmazlar. 

İbnü'l-Arabi, hakikat-i Muhammediy
ye'yi vücud-ı mutlakın yaratılış sahasın
daki ilk ve en mükemmel mazharı (mecla) 
olarak görür. Onun her isminin bir 
mazharı vardır. En kapsamlı isim olan ve 
bundan dolayı ism-i a'zam denilen Allah 
isminin mazharı hakikat-i Muhamme
diyye'dir. Vücud-ı mutlak en yüksek sevi
yede ve bu mazharda tecelli ettiğinden 
ona "insan-ı kamil" de denir. İbnü'I-Ara-
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bfye göre hakikat-i Muhammediyye nur 
olması bakımından alemi yaratma ilkesi 
ve onun aslıdır. Varlık şeklinde zahir olan 
ilahi tecellinin ilk mertebesidir. O, "heba" 
adı da verilen hakikatü'l-hakikatten vü
cuda gelmiştir. Hak ve halkın bütün ma
kul (akiQ mahiyetierini özünde toplamış 
olan hakikatü'l-hakaik hakikat-i Muham
mediyye'nin maddesi, hakikat-i Muham
mediyye de onun suretidir. Hakikatü'l
hakaik var veya yok, ezel'i ve hadis şek
linde nitelenmediği halde hakikat-i Mu
hammediyye var ve ezeli diye nitelendiri
lir. Diğer taraftan İbnü'I-Arab'i, insanla il
gisini dikkate alarak hakikat-i Muham
mediyye'ye insan-ı kamil adını verir. Çün
kü insan-ı kamil varlığın bütün hakikat
lerini kendinde toplar ve bu özelliğiyle 
Allah isminin mazharıdır. Bilgi ve ilham 
bakımından ele alımnca hakikat-i Mu
hammediyye bütün peygamberlerin ve 
velilerin ledünni ve batıni bilgileri al
dıkları kaynaktır. Aynı zamanda bu haki
kat Hak'tan gelen feyzin halka ulaşma
sında aracı olur (FuşQş, s. 19, 63; el-Füta
J:ıat, ı. 118). Abdülkerim ei-Cili, Allah'ın 
en mükemmel şekilde yarattığı Hz. Mu
hammed'i cemal ve celal sıfatiarına maz
har kıldığını, cennetle cehennemin onun 
iki vechesi olduğunu söyler (el-İnsanü'l

kamil, ıı. 29-48) . Mevlana Celaleddin-i 
Rumi, hakikat-i Muhammediyye'yi an
lattıktan sonra Hz. Peygamber'in Cebrail 
karşısındaki büyüklüğünü ifade etmek 
için, "Ahmed eğer o ulu kanadını açsaydı 
Cebrail ebede kadar dehşet içinde kalır
dı" der (Meşneul, IV, 817). "Sen olmasay
dın ben kainatı yaratmazdım"; "Ben gizli 
bir hazine idim. bilinmek istedim. bunun 
için alemi yarattım" gibi tasawuf edebi
yatının temelini oluşturan cümleler haki
kat-i Muhammediyye'nin özlü ifadele
ridir. Hakikat-i Muhammediyye fikri, ya
ratılışı sevgi ve aşk unsuruna bağladığı 
için tasavvuf edebiyatının gelişmesine 
önemli katkılar sağlamış ve birçok şaire 
ilham kaynağı olmuştur (bk. Eraydın, s. 
131-143). 

Zahir uleması, özellikle hadis alimleri 
ve Hanbel'iler, Hz. Peygamber'in bu şekil
de anlaşılmasının onu ilahlaştırmak an
lamına geleceğini söyleyerek bu inancı 
küfür ve şirk saymışlar, daha önceki üm
metlerin de peygamberleri konusundaki 
aşırılıkları sebebiyle sapıklığa düştükleri
ni iddia etmişlerdir. Hakikat-i Muham
mediyye fikrinin Yeni Eflatunculuk'ta
ki "logos" veya İskenderiyeli Aziz Cle
mens'in (ö. 215) peygamberlikkonusun-

daki görüşleriyle ilgili olduğu , bunun ön
ce Şii muhitine, oradan da tasawufa 
geçtiği ileri sürülmüştür. 
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