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D TASAVVUF. İlk sütilerin Allah anlabazan da batılın veya halkın (yaratıklar) karşıtı olarak kullandıkları hak
kelimesine sonraki asırlarda yeni anlamlar yüklenmiştir. Tasawuf metinlerinde
hak terimi bazan bir edatla, bazan da
belli kelimelerle birlikte (mesela maa'lhak. bi'l-hak, li'l-hak) kullanılır. Bunun
yerine aynı anlamlarda olmak üzere
"maallah, bi'l-lah, li'llah" veya "minhü,
bihi, lehü" gibi şekiller de görülür. Bütün
bunlar, ilk sutilerin hak kelimesini yaratı
cı gerçekyani Allah anlamında kullandık
larını gösterir. Nitekim Zünnun ei-Mısri,
"Hak Allah'tır" demiştir ( Serrac, s. 413;
Süleml. s. 22). Serrac yukarıdaki ifadeleri açıklarken , "İnsan fiiline bakar ve
onu kendine nisbet eder; ancak gönlünü
marifet nurları kaplayınca her şeyi Allah'tan, Allah'la kaim, Allah'ın malumu
ve Allah'a ait olarak görür" demiş (elLüma', s. 411). "Hak hak ile kaim olduğu
için hak ile Hak'tan tani olan kişi kulluk
bir yana rububiyyetten bile fani olur"
diyen Şibli de (a.e., s. 285) hakkı Allah
mında,

anlamında kullanmıştır.

Hak kelimesi bazan "şahid-i hak, aynü'l-hak" ve "hakku'l-hak" şeklinde de
kullanılır. İlme'l-yakin ve ayne'l-yakinden
sonra gelen hakka'I-yakin mertebesi kulun her yönden ve en üst seviyede Hak'ta
fani olması anlamına gelir. İlme'l-yakin
şeriatın zahiridir; ayne'l-yakin şeriatta
ihlaslı olmak, hakka'I-yakin ise onda fani
olmaktır (Tehanevi, ı. 330). Süfiler. "Zahirde halk ile batında Hak ile bulunmalı"
veya, "Veli Hak'tan alır, halka verir" dedikleri zaman da hak ile Allah'ı kastederler. Hallac-ı Mansur'un ünlü "enelhak"
sözünde yer alan hak kelimesi de bu anlamda kullanılmıştır.
İlk suti kaynaklarında verilen bilgiye
göre hak (hakiki) mürnin dünyadan el

etek çeker. kendini bütünüyle Allah 'a verir. bu uğurda çetin riyazetlere katlanır
ve sonuçta Allah'ı açıkça görüyormuş
gibi bir hale gelir (EbO Nuaym, ı. 242; IX,
279). Bu anlamda imanın hakikatine sahip olan süti temaşa mertebesinde sayı
lır (Serrac, s. 413: Hücvirl. s. 38).
Sufiler Allah'a hak dedikleri gibi O'ndan
olan ve gelen her şeye de hak derler. Bu
anlamda peygamber hak, Kur'an hak,
Kur'an'daki her bilgi ve hüküm haktır.
Buna aykırı düşen her şey de ba.tıldır.
Nefisten ve şeytandan gelip insanı Allah'ın emir ve yasaklarını gözetmez hale
getiren her şey batı! olduğu gibi insanı
tefrikadan cem' haline. kesretten vahdete yöneiten her şey de haktır. Bazan
hak ile hakikat arasında fark görülür.
Hak doğru iş ve doğru sözdür, bunun ardında bulunması gereken iyi niyet ve
samirniyet ise hakikattir. Şu halde hakikatten yoksun bir hak sadece bir gösterişten ibarettir. Aynı şekilde şeriat yoluna girmek hak, bu yolda samirniyetle
devam etmek hakikattir. Hak beden hakikat onun ruhu, hak lafız hakikat onun
manası ; hak suret hakikat onun cevheri
olduğundan hakka sahip olmak yetmez;
hakkın hakikatine. yani saf ve halis hakka sahip olmak şarttır (Abba di. s. 2 ı 3215, 389; Ahmed-i Cami, s. 87; Tehanevl.
ı. 330).
Tasawufta bu son anlamdaki hakkın
olarak bazan hukük kelimesi de
kullanılır. Bunun karşıtı huzuzdur (hazlar). Hal, makam, marifet, irade, maksat, muamele ve ibadet gibi yüksek manevi değerler hukuk. nefis ve bedenden
gelen istekler huzuzdur. Hukuk insandan Allah'ın istediği . huzuz ise nefis ve
şeytanın istediği şey olup ikisi birbirine
zıttır. Bundan dolayıdır ki Tayalisi er-Razi. "Hukuk ortaya çıkınca huzuz, huzuz
ortaya çıkınca hukuk kaybolur" demiştir
(Serrac, S. 41 3). Bazan hukuk, salikin
nefsine karşı yerine getirmekle yükümlü
olduğu hususları ifade eder; buna nefsin
hukuku denir. "Üzerinde nefsinin hakkı
vardır" (Buhar!, "Şavm", 55) mealindeki
hadiste de buna işaret edilmişti r. Buna
göre salikin hayatını korumasına ve sürdürmesine yetecek kadar dünyadan faydalanması nefsin hukuku, bundan fazlası ise nefsin hazzı sayılır (Tehanevl, 1,
330).
çağulu

Hak kavramı üzerinde genişçe duran
Muhyiddin İbnü'I-Arabi kendi fikir sistemine göre terimin geniş bir yorumunu
yapmıştır. İbnü'I-Arabi'ye ve onu takip

edenlere göre hak mutlak varlıktır. Allah
hak. onun dışında kalan her şey (masiva)
ba.tıldır. Hak varlıktır ve varlık özü itibariyle hayı rdır; batı! ise ademdir. Adem
esas itibariyle şerdir. Alem Hakk'a dönük
yüzüyle var, öbür yüzüyle yoktur. Onun
için alem bir yüzüyle hayır. diğer yüzüyle
şerdir. Tek bir hakikat olan varlığın biri
hak, diğeri halk olmak üzere iki tarafı
vardır. Bunlar içiçedir. Onun için Hak ancak halkta görünür, halk da ancak Hak
sayesinde bir değer ifade eder. Zatı itibariyle tek olan varlık rab-kul, bir-çok,
ezeli-hadis gibi yönlerden çift yüzlüdür.
Bu iki yüzden birincisi ezeli olanın, ikincisi sonradan olanın bütün niteliklerini
kendinde toplar.
Hakk'ın tarifini imkansız gören lbnü'IArabi'ye göre Hakk'ın hakkı olduğu gibi
halkın da hakkı vardır. Hakk'ın hakkı rubübiyyet, halkın hakkı kulluktur. Biz O'nun
vasıflarıyla zuhur etsek bile O'nun kullarıyız; O bizim vasıflarımızla zuhur etse
bile rabbimizdir. Allah'ın isimleri bütün
halkı ihtiva edecek şekilde yayıldığından
her şey Hak'tan bir pay almıştır. Mesela
ölüm haktır ama halkın hakkıdır. Öldürmek de haktır ama Allah'ın hakkıdır. İlahi
olan ve olmayan bütün hazretlerin
suretlerini ihtiva etmesi bakımından
"hakk-ı hak" insandır. İbnü'I-Arabi. insanların zihinlerinde mevcut birbirinden
farklı Allah tasawurlarına "yaratılmış
hak" dediği gibi yaratma aracı olması
dolayısıyla hakka "el-hakku mahluk bih"
(yaratma vasıtası olan hak) adını vermektedir (ayrıca bk. ADL).
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