
HAKiKAT 

ileri sürdüklerini belirtir. İbn Teymiyye'ye 
göre bu tür kaygılar bütünüyle temel
den yoksundur. Çünkü Allah ve insan iki 
ayrı gerçek varlık ve iki farklı zattır. Böy
le olunca Allah'ın zatı gibi sıfatları da 
O'nun kendine özgü hakikatlerdir. Aynı 
durum insan için de geçerlidir. Bu an
lamda Allah'ın arşa istivası dahi te'vil yo
luna sapılmadan hakikat olarak kabul 
edilmelidir. Yine ona göre hakikat neyi 
ifade etmek için konulmuşsa onun için 
kullanılan lafızdır; ayrıca bir lafız hangi 
mana için konulmuşsa ve hangi mana 
için kullanılıyorsa o manaya da hakikat 
denir. Buna göre ilim ve vücud lafızları 
gibi istiva lafzı da halikın istivası ve mah
lukun istivası olarak farklı anlamlara ge
lir ve her iki konumda da ayrı hakikatleri 
ifade eder. Şu halde Allah'ın s ıfatiarını 

mecaz olarak değerlendirmek büyük bir 
cahilliktir ( Mecmü'u fetava, V. ı 94-1 9 7). 

Klasik kelam kitaplarında bilgi proble
mi işienirken başlıca üç safıst akım (süfıs
taiyye) tarafından ileri sürülen eşyanın 
hiçbir hakikat değeri taşımadığı veya ta
şısa bile bunun bilinemeyeceği veya her 
şeyin ferdi kanaatiere göre değişen fark
lı hakikatiere sahip olduğu, böylece sabit 
hakikatierin bulunmadığı şeklindeki gö
rüşler kesin olarak reddedilmiş; eşyanın 
objektif hakikatiere sahip olduğu, bir şe
yin zihindeki bilgisiyle objenin hakikati 
arasında tam bir uygunluk bulunduğu 
genel bir ilke olarak benimsenmiş ve bu 
ilke, "Eşyanın hakikatleri sabittir" şeklin
deki kategorik hükümle ifade edilmiştir. 
Bu münasebetle bilgi yanlışlarının varlığı 
kabul edilmekle birlikte bunların objektif 
hakikatin yokluğundan, izafiliğinden ve
ya kavranamaz olmasından, dolayısıyla 

bilginin imkansızlığından değil duyu ve 
algı yanılmaları veya bilgi araçlarının ek
sik ve kusurlu olması gibi arızi sebepler
den kaynaklandığı da belirtilmiştir. 
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~ MUSTAFA ÇAÖRICI 

o TASAVVUF. Tasawufta hakikat te
rimi "zahirin ardındaki örtülü ve gizli 
mana, dini hayatın en yüksek seviyede 
yaşanarak ilahi sırlara aşina olunması" 

gibi anlamlar ifade eder. İlk sufiler haki
kat terimini daha çok "ilahi gerçekiere 
ve sırlara aşina olmak, Hakk'ın tecellileri
ni temaşa etmek" anlamında kullanmış

lardır. Sözle anlatılamayacağı görüşün
den hareketle bazan bu terimi tarif et
meden kullanan sufiler, daha ziyade 
alarnet ve vasıtlarını belirterek hakikatin 
ne olduğu konusunda bir fikir vermeye 
çalışmışlardır. Ma'ruf-i Kerhi, "Tasawuf 
hakikatleri almak, halkın elinde olan şey
lere göz dikmemektir" (Kuşeyri, s. 128) 
şeklindeki ilk tasawuf tarifiyle dini sade
ce şekil ve merasimden ibaret görme
i:nek gerektiğini , şekil ve merasim yönü
nün yanı sıra ondan daha önemli olan 
anlamına ve özüne değer vermek icap 
ettiğini anlatmak istemiştir. Bu ise dini 
hükümleri n maksat ve hikmetine uygun 
biçimde yorurrilanması, eksiksiz uygu
lanması ve yaşanınası anlamına gelir. 
Serrac hakikati, "kalbin sürekli iman et
tiği varlığın huzurunda bulunması (tema
şa)" diye tarif ettikten sonra Cüneyd-i 
Bağdadi'nin, "Hakikati hatırlıyor, sonra 
şunu şunu terkediyorum" dediğini anla
tır (el-Lüma', s. 286, 413). Şu halde Cü
neyd'e göre hatırlanan, fakat anlatıla
mayan hakikat insanı masivadan uzak
laştırır. Seri es-Sakati'ye ehl-i hakikatin 
(ehl-i batın, muhakkik, ehl-i tahkik jha
kikate aşina olan ve onu yaşayan kim
seleri ) durumu sorulunca, "Onlar hasta 
gibi yer, suya batan kişi gibi uyurlar" 
(a.g.e., s. 286) diyerek hakikati bilenleri 
tarif etme yerine onların halini tasvir et
miştir. 

Hakikatin alameti zıt iki şey olarak da 
gösterilmiştir. Mesela bir sufi, "Hakikat 
ehlinin alameti bela içinde olmasıdır" 

derken bir diğeri, "Ondan bela halinin or
tadan kalkmasıdır" demiştir (a.g.e., a.y.). 

Bu ise hakikatin makama veya salike gö
re değişik şekillerde tezahür edebileceği 
anlamına gelir. 

Bazı sufiler hakikati sınıflandırmaya 
çalışmışlardır. Bunlardan Ebu Ca'fer es
Saydelani ilme (şeriat) tabi olan hakikat, 
ilmin kendisine uyduğu hakikat, ilimden 
taşan hakikat (şatah) şeklinde bir sınıf
landırma yaparken şer'i ölçüleri aşan ba
zı hakikatierin bulunduğuna işaret et
mek istemiştir. Şibli ilim lisanı, hakikat 
lisanı ve hak lisanı olmak üzere üç dilden 
bahsetmiş, ilim dilinin dalaylı şekilde bil
gi verdiğin i, hakikat dilinin ise Allah'ın 
saliki vasıtasız olarak ilahi sırlara ulaştır

ması anlamına geldiğini, hak dili için de 
herhangi bir yolun bulunmadığını söyle
miştir (a.g.e., s. 286-287). Bu taritler
den, hakikat ile şeriatın bazan birbirinin 
aynı, bazan birbirinden farklı, ancak biri 
ötekine zıt düşmeyen kavramlar olduğu 
anlaşılmaktadır. Kuşeyri'ye göre hakika
t in doğrulamadığı hiçbir şeriat makbul 
olmadığı gibi şeriatla bağlı olmayan hiç
bir hakikat de muteber değildir. Allah'ın 
emriyle farz olması bakımından her şe
riat hakikat olduğu gibi Hakk'ın emriyle 
farz olduğu için her hakikat şeriattır (er

Risale, s. ı 77). 

Hemen bütün sufiler şeriatla hakika
tinfarklı şeyler olduğunu, ancak hakika
tin ilmi ve şeriatı içermesi gerektiğini 
söylemişlerdir. Hücviri, zahir uleması ile 
mülhidlerin şeriatla hakikat arasında 

fark görmediklerini ve bu suretle her iki
sinin de hata ettiğini söyler. Ona göre 
iman konusunda ikrar şeriat, tasdik ise 
hakikattir. Farklı şeyler olan ikrar ile tas
dik birbirini tamamlar; ikrarsız tasdik, 
tasdiksiz iman muteber değildir. Hücviri 
ayrıca Hz. Adem'den kıyametekadar de
ğişmeden kalan ezeli-ebedi dini bilgilere 
hakikat, değişmesi caiz olan zahiri hü
kümlere şeriat dendiğini de söyler (Keş
fü'l-mahcüb, s. 494) . Herevi ise şeriatla 
hakikatin birbirinden farklı, bazı hallerde 
en azından görünüş itibariyle birbirini 
tutmayan şeyler olduğunu göstermek 
için Kur'an -ı Kerim'de anlatılan Hızır'ın 
gemiyi delmesi, çocuğu öldürmesi ve 
duvarı düzeltmesi olaylarını örnek gös
terir (el-Kehf 18/65-67). Ona göre Hz. 
Musa'nın bildikleri şeriat, Hızır'ın bildik
leri hakikattir (ilm-i ledün). Nitekim Cü
neyd de, "Hakikat ledün (tasawuf) ilmi
dir" demiştir (Şad Meydan, s. 60) . Here
vi'ye göre hakikatin bilinmesi ilm-i haki
kat, görülmesi ayn-i hakikat, yaşanınası 
hakk-ı hakikattir. Hakk-ı hakikat haki
katte fani olmaktır (Tabakat, s. 198). İb-



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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