MARGOLIOUTH, David Samuel
Margoliouth'un İslamiyat'la ilgili araş
tırmalarında çok defa bilimsel objektiflikten uzak bir tavır ortaya koyduğu görülür.
O da dönemin şarkiyatçı çevrelerinde benimsenen genel anlayışa paralel biçimde
Kur'an'ın vahiy mahsulü olmadığına ve
İslamiyet'in Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan
yoğun bir şekilde etkilendiğine inanır. islam toplumunda uygulanan sünnetin eski Araplar'ın örfü olduğunu, bunların Hz.
Muhammed'in sünnetiyle ilgisinin bulunmadığını iddia eder; Hz. Muhammed'in
arkasında bir hüküm ve dini karar bırak
madığını, fıkhl hüküm ve kararların kendisine sonradan izafe edildiğini ileri sürer.
Eserleri. 1. The Le tt ers of Abu'l-'Alô.
of Ma'arrat an-No'mô.n (Oxford 1898;
Bağdat 1968) Ebü'l-A1a el-Maarrl'nin risalelerinin neşri ve ingilizce'ye tercümesi dir. 2. Mohammed and the Rise of
Islam(London 1905, 1923). İslamdini ve
Hz. Peygamber'in biyografisi hakkındadır.
3. Cairo, Jerusalem and Damascus
(London 1907). Kahire, Kudüs ve Şam'ın
tarihini konu alan bir eser olup Halid Es'ad lsa ve Ahmed Gassan Sibanu tarafın
dan el-Kiihire Beytü'l-ma]fdis ve Dı
maş]f adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş 
tir (Dımaşk 2000). 4 . History of Islamic
Civilization: Ummayyads and Abbasids Period (London 1907; New Delhi
1978). Corcl Zeydan'ın Tô.ril).u't-temeddüni'l-İslô.mi adlı eserinin Emevller ve
Abbasller'le ilgili dördüncü bölümünün
çevirisidir. s. Mohammedanism (London 191 1) . 6. The Early Development of
Mohammedanism(London 1914). 7. The
Eclipse of the Abbaside Caliphate (Oxford- London 1920-1921. Henry Frederi ch
Amedroz ile birlikte), İbn Miskeveyh'in
Tecô.ribü 'l-ümem ve te'ô.]fıbü'l-himem
adlı kitabının Abbasiler'in son devriyle Büveyhiler'e dair kısmının Ebu Şüca' er-Ruzraverl'nin zeyliyle beraber yedi cilt halinde neşri ve ingilizce'ye tercümesidir.
I-lll. ciltler eserin Arapça tenkitli neşrini,
IV-VI. ciltler tercümesini, VII. cilt notlarla
açıklamaları ve fihristi ihtiva etmektedir.
8. Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam (London
1924). British Academy'nin himayesinde
1921 yılında verdiği konferanslardan meydana gelmektedir. 9. Lectures on Arabic Historians ( Kalküta 1930; Del hi 1977).
Kalküta Üniversitesi'ndeki konferansları dizisinden meydana gelen eseri Hüseyin Nassar Dirô.sô.t 'ani'l-mü'erri{ıine'l 
'Arab adıyla Arapça'ya çevirmiştir (Beyrut. ts.). 10. The Renaissance of Islam.
Adam Mez'in Die Renaissance des Is-
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lams adlı eserinin tercümesidir (S. Khuda Bakhsh ile birlikte. London 1937). 11.
Uşulü'ş-şi'ri'l-'Arabi (tre. Yahya el-CübGrl. Beyrut 1988). Cahiliye şiiriyle ilgili bir
eser olup daha önce "The Origins of Arabic Poetry" başlığıylaJournal of the Royal Asiatic Society'de makale halinde
yayımlanmıştır (yıl: 1925, s. 417-449) .

Müellif bunlardan başka Yakut el-Hamevi'nin Mu 'cemü 'l -üd ebô.'sını (I-VIl,
Leiden 1907-1931 ). Ebu Ali et-Tenuhl'nin
Nişvô.rü '1-mul).Cılj.ara ve a{ıbôrü '1-mü;?:Ô.kere'sini (London 1921). Aristo'nun De
Poetica isimli eserinin Metta b. Yunus
çevirisini (Kitabü'ş-Şi'r, London 1887).
Ebu Hayyan et-Tevhldi'nin el-İmtô.' ve'lmu'Cınese adlı eserinden bazı seçmeleri
ingilizce tercümeleriyle birlikte ("Some
Extracts from the Kitab al-Imta' wa'lc
mu'anasah of Abü Hayyan Tauhidi", IsLamica, IIILeipzig 19261. s. 380-390) yayım
lam ış, Sem'ani'nin el-Ensôb'ını (1-XX.
Le iden- London 1912) veR. Geyer ile birlikte Buhtürl'nin el-Ijamô.se adlı eski
Arap şiiri antolojisinin tıpkıbasımını (Leiden 1909) neşretmiştir. Ayrıca The Journal of the Royal Asiatic Society ve Islamic Culture başta olmak üzere çeşitli
dergilerde yayımianmış çok sayıda makalesi ve ansiklopedi maddesi bulunmaktadır.
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MARİFET
( 6.Syw.J I)
Allah ve O'nun sıfatlan,
fiilleri, isimleri ve tecellileri hakkında
manevi tecrübeyle doğrudan elde edilen
bilgi anlamında bir tasavvuf terimi.
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Sözlüktemasdar olarak "bilmek, tanı
mak, ikrar etmek", isim olarak " bilgi "
anlamına gelen ma'rifet (irfan) kelimesi
ilimle eş anlamlı gibi kullanılmakla birlikte aralarında bazı farklar vardır. İlim tümel ve genel nitelikteki bilgileri, marifet
tikel, özel ve ayrıntılı bilgileri ifade eder.
İlmin karşıtı cehil, marifetin karşıtı inkardır. Bu sebeple ilim kelimesi her zaman
marifetin yerini tutamaz.
İlk dönemlerden itibaren sufiler, sufi
olmayan alimierin ulaştıkları bilgilerden
farklı ve kendilerine has bir bilgiye sahip
olduklarına inanmışlar, bu bilgiyi marifet,
irfan, yakin gibi yine kendilerine has terimlerle ifade edip bunun için bazan ilim
kelimesini de kullanmışlardır. Ancak ilim
terimini marifet anlamında kullandıkla
rında bunu tasawufi terminolojiye ait bazı sıfatiarta niteleyerek "ledün ilmi, batın
ilmi, esrar ilmi, hal ilmi, makam ilmi,
fena-beka ilmi, mükaşefe ve müşahede
ilmi" gibi tabirler oluşturmuşlar, bu tabirlerle marifet dedikleri ilahi esrar ve
hakikatlere, nefsin niteliklerine, varlıkla
rın durumuna ve gayb niteliğindeki bazı
hususlara ilişkin bilgiyi kastetmişlerdir.
Marifetin mukaddimesinin ilim, ilimsiz
marifetin muhal, marifetsiz ilmin vebal
olduğuna inanan sufiler marifetin !ed ünni bir ilim sayıldığı görüşündedir. Onlara
göre bu ilirnde vehmin tesiri bulunmadı
ğından ismet (masumiyet, saflık) vardır ;
diğer ilimler ise vehmin etkisi altında
oldukları için saf ve masum değildir.

Sufiler, süluk ile ve yaşanarak öğreni
len bu bilgilerin aynı konularda akli istidlal ve kıyaslarta yahut belli metinleri okumakta elde edilen bilgilerden daha üstün
olduğuna inanırlar. Nitekim Cüneyd-i
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Bağdadl, "Mavi gök kubbesinin altında
bizim ilmimizden daha şerefli bir ilim olsaydı gider onu öğrenirdim" demiş (Serrik, s. 239), Ruveym b. Ahmed de ilk farzın marifet tahsil etmek olduğunu , marifet sahibinin (arif) mevlasının tecellilerini temaşa ettiğini söylemiştir (Kuşeyrl.
s. 604). Onlara göre akıl ve naklinalanı
dışında kalan hususlarda vasıtasız olarak
elde edilen m arifet akıl ve nakil yoluyla
elde edilen bilgiden daha değerli ve daha
güvenilirdir. Böyle bir bilgiyle Allah'ı tanı
maya "marifetullah" (el-ilm bi'llah), bu
yolla Allah'ı bilen ve tanıyaniara da "ehl-i
ma'rifet. arif, arif billah, ehl-i irfan, alim
billah" denir.

"Ben cinleri ve insanları ancak bana
ibadet etmeleri için yarattı m" (ez-Zariyat 5 1/56) mealindeki ayette geçen "ibadet etsinler" ifadesini sufiler "beni tanı
sınlar" şeklinde yorumlamışlardır. Çünkü
ibadet ibadet edilenin bilinmesine (marifet) bağlıdır. Bilinmeyene ibadet edilmez,
dolayısıyla m arifetsiz ibadetin bir anlamı
yoktur. Sufilere göre, "AIIah 'ın , kalbini islam'a açtığı bir kimse rabbinden bir nur
üzere değil mi?" ( ez-Zü mer 39/22); "Ey
iman edenler! Eğer takva üzerinde olursanız O size bir furkan verir" (el-Enfal 8/
29) mealindeki ayetlerde geçen "nur" ve
"furkan" kelimeleri de milrifete işaret etmektedir. Sufilerin kutsl hadis olarak kabul ettikleri, "Ben bir gizli hazine idim, tanınmaya muhabbet ettim ve alemi tanınmak için yarattım" ifadesi onlara göre alemin yaratılış gayesinin muhabbet
ve marifetullah olduğunu göstermektedir. Bu sebeple bütün varlıkların fıtratın
da marifet arzusu vardır.
Mutasawıflara göre marifet "kalbin Allah'la olan hayatı ", "AIIah'ı sıfat ve isimleriyle tanıyanın niteliği", "birbirini izleyen nurlarla Hakk'ın kalplere doğması",
"ilahi bir na't 1 vasıf" (Serrac, s. 56; Ke labazl, s. 63; Kuşeyrl , s. 601), "kalbe atılan
bir nurla iç aydınlığa kavuşma hali", "kalp
gözüyle ilahi gerçekleri görmek"tir. Bu
tarifler söz konusu bilginin mahiyetini tanıtmaktan ziyade kaynağı, elde ediliş yolu
ve biçimi, gerçekleşme şartları, güvenilirliği, çeşitleri, etkileri ve sonuçları gibi
hususlarla ilgili olup bunların her biri marifetin ayrı bir yönüne vurgu yapması
bakımından önemlidir. Tarifler üzerinde
düşünerek marifet hakkında genel bir
kanaat sahibi olmak mümkünse de bunun özüne nüfuz etmek süluke ve manevi
tecrübeye bağlıdır. Tanınan, ama sözle tanıtılamayan bir bilgi, bir duygu ve bir aydınlanma hali olan milrifetin yakin, zevk,

vecd, fena, huzur gibi tasavvufi hallerle
de yakın ilişkisi vardır. Marifet konusundaki tarifierin yetersiz kalması ve bu yolda ilerleyen sufilerin gittikçe Hak'la ilgili
bilinmezliklerin arttığını görmeleri onları, "Marifet Hakk'ın bilinmeyeceğini bilmektir" deme noktasına ulaştırmıştır.
M arifet Allah, insan ve alemle ilgili kapbir bilgi olmakla beraber tasawufta
esas olan "marifetullah" denen özel bilgidir. Alem ve nefis hakkındaki marifet
ise Allah'ı tanımanın aracı olması bakı
mından değerlidir. Bu sebeple marifetullah "AIIah'ın zatı, sıfatları, fiilieri ve isimleri hakkındaki bilgi" şeklinde tanımlan
mıştır. Fakat Allah 'ı bu şekilde tanımak
da insanın kendini tanımasına (ma'rifetü'n-nefs) bağlıdır. Nefsini bilen kimsenin
rabbini bileceğini belirten hadis de (Süyfıtl, el-Havi, ll, 45 1-455; ed-Dürerü'L-münteşire, s. ı 85) bunu anlatmaktadır. Ebu
Said el-Harraz aynı kavramı, "Nefsini bilmeyen rabbini bilemez" şeklinde ifade
etmiştir. insanın nefsini bilmesi rabbini
bilmesinin başlangıcı. rabbini bilmesi nefsini bilmesinin neticesidir; yani insan nefsinin sıfatlarında arif olmadıkça rabbinin
sıfatiarını idrak edemez.
samlı

Tasavvufi anlamıyla ilk defa milrifetten bahseden Zünnun el-Mısrl'ye göre
esasen Allah'ı tam olarak bilmek ve tanı
mak mümkün değildir. Bu sebeple Allah 'ın zatı hakkında tefekküre dalmak cehalettir. Milrifetin hakikati de hayretten
ibarettir (Cami, s. 29). Bayezld-i Bistaml
de Allah'ın zatı hakkındaki marifet iddiasını cehalet olarak nitelemiş ve. "Marifetin hakikatine dair olan bilgi de hayrettir"
demiştir (Süleml, s. 74) . Böylece Allah'ı
tanımayı gaye edinen sufiler en sonunda
insan oğlunun O'nu tanımaktan aciz olduğu kanaatine varmışlardır. Ebu Said
el-A'rabl. Allah hakkındaki milrifetin insanın bu konuda bilgis izliğini itiraf etmesinden ibaret olduğunu söylemiş. Sehl b.
Abdullah et-Tüsterl de, "Marifet insanın
Hak konusunda cahil olduğunu bilmesidir" demiştir (a.g.e., s. 230, 428) . Mutasavvıflar Hz. Ebu Bekir' e atfettikleri, "Allah hakkında marifet sahibi olmanın biricik yolu insanın O'nun hakkında m arifet
sahibi olmaktan aciz olduğunu idrak etmesidir" sözünü (Serrac. s. 57) bu konudaki düşüncelerinin temeli haline getirmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadl bu hususu.
"Allah'tan başka Allah'ı tanıyan yoktur"
cümlesiyle ifade etmiştir. Mutasavvıflar,
"Onlar Allah'ı takdir edemediler" mealindeki ayeti (el-En 'am 6/91), "O'nu tam olarak tanıyamadılar" şeklinde anlamışlardır.

Genellikle marifet dille anlatılan ve öğ
retilen bir şey olmaktan çok susarak anlaşılan ve öğrenilen bir şeydir. Bundan
dolayı Zünnun el-Mısrl'nin. tasavvuf yoluna girmek isteyenlerin marifet ehlinin
yanında sükut etmelerini ve marifet iddiasında bulunmamalarını tavsiye ettiği
kaydedilmektedir (Süleml. s. 26) Önemli
olan sadece dilin değil nefsin ve zihnin de
susması. Hak'tan başkasıyla meşgul olmamasıdır. Sükut tefekkürü temin ettiği
ölçüde marifet tahsil etmenin aracıdır.
Gazzall marifeti, "Allah'ın kulunun kalbine attığı bir nurla kulun daha önce isimlerini bildiği şeyleri açık seçik görmesi"
şeklinde tanımlamıştır (İf:ıya' , ı . 26-27).
Buna göre m arifet sırf bir lutuf olarak Allah'ın kuluna verdiği bir ışıktır. Hz. Ali'nin, "Ailah 'ı Allah'la, O'ndan başkasını da
O'nun nuru ile tanıdım" sözünün anlamı
budur (Hücvlrl, s. 344) . Allah kendisini
kime tanıtırsa O'nu ancak o tanır (Kelabazl, s. 63). Cüneyd-i Bağdadl tarife (tanıt
ma) ve taarrufa (tanınma) dayanan iki marifetten bahseder. Taarruf Allah'ın kendisini, kendisiyle ilişkisi açısından da eş
yayı kuluna tanıtması. tarif ise dış dünya
(atak) ve iç dünya da (enfüs) kudretinin
eserlerini ona göstermesidir ( Fussılet 4 I/
53) ilki havassın. ikincisi avamın marifetidir. Taarruf Allah'ın Iutfuyla O'nu doğ
rudan tanıma. tarif dalaylı olarak Hakk' ın
kendisini kuluna tanıtmasıdır.
Sufilere göre Allah kullarına, "Ben sizin
rabbiniz değil miyim?" (el-A'raf 7/ 172)
şeklinde soru sorarak kendisini onlara
ezelde tanıtmıştır. Bu anlamda marifet
ezelldir. Dünyaya gelen insanlardan bir
kısmı bu marifeti itiraf. bir kısmı inkar
eder. Bundan dolayı Hakk'a dair milrifetin zaruri olduğunu ileri sürenler de olmuştur (Kelabazl, s. 65 ; Hücvlrl. s. 348).
Hak vergisi olan marifetin artma ve eksilme kabul edip etmeyeceği tartışılmış.
genellikle marifetin açıklık ve kesinlik derecesini ifade eden yakinin duruma göre
artacağı veya eksileceği kabul edilmiştir
(Hücvlrl, s. 348). Marifetin en mükemmel
şeklinde rivayet yoluyla bilinen dini hususların hakikatleri kula zahmetsiz ve
külfetsiz olarak gözle görülür gibi açık bir
şekilde bildirilir. Bu bilginin elde edilmesinde kulun arnelinin ve zahir ilimlerine
sahip olmasının hiçbir tesiri yoktur; doğ
rudan Hak'tan gelip bunda vehim, akıl ve
düşüncenin dahli olmadığından n uru gayet parlaktır. Gazzall'nin hakiki marifet ve
yakini müşahede dediği. sıddlk ve mukarrebun denilen yüksek seviyedeki dindarların marifeti de budur (İf:ıya', ı . 27;
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lll, ı ı, 15) . Fakat herkesin milrifeti aynı
seviyede olmadığından milrifetin çeşitli
derecelerinden bahsedilmiştir. Hücvlri Allah hakkındaki milrifetin biri ilmi, diğeri
hall olmak üzere iki türünden söz eder.
ilmi marifet her şeyin temelidir. Çünkü
cinler ve insanlar sırf Allah'ı tanımak için
yaratılmıştır (ez-Zariyat 51156) . Sufiler,
ilmi marifet yanında "kulun Allah'a karşı
tutum ve duruşunun sağlıklı olması" anlamında ikinci bir milrifetten bahsetmiş
ler, bunun ilmi milrifetten daha faziletli
olduğunu, zira sağlıklı bir halin daima
sağlıklı bir ilmi gerektirmekle beraber
sağlıklı bir ilmin her zaman sağlıklı bir
hali içermediğini söylemişlerdir (Keşfü'L
maf:ıcüb, s. 342; Serrac, s . 64).
Abdurrahman-ı Cami'ye göre milrifetin dört m ertebesi vardır. Sali k birinci
mertebede baktığı her şeyi Hak'la bağ
lantılı olarak görür; ikinci mertebede
gördüğü her eserin Hakk'ın hangi sıfatıy
la ilişkili olduğunu bilir; üçüncü mertebede Hakk' ın sıfatlarla tecelli etmesinin hikmetini kavrar; dördüncü mertebede ilahi
ilmi kendi milrifeti şeklinde algılar. Sillik
Hakk'a ne kadar yaklaşırsa milrifeti o kadar artar (Nefef:ı/it, s. 5). Silfiler milrifetin
her zaman kerametten daha faziletli olduğunu, abdestin bozulmasıyla kerainetin zail olacağını . bunun için daima abdestli bulunmak gerektiğini, buna karşı
lık gusle ihtiyaç halinde. bile m arifetin
ariften ayrılmadığın ı, çünkü kerametin
amel, milrifetin Hakk'ın lutuf ve inayeti
olduğunu söylemişlerdir.

Sufilerin, doğrudan Allah tarafından
milrifetin nakil ve akıl yoluyla
edinilen dini bilgilerden daha üstün olduğunu söylemeleri bu bilgilerin önemsenınediği şeklinde aniaşılmaya müsaittir.
Bunun farkında olan sufiler milrifetin nakil ve akıl yoluyla elde edilen bilgileri geçersiz kılmadığını ve onların değerini
azaltmadığını ifade etmiş , aksine milrifetin sağlıklı ve geçerli olması için Kur'an'a
ve hadise aykırı düşmemesini şart koş
muşlardır. Zünnun ei-Mısri marifet nurunun takva nurunu söndürmemesi, zahiri
ilme aykırı düşen batıni bir ilimden söz
edilmemesi ve ilahi lutufların Allah'ın
mahremiyet perdelerini yırtmaya sebep
olmaması gerekt iğini söylemiştir. Ebu
Said ei-Harraz, zahiri ve şer'i hükümlere
aykın düşen bütün batıni bilgileri ilke olarak geçersiz saymış , Ebu Süleyman edDarani milrifetin sağlıklı olduğuna Kur'an ve hadisin şahitlik etmesini şart koş
muş, Cüneyd-i Bağdadl sadece Kur'an ve
Sünnet çerçevesindeki milrifetin geçerli
bahşedilen
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olduğunu vurgulamıştır (Ku şey r!,

s. 86,
!07, !29, 608). Buna rağmen islam'dan

önce mevcut olan gnostisizm (irfaniyye)
akımı hıristiyan ilahiyyatı için olduğu gibi islam için de tehlike oluşturmuştur.
Gnostikler gibi, ilahi sır ve hakikatierin
sülOk ve riyazet neticesinde hasıl olan ilhamla bilineceğini, bu yolla elde edilen
bilgilerin naslarda verilen bilgilerden üstün olduğunu, hatta irfan sahibi ariflerden ibadet etme yükümlülüğünün düşe
ceğini savunan görüşlere müslüman toplumlarında da rastlanmıştır. "Sana yakin
gelinceye kadar rabbine ibadet et" mealindeki ayeti (el-Hicr I 5/99) bu yönde yorumlayanlar vardır (Gazzall, İf:ıya', lll, 393).
Hücvlr'i, "ehl-i ilham" ve "ilhamiyye" dediği bu akımın mensuplarını eleştirerek
tasavvuftaki marifet ve irfanın bu akım
la ilgisi bulunmadığını , zira milrifetin hidayetten kaynaklanan şer'! ve nebev! bir
bilgi olduğunu belirtmiştir (Keşfü '1-maf:ı
cüb, s. 347). Muhammed b. Hüseyin esSülem'i, Abdülker'im b. Hevazin el-Kuşey
rl ve Gazzall gibi sufiler de SÖZ konusu
tehlikeye dikkat çekmişlerdir (ayrıca bk.
BİLGİ; İLİM).
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SüLEYMAN ULUDAG

MA'RİFET-i NEFS
(ı.,roWI~p)
Kişinin kendini bilmesi anlamında
bir tasavvuf, ahlak ve felsefe terimi.

L
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Sözlükte "bilme, tanıma" anlamındaki
ma'rifet ile nefs kelimelerinden oluşan
ma'rifet-i nefs (ma'rifetü'n-nefs) terkibi
felsefede zihnin varlığı kavrama sürecinin, ahlakta insanın ruhunu kötü huylardan arındırıp üstün meziyetlerle donanarak kemale ulaşma gayretinin, tasavvufta Hakk'ın bilgisine ulaşma çabasının
başlangıcı olarak gösterilmiştir. Ya'küb b.
ishak el-K.indl, Risale ii l).ududi'l~eşya'
ve rüsumiha adlı felsefe terimleri sözlüğünde eski filozofların (kudema) felsefe
hakkındaki tanımlarını altı noktada toplamış, bunlardan birini de "insanın kendini tanıması" şeklinde özetlemiştir. Çünkü insanın kendi varlığı cisim (beden) ve
nefisten (ruh) ibaret olup Kindl'ye göre
kendinde bu iki temel varlık kategorisini
tanıyan kişi, bu şekilde madde ve ruhtan
ibaret olan dış dünyayı da tanıma imkanı
na ulaşmış olacaktır. Hukemanın insana
!'küçük alem" demesinin sebebi de budur.
islam ahlak literatüründe ma'rifet-i
nefs insanın kendi ruh dünyasının ahlaki
boyutunu. karakter yapısını, ahlaka temel oluşturan güçlerini, yeteneklerini ve
zaaflarını tanımasını ifade etmekte, bu
çaba ahlaki eğitim ve gelişmenin, yani
kişinin ruhunu kötü huylardan arındırıp
erdemlerle bezernesinin ilk şartı olarak
görülmektedir. Bu sebeple ibn Miskeveyh'in Teh:t;ibü '1-aJJ.la~·ı. Maverdi'nin
Edebü'd-dünya ve'd-din'i, Ragıb eı-is 
fahiln'i'nin e:t;-Zeri'a ila mekdrimi'ş-şe
ri'a'sı gibi sistematik ahlak kitaplarının
çoğu insanın ahlaki yapısını ve karakterini
tanımasına yardımcı olan bilgilerle baş
lar. Nitekim ibn Miskeveyh, kitabının ilk
satırlarında eseri yazmaktaki gayesini

