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lll, ı ı, 15). Fakat herkesin milrifeti aynı 
seviyede olmadığından milrifetin çeşitli 
derecelerinden bahsedilmiştir. Hücvlri Al
lah 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" an
lamında 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 milrife
tin 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 mertebe
de Hakk'ın sıfatlarla tecelli etmesinin hik
metini kavrar; dördüncü mertebede ilahi 
ilmi kendi milrifeti şeklinde algılar. Sillik 
Hakk'a ne kadar yaklaşırsa milrifeti o ka
dar artar (Nefef:ı/it, s. 5). Silfiler milrifetin 
her zaman kerametten daha faziletli ol
duğunu, abdestin bozulmasıyla keraine
tin zail olacağını . bunun için daima ab
destli bulunmak gerektiğini, buna karşı
lık gusle ihtiyaç halinde. bile m arifetin 
ariften ayrılmadığını, çünkü kerametin 
amel, milrifetin Hakk'ın lutuf ve inayeti 
olduğunu söylemişlerdir. 

Sufilerin, doğrudan Allah tarafından 
bahşedilen milrifetin nakil ve akıl yoluyla 
edinilen dini bilgilerden daha üstün oldu
ğunu söylemeleri bu bilgilerin önemsen
ınediği şeklinde aniaşılmaya müsaittir. 
Bunun farkında olan sufiler milrifetin na
kil ve akıl yoluyla elde edilen bilgileri ge
çersiz kılmadığını ve onların değerini 
azaltmadığını ifade etmiş , aksine milrife
tin sağlıklı ve geçerli olması için Kur'an'a 
ve hadise aykırı düşmemesini şart koş
muşlardır. Zünnun ei-Mısri marifet nuru
nun takva nurunu söndürmemesi, zahiri 
ilme aykırı düşen batıni bir ilimden söz 
edilmemesi ve ilahi lutufların Allah'ın 
mahremiyet perdelerini yırtmaya sebep 
olmaması gerektiğini söylemiştir. Ebu 
Said ei-Harraz, zahiri ve şer'i hükümlere 
aykın düşen bütün batıni bilgileri ilke ola
rak geçersiz saymış , Ebu Süleyman ed
Darani milrifetin sağlıklı olduğuna Kur
'an ve hadisin şahitlik etmesini şart koş
muş, Cüneyd-i Bağdadl sadece Kur'an ve 
Sünnet çerçevesindeki milrifetin geçerli 
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olduğunu vurgulamıştır (Ku şeyr!, s. 86, 
!07, !29, 608). Buna rağmen islam'dan 
önce mevcut olan gnostisizm (irfaniyye) 
akımı hıristiyan ilahiyyatı için olduğu gi
bi islam için de tehlike oluşturmuştur. 
Gnostikler gibi, ilahi sır ve hakikatierin 
sülOk ve riyazet neticesinde hasıl olan il
hamla bilineceğini, bu yolla elde edilen 
bilgilerin naslarda verilen bilgilerden üs
tün olduğunu, hatta irfan sahibi arifler
den ibadet etme yükümlülüğünün düşe
ceğini savunan görüşlere müslüman top
lumlarında da rastlanmıştır. "Sana yakin 
gelinceye kadar rabbine ibadet et" mea
lindeki ayeti (el-Hicr I 5/99) bu yönde yo
rumlayanlar vardır (Gazzall, İf:ıya', lll, 393). 
Hücvlr'i, "ehl-i ilham" ve "ilhamiyye" de
diği bu akımın mensuplarını eleştirerek 
tasavvuftaki marifet ve irfanın bu akım
la ilgisi bulunmadığını , zira milrifetin hi
dayetten kaynaklanan şer'! ve nebev! bir 
bilgi olduğunu belirtmiştir (Keşfü '1-maf:ı
cüb, s. 347). Muhammed b. Hüseyin es
Sülem'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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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

MA'RİFET-i NEFS 
(ı.,roWI~p) 

Kişinin kendini bilmesi anlamında 
bir tasavvuf, ahlak ve felsefe terimi. 

L ~ 

Sözlükte "bilme, tanıma" anlamındaki 
ma'rifet ile nefs kelimelerinden oluşan 
ma'rifet-i nefs (ma'rifetü'n-nefs) terkibi 
felsefede zihnin varlığı kavrama süreci
nin, ahlakta insanın ruhunu kötü huylar
dan arındırıp üstün meziyetlerle dona
narak kemale ulaşma gayretinin, tasav
vufta 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 söz
lüğünde eski filozofların (kudema) felsefe 
hakkındaki tanımlarını altı noktada top
lamış, bunlardan birini de "insanın ken
dini tanıması" şeklinde özetlemiştir. Çün
kü 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 bu
dur. 

islam ahlak literatüründe ma'rifet-i 
nefs insanın kendi ruh dünyasının ahlaki 
boyutunu. karakter yapısını, ahlaka te
mel 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 Miske
veyh'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 



"kendimize hepsi de güzel olan fiiliere 
kaynaklık edecek bir ahlak kazandırma" 

şeklinde özetledikten sonra bunun yolu
nu da "öncelikle nefsimizin ne olduğunu 
ve nasıl bir şey olduğunu, bizde niçin var 
kılındığını, nefsin güçlerinin ve yetenek
lerinin neler olduğunu bilmek" şeklinde 
göstermiş, ardından "İnsan Nefsinin Ta
nıtılması" başlığı altında konuyu ayrıntılı 
biçimde incelemiştir. 

İnsan merkezli bir bilgi teorisini esas 
alan tasawufı düşüncede insanın kendini 
tanıması temel ilkedir. Sufı nefsi hakkında 
edindiği bilgiden hareket ederek Hakk'ın 
bilgisine ulaşır. İnsanın Hakk'a dair bilgisi 
nefsine dair bilgisi ölçüsünde olduğundan 
Hakk'ı daha iyi bilmesi için nefsini 1 ken
dini daha iyi bilmesi gerekir. Tasawufta 
Hakk'a dair bilgiye "ma'rifet-i Hak" (ma·
r ifetu llah), salikin kendine dair bilg isine 
de "ma'rifet-i nefs" denir. Ebu Said ei-Har
raz'ın, "Nefsinde olanı bilmeyen rabbini 
nasıl bilebilir" sözü (Sü lemT, s_ 231) da
ha sonra, "Nefsini bilen rabbini bilir" şek
linde tasawufı bir vecizeye dönüşmüş 
ve zamanla hadis olarak literatüre geç
miştir (AclunT, ıı. 262) 

Sufıler, insanın kendini bilmesinin öne
mine bazı ayetlerde işaret edildiğine ka
nidirler. "İnsanlara atakta ve nefislerinde 
ayetlerimizi göstereceğiz ki onun hak ol
duğu onlara aşikar olsun" (Fussılet 41/53); 

"inancı tam olanlar için yeryüzünde ayet
ler vardır, nefislerinizde de öyle, görmü
yor musunuz?" (ez-Zariyat 51/21) mea
lindeki ayetler bunlara örnektir. Bu ayet
lerdeki işaretlerden hareket eden sufiler 
Hak Teatil'nın atakta ve enfüste, yani dış 
ve iç alemde tecelli ettiğini ifade eder, 
arıcak iç alemdeki ayet ve tecellilerin 
daha açık ve daha kesin olduğunu kabul 
ederler. Bu bakımdan insanın kendi ma
hiyeti üzerinde düşünerek kendi varlığı, 
hayatının anlamı ve gayesi hakkında so
rular sorup cevap araması kendisi hakkın
da bilgi sahibi olmasını sağlar ve bu bilgi 
onu Allah'a götürür. Mutasawıflar, Al
lah'ın insanın iç aleminde daha açık şe
kilde tecelli ettiğine inandıklarından 
Hakk'ı en iyi bilmenin ve tanımanın yolu 
olarak insanın özünü tanımasını göster
mişlerdir. Dış alemden Allah'a ulaşınaya 
"seyr-i atak!", iç alemden ulaşınaya "seyr-i 
enfüsl" diyen mutasavvıfların tercih ettiği 
yol ikincisidir (imam- ı Rabbanl, ll, 60-69) 

Nefisle Allah arasındaki ilişkiye hem 
olumlu hem olumsuzyönden bakılır. Önce 
olumlu sıfatlar Allah'a, olumsuzlar nefse 
nisbet edilir. Nefsi fani, zelil, zalim, cahil 
ve cimri olarak bilme!< Allah'ı baki, aziz, 

adil, alim ve cömert olarak tanımak an
lamına gelir. Allah'ı rab olarak bilmenin 
şartı nefsi kul olarak tanımaktır. öte yan
dan adalet, ilim, merhamet ve cömertlik 
gibi sıfatlar Allah ile insan arasında ortak
tır. Aradaki fark bunlardan Allah'a nisbet 
edilenlerin tam ve mükemmel, insana ait 
olanların eksik olmasıdır. Aslında kuldaki 
bu tür sıfatlar da Allah'ın ona bir lutfu
dur. Esas itibariyle kötülüğü emreden 
nefisten iyi bir şey gelmeyeceği için, "Sa
na gelen iyi şey Allah'tan, l<ötü şey nefsin
dendir'' buyurulmuştur (en-Nisa 4/79) . 

İnsandaki güzel ahiakın kaynağı da nefis 
değil Allah'tır. Buna göre güzel huyların 
kaynağını bilmek insanı Allah ' ı tanımaya 

götürür (GazzalT, İf:ıya', lll, 399). insan Al
lah'ın halifesi olduğundan O'nun sıfatı in
sanın da sıfatıdır. O, mutlak olarak ihti
yaçsız bir varlık iken insan her an O'na 
muhtaçtır. Bu hususu bilen kimse O'nu 
da bilir ve tanır (ibnü'I-Arabl, el-FütCıf:ıat, 
ı . 375; ll, 394, 749; Fuşüş, s_ 69, 91)_ in
sanı küçük alem, alemi büyük insan ola
rak niteleyen mutasawıflar insanla alem 
arasında ortak yönler ve benzerlikler 
tesbit etmişlerdir. Bu bakımdan insanın 
kendini bilmesi alemi ve hemcinsini tanı
ması anlamına da gelir (ibrahim Hakkı 
Erzurum!, s_ 222-225) _ 

insanın maddi ve dış alemden çok ken
dini tanıması gerektiği hususuna genel
likle bütün dinlerde, özellikle mistik ekal
lerde dikkat çekilmiş, bazı filozoflar da 
bu hususu vurgulamışlardır. Sakrat'ın 

Delf Mabedi'ndeki, "Kendini bil" sözü mu
tasawıfları da etkilemiştir. Yunus Em
re'nin, "ilim ilim bilmektir 1 İlim kendin 
bilmektir 1 Sen kendini bilmezsin 1 Ya ni
ce okumaktır": Hacı Bayram - ı Vel'i'nin, 
"Bayram özünü bildi 1 Bileni anda buldu 1 
Bulan ol kendi oldu 1 Sen seni bil sen seni" 
gibi mısralarında tasawufun bu görüşü 
özlü bir şekilde dile getirilmiştir. 
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İbrahim Hakkı Erzurfımi'nin 
(ö. 1194/1 780) 

başta ahlak ve tasavvuf konulanna 

L 
yer veren çok yönlü eseri. 
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Eserin girişinde telifinin 11 70 ( 1757) 
yılında tamamlandığı ifade edilmiş. mü
ellif, oğlu Seyyid Ahmed Naimi için kale
me aldığı eserinin yazılış amacını ve pla
nını da belirtmiştir. Dünya ve ahiretin in
san için, insanın da yaratıcısını bilmek için 
halkedildiğini, ancak rabbi bilmenin nef
si bilmeye, nefsi bilmenin de kişinin hem 
kendi maddi varlığını hem fizik alemini 
bilmesine bağlı olduğunu söyleyen müel
lif bu sebeple eserinde astronomi, fiz
yoloji, psikoloji ve hikmetin yanı sıra kalbi 
ilimlerden ve irfan alanından faydalana
rak açıklamalar yaptığını kaydetmiştir. 

Kitabının bir mukaddime. üç ana bölüm 
ve bir hatimeden oluştuğunu belirten 
İbrahim Hakkı oğlunun şahsında okuyu
cularına eserden çıkaracağı sonuçları, 
alacağı dersleri özet halinde anlatmak
tadır. 

Mdrifetndme'de ana bölümler (fen) 
bab, fasıl ve nevi adıyla alt başlıklara ay
rılmıştır. Dört fasıldan meydana gelen 
mukaddimenin ilk faslı dünya ve ahiret 
alemlerinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili ola
rak seksen civarında ayetle başlamakta, 
ardından tefsir ve hadis ehline dayandırı
larak çoğu hurafelerden oluşan eski koz
mografya bilgilerine yer verilmektedir. 
Mukaddimenin son konularını kıyamet 
alametleri. sura üflenişten itibaren 
ahiret halleri ve mekanları teşkil etmek
tedir. 

Üç bab ve yirmi dört fasıldan meydana 
gelen birinci bölüm madde aleminin ya
ratılış ve özelliklerine ayrılmış olup birinci 
bab İslam filozoflarının vücub ve imkan 
yöntemi çerçevesinde isbat-ı vacible baş
lamış. Meşşai gelenekteki beş cevher, do
kuz araz hakkında kısa bilgi verilmiştir. 
Ardından akıllar. nefısler, fetekler ve dört 
unsurdan söz edilmiş , maddenin başlan
gıç noktası olan çamurdan bitkiye, ora
dan hayvana ve nihayet insana doğru ge
lişen bir tür tekamül süreci anlatılmış. 
nur-i ilahiden başlayıp toprağa iniş ve 
oradan nur-i ilahiye yükseliş şeklindeki 
devirden söz edilmiştir. Birinci bab hesap 
ilmiyle devam etmekte ve hendese bahis
leriyle son bulmaktadır. On fasıldan olu
şan ikinci babda atemin küre şeklinde ol
duğu belirtildil<ten sonra ayetlerle de is-
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