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vâkýât, sünûhât, bevârik, tavârýk kelime-
leriyle de ifade edilir. Feyiz, zuhûr, sudûr,
tenezzül, taayyün, fetih, tahkik, þühûd ve
keþf terimlerinin tecellî ile yakýn anlam iliþ-
kisi bulunmaktadýr. Tecellî Kur’an’da ve ha-
dislerde hem sözlük hem terim anlamýn-
da kullanýlmýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’de gündü-
zün ortaya çýkmasý (el-Leyl 92/2) ve Hz.
Mûsâ’nýn rabbini görmek isteyince rabbin
daða zuhur etmesi (el-A‘râf 7/143); hadis-
lerde Resûl-i Ekrem’in bir güneþ tutulma-
sý olayý sonrasýnda namaz kýldýðýnda gü-
neþin yeniden belirmesi (Buhârî, “Nikâh”,
5197), âhirette müminlerin görmesi için
Hakk’ýn kendisini âþikâr hale getirmesi
(Müslim, “Îmân”, 191) tecellî ile ifade edil-
miþtir.

Bir tasavvuf terimi olarak tecelliden bah-
seden ilk sûfî Riyâh b. Amr el-Kaysî (ö.
180/796) kelimeyi “cennette Hakk’ýn kulla-
rýna kendini göstermesi” mânasýnda kul-
lanýrken Sehl et-Tüsterî daha geniþ bir an-
lam yükleyerek tecellinin zât, sýfat ve hü-
küm þeklinde üç halinin bulunduðunu söy-
ler. Hakk’ýn zâtýnýn tecellisi mükâþefedir.
Mükâþefe dünyada kalbin keþf makamýna
ulaþmasý ve kalp gözünün açýlmasýdýr. Hz.
Peygamber’in ihsaný tarif ederken, “Rab-
bine O’nu görüyormuþ gibi ibadet et” bu-
yurmasý, Abdullah b. Ömer’in, “Tavaf es-
nasýnda Allah’ý görür gibi olurduk” demesi
bu tecelliye örnek teþkil eder. Buna “gale-
be keþfi” (þühûd) adý da verilir. Tüsterî’ye
göre Hakk’ý apaçýk müþâhede (þühûd-i iyânî,
rü’yet-i iyânî) ancak âhirette mümkün ola-
caktýr. Hakk’ýn zâtýna ait sýfatlarýnýn tecel-
lisi nur mahallidir. Hak kudret sýfatýyla bir
kula tecelli ettiðinde o kul Hak’tan baþka-
sýndan korkmaz. Diðer sýfatlarýn tecellisi de
böyledir. Allah’ýn kelâm sýfatýnýn Kur’an’da
tecelli etmesiyle insanlarýn ilâhî haberi göz-
le görür duruma gelmesi sýfat tecellisine
diðer bir örnektir (Kelâbâzî, s. 180-181).
Kuþeyrî, Kur’an’da Hakk’ýn insana doðru-
dan tecelli ettiðine dair açýk bir âyetin yer
almadýðýný, Hz. Mûsâ’nýn görme arzusu
üzerine ona deðil daða tecelli ettiðini ve
daðýn parçalandýðýný, insana yönelik tecel-
linin ilâhî hitap gibi âlemin sûretlerinde
gerçekleþtiðini ileri sürer (Le¹âßifü’l-iþârât,
I, 564-567). Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî’nin, “Hak
halkýna halkýyla tecelli etmiþ, halkýndan hal-
ký ile gizlenmiþtir” sözü bu anlamý destek-
ler (Serrâc, s. 354). Bununla birlikte sûfî-
ler Allah’ýn varlýktaki en mükemmel tecel-
lisinin insan olduðunu söylemiþtir.

Ýlk dönem tasavvuf eserlerinde tecelli
kavramý genellikle karþýtý olan “setr-istitâr”
(perdeleme, örtü çekme; gizlenme) terimiyle
birlikte kullanýlmýþtýr. Kelâbâzî’ye göre is-

titâr kul ile gaybý temaþa arasýnda beþerî
varlýðýn perde olmasý halidir. Perde orta-
dan kalkýnca tecelliler zuhur eder. Öte yan-
dan Hakk’a ya da gayba ait tecellilerin zu-
huruyla eþyanýn görülemez duruma gel-
mesine setr veya istitâr denilmiþtir. Dola-
yýsýyla tecelli ve setr birbirini takip eden
hallerdir (Kelâbâzî, s. 182). Kuþeyrî’ye gö-
re havas ehli sâlikler daima tecelli halini
temaþa eder. “Allah bir þeye tecelli edince
o þey ona boyun eðer” hadisi uyarýnca (Ne-
sâî, “Küsûf”, 16; Ýbn Mâce, “Ýkamet”, 153)
tecelli sahibi devamlý huþû ve boyun eðme
durumunda, setr sahibi ise Allah’ýn ken-
disi üzerindeki nimetini görme mahallin-
dedir. Avam için setr ceza, havas için rah-
mettir. Zira Allah mükâþefe suretiyle gös-
terdiði tecellileri setretmeseydi ilâhî te-
celliler zuhur ettiðinde havas ehli mahvo-
lurdu. Bu sebeple Hak bazan tecelli et-
mekte, bazan da gizlenmektedir (Kuþey-
rî, Risâle, s. 205). “Bazan kalbimi bir örtü
kaplar, onun için günde yetmiþ defa istið-
far ederim” hadisini yorumlayan sûfîler is-
tiðfarýn “Hak’tan perde (gafr) niyaz etmek”
anlamýna geldiðini, Hakk’ýn þiddetli tecel-
lilerine karþý korunmanýn ancak perde sa-
yesinde mümkün olduðunu, çünkü Hakk’ýn
vücudu yanýnda mahlûkatýn var olamaya-
caðýný ileri sürmüþtür. Ýlk sûfîler Hz. Pey-
gamber’in, “Allah’ýn nur ve zulmetten yet-
miþ perdesi vardýr. Bunlarý açsa yüzünden
(zât) yayýlan nurlar ulaþtýklarý her þeyi ya-
kar, yok eder” hadisine dayanarak (Müs-
lim, “Îmân”, 293; Ýbn Mâce, “Mukaddime”,
13) tecelli ve setrin diðer taraftan bir var-
lýk durumu sayýldýðýný, Hakk’ýn nur ve zul-
metle tecelli etmesinin ayný zamanda bir
setr hali þeklinde görülmesi gerektiðini,
zuhurunun þiddetinden Hakk’ýn mahlûkat-
tan gizlendiðini ve bunun bir rahmet diye
de algýlanabileceðini belirtmiþtir.

Muhakkik sûfîler, tecelli terimini ilk dö-
nem sûfîleri gibi hem sülûk süreci netice-
sinde nefsin aydýnlanýp tecelli eden varlý-
ðý idrak etmesi biçiminde, hem de Ýslâm
filozoflarýnýn feyiz ve sudûr nazariyeleriy-
le irtibatlý þekilde metafizik ve kozmolojik
anlam dairesinde açýklamýþlardýr. Onlara
göre tecelli Hakk’ýn yaratma eylemidir.
Hak her þeyde, her yerde ve her zamanda
tecelli eder. “Ben gizli bir hazine idim. Bi-
linmeyi istedim ve beni bilmeleri için mah-
lûkatý yarattým” hadisini (Aclûnî, II, 132)
yorumlayan bu sûfîlere göre Hakk’ýn tecel-
lisini gerektiren temel sebep zâtýnýn bilin-
meyi istemesidir. Ýlâhî zâtta mevcut isim
ve sýfatlar tecelli ettiði için Hak bilinmiþ-
tir. Eðer tecelli etmeseydi gizli kalacak,
gizli kalacaðýndan mükemmelliði ortaya
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Hakk’ýn varlýðýnýn
çeþitli mertebelerde zuhur etmesi,

sâlikin keþf yoluyla
bu zuhuru idrak etmesi anlamýnda

tasavvuf terimi.˜ ™

Sözlükte “belirmek, ortaya çýkmak, gö-
rünmek; belirti, görüntü” anlamýndaki te-
cellî tasavvuf terimi olarak “sâlikin kalbine
doðan ledünnî bilgiler ve nurlar” demektir.
Ayný kökten gelen cilve tecellî ile eþ mâna-
lýdýr. Tecellî ilham, vâridât, levâih, telvîhât,
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cellî sürekli yenilenme içindedir” þeklinde
kaidelere baðlar. Ýbnü’l-Arabî’ye göre mü-
þahede tecellisi tecellinin bir türü olmasý
yönünden mârifetle birleþir; buna mârifet
tecellisi de denir. Allah’a dair mârifet an-
cak bu yolla edinilebilir. Bu sûfîlerin benim-
sediði yoldur. Mârifet tecellisi varlýk te-
cellisi gibi “tek” olmakla birlikte tecelliye
mahal olan insanýn istidat ve kabiliyetine
göre farklýlaþýr. Ancak varlýk tecellisi tecel-
li ettiði þeyi var ederken mârifet tecelli-
si yok eder. Varlýk tecellisinde olduðu gibi
mârifet tecellisinin de zâhiri ve bâtýný var-
dýr. Zâhirî olaný meselâ tahayyülde oldu-
ðu gibi nefsin zâhirinde ortaya çýkar ve bu
tecelli ile eþya sûretleri hakkýnda bir tür
mârifet elde edilir. Bâtýnî olaný ise kalpte
zuhur eder, kiþiye sýrlar ve hakikatler ilmi-
ni bahþeder. Zâhirî tecellinin aksine bâtýnî
(kalbe yönelik) tecellide te’vil gerekmez ve
hata ihtimali yoktur. Bu tecelliye mazhar
olan kimse ubûdiyyet ahlâkýyla vasýflan-
mýþ olmalýdýr. Ýbnü’l-Arabî, el-Fütû¼âtü’l-
Mekkiyye’nin tecelli bölümünde Serrâc’ýn,
“Tecelli kalplerin perdesini açan gayb nur-
larýdýr” tanýmýný benimser. Maddeden mü-
cerret mânalarýn nurlarý, nurlarýn nuru,
meleklerin nurlarý, tabii nurlar, ilâhî isim-
lerin nurlarý gibi farklý makamlara göre
farklý isimler ve hükümler alan bu tecelli
nurlarý kulun kalbine ýþýdýðý zaman kirlilik,
pas ve körlük gibi hatalardan salim olan
basîret gözü her bir nurda ne tür bir te-
cellinin olduðunu, bu nurlardaki mânalarý
ve mânalara delâlet eden lafýzlarýn mâna-
larla irtibatýný idrak eder. Ýbnü’l-Arabî, Ki-
tâbü’t-Tecelliyyât’ta (et-Tecelliyyâtü’l-
ilâhiyye) insanýn idrak ettiði 109 tecelli
türünden bahseder. Fu½û½ü’l-¼ikem’de
peygamberlere atfedilen hikmetler ilâhî
tecellinin çeþitli yansýmalarý þeklinde gö-
rülebilir.

Muhakkik sûfîlere göre Hakk’ýn tecellisi-
nin tecellî-i akdes ve tecellî-i mukaddes ol-
mak üzere iki yönü vardýr. Ýlk tecelli olan
tecellî-i akdes Hakk’ýn zâtýnda zâtý için zâ-
týyla tecellisidir. Bu tecelli insan bilgisinin ko-
nusu deðildir. Zira bu tarz tecellide Hakk’ýn
zâtýnýn âlemle münasebetini saðlayan isim
ve sýfatlarýnýn tecellisi söz konusu deðildir.
Ýkinci tecelli olan tecellî-i mukaddes ise
mümkin varlýklarýn sûretlerinde gerçekle-
þen tecelli olup bunun en mükemmel sû-
reti insan sûretidir. Bu tecelli zâta ait ilâ-
hî isim, sýfat ve fiillerin tecellisi olduðun-
dan Hak âlemle münasebetini bu tecelli-
siyle tahakkuk ettirir; böylece mârifetin ko-
nusu olur. Her iki tür tecelli de sürekli ve
sýnýrsýzdýr. Allah’ýn isim ve sýfatlarý sýnýrsýz
olduðu için tecellileri de sýnýrsýzdýr. Abdül-

kerîm el-Cîlî, “Hak tecelli ettiðinde tecelli et-
tiði þeyde müþahede edilir. Müþahede edi-
len her þey ise sýnýrlýdýr. Fakat Hak sýnýrlý
olan þeyde sýnýrsýz tecelli eder” sözüyle bu
hususu aydýnlatýr. Ancak bu görüþten âle-
min kýdemi anlayýþý çýkmaz. Sûfîler, bu so-
runu varlýk sûretlerinin devamlý yenilen-
mesi (teceddüd-i emsâl) anlayýþýyla çözme-
ye çalýþýrlar. Cîlî diðer taraftan ilâhî tecel-
lilerde dâimî bir terakkînin de olduðunu ile-
ri sürer. “O her gün bir þe’ndedir” âyetine
iþaretle (er-Rahmân 55/29) sürekli tecelli
eden Hakk’ýn her bir tecellisi mükemme-
le yönelik bir seyir takip eder. Bir sonraki
tecelli bir öncekini kapsar. Böylece tecel-
lî sürekli geniþlemekte ve mükemmelleþ-
mektedir. Âlem de tecellinin bir eseri ola-
rak sürekli yenilenmekte ve dinamik kal-
maktadýr. Tecellideki terakkî âhiret haya-
týnda da devam eder. Cîlî benzer kavram-
lar olan tecelli, zuhur ve taayyün arasýnda
bazý farklýlýklar öngörür. Ona göre tecel-
li ve taayyün Hakk’ýn zâtýnýn bütün varlýk
kategorilerindeki ortaya çýkýþýný kapsar, zu-
hur ise sadece halka ait varlýk mertebe-
lerini ifade eder. Abdülkerîm el-Cîlî tecelli-
yi kulun müþahedesi açýsýndan da ele alýr;
fiil, isim ve sýfat tecellilerinden bahseder.
Hakk’ýn fiillerinin tecellisi kulun Hakk’ýn kud-
retinin varlýklardaki cereyanýný gördüðü ma-
kamdýr. Bu makamda kul kendine ait her
tür fiili nefyederek Hakk’ý ispat eder. Kulun
görmesi, iþitmesi, yürümesi bu tecellinin
neticesidir. Kâþânî bu tecelliye mazhar olan
kiþide melâmet tavrýnýn ortaya çýktýðýný söy-
ler. Bunun bazý alâmetleri insanlarýn fiille-
rine olan ilginin kesilmesi, hayýr-þer, fayda-
zarar gibi nisbetlerden kurtulmasý, insan-
larýn övgü ve yergilerinin deðersizleþme-
sidir. Ýsimlerin tecellisi, Hakk’ýn kula ilâhî
isimlerinden bir isimle tecelli ettiðinde ku-
lun o ismin nuru altýnda mahkûm olma-
sýdýr. Kul mahkûmu olduðu isimle Hakk’a
nida ederse Hak o isim yönünden kula
cevap verir. En yüce isim tecellisi Hakk’ýn
“mevcûd” ismiyle tecellisidir. Sýfat tecelli-
si Hakk’ýn zâtýnýn bir kuluna sýfatlarýndan
bir sýfatla tecelli etmesidir. Sýfat tecellisin-
de insanlar kabiliyetleri, ilim ve irfanlarýnýn
gücü oranýnda birbirlerinden farklýlaþýr.
Meselâ Allah hayat sýfatýyla kula tecelli
ettiðinde kul tafsilâtýyla deðil özü itibariy-
le âlemin hayatýndan ibaret olur, maddî ve
mânevî varlýklarýn genel hayatýnýn keyfiye-
tini idrak eder. Cîlî, Hz. Muhammed’in zât,
diðer peygamberlerin sýfat tecellisine maz-
har olduðunu söyler.

Abdürrezzâk el-Kâþânî, Hakk’ýn bütün sý-
fatlarýnýn ya celâl ya da cemal dairesinde
olduðunu, celâl tecellisi gerçekleþtiðinde

çýkmayacak ve bundan dolayý bilinmeye-
cekti. Buna göre ilâhî zât ile âlemin iliþkisi
isim ve sýfatlarýnýn gerçekleþtirdiði tecelli
fiili sayesinde mümkün olmaktadýr. Zira
Hakk’ýn bilinmesini saðlayan âlemdir ve
âlemin niteliklerini kendisinde toplayan in-
sandýr. Âlem de insan da tecelli sonucun-
da meydana gelmiþtir. “Eðer muhabbet ol-
masaydý tecelli, tecelli olmasaydý Allah bi-
linmezdi” sözü bu yorumu desteklemek-
tedir. Muhakkik sûfîlere göre tecelli, ilâhî
zâtýn kendisi için kendisindeki tecellisin-
den baþlayýp mahlûkatýndaki tecellisine
kadar uzanan sürecin tamamýný kapsar.
Bu süreç sonunda Hakk’ýn zâtý sýfatlarý ve
fiilleri vasýtasýyla insan idrakinin objesi ha-
line gelir. Ancak bu idrakin gerçekleþme-
si insanýn Hakk’ýn tecellisine mazhar olma-
sýna baðlýdýr. Bu mazhariyet beþerî ve nef-
sanî özelliklerden arýndýrýlan kalp aynasýnýn
cilâlanmasý, tecelliyi benimseme kabiliye-
tine eriþmesiyle gerçekleþir. Bu kabiliyet
fiilî hale geldiðinde tecelliler ortaya çýkma-
ya baþlar. “Tecellî meclâya tâbidir” sözü bu
anlayýþý ifade eder.

Tecelli kavramý Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî
düþüncesinin temel dayanaklarýndan biri-
dir. Ýbn Haldûn, Ýbnü’l-Arabî ekolüne men-
sup diðer ârifler için “tecelli ehli” tabirini
kullanýr (Þifâü’s-sâil, s. 159). Ýbnü’l-Arabî
yaratmayý tecelli fiiliyle izah eder. Ona gö-
re âlem Hakk’ýn tecelli ve zuhur mertebe-
leridir. Ýnsan bütün tecelli mertebelerini
kendinde toplayan son ve en mükemmel
tecelligâhtýr. Ýbnü’l-Arabî’nin tecelli anlayý-
þý varlýk tecellisi ve müþahede tecellisi di-
ye iki kýsýmda deðerlendirilebilir. Birincisi
varlýðýn ortaya çýkýþý, ikincisi sûfî aydýnlan-
ma ve varlýðýn idrak edilmesiyle ilgilidir.
Varlýk tecellisi, mümkin varlýklarýn ilâhî ilim-
den baþlayarak diðer vücud mertebelerin-
de ve dýþ dünyada var olmasýný saðlayan
Hakk’ýn tecellisidir. Bu tecell zâhir ismiyle
gerçekleþir. Bâtýn ismiyle tecellî ise ne dün-
yada ne de âhirette söz konusudur. Gayb
ve þehâdet âlemindeki her þey Hakk’ýn zâ-
týnýn isim ve sýfatlarýyla gerçekleþtirdiði
tecellînin sûretleridir. Âlemdeki Hakk’a ait
varlýk tecellisi tektir ve tecelligâhlarýn isti-
datlarýnýn deðiþmesiyle mazharlarda çoða-
lýr. Ýlâhî tecellî süreklidir. Hak sürekli âle-
min sûretlerinde tecelli ederken âlem de
sürekli yok olucudur, kendi yokluðunda sa-
bittir. Hakk’ýn sürekli tecelli etmesi âlemin
sürekli bir yaratýlýþ içinde olmasý anlamýna
gelir. Sadreddin Konevî, Ýbnü’l-Arabî’nin
tecellî anlayýþýný, “Birden ancak bir çýkar”;
“Hak ister bir kiþiye isterse birden fazla
kiþiye tecelli etsin tecellisi tekerrür etmez”;
“Tecellide tekrar yoktur”; “Âlemdeki te-
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mas kurabilir veya onlara birtakým emir-
ler verebilir. Âdeta ilâhî âlemden yeryüzü-
ne iniþi ifade eden tecelli kavramý doða üs-
tü varlýðýn ateþten þimþeðe, insandan hay-
vana veya bir bitkiye, bazan taþ, aðaç, ma-
den gibi farklý nesnelere farklý sûretlerde
tezahür ediþini içerecek kadar geniþ bir an-
lama sahiptir. Ýlâhî varlýðýn tecelli formlarý
farklý sûretlerde de olsa tezahür ettikleri
alanlarý kutsallaþtýrma güçleri konusunda
bütün dinler neredeyse ortak bir kanaate
sahiptir. Böylece Hinduizm’de tanrý Viþnu
arabacý Kriþna’da tecelli ederek onu kut-
sallaþtýrmýþ, Sînâ daðýnda Yahova bir ateþ
parçasý þeklinde tecelli ederken daðý kut-
sallaþtýrmýþ veya antik Grekler’de Zeus her
nereye indiyse orayý kutsal hale koymuþ-
tur. Çok tanrýlý dinsel sistemlerde olduk-
ça yaygýn olan tecelli kavramý tek tanrýlý
dinlerde daha özelleþerek genelde tek bir
tanrýnýn insanlarla iletiþim kurmak üzere
yeryüzünde görünmesini ifade eden bir
yapýya bürünmüþtür. Öte yandan Hindu-
izm’deki hulûl (avatar) inancý tecelli kavra-
mýnýn Asya dinlerinde mevcut bir örneði-
dir. Buna göre Brahma, Þiva, Viþnu üçlü-
sünden tanrý Viþnu yeryüzüne çeþitli form-
larda on defa inmekte ve on ayrý varlýkta
tecelli etmektedir. Viþnu’nun tecelli etti-
ði bütün varlýklar dünyanýn varlýðýnýn de-
vamýna katkýda bulunma misyonuna sa-
hip olduklarý için Hindu inançlarýnda ayrý-
calýklý yerleri vardýr.

Yahudilik’te Tanrý’nýn tecellisini, varlýðýnýn
tezahürünü ifade eden temel kelime Ýbrâ-
nîce’de “oturmak, yerleþmek” anlamýndaki
þkn kökünden türeyen þekinadýr (Koeh-
ler – Baumgartner, IV, 1496). Kelime Ahd-i
Atîk’te baþta Tanrý’nýn veya isminin top-
lanma çadýrýnda, Ýsrâiloðullarý’nýn arasýn-
da, Kudüs’te, mâbedde ve Sînâ’da yerleþ-
tiðini / oturduðunu yahut bu mekânlara
indiðini, Hz. Mûsâ’ya gerçekleþtiði gibi ya-
nan çalýlýða ve Sînâ daðýna tecelli ettiðini
ifade eden bölümlerde fiil kipleriyle geç-
mektedir (Çýkýþ, 24/16, 25/8, 29/45-46; Sa-
yýlar, 5/3, 35/34; Tesniye, 12/11, 14/23, 33/
16; I. Krallar, 6/13; Ýþaya, 8/18; Hezekiel, 43/
7, 9; Zekarya, 8/3). Ahd-i Atîk’te en önemli
tecelli olayý Tanrý’nýn Sînâ’daki tecellisidir.
Ýsrâiloðullarý’nýn M›s›r’dan ç›k›þ›n›n üçüncü
ay›nda gerçekleþen Sînâ vahyinde gök gür-
lemeleri ve þimþeklerle dað›n üzerine bu-
lut indiði, çok kuvvetli bir boru sesiyle Sî-
nâ daðýnýn titrediði, kavmin de korkudan
titrediði ve daða yaklaþamadýðý, Rabb’in
izzetinin dað›n tepesinde her þeyi yiyip bi-
tiren ateþ gibi göründüðü belirtilmektedir.
Ýsrâiloðullarý kendileri ad›na Mûsâ’n›n Tan-
rý ile görüþmesini istemiþ, Mûsâ, Tanrý’-

n›n tecelli ettiði koyu karanl›ða yaklaþarak
O’nunla söyleþmiþtir. Daðdan indiði zaman
Rab’le söyleþtiðinden yüzünün parlad›ð›
nakledilmektedir (Ç›k›þ, 19-20; 24; 32-34;
Tesniye, 34/12).

Yahudilik’te Tanrý’nýn tecellisiyle ilgili ob-
jelerden bahsedilmekte veya bu durum
belli kalýplarla ifade edilmektedir. Tanrý’-
nýn emriyle Mûsâ tarafýndan yaptýrýlan, içi-
ne on emrin yazýldýðý iki taþ levhanýn ko-
nulduðu ahid sandýðý ile Yahova’nýn tecel-
lisi arasýnda bir bað kurulmuþ, Tevrat’ta
ve Rabbânî kaynaklarda sandýðýn içinde
Tanrý’nýn izzetinin ve yüce isminin bulun-
duðu belirtilmiþtir (Çýkýþ, 40/34-35; Num-
bers Rabbah, 4/20). Süleyman Mâbedi’nin
en kutsal bölümüne yerleþtirilen (I. Kral-
lar, 8/1-11) ve bu esnada Tanrý’nýn izzeti-
nin mâbedi kapladýðý belirtilen sandýktan
Mezmurlar’da “Tanrý’nýn gücü ve izzeti” di-
ye bahsedilmiþtir (78/61). Ýsrâiloðullarý di-
ðer milletlerle savaþlarýnda ahid sandýðýný
taþýrken Tanrý’nýn düþmanlarý kovaladýðý,
sandýk yerine konduðunda Tanrý’nýn Ýsrâ-
iloðullarý’na döndüðü (Sayýlar, 10/35-36),
sandýk Filistîler’in eline geçtiðinde ise Tan-
rý’nýn izzetinin de Ýsrâil’den gittiði kayde-
dilmiþtir (I. Samuel, 4). Ahd-i Atîk’te Tan-
rý’nýn toplanma çadýrýna (Tanrý’nýn emriy-
le Hz. Mûsâ tarafýndan yapýlan ve Süley-
man Mâbedi yapýlýncaya kadar Ýsrâiloðul-
larý’na mâbed vazifesi gören çadýr) tecelli
ettiði belirtilmiþ, Ýsrâiloðullarý toplanma
çadýrýnda iken Yahova’nýn bulutunun on-
larýn üzerinde olduðu (Sayýlar, 10/33-34)
ve Yahova’nýn Mûsâ ile konuþmak için in-
diði belirtilmiþtir (Çýkýþ, 33/7-11; Sayýlar,
11/16, 24-26, 12/4). Toplanma çadýrý ön-
celikle Hz. Mûsâ’nýn ilâhî vahyi aldýðý me-
kândý ve orada Ýsrâiloðullarý’nýn yaþlýlarý da
Yahova’nýn tecellisine mazhar kýlýnýrdý. Yer-
leþik hayata geçilip Kudüs’te mâbed inþa
edildikten sonra tecellinin mazharý olarak
mâbed öne çýkmýþtýr (Anderson, II, 421-
422; Moody, IV, 317).

Rabb’in meleði, Tanrý’nýn yüzü ve Tan-
rý’nýn izzeti ifadeleri Ahd-i Atîk’te Tanrý’nýn
tecellisine iþaretle kullanýlmakta, Çýkýþ ki-
tabýnda Rab Yahova’nýn Ýsrâiloðullarý’nýn
önünde giderek rehberlik ettiði ve onlarý
koruduðu (13/21), rehberlik edenin Rabb’in
meleði olduðu (14/19) ifade edilmektedir.
Ya‘kub’un þahit olduðu tecelli Tanrý’nýn yü-
zü þeklinde tanýmlanmakta (Tekvîn, 32/30),
mâbede ibadet etmek için gelenlerin Tan-
rý’nýn yüzünü görmeyi arzuladýklarý belir-
tilmekte (Mezmurlar, 23/20-21) ve Ýþaya,
Tanrý’nýn tecellisini melek ve yüz kelime-
leriyle birlikte ifade etmektedir (63/9). Ýs-
râil dininde Tanrý’nýn tasvir edilmesi yasak-

sâlikte azamet, kudret, kibriyâ, ceberût,
huþû ve huzû; cemal tecellisinde ise mer-
hamet, lutuf, cömertlik, neþe ve ünsiyet
meydana geldiðini söyler. Kâþânî’ye göre
sülûkünün baþlangýcýndaki sâlike gelen ilk
tecelli fiiller tecellisidir. Ardýndan sýfat te-
cellisi ve en son zât tecellisi gelir. Zira fiil-
ler sýfatlarýn, sýfatlar zâtýn eseridir. Ancak
fiil ve sýfatlar zâttan ayrýlmadýðýndan tek
bir tecelli vardýr, o da zât tecellisidir. Fiille-
rin tecellisinin görülmesine “muhâdara”,
sýfatlarýn tecellisinin görülmesine “mükâ-
þefe”, zâtýn tecellisinin görülmesine “mü-
þâhede” denir. Necmeddîn-i Dâye tecelliyi
sâlik tarafýndan doðru idrak edilip edilme-
mesi açýsýndan ruhanî ve hakkanî (rabbâ-
nî) þeklinde ikiye ayýrýr. Ruhanî tecelli in-
san ruhunun zâtýyla beraber sýfatlarýnýn te-
cellisidir. Fakat sâlik ruhun tecellisini Hakk’ýn
tecellisi (hakkanî) zanneder ve kendi tecel-
lisi Hakk’ýn tecellisini tatmaya engel olur.
Bu noktada “enelhak” iddiasýna kapýlabilir.
Burada sâlike düþen þey helâktan kurtul-
mak için kâmil bir mürþide sýðýnmaktýr.
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ÿSemih Ceyhan

Diðer Dinlerde. Tabiat üstü / ilâhî var-
lýklarýn yeryüzünde tezahür etmesini ifa-
de eden tecellî (theophany) kavramý ilkelin-
den geliþmiþ olanýna kadar pek çok dinde
ortaya çýkan yaygýn bir fenomendir. Buna
göre herhangi bir tanrýsal varlýk veya bir
tanrý herhangi bir mekânda, nesnede, bir
varlýkta veya bazan insanda ya bütünüy-
le ya da kýsmen görünebilir. Ýnsanlarla te-
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