
 

 
 

  
 

  
 

 

Yaşadığım sürece, Kur’ân’ın kölesiyim, 
Muhammed Mustafa’nın yolunun tozuyum,

Kim benden bundan başka bir söz nakledecek olursa, 
Ondan da şikâyetçiyim, o sözden de şikâyetçiyim. 

Mevlânâ1

Ah Yâ Muhammed (s.a.s)
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Çok iyi bilindiği üzere, Mevlânâ Celâleddîn 
Rûmî (ö. 1273) büyük bir Peygamber âşığıdır. 
Bu durum yazının başındaki sözlerde en gü-
zel şekilde ifade edilmiştir. Hem Mevlânâ’nın 
yazılarındaki ve hem de diğer mutasavvıf 
yazarların2 çalışmalarındaki Peygamber’e 
adanmışlığa dair bilgimize dayanarak burada 
bilinmesi gerektiği şekilde henüz bilineme-
yen bir başka büyük Peygamber âşığından 
bahsetmek isterim. Onun adı Ebû’l-Me‘âlî 
‘Abdullah Miyâncî’dir ve “Aynu’l-Kudât” ola-
rak tanınmaktadır. 1097 yılında doğmuş ve 34 
yaşındayken sözde sapkınlıktan dolayı 1131 
yılında öldürülmüştür.3 

Aynu’l-Kudât, Ahmed Gazzâlî’nin4 (ö. 1126) 
en önemli mürididir ve yirmili yaşlarının 
sonlarına doğru mürşit olmuştur. Onun, İs-
lâm tarihinde oldukça gelişmiş ve metafizik-
sel formdaki tasavvuf prensiplerini ortaya 
koyan ilk mutasavvıf yazar olduğu kolaylıkla 
söylenebilir. Bu nedenle teorik nuranî bilgi 
(nazarî irfan) geleneğinin öncülüğünü yap-
ması nedeniyle genellikle İbn-i Arabî (ö. 1240) 
ve takipçileri ile bağdaştırılır.5 

-

-

-

-

-

Onun yazıları kendisinden sonra gelen, Feri-
düddîn Attâr (ö. 1220) ve Mevlânâ gibi Fârisî 
mutasavvıf şairlerin fikirleri, mevzuları, me-
cazları ve tasvirleri ile doludur. Muhakkak ki 
Aynu’l-Kudât’ın öğretilerinin en önemli yönü 
ilâhî aşk ve ilâhî güzellik üzerine yaptığı vur-
gudur. Bu da onun neden sıklıkla “âşıklar sul-
tanı” olarak ifade edildiğini açıklamaktadır.6 

Aynu’l-Kudât’ın yazılarındaki bir diğer önem-
li mevzu ise “Nûr-i Muhammedî”dir. Bu fikir 
kendisinden öncekilerden farklı olarak Ay-
nu’l-Kudât tarafından doktrinsel bir tutumla 
geliştirilmiştir ve bizim “Muhammedoloji” 
(Muhammed Bilimi) dediğimiz şeyle yakın 
ilgilidir. Aynu’l-Kudât’ın Peygamber’in ev-
rensel fonksiyonuna dair anlayışı ile “îman” 
ve “îmansızlık” kavramlarına yönelik rolü 
bu yazının kapsamı dışında kalmaktadır.7 Bu 
nedenle, yazının devamında Aynu’l-Kudât’ın 
dünya görüşü üzerinde Peygamber’in kapla-
dığı yere dair şeyler anlatan birkaç geniş vur-
guya değinilecektir.

Peygamber’in Allah’ın gözünde özel bir 
derecesinin olduğu hakkındaki köklü 
geleneği izleyerek, Aynu’l-Kudât dikkatini 
bu kutsal şerefin hem kaynağı hem de etki-
lerini açıklamak üzerine yoğunlaştırmıştır. 
Bir bölümde, “Dinle! Duymadın mı ki İbrâhim 
tatmanın, Mûsâ haz almanın, Muhammed ise 
tatlılığın sahibidir?”8 demektedir. Tatlılık, tat-

-
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ma ve haz almadan daha kıymetlidir, tıpkı 
“Balı görmek bir şeydir, balı tatmak ise başka ve 
bal olmaksa bambaşkadır.”9 sözünde olduğu 
gibi. Bu risâlet tatlılığı, Muhammed’in ev-
rensel düzenin varlığının temel gayesi ol-
masından başka bir şeyden kaynaklanmaz. 
Tıpkı Aynu’l-Kudât’ın bize hatırlattığı gibi 
“Bütün mevcudat (varlık) Muhammed için 
(onun hatırına) yaratıldı.”10 Aynu’l-Kudât aynı 
zamanda Allah yolunun yolcularının benlik-
lerinden Allah’a doğru yol aldıklarından da 
bahsetmektedir ve Peygamber Allah tarafın-
dan onlar için gönderilmiştir.11 Yani O, sadece 
varlığın gayesi değil, aynı zamanda Allah’ın 
yarattıklarının kendisine ulaşmasına aracılık 
eden bir vâsıtadır da. 

Ey Muhammed! Biz sana bilmediği-
ni öğrettik: “Allah sana Kitab’ı ve hikmeti 
indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. 
Allah’ın lütfu sana gerçekten büyük 
olmuştur.” (Nisâ, 113).12 Ey Muhammed! 
Bizim ahlâkımızla ahlâklan ve sana ver-
diğimiz lütuf ve güzel ahlâktan sen de 
âcizlere bolca dağıt ki, seni gören Bizi 
görmüş olur ve sana uyan Bize uymuş 
olur. Bu, “Kim Peygamber’e itaat ederse 
Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 80) ve “O 
size bilmediklerinizi öğretir.” (Bakara, 151) 
âyetlerinin mânâsıdır.13 

-

11

-

13

Peygamber de aynı zamanda Allah’a doğru 
yol almıştır. Ne var ki bu yolculuk onun için 
tamamlanmıştır ki, bu da onu Mûsâ gibi bü-
yük peygamberlerin de dahil olduğu diğer 
yaratılmışlardan ayırmaktadır:

Mûsâ hakkında; “Geldi.” (A’râf, 143) -“o 
geldi”- dendi; Mustafa hakkında; “O 
götürdü.” (İsrâ, 1) -“Onu getirdik”- den-
di. “Gelmek” ile “getirilmek” aynı de-
ğildir. Peygamberler Allah’ın adıyla ya 
da sıfatlarıyla yemin ettiler. Fakat Allah 
Mustafa’nın nefsi, başı, saçları ve yüzü ile 
yemin etti: “Senin hayatına andolsun ki,” 
(Hicr, 72), “Kuşluk vaktine andolsun! Sükû-
na erdiği zaman geceye andolsun!” (Duhâ, 
1-2). Mûsâ’ya dendi ki: “Dağa bak.” (A’râf, 
143). Mustafa’ya dendi ki: “Biz sana bakı-
yoruz -sen de tamamen Bize bak.”: “Rab-
b’inin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi?” 
(Furkân, 45).14

“Vücut” cihetinden içimizden biri olmakla 
beraber, Aynu’l-Kudât Peygamber’in doğası-
nın beşerî hâllerle karıştırılmaması konusun-
da ısrarlıdır: 

Yazık! Her kim ki Mustafa’nın pürü 
pak ruhuna “insan” derse îmansızdır. 
Allah’tan duy: “‘Bir insan mı bizi doğru 
yola götürecekmiş?’ dediler. İnkâr ettiler.” 
(Teğâbun, 6). Başka bir yerde, dedi ki: 
“İçimizden bir insana mı uyacağız? O tak-
dirde biz mutlaka şaşkınlık ve delilik içinde 
oluruz.” (Kamer, 24). Bu beşeriyetten arı 
bir ruhtur ve bu dünyadan hürdür. “Ben 
yalnızca sizin gibi bir beşerim.” (Kehf, 110) 
ifadesi bu dünyadan olmayan bir vücut 
çerçevesini ifade etmektedir.15 
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Mademki Peygamber normal beşer vasıfla-
rıyla ve vücut yapısıyla karakterize edilme-
meli, o halde neden bu dünyada vücut için-
de bir kişi olarak görünüyor? Aynu’l-Kudât’a 
göre bu sorunun cevabı çok net: “Peygamber 
vücut içinde görünüyor çünkü insanlara 
gönderildi. Öte yandan, kendi halinde o bir 
nurdur ve bu bile onun içinde bulunduğu 
bedenin sıradan bir beden olmadığını ifade 
etmektedir.” 

Yazık! Âlemlerin büyük bir karmaşa ile 
yerle bir olacağını söylemeye dilim var-
mıyor. Sehl b. Abdullah’ın16 dediklerine 
bak: “İnsanlık perdesi altında, Mustafa 
onlara benzemek için bir vücut içinde 
göründü.” Öyle yapmasaydı kalbi yine 
de nurdu; nurun cismanî vücut ile ilgisi 
ne? “Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir Ki-
tap da gelmiştir.” (Mâide, 15). Öyleyse o 
bir nur değil de sadece bir vücut olsaydı 
“Onların sana baktıklarını görürsün, bakar-
lar ama göremezler.” (Enfâl, 198), bu du-
rum için açıklayıcı olmazdı. Eğer sizin ya 
da benim gibi bir vücudu olsaydı gölgesi 
olmaz mıydı, tıpkı bizim gibi? “Yürürdü 
ve gölgesi yoktu.”17 

Peygamber’in sadece vücudunu görüp de 
onun hakîkatini nur olarak göremeyenler Ay-
nu’l-Kudât tarafından Kur’ân’ı okurken an-
cak onun yazıldığı siyah mürekkebi görenle-
re benzetilmektedir. Harflerin karanlık yapısı 
ile körleşerek taşıdıkları mânânın aydınlığını 
göremezler. 

-

Kur’an’da, “Size Allah’tan bir nur ve apaçık 
bir Kitap da gelmiştir.” (Mâide, 15) bölü-
münü hiç okumadın mı, ya da duyma-
dın mı? Muhammed’e “nur” ve Allah’ın 
kelâmı olan Kur’ân’a, “nur” demektedir: 
“Onunla birlikte gönderilen nura uyanlar.” 
(A’râf, 157). Kur’an’da beyaz sayfa üze-
rinde siyah harfleri görürsünüz, ama kâ-
ğıt, mürekkep ve satırlar nur değildir!18 

Aynu’l-Kudât bizlere hemen diğer peygam-
berlerin de nur olarak anlaşılması gerektiğini 
hatırlatıyor. Fakat Muhammed daha parlak-
tır. “Dostum! Bütün peygamberler nurdur, 
fakat Muhammed onların tamamından daha 
fazla nurdur.19 Aynı zamanda, onun nuru sa-
bit değildir. Hatta gittikçe ışığı artmaktadır, 
zîra onun nuru Allah’ın nurundandır ki, o da 
sonsuzdur:

Mustafa nur olduğuna göre bu ifade 
nedir? “Rabb’imiz! Nurumuzu tamamla.” 
(Tahrîm, 8). Eğer bu söze inanmıyorsan 
bu dua nedir? “Rabbim, yüzüme nur ver, 
bedenime bir nur, kalbime bir nur, organ-
larıma bir nur ve kemiklerime bir nur.” 
Nur ne kadar artarsa kişi daha fazlasını 
talep etmelidir. “Rabb’imiz! Nurumuzu ta-
mamla.” Burada Allah’ın nuru isteniyor, 
O’ndan başka bir nur değil.20 
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Aþk
Kur’ân’ın 48. sûresinin 2. âyetinde, Allah, 
Muhammed’in “günah”ından söz etmek-
tedir. Bu, tarih boyunca İslâm teologlarını 
zorlamıştır, özellikle de “günah” ibaresi Pey-
gamber’e yönelik olunca. Çünkü bu durum 
Peygamber’in şaşmazlığına yönelik köklü 
İslâmî inançla çelişmektedir. Bu noktada te-
ologlar alanı belirlemek adına pek çok yara-
tıcı yaklaşımlar ortaya koymaktadırlar.21 Ay-
nu’l-Kudât da bu tartışmaya katılır. Ona göre 
söz konusu günah Peygamber’in yaptığı ya 
da yapmadığı şeylerle alâkalı değildir. Onun 
“günah”ı doğru zamanda doğru yerde olma-
nın sonucudur:

Vah, yazık! İblis’in günahı Allah’a olan 
aşkıydı!22 Mustafa’nın günahı neydi bili-
yor musun? Onun günahı, Allah’ın ona 
olan aşkıydı! İblis’in Allah’a âşık olması 
onun günahıydı ve Allah’ın Peygam-
ber’e âşık olması ise Peygamber’in… “Tâ 
ki Allah geçmiş, gelecek günahlarını bağışla-
sın.” (Fetih, 2) cümlesi bu mevzunun işa-
retidir.23 

Başka bir açıdan bakıldığında, Aynu’l-Kudât, 
Allah’ın Muhammed’e aşkının tarzı üzerine 
de önemli bir vurgu yapmaktadır. Hakîkatte 
o aşk O’nun kendi Zât’ınadır. “Allah’ın 
Mustafa’ya olan aşkı aynı zamanda kendisi-
ne olan aşkıdır.”24 ifadesinde yer aldığı gibi… 
Bu duruş net olarak ifade eder ki, Allah’ın 
Peygamber’e âşık olduğu fikrine kapılanlar 
gerçekte yanılmaktadır. Allah tek varlık 
olduğuna göre ve Peygamber’in kendisi de 
“Beni gören Hakîkati görür.” dediğine göre 
Allah’ın Muhammed’e sevgisi aslında Kendi-
sine olan sevgisidir. 

-

Yazık! Ey bu sözleri duyan! Musta-
fa’nın ruhuyla, insanlar Allah’ın yara-
tılışa olan lütfu ve aşkını kendileri için 
sandılar. Yaratılış için değildir. Daha 
ziyade Kendisi içindir. Âşık sevgilisine 
bir hediye verdiğinde ve ona karşı nazik 
davrandığında bu nezaketi sevgilisine 
gösterdiğinden çok kendine olan 
sevgisinden gösteriyordur. Yazık! Bu 
sözlerden sen Allah’ın Mustafa’ya olan 
aşkını Mustafa için sandın. Fakat bu aşk 
Kendisi içindi. O ulu kişinin ne dediğini 
duymadın mı? “Allah kendisine öylesine 
âşık ki, kimseyi umursamıyor ve hiç kim-
seye meyletmiyor.” Oysa insanlar onu 
Allah’ın sevgilisi sanırlar. Eğer istersen 
Şeyh Şiblî’den dinle: “Rabb’im! Kimin 
içindin?” Allah cevap verdi: “Hiç kimse.” 
Tekrar sordu: “Rabb’im! Kimin içinsin?” 
Cevap verdi: “Hiç kimse.” Tekrar sordu: 
“Kimin için olacaksın?” Cevap verdi: 
“Hiç kimse.”25 

Yine de Allah’ın Peygamber’e aşkı şeklinde 
zuhur eden kendine yönelik aşkında pek 
çok büyük sır vardır. Peygamber İlâhî bakışın 
objesi seçilmiştir. Onu görüp ondan Kendini 
görmesine rağmen, diğerleri hakîkatte Mu-
hammed’i görülmesi gerektiği gibi görmezler.

Allah ancak kendisine âşıktır. Bu cihet-
le ben derim ki, O’nun Mustafa’ya olan 
aşkı aynı zamanda kendisinedir. Yazık! 
Bu sözleri dinle ve ruhunun kulağı ile 
işit: Allah Mustafa’yı sever. Bütün vücu-
da gelenler ve hazineler arasından ona 
baktı ve onu hisseden varlıklardan giz-
ledi. O ulu kişiden duymadın mı? “Tüm 
dünya Allah’ı bilir, fakat O’nu tanımaz. 
Muhammed’i ise bilmez ve tanımaz.”26



Peygamber’in Aynu’l-Kudât’taki tasvirine yönelik bu kısa 
araştırmayı tamamlarken, bazı insanların Peygamber’i ka-
bul etmesi, bazılarının ise etmemesinin ardındaki sebebe 
dair Aynu’l-Kudât’ın sözlerine bakmak yerinde olacaktır. 
Tüm yaratılmışa rahmet olarak Peygamber sadece onların 
içinde olanı dışarı çıkartmaktadır. Nefisleri pür ve hazır 
olanlar onu alabilecektir ve böylesine güzel nefislerden 
güzellik zuhur edecektir. Öte yandan nefisleri temiz ol-
mayanlar ve hazır olmayanlar ise onu reddedecek ve ken-
di içlerindeki çirkinliği ortaya çıkaracaklardır: 

Muhammed’in gelişi inananlar için bir lütuf oldu-
ğuna göre inanmayanlar bundan ne alacak? “İnkâr 
edenlere gelince onları korkutsan da korkutmasan da 
birdir, inanmazlar.” (Bakara, 6). Ebû Cehil ya da Ebû 
Leheb, “Resûlüm, biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 
gönderdik.” (Enbiyâ, 107) âyetinden ne fayda buldu? 
Görmez misin ki Muhammed tüm dünyanın huzur 
güneşidir ve tüm âlemlere rahmet olarak gelmiştir. 
Ne var ki güneş ışığı çöplüğe vurunca iğrenç bir koku 
doğuyor ondan. Bu güneşin kabahati değildir. Ancak 
o şeylerin kaynağından ve çevresinden gelen kaba-
hat ve kusurlardır.27 

Bu nedenle nefsi “gülistanlık” olanlar, Peygamber’in reh-
berliği ve rahmeti dairesine girerler. Böyle bir kişi Pey-
gamber’i takip ederek ve mânevî yolda ilerleyerek kendi 
mükemmelliğine ulaştığında, yolun sonunda Peygam-
ber’i, onu elinden tutup Hesap Günü eşiğine götürmek 
üzere kendisini beklerken bulacaktır. 

İnsan bu durağa vardığında -bu ilim şarabının sar-
hoşluğu- sarhoşluğun mükemmelliğine ve kendi 
fânîliğinin sonuna vardığında, Muhammed’in ruhu 
-“Size kendinizden bir Peygamber geldi.” (Tevbe, 128)- 
ona görünür olur. “Mübârek olan kişi beni gören ve 
bana inanandır.” Başka zenginliklere benzemeyen 
bir zenginlik bulur. Her kim ki kendini bilirse, Mu-
hammed’in ruhunu bilir. Her kim ki Muhammed’in 
ruhunu bilirse, Allah’ın hakîkatini bilme yolundaki 
esas gayenin adımını atmıştır. “Beni gören Hakîkati 
görmüştür.” sözü de bu mânâyı taşımaktadır.28

“Hakk’ın rızasının temiz eteğine yapıştım, ne olursa olsun! 
Mustafa’nın ayağının toprağına sarıldım, ne olursa olsun! 

Zuhurat ve cevaplara güç kuvvet yetiremeyip şaşırıp kalınca 
Allah’ın lütuf dergâhına/katına sığındım, ne olursa olsun!”
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