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Bütün isim ve

sıfatiardan

mücerret olarak
tek ve bir olduğunu
ifade eden terim.
_j

Allah'ın zatının

L

Mutasawıflara göre isim, sıfat, nisbet
ve taayyünlerden hiçbiri söz konusu olmaksızın. bunların varlıkları kesinlikle dikkate alınmaksızın ilahi zata ahad
(tek , eşsiz. bir) ismi nisbet edilmiştir;
ahadiyyet ise O'nun bu eşsizliğini ve tekliğin! ifade eden bir sıfattır. Ahadiyyet,
daha .mükemmeli tasawur edilemeyen
birlik, ezeli ve ebedi tekliktir. Bu manadakl "bir"i (ahad) bilen de yoktur. Zira
duyularla idrak edilmeyen ve hiçbir sı
fatla nitelendirilmeyen bir varlığın bilinmesi mümkün değildir. "Bilme" bir süje ve obje ilişkisidir: bu ilişkide "bilen".
"bilinen" ve "bilme" fiilinin varlığı söz
konusudur. ·Bu ise çokluk (kes ret) demektir ve sözü edilen birlik fikrine aykırıdır. Ahadiyyet mertebesinde "bilen",
"bilinen" ve "bilme" aynı şey olup bu da
zat-ı ulOhiyyetten ibarettir. Mutasawıf
lar bu makamı anlatmak için, "Bir'i ancak 'bir' bilir. onu O'ndan başkası bilmez" demişlerdir.
Allah'ın birliğini vahdet terimiyle ifade eden mutasawıflar vahdetin bir yö-
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n üne ahad *' öbür yönüne vahid* derler. Dolayısıyla vahdet. ahadiyyetle vahidiyyet arasında yer alır. önce ahadiyyet. daha sonra vahdet ve vahidiyyet
mertebeleri gelir. Ancak her üçü de ezeli olduğundan burada sözü edilen öncelik-sonralık zamanla ilgili değil . akli ve
itibaridir. Ahadiyyete la-taayyün (belirsizlik). vahdete taayyün-i ewel, vahidiyyete de taayyün-i sani denilir. Ahadiyyet Allah ' ın zatını zatıyla bilme mertebesidir: burada diğer şeylerin bilgisine yer yoktur. Vahdet zatını, sıfatları 
nı ve bütün varlıkları -ayırım söz konusu olmaksızın- kül halinde, vahidiyyet
ise vahdette küllf olarak bildiği şeyleri
cüz'i yani ayrıntılı olarak bilme mertebesidir.
Bütün bunlardan sonra denebilir ki
ahadiyyet gerçek. aşkın (müteal), eşsiz
ve yüce birliği ifade etmektedir. Bu şe
kilde mutlak bir tenzihe ulaşabilmek
için Allah'ı müsbet sıfatiardan çok menfi (selbT) sıfatiarta nitelernek gerekir.
Çünkü müsbet sıfatlar. bir anlamda tarif ve tahdit ifade eder: ayrıca onlar bizim Allah hakkındaki sübjektif tasawurlarımızdır. Selbf sıfatiarda ise böyle bir
şey söz konusu değildir: bu bakımdan
mutlak bir tenzihe ulaşmak selbi sıfat
larla mümkün olmaktadır. O halde bu
"bir". bizce niteliği bilinmeyen (mechülü 'n-na't) ve kendisine hiçbir şekilde işa
ret edilemeyen (münkatiu'i-işarat) birdir. Bilinemez olduğu için ona sırrü 's
sır, gaybü'l-gayb, gayb-ı mutlak, gayb-ı
hüviyyet, ama-i mutlak da denilmiştir.
Bu tam anlamıyla bir bilinemezlik (agnostizm)dir. Çünkü ahadiyyetin üzeri
ululuk (celal) ve yücelik (tea\!) perdesiyle öyle sıkı bir şekild~ örtülmüştür ki
onu bilmek ve tanımak imkansızdır. Onu
böyle bilmek marifettir. Bütün gerçeklerin kaynağı olduğu için bu "bir"e hakfkatü'l-hakaik, varlıkların menbaı olduğu için hazret-i cem' ve hazret-i vücüd, basit olduğu için de zat-ı sazice (saf
benlik) adı verilmiştir.
Zat-ı

baht ve zat-ı sırf mertebesi olan
ahadiyyete hiçbir sıfat verilemez. hiçbir
şey izafe ve nisbet edilemez. ona mutlak sıfatı dahi verilemez: çünkü ona
mutlak demek, onu mutlaklık kaydı altına almaktır. Halbuki o, mutlaklık da
dahil olmak üzere her türlü kayıttan
münezzeh ve mukaddestir. Aslında bu
mertebe karşısında yapılacak en doğru
şey susmaktır.

ibnü'l-Arabi ahadiyyeti ikiye ayırarak
birine ahadiyjetü'z-zat veya ahadiyyetü'l-ayn, diğerine ahadiyyetü'l-kesret,

ahadiyyetü 't-temyiz, ahadiyyetü'l-cem',
ahadiyyetü'l-esma gibi adlar verir. Biraz
önce bahis konusu edilen, ahadiyyetü'layndır. ibnü'l-Arabf. ihlas sOresinden
mülhem olarak böyle bir ahadiyyet anlayışına uİaşmıştır. Tasawufta esas
olan ahadiyyet de bundan ibarettir. Ayrıca, " ... Rabbine kullukta hiçbir kimseyi
(ahadi) ortak koşmasın" (ei-Kehf 18 / 110)
mealindeki ayete dayanarak da her şe
yin bir ahadiyyeti bulunduğunu ileri sürmüş ve buna ahadiyyetü'l-kesret (çok\uktaki birlik) adını vermiştir. Abdülkerfm el-Cflfye göre. "Bir insan sırf kendi
benliğin! dikkate alarak düşünür ve tefekkürünü bunun dışında hiçbir şeye çevirmezse, bu onun ahadiyyeti olur" . Aynı şekilde bir duvar taş. toprak, kum ve
kireç gibi unsurlardan meydana gelir.
ancak duvar başka. bu maddeler baş
kadır: o halde duvarı duvar yapan onun
ahadiyyeti. yani bu maddelerin oluştur
duğu birliktir. Bir mimari eser ve bir
tablo ancak böyle bir birlik sayesinde
vücut .bulur. Bu manada birlik nizarn ve
ahenk demektir. ibnü'l-Arabi, "Zat-ı kibriyaya sadece ahadiyyetü'l-ayn (saf birlik) nisbet edilir, ancak Allah ism-i eelili
için hem ahadiyyetü'l-ayn, hem de ahadiyyetü'l-kesret bahis konusudur" diyor. Yani Allah için -selbi sıfatları nazarı
itibara alındığı takdirde- zatı itibariyle
ahadiyyetü'l-ayn, isimleri (sübQtl sıfatla
rı) itibariyle de ahadiyyetü'l-kesretten
söz edilebilir. Ayrıca alemde var olan birliğe de ahadiyyetü'l-kesret denir. Çünkü
bu anlamda ahadiyyet her varlığı kuşa
tır. Varlıkları içten birbirine bağ layan ve
bir birlik teşkil etmelerini sağlayan bu
ahadiyyettir. Ahadiyyetin Allah'a münhasır olması için ku la çokluk nisbet edilmiş
olmakla birlikte ona da bir çeşit ahadiyyet verilmiştir. Bu sayede insan ahadiyyeti tadarak (zevken) bilir ve bu bilgisiyle Allah ' ın ahadiyyetini anlar. Zira
"bir"in birliği çokluğun varlığıyla bilinir.
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