
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

S/124: Hayret içinde bir marifet olursa şuurla mukabele oluyor. 

   S/290: Marifet tabakaları ortaya çıkıyor, her bir burhan geldikçe. 

    S/316: Hayvanın vazifesi  marifet kesbetmekle terakki etmek değildir. 

  S/329: O da iman ile marifet ile mukabele eder. 

  S/353: 

  

Hüner 

MARİFET 

Vasıta 

Üstadlık 

Tavassut 

İlim ve fenlerle tahsil 

olunan malumat 

Bilme, bir şeyi cüzi 

vecihle  bilmek 

İrfan 

kazanmak 

 

İKİ TÜRLÜ MARİFET VAR 

1- Mahbub bir marifet 

2- Dehşet, Vahşetli bir  marifet.                              
Kazanılan marifet bunu doğuruyor. (S:37) 

MARİFETTULLAH: Masnuat-ı İlahiyeye ve Kur’ani hakikatleri tefekkür ve tahsil ile                

veya lütf-i İlahi ile kalbi inkişaf ve basirete sahip olmak. Esma-i İlahiyeyi tanımak.                           

İlahi hakikatlere vukufiyet. Her işte Allah rızasına en uygun hareket tarzını bilip                      

amel etmek.      Marifetin zıddı        inkârdır.  İlmin zıddı         cehildir. 

 

MELEKLER 

Zikir ve 

hamd ve  

ibadet ve 

tesbih ve 

marifet ve 

muhabbetin 

envârıyla tegaddi edip,                                  

telezzüz ediyorlar. 

S/360:  Marifet ve        vermekle muhit bir nura seni çıkarmış.                               

  muhabbeti  

S/481: Her şeyden bir ders-i  marifet alır. 



 

 

 S/545: Hakikat ve     yolunda         

              marifet            

S/619: Lezzet-i marifet gibi bizzât meziyetler; gayr olsun olmasın,   

  şu  meziyetler tebeddül etmez.         

S/634: Siz fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk’ın zât ve sıfât  ve esmasına    

sarfedilecek muhabbet ve marifet İSTİDADINI  ve şükür ve   

ibadat cihazatını;  

               İSTİDAD             MARİFETE (burada)     

M/330: O mesleğin hakikatının bizdeki karşılığı marifet.     

Ne ise o, onun  insanda karşılık bulmasının adı marifet…                

Herşeyin sendeki  karşılığına marifet.      

Dolayısıyla herşey mir’at-ı marifet olur.      

  

M/336: Marifet değil şehadettir .Ki marifet insanın  istadında karşılık  bulup  

 imana mahsus olan, o marifet o şahsa mahsus kalan…   

L/356: İnsan ise marifet ve muhabbet- i İlahiye için yaratılmış. 

 Ş/33: İki  mi’rac-ı marifet keşfederek tabiiyunları  boğan aynı yerde   

           âb-ı hayat bulmuş. 

Ş/68: Hem o imanda marifet ve muhabbetini verdi. 

 Ş/154: Aradığımız hakikî tevhid, yalnız tasavvurdan ibaret  bir   

            marifet değildir. 

İş/67: Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? 

          DEMEK MARİFET HEM AKLA, HEM DE KALBE BAKIYOR.  

BM/438: Marifet  akla bakıyor. 

E
1
/146: Marifetten üstün          İMAN 

           Tasavvurdan üstün         TASDİKTİR. 

 HŞ/ 139: Allah kalbin bâtınını  iman ve       

        marifet ve         yaratmıştır.    

                  muhabbeti için  

  

DHÖ/15: Cehaletin düşmanı        San’at,       

                Zaruretin düşmanı        Marifet , silâhıyla cihad edeceğiz.  

                İhtilafın düşmanı           İttifak  

                 ZARURET       MARİFET 



 

İM/110: Marifet; bizdeki bilkuvve istidadların ve hakikatların kaynağına  ve de 

   bilfiil  olan kâinatla canlı münasebetin ve bağın derecesinin adıdır.  

   Âdeta tabiri caiz ise çanağını kaynağına çevirip ruhuna aksedenler 

   marifetin.  Marifet onla bağlılık hali ve seviyesidir.     

   Ondan koptun mu ulûm evhama inkılab eder. 

L/128: Marifetin  nuru olur. Nur-u marifetine yetişmek diyor.   

   Ziya-ı marifetine yetişmek demiyor!       

 Enedeki nur ve  mananın  nur tarafı ki hakikat-ı Muhammediye (asm) tarafı.  

Sendekilerin  kaynağına doğru urucun…      

  Cenab       yön tarafı ki baştan yazmıştım.       

 Hakk isminin azameti, yönünü ve kuşatıcılığı Hakk’ın nur-u marifetine.  

 Yani enede mündemiç olan nur& mana menbaına  yetişmek, ulaşmak.  

 Yani fenefillaha, yani fenay-ı mutlaka ki insanın varabileceği nihayet noktadır. 

 “ve âyât ve şahidlerin ÂYİNELERİNDE cilvelerini görmek”     

 âyât ve şahitlerin âyineleri var. Ve orada nur-u marifetini gösteriyor.  

 ÂYÂT VE ŞAHİDLER AYNA. BU AYNADA NUR-U MARİFET ZAHİR OLUYOR.  

   Bu  aynada görmek        

    “ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki;”  

 S/473: Hakikat ilmini,  istersen        Cenab-ı Hakk’ın  marifetini kazan 

  hakikî hikmeti  

  Cenab-ı Hakk’ın marifeti demek         hakikat ilmi   tazammun ediyor. 

               hakikî hikmeti  

      Hakikat ilmine          

   ve de           

     hakikî hikmete  

S/538: Kâinata gelince envâr-ı marifetini kullanıyor. “duyguları, efkârları kâinatın  

envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde  

     Onu tasdik edecek,         

             ışıklandıracak ve    bir madde bulmadığı için sönerler”   

   idame edecek  

S/573: Ta nâsın enzarına  saltanatının haşmetini,     

   hem servetinin şaşaasını,          izhar edip göstersin.       

  hem kendi san’atının hârikalarını 

 İM/110: Cenab-ı Hakk’ın marifetiyle elemler lezzetlere inkılab eder.   

  Sanki  niyet gibi, toprağı altına çevirdiği gibi .    

  O zaman duada marifetin tazarruya, niyaza, sıyrılmaya, ayrışmaya,  

  arınmaya vesile veya marifetin dua şeklindeki mananın  iç yüzü.   

  Marifet duaya dönünce bunları içeriyor DUA.     

   

DUA EDEBİLMEK MARİFETİNE BAĞLI… 

Sahip olursan nur-u marifetine mazhar oldun demektir 

seviyen kadar. Bu esma, esma-i İlahiyeye bakıyor.                               

Ki esma-i İlahiyenin bizdeki karşılıkları. 



 

E1/103: Bir çekirdekten tâ büyük  hurma ağacına kadar ve     

    eldeki âyinede görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine,  

     tâ güneşe kadar 

                                    

         Mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi, 

  

 İmanın  o derece kesretli hakikatları var ki,                             

- binbir esma-i İlahiye ve                                                    

–sair erkân-ı imaniyenin kâinat hakikatlarıyla alâkadar çok hakikatları var ki 

 

“Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve                

kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve     

iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve                             

burhanlı marifet-i kutsiyedir”  

Bütün ilimlerin ve                          

bütün marifetlerin  ve  en büyüğü imandır.                              

kemalât-ı insaniyenin 

“iman-ı tahkikiden gelen        tafsilli  ve   marifet-i kutsiyedir

                   bürhanlı  

İMAN         ilim        

        marifet          hülasa-ı camiasıdır 

        kemalât-ı insaniyenin 

İMAN tamamen  MARİFET-İ KUDSİYEDİR. Kazanılmış kutsi 

hakikatların nurudur. Demek marifetin kudsi mertebeside 

vardır. Kudsi demek  tamamen  saf marifet 

 

 

 

 

 

 

         M/456:İç içe girmiş daire gibi; imandaki         marifetullah      

                          marifetullahtaki         muhabbetullahın  

 Zevkini        

Bunların dünyadaki karşılıkları :                

marifetullah         dünyanın vahşet-i mutlakasından             kurtulmaktır.  

Muhabbetullahta         kâinattaki  gurbet-i mutlakasından  

       Ş/144: kendi ruhuna dediki;   Kim diyen?        

  “bir mir’ac-ı imanî ile gaibane marifetten hazırane ve muhatabane  

  bir makama terakki eden meraklı  ve müştak yolcu adam,    

  kendi ruhuna dediki:” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ruh ise Kab-ı Kavseyn’den aşağı bütün varlığın hakikatı  ve çekirdeği…                   

Ruhuna diyebilmesi için ene de mec’ul makamında muhatabene makamda  

olması lazım ki, geri dönüp ruhuna desin… 

L:354: “Hem insan, nasılki, hayat-ı câmiasıyla Zât-ı Zülcelal’in sıfât ve şuunatına 

bir mikyas-ı marifettir ve cilve-i esmasına bir fihristedir ve şuurlu bir âyinedir.” 

 

 

 

 

 

M/222: Marifetullah içindeki  muhabbetullah. 

M/330: Marifetullah  İlm-i Kelâma dolayısıyla akla bakıyor. 

 

 

 

 

 

Br/8: Marifetullah           bürhana 

E2/231: İman hakikatlarının izahı olduğu için; hem ilim,       hem de marifetullah, 

                 hem huzur, hem ibadettir. 

Demek ilmi, bürhanlı izahlar         marifetullahtır. 

 

 

 

 

Mir’ac-ı imanî      
hazırane ve muhatabane bir makam          mec’ul 

makamıdır

 

Sıfât-ı Şuunatına           bir mikyas-ı marifettir. 

Cilve-i esmasına         bir fihristedir ve 

Cilve-i esmasına           şuurlu  bir âyinedir. 

 

AKILLA           MARİFETULLAH 

KALPLE            MUHABBETULLAH 

RUHLADA        LEZZET-İ RUHANİYE 

alınıyor. 



 

    Mu/135: “Marifetullah denilen kâ’be-i kemalâta giden minhacların…” 

 İnsandan başlayıp kemalâtın kâ’besine kadar olan sürecin  tümüne   

marifetullah deniyor. Kemalâtın kâ’besi yani kıblesi,                            

Kemalâtın kâ’besi yani kıblesi, yani  yönü marifetullahtır. Tümünün adıdır. 

İnsandan başlayıp kemalât  makamının son meratibi olan  Kab-ı Kavseyn 

yönünün tüm sürecin  adına marifetullah deniyor.     

 

 

 

S/310: “Arş-ı A’zamdan uzatılıp gelen âyât-ı Kur’aniyeye yapış. Burak-ı tevfike 

bin, semavat-ı hakaikte uruc et, arş-ı marifetullaha çık…” 

Kur’an Arş-ı A’zamdan  başlıyor. Levh-i Mahfuz da yazılmış. Zaten  kâinat            

Arş- ı A’zamla başlıyor. Kâinat aynı  zamanda Kur’an-ı Kebir-i kainat idi.                    

O zaman Kur’anın âyetleri Arş-ı A’zamdan başlıyor. O  zaman senin 

marifetullahının nihayet meratibi,  Kur’anın başladığı yere kadardır ki,                        

o zaman marifetullahın nihayet meratibi Arş-ı A’zamda.                                                                     

Alem-i Şehadetle          Arş-ı A’zam arasındaki zuhurat âlemlerin hakikatlarının 

bilkuvve insanda. İnsandaki bilkuvvelerle, bilfiil âlemlerle münasebet 

kurabilen meratibin         senin marifetullahın oluyor.                                                       

Marifetullah, kişideki hakikatlarının uyanması  ve imbisatlarıdır. 

Kemalâtın kâ’besi         

yani kıblesi, yani yönü

                           

MARİFETULLAH 

Kur’an Arş-ı A’zamdan  başlıyor.     



 

              

 S/412: Bütün  tabakatıyla         en yüksek ve    ilim olan imana    

            en dakik 

   En geniş ve    fen olan marifetullaha      

        nurani 

   En ehemmiyetli ve               ahkâm-ı İslâmiyeye     

   mütenevvi maarif olan 

 Burada marifetullah akla bakıyor.Aklî hakikatların inkişafatına bakıyor. 

 S/659: Hakikatlar  marifetullaha bakıyor.       

  Yani: Akıl harita, çekirdek. Bu çekirdek açılırsa karşımıza   

   kâinatın hakikatları ortaya çıkar. Bu kâinat  hakikatlarine   

  şuurlu alakamızın nispeti de bizim marifetimiz oluyor.   

  O marifetimizi de ruh kullanırsa marifetullaha dönüyor. 

 

 

 

 

 

 

 İş/174: Akılları        marifetullaha        

  zekâları         ilme küs olduğu gibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Burada da aklî melekelerin inkişafı ve inbisatı           marifetullah 

İLMİN İTASI 
MANEN ÂMELİ EMREDİYOR 

İSTİDADIN BULUNMASI 

İLMİ EMREDİYOR 

AKLIN VERİLMESİ 

KUDRETİN VERİLMESİ  

CESARETİN VERİLMESİ 

ZEKANIN İTASI 

ZEKÂYI  

MARİFETULLAHI 

ÇALIŞMAYI  

          CİHADI 

Manen ve 

tekvinen 

emrediyor. 



 

 

S/690: “kemalât-ı hakakiyenin medarı ve   marifetullahta terakki verir”   

              esası olan 

Ş/120: “kemalât-ı insaniyenin menbaı olan ve        iman-ı billahtan ve   

               marifetullahtan ne’şet eden 

                                                                            

              Muhabbetullah olduğunu bilen 

 

 

 

 

 

 

Ş/249: “Kur’an çok maksatları takiben marifetullahtan ve  ders verdiği haysiyetiyle”  

   tevhidin mertebelerinden ve 

 

 

 

 

 

Bahsediyor Kur’an. O âlemlerdeki esmaların bizde karşılık bulmasına da  

imanın hakikatları denilir. Buna sahip olmakla marifetullahta terakkini   

ifade eder. Bu massedip hissedersen Lezzet-i ruhani alırsın.                  

Vâcib-ul Vücud da  tevhidin mertebeleri olmaz. Çünkü  zıdların müdahelesi 

yoktur. Hakikat-ı esmaların zuhurat zeminleri ki buna   

 hakikat-ı Muhammediye(asm)ve şecere-i hilkatte deniyor.           

Bu âlemlerin farklı farklı olmaları mazhar oldukları esmaların  

 farklılıklarından çıkıyor. 

 

S/316:Ulûm-u hakikiyenin   esası ve       

        madeni ve  marifetulahtır bununda  

                  nuru ve           üss-ül esası da iman-ı billahtır. 

          ruhu 

          

 

İMAN-I TAKLİDÎ               İMAN-I BİLLAH 

İMAN-I TAHKİKÎ             MARİFETULLAH 

İMAN-I ŞUHÛDÎ         MUHABBETULLAH ve        LEZZET-İ RUHANÎ 

Âlem-i Şehadet 

arasındaki 

saltanatın 

birliğinden 

TEVHİDİN 

MERTEBELERİ      

ARŞ-I A’ZAMLA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 M/222: “Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve   iman-ı billah içindeki  

          beşeriyetin en büyük  makamı     marifetullahtır.” 

 “Beşeriyetin en büyük  makamı”  Kürsün nihayetine kadardır.                     

Demek - Kürsün üstüde Cennet &Cehennemdir-  Kürse kadar makam tabiri 

kullanılıyor.            

 “insaniyetin  en âlî mertebesi” burasıda Kab-ı Kavseyn’e kadar olan  

alemlerdir ki bu âlemlere mertebe diyor. Beşeriyetin  en ileri, âlî mertebesi                

Kab-ı Kavseyn’dir ki  bundan sonraki durum fena-yı mutlaktır. O zaman insaniyetin 

en âlî mertebesi Kab-ı Kavseyn’e kadardır. Kürse kadar makam tabirini kullanıyor.              

Fena-yı mutlaka kadar ki –mec’ule kadar- âlemlere de mertebe kullanıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  İmanı; elde, ayakta arama. İmanın yeri kalptir.    

    Dimağ ise oluyor kalbin makes-i efkarı 

 

Ulûm-u hakikiyenin esası Sıfât-ı subitiye olan ilim 

 

Ulûm-u hakikiyenin madeni Esma-i İlahiye 

 

Ulûm-u hakikiyenin nuru  Nur-u Muhammedî (asm) 

 

Ulûm-u hakikiyenin ruhu 
Şecere-i hilkat ki, hakikat-ı 

Muhammediyedir(asm) 



 

İmanın içindeki marifetullah; akıl ma’kes-i efkârı dimağ.                                   

Akıl kalbin içinde ve şubesi. 

 

 

 

 

 

L/113:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu âlem-i şehadetten taaa Kab-ı Kavseyn’e kadar âlemlerin hakikatına      

marifet-i İlahiye de denir. 

Bu makamları ve mertebeleri katetmek 3 şekilde oluyor.    

  1- Harekat-ı fikriye          

  2- Seyahat-ı kalbiye        

  3- İnkişafat-ı ruhiye 

 

Akıl kalbin içinde                         

ve şubesi. 

İmanın yeri kalp 

1- Harekat-ı fikriye                  

2- Seyahat-ı kalbiye                

3- İnkişafat-ı ruhiye 

Bu makamları ve mertebeleri katetmek 3 şekilde oluyor.  



 

 

 O zaman marifetullahın içeriğinde 3 hakikat var.    

 Fikirle, kalple, ruhla seyahat. 

 

 

 

 

 

 

 Mu/119: “Kalpdeki ukde-i hayatiye olan marifet-i Sâni’ dahi;” 

 

 

L/163: İmanda kuvvet var. “iman-ı tahkikînin kuvvetiyle” 

  Tefekkür-ü imanî         LEMAAT ile bir nevi huzur kazanıp marifet- i Sâni’ 

 netice veriyor.  

     “Masnuattaki  tefekkür-ü imanîden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp” 

Masnuattaki tefekkür-ü imanîden   Lemaat geliyor. 

Lemaattan da         huzur geliyor.       

 Bu sürecin tamamlanması insan da marifet-i Sâni’ netice veriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARİFETULLAHIN İÇERİĞİNDE 

KALPLE FİKİRLE 

RUHLA 

SEYAHAT 

 Marifet-i Sâni’in bilkuvve karşılığını bıraktığı yer kalp. 

MARİFET ÇEŞİTLERİ:    

   

 
1-Marifetullah            

2-Marifet-i İlahiye          

3- Marifet-i insaniye                                    

4- Marifet-i İslâmiye                                    

5- Marifet-i kâmile                                          

6- Marifet-i tasavvuriye                             

7- Marifet-ün Nebiye 

8- Marifet-i kutsiye                                   

9- Marifet-i Rabbaniye                             

10- Marifet-i Sâni’                                     

11- Marifet-i takva                                    

12- Marifet-i tâmme                               

13- Marifet-i Zülcelal                                

14- Marifet-i şemsi 

HASAN AKAR 


